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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) 30. juni 2005 utgav IASB (International Accounting 
Standards Board) endringer av IFRS 1: «Førstegangs-
anvendelse av internasjonale standarder for finansiell 
rapportering» og «Grunnlag for konklusjoner» for IFRS 
6: «Leting etter og evaluering av mineralressurser», for å 
presisere ordlyden i et unntak som gis førstegangsbrukere 
av IFRS-er som velger å anvende IFRS 6 før 1. januar 
2006.

3) 18. august 2005 kunngjorde IASB IFRS 7: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger». Med denne standarden 
innføres nye krav til forbedring av den informasjon om 
finansielle instrumenter som skal gis i foretakenes finans-
regnskap. Standarden erstatter IAS 30: «Opplysninger 
i finansregnskapet til banker og tilsvarende finansinsti-
tusjoner» samt noen av kravene i IAS 32: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger og presentasjon».

(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. 2106/2005 (EUT L 337 av 22.12.2005, s. 16).

4) 18. august 2005 utgav IASB dessuten en endring av 
IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap — opplysninger 
om kapital», der det innføres krav til opplysninger om et 
foretaks kapital.

5) 18. august 2005 utgav IASB endringer av IAS 39: 
«Finansielle instrumenter — innregning og måling» og 
IFRS 4: «Forsikringskontrakter — finansielle garanti-
kontrakter». Disse endringene skal sikre at utstedere av 
finansielle garantikontrakter tar med de forpliktelsene 
som følger av slike kontrakter, i balansen.

6) 1. september 2005 kunngjorde Den internasjonale tolk-
ningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) tolkning 
nr. 6: «Forpliktelser som oppstår av deltakelse i et sær-
skilt marked — avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr», 
heretter kalt «IFRIC 6». IFRIC 6 presiserer hvordan 
forpliktelser knyttet til avfallshåndteringsutgifter skal 
regnskapsføres.

7) Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter 
at IFRS 1, IFRS 4, IFRS 7, IAS 1, IAS 39 og IFRIC 6 
oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002.

8) Som en følge av vedtakelsen av IFRS 7 må andre inter-
nasjonale regnskapsstandarder endres for å sikre overens-
stemmelse mellom internasjonale regnskapsstandarder. 
Disse endringene har følger for IFRS 1, IFRS 4, IAS 14, 
IAS 17, IAS 32, IAS 33 og IAS 39.

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

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 108/2006

av 11. januar 2006

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, 4, 6 og 7, 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 14, 17, 32, 33 og 39 samt tolkning nr. 6 fra Den 

internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)(*)

2009/EØS/10/30

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 27.1.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2006 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. 16.
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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) 1: 
«Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 
finansiell rapportering» endres i samsvar med endringene 
i IFRS 1 og «Grunnlag for konklusjoner» for IFRS 6: 
«Leting etter og evaluering av mineralressurser» som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

2. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) 30: «Opplysninger 
i finansregnskapet til banker og tilsvarende 
finansinstitusjoner» erstattes med IFRS 7: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger» som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

3. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) 1: «Presentasjon 
av finansregnskap — opplysninger om kapital» endres i 
samsvar med endringen av IAS 1 som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning.

4. IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og 
måling» og IFRS 4: «Forsikringskontrakter» endres i 
samsvar med endringene i IAS 39 og IFRS 4 som fastsatt i 
vedlegget til denne forordning.

5. Tolkning nr. 6 fra Den internasjonale tolkningskomité for 
finansiell rapportering (IFRIC): «Forpliktelser som oppstår 
av deltakelse i et særskilt marked — avfall fra elektrisk 
og elektronisk utstyr» innsettes som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

6. Som en følge av vedtakelsen av IFRS 7 må IFRS 1, 
IFRS 4, IAS 14, IAS 17, IAS 32, IAS 33 og IAS 39 
endres i samsvar med vedlegg C til IFRS 7 som fastsatt i 
vedlegget til denne forordning.

7.  IAS 32 endres i samsvar med endringene i IAS 39 og IFRS 
4 som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

1.  Hvert selskap skal anvende endringen i IFRS 1 og 
endringene i IAS 39 og IFRS 4 som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning, senest fra første dag i det regnskapsåret som 
begynner i 2006.

2.  Hvert selskap skal anvende IFRS 7 og endringen i IAS 1 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første 
dag i det regnskapsåret som begynner i 2007.

3.  Hvert selskap skal anvende IFRIC 6 som fastsatt i 
vedlegget til denne forordning, senest fra første dag i det 
regnskapsåret som begynner i 2006.

Selskaper som begynner sitt regnskapsår i desember, skal 
imidlertid anvende IFRIC 6 senest fra første dag i det 
regnskapsåret som begynner i 2005.

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, 11. januar 2006.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

INTERNASJONALE STANDARDER FOR FINANSIELL RAPPORTERING

IFRS 1 Endringer i IFRS 1: « Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 
og «Grunnlag for konklusjoner» for IFRS 6: «Leting etter og evaluering av mineralressurser»

IFRS 7 IFRS 7: «Finansielle instrumenter � opplysninger»

IAS 1 Endringer i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap — opplysninger om kapital»

IAS 39IFRS 4 Endringer i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» og IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter — finansielle garantikontrakter».

IFRIC 6 IFRIC-tolkning nr. 6: «Forpliktelser som oppstår av deltakelse i et særskilt marked — avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr»

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

I dette dokument fastsettes endringer i IFRS 1 «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell 
rapportering». Endringene er resultat av de forslag til endringer i denne IFRS som ble framsatt i et høringsutkast som 
ble offentliggjort 29. april 2005.

Endring i IFRS 1

Nr. 36B med overskrift skal 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 anvende kravene i IFRS 6 på sammenligningsinformasjon 
som presenteres i foretakets første IFRS-finansregnskap.

______
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 7

Finansielle instrumenter — opplysninger

FORMÅL

1. Formålet med denne IFRS er å pålegge foretak å gi opplysninger i sitt finansregnskap som setter brukere i stand til 
å vurdere 

a)  betydningen av finansielle instrumenter for foretakets finansielle stilling og inntjening,

og 

b) arten og omfanget av risiko som oppstår av finansielle instrumenter og som foretaket utsettes for i løpet av 
perioden og på rapporteringstidspunktet, og hvordan foretaket håndterer slik risiko.

2. Prinsippene i denne IFRS utfyller prinsippene for innregning, måling og presentasjon av finansielle eiendeler og 
finansielle forpliktelser i IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» og IAS 39: «Finansielle instrumenter 
— innregning og måling».

VIRKEOMRÅDE

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

a) Andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres i samsvar med 
IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap», IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» eller IAS 
31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller tillater imidlertid IAS 27, IAS 28 eller IAS 31 at 
et foretak regnskapsfører en andel i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet 
i henhold til IAS 39, og i disse tilfellene skal foretakene anvende opplysningskravene i IAS 27, IAS 28 eller 
IAS 31 i tillegg til kravene i denne standard. Foretak skal også anvende denne standard på alle derivater 
knyttet til andeler i datterforetak, i tilknyttede foretak eller i felleskontrollert virksomhet, med mindre derivatet 
oppfyller definisjonen av et egenkapitalinstrument i henhold til IAS 32.

b) Arbeidsgiveres rettigheter og plikter som oppstår av ordninger for ytelser til ansatte, der IAS 19: «Ytelser til 
ansatte» kommer til anvendelse.

c) Kontrakter om betinget vederlag i 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, kontrakter og plikter i henhold til aksjebaserte betalingstransaksjoner der IFRS 2: 
«Aksjebasert betaling» kommer til anvendelse, med det unntak at denne standard kommer til anvendelse på 
kontrakter som omfattes av IAS 39 nr. 5–7.

4. Denne standard kommer til anvendelse på både innregnede og uinnregnede finansielle instrumenter. Innregnede 
finansielle instrumenter omfatter finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som faller inn under virkeområdet 
til IAS 39. Uinnregnede finansielle instrumenter omfatter enkelte finansielle instrumenter som, selv om de faller 
utenfor virkeområdet til IAS 39, likevel faller inn under virkeområdet til denne standard (for eksempel enkelte 
lånetilsagn).

5. Denne standard kommer til anvendelse på kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand som faller 
inn under virkeområdet til IAS 39 (se IAS 39 nr. 5-7).
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KLASSER AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG NIVÅ AV OPPLYSNINGER

6. Når denne standard krever opplysninger i henhold til klasser av finansielle instrumenter, skal et foretak gruppere 
finansielle instrumenter i klasser som er hensiktsmessige for arten av de opplysninger som gis, og som tar hensyn 
til disse finansielle instrumentenes kjennetegn. Et foretak skal gi tilstrekkelig informasjon til at det er mulig å foreta 
en avstemming av postene som presenteres i balansen.

FINANSIELLE INSTRUMENTERS BETYDNING FOR FINANSIELL STILLING OG INNTJENING

7. Et foretak skal gi opplysninger som setter brukere av dets finansregnskap i stand til å evaluere finansielle 
instrumenters betydning for foretakets finansielle stilling og inntjening.

 Balanse

Kategorier av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser

8.  Det skal gis opplysninger om den balanseførte verdien av hver av følgende kategorier som definert i IAS 39, enten 
i balansen eller i notene: 

a) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser i) de finansielle eiendelene som 
ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og ii) de som ble klassifisert som holdt for omsetning i 
samsvar med IAS 39,

b) investeringer som holdes til forfall, 

c) utlån og fordringer, 

d) finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, 

e) finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser i) de finansielle forpliktelsene 
som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og ii) de som ble klassifisert som holdt for omsetning 
i samsvar med IAS 39,

og 

f) finansielle forpliktelser målt til amortisert kost.

Finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet

9.  Dersom foretaket har øremerket et lån eller en fordring (eller en gruppe av lån eller fordringer) til virkelig verdi 
over resultatet, skal det opplyse om 

a) maksimal eksponering for kredittrisiko (se nr. 36 bokstav a)) på rapporteringstidspunktet for lånet eller 
fordringen (eller gruppen av lån eller fordringer),

b) det beløp som eventuelle tilknyttede kredittderivater eller tilsvarende instrumenter minsker denne maksimale 
eksponeringen for kredittrisiko med,

c) endring i løpet av perioden og kumulativt i den virkelige verdien av utlånet eller fordringen (eller gruppen av 
utlån eller fordringer) som er henførbar til endringer i den finansielle eiendelens kredittrisiko, beregnet enten 

i) som den endringen i forpliktelsens virkelige verdi som ikke er henførbar til endringer i markedsforhold 
som fører til markedsrisiko, 

eller

ii) ved hjelp av en alternativ metode som foretaket mener på en mer fyllestgjørende måte representerer 
endringen i dens virkelige verdi som er henførbar til endringer i eiendelens kredittrisiko.
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Endringer i markedsforhold som kan føre til markedsrisiko, omfatter endringer i en observert rente 
(referanserente), råvarepris, valutakurs eller indeks for priser eller satser,

d) endringen i den virkelige verdien av eventuelle tilknyttede kredittderivater eller tilsvarende instrumenter, som 
har skjedd i løpet av perioden og kumulativt etter at lånet eller fordringen ble øremerket.

10.  Dersom foretaket har øremerket en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IAS 39 
nr. 9, skal foretaket opplyse om 

a) endringen i løpet av perioden og kumulativt, i den virkelige verdien av den finansielle forpliktelsen som er 
henførbar til endringer i denne forpliktelsens kredittrisiko, beregnet enten 

i) som den endringen i forpliktelsens virkelige verdi som ikke er henførbar til endringer i markedsforhold 
som fører til markedsrisiko (se B4 i vedlegg B), 

eller

ii) ved hjelp av en alternativ metode som foretaket mener på en mer fyllestgjørende måte representerer 
endringen i deres virkelige verdi som er henførbar til endringer i forpliktelsens kredittrisiko.

Endringer i markedsforhold som kan føre til markedsrisiko, omfatter endringer i en referanserente, prisen på et 
annet foretaks finansielle instrument, en råvarepris, en valutakurs eller en indeks for priser eller satser. Når det 
gjelder kontrakter som omfatter et «unit link»-element, omfatter endringer i markedsforhold også endringer i 
inntjeningen til et tilknyttet internt eller eksternt investeringsfond,

b)  differansen mellom den finansielle forpliktelsens balanseførte verdi og det beløpet foretaket ville være 
kontraktsmessig forpliktet til å betale til pliktens innehaver ved forfall.

11.  Foretaket skal opplyse om 

a) hvilke metoder det benytter til å overholde kravene i nr. 9 bokstav c) og nr. 10 bokstav a),

b) dersom foretaket vurderer det slik at opplysninger det har gitt for å overholde kravene i nr. 9 bokstav c) eller 
nr. 10 bokstav a), ikke på en fyllestgjørende måte representerer endringen i den virkelige verdien av den 
finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen som er henførbar til endringer i kredittrisiko, grunnene 
for å komme til denne konklusjonen samt de faktorer som foretaket mener er relevante.

Omklassifisering

12.  Dersom foretaket har omklassifisert en finansiell eiendel til en eiendel målt 

a) til kost eller amortisert kost istedenfor til virkelig verdi, 

eller

b) til virkelig verdi istedenfor til kost eller amortisert kost, 

skal foretaket opplyse om hvilket beløp som er omklassifisert til og fra hver kategori, samt grunnen til denne 
omklassifiseringen (se IAS 39 nr. 51-54).

Fraregning

13.  Et foretak kan ha overført finansielle eiendeler på en slik måte at en del av eller alle de finansielle eiendelene ikke 
lenger kvalifiserer for fraregning (se IAS 39 nr. 15-37). For hver klasse av slike eiendeler skal foretaket gi følgende 
opplysninger:

a) eiendelenes art, 

b) arten av risiko og avkastning ved eierskap som foretaket fortsatt er eksponert for, 
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c) de balanseførte verdiene av eiendelene og de tilknyttede forpliktelsene, når foretaket fortsatt innregner alle 
eiendelene, 

og 

d) den samlede balanseførte verdien av de opprinnelige eiendelene, det beløpet for eiendelene som foretaket 
fortsetter å innregne og de tilknyttede forpliktelsenes balanseførte verdi, når foretaket fortsetter å innregne 
eiendelene i samme forhold som foretakets vedvarende engasjement.

Sikkerhetsstillelse

14.  Et foretak skal opplyse 

a) om den balanseførte verdien av finansielle eiendeler som foretaket har stilt som sikkerhet for forpliktelser eller 
betingede forpliktelser, herunder beløp som er omklassifisert i samsvar med IAS 39 nr. 37 bokstav a), 

og 

b)  vilkår og betingelser knyttet til foretakets sikkerhetsstillelse.

15.  Når et foretak har akseptert en sikkerhetsstillelse (av finansielle eller ikke-finansielle eiendeler) som det har 
tillatelse til å selge eller stille som sikkerhet på nytt, uansett om det foreligger mislighold fra eieren av sikkerheten 
eller ikke, skal foretaket opplyse om 

a) den virkelige verdien av sikkerhetsstillelsen, 

b) den virkelige verdien av sikkerhet som er solgt eller stilt som sikkerhet på nytt, samt om foretaket har en plikt 
til å returnere den, 

og 

c) vilkår og betingelser tilknyttet foretakets bruk av sikkerhetsstillelsen.

Avsetningskonto for kredittap

16.  Når finansielle eiendeler har falt i verdi som følge av kredittap, og foretaket registrerer verdifallet på en separat 
konto (for eksempel en avsetningskonto benyttet til å registrere enkeltstående verdifall eller en tilsvarende konto 
benyttet til å registrere et samlet verdifall på eiendeler) istedenfor å direkte redusere eiendelens balanseførte verdi, 
skal foretaket vise en avstemming av endringene på denne kontoen i løpet av perioden for hver klasse av finansielle 
eiendeler.

Sammensatte finansielle instrumenter med flere innebygde derivater

17.  Dersom et foretak har utstedt et instrument som inneholder både en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel (se 
IAS 32 nr. 28), og instrumentet har flere innebygde derivater hvis verdier er innbyrdes avhengige (for eksempel et 
innløsbart konvertibelt gjeldsinstrument), skal foretaket opplyse om dette.

Mislighold og manglende oppfyllelse

18.  For innlån innregnet på rapporteringstidspunktet skal et foretak gi opplysninger om 

a) detaljer vedrørende eventuelle mislighold i løpet av perioden når det gjelder hovedstol, rente, fondsoppbygging 
eller innløsningsbestemmelser for disse innlånene, 

b) den balanseførte verdien av misligholdte innlån på rapporteringstidspunktet, 

og 

c) hvorvidt misligholdet er blitt rettet opp eller vilkårene for innlånene er reforhandlet før finansregnskapet ble 
godkjent for offentliggjøring.
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19.  Dersom det i løpet av perioden har foreligget manglende oppfyllelse av andre låneavtalevilkår enn dem som er 
nevnt i nr. 18, skal et foretak gi den samme informasjon som kreves i henhold til nr. 18 dersom slik manglende 
oppfyllelse har ført til at utlåneren kunne kreve framskyndet tilbakebetaling (med mindre slik manglende 
oppfyllelse er blitt rettet opp eller lånevilkårene er blitt reforhandlet på eller før rapporteringstidspunktet).

Resultatregnskap og egenkapital

Inntekts-, kostnads-, gevinst- eller tapsposter

20.  Et foretak skal gi opplysninger om inntekts-, kostnads-, gevinst- eller tapsposter enten i regnskapsoppstillingen til 
eller i notene til finansregnskapet om 

a) netto gevinster eller tap på 

i) finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser 
netto gevinster eller tap på de finansielle eiendelene eller finansielle forpliktelsene som ble øremerket som 
slike ved førstegangsinnregning, samt netto gevinster eller tap på finansielle eiendeler eller finansielle 
forpliktelser som ble klassifisert som holdt for omsetning i samsvar med IAS 39, 

ii) finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, og separat vise beløpet for netto gevinster eller tap innregnet 
direkte i egenkapitalen i løpet av perioden og beløpet som ble ført ut av egenkapitalen og innregnet i 
resultatet for perioden, 

iii) investeringer som holdes til forfall, 

iv) utlån og fordringer, 

og 

v) finansielle forpliktelser målt til amortisert kost, 

b) samlet renteinntekt og samlet rentekostnad (beregnet ved hjelp av effektiv rente-metoden) for finansielle 
eiendeler eller finansielle forpliktelser som ikke er regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, 

c) provisjonsinntekter og -kostnader (bortsett fra beløp som er inkludert ved fastsettelsen av effektiv rente) som 
oppstår av 

i) finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser som ikke er regnskapsført til virkelig verdi over 
resultatet, 

og 

ii) forvaltningsaktiviteter og andre betrodde aktiviteter som fører til at foretaket innehar eller investerer 
eiendeler på vegne av enkeltpersoner, forvaltningsselskaper, pensjonsinnretninger og andre institusjoner, 

d) renteinntekt opptjent på finansielle eiendeler som har falt i verdi, i samsvar med AG93 i IAS 39, 

og 

e) beløpet for tap ved verdifall for hver klasse av finansielle eiendeler.

Andre opplysninger

Regnskapsprinsipper

21.  I samsvar med nr. 108 i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» skal et foretak i oversikten over 
viktige regnskapsprinsipper gi opplysninger om hvilke(t) målegrunnlag som ble benyttet ved utarbeidelsen 
av finansregnskapet, samt andre benyttede regnskapsprinsipper som er relevante for en forståelse av 
finansregnskapet.
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Sikringsbokføring

22.  Et foretak skal opplyse separat om følgende for hver type sikring som er beskrevet i IAS 39 (dvs. virkelig verdi-
sikring, kontantstrømssikring og sikring av nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet): 

a) en beskrivelse av hver enkelt type sikring, 

b) en beskrivelse av de finansielle instrumentene som er øremerket som sikringsinstrumenter, samt deres 
virkelige verdi på rapporteringstidspunktet, 

og 

c) arten av risiko som sikres.

23.  For kontantstrømssikringer skal et foretak gi følgende opplysninger: 

a) i hvilke perioder kontantstrømmene forventes å finne sted og når de forventes å påvirke resultatet, 

b) en beskrivelse av eventuelle forventede transaksjoner som det tidligere var benyttet sikringsbokføring for, men 
som ikke lenger forventes å finne sted, 

c) hvilket beløp som er blitt innregnet i egenkapitalen i løpet av perioden, 

d) hvilket beløp som er blitt ført ut av egenkapitalen og inkludert i resultatet for perioden, og hvilket beløp som 
er blitt inkludert i hver enkelt post i resultatregnskapet, 

og 

e) hvilket beløp som er blitt ført ut av egenkapitalen i løpet av perioden og inkludert i opprinnelig anskaffelseskost 
eller en annen balanseført verdi av en ikke-finansiell eiendel eller ikke-finansiell forpliktelse hvis overtakelse 
eller pådragelse var en sikret, svært sannsynlig forventet transaksjon.

24.  Et foretak skal gi følgende opplysninger separat:

a) gevinster eller tap i virkelig verdi-sikringer 

i) på sikringsinstrumentet, 

og 

ii) på den sikrede posten henførbar til sikret risiko, 

b) ineffektivitet innregnet i resultatet som oppstår av kontantstrømssikringer, 

og 

c) ineffektivitet innregnet i resultatet som oppstår av sikring av nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet. 

Virkelig verdi

25.  Bortsett fra de forhold som framgår av nr. 29, skal et foretak for hver klasse av finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser (se nr. 6) opplyse om den virkelige verdien av klassen av eiendeler og forpliktelser på en måte som 
gjør at den kan sammenlignes med tilsvarende balanseførte verdi.
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26.  Når det opplyses om virkelige verdier, skal et foretak gruppere finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser i 
klasser, men bare motregne dem i den utstrekning deres balanseførte verdier blir motregnet i balansen.

27.  Et foretak skal opplyse om

a) hvilke metoder og, når det benyttes en verdsettingsmetode, hvilke forutsetninger som er anvendt ved beregning 
av virkelige verdier for hver klasse av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser. Et foretak kan for 
eksempel opplyse om hvilke forutsetninger som er knyttet til førtidig innløsning, satser for estimerte kredittap 
og rente- eller diskonteringssatser, 

b) hvorvidt virkelige verdier blir beregnet direkte, fullt ut eller delvis, ved en henvisning til offentliggjorte 
kursnoteringer i et aktivt marked, eller de blir estimert ved hjelp av en verdsettingsmetode (se AG71–AG79 i 
IAS 39), 

c) hvorvidt de virkelige verdiene som er innregnet eller opplyst om i finansregnskapet, blir beregnet fullt 
ut eller delvis ved hjelp av en verdsettingsmetode basert på forutsetninger som ikke støttes av priser fra 
observerbare løpende markedstransaksjoner i samme instrument (dvs. uten å endre instrumentet eller dets 
sammensetning), og ikke er basert på tilgjengelige observerbare markedsdata. For virkelige verdier som blir 
innregnet i finansregnskapet, skal foretaket, dersom en endring av én eller flere av disse forutsetningene til 
alternative forutsetninger innenfor et rimelig mulighetsområde, opplyse om dette samt om virkningene av 
disse endringene. Av denne grunn skal betydningen bedømmes ut fra resultatet og de samlede eiendelene eller 
forpliktelsene, eller, når endringer i virkelig verdi blir innregnet i egenkapitalen, samlet egenkapital, 

d) dersom bokstav c) kommer til anvendelse, det samlede beløpet for endringen i virkelig verdi, estimert ved 
hjelp av en verdsettingsmetode som ble innregnet i resultatet i løpet av perioden.

28.  Dersom markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsetter et foretak instrumentets virkelige verdi 
ved hjelp av en verdsettingsmetode (se AG74–AG79 i IAS 39). Den beste indikasjonen på virkelig verdi ved 
førstegangsinnregning er likevel transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av avgitt eller mottatt vederlag), 
med mindre vilkårene beskrevet i AG76 i IAS 39 er oppfylt. Derav følger at det vil kunne foreligge en differanse 
mellom virkelig verdi ved førstegangsinnregning og det beløp som vil kunne beregnes på det tidspunktet ved 
hjelp av verdsettingsmetoden. Dersom det foreligger en slik differanse, skal et foretak, etter klasse av finansielle 
instrumenter, opplyse om 

a) foretakets regnskapsprinsipper for innregning av denne differansen i resultatet for å gjenspeile en endring av 
faktorer (herunder tid) som deltakerne i markedet ville ta i betraktning ved fastsettelsen av en pris (se AG76A 
i IAS 39), 

og 

b) den samlede differansen som skal innregnes i resultatet i begynnelsen og slutten av perioden, og en avstemming 
av endringene i balansen av denne differansen.

29.  Opplysninger om virkelig verdi kreves ikke 

a) når den balanseførte verdien er en rimelig tilnærming av virkelig verdi, for eksempel for finansielle 
instrumenter som kortsiktige kundefordringer og -gjeld, 

b) for en investering i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen markedspris som er notert i et aktivt marked, 
eller derivater knyttet til slike egenkapitalinstrumenter, som blir målt til anskaffelseskost i samsvar med 
IAS 39 fordi den virkelige verdien ikke kan måles på en pålitelig måte, 

 eller

c) for en kontrakt som inneholder en skjønnsmessig del (som beskrevet i IFRS 4), dersom den virkelige verdien 
av denne skjønnsmessige delen ikke kan måles på en pålitelig måte.
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30.  I de tilfeller som er beskrevet i nr. 29 bokstav b) og c) skal et foretak gi informasjon for å hjelpe brukere av 
finansregnskapet til å gjøre egne vurderinger vedrørende omfanget av mulige differanser mellom den balanseførte 
verdien av disse finansielle eiendelene og finansielle forpliktelsene og deres virkelige verdi, herunder 

a) det faktum at det ikke er gitt opplysninger om virkelig verdi for disse instrumentene fordi deres virkelige verdi 
ikke kan måles på en pålitelig måte, 

b) en beskrivelse av de finansielle instrumentene, deres balanseførte verdier og en forklaring på hvorfor virkelig 
verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, 

c) informasjon om markedet for instrumentene, 

d) informasjon om hvorvidt og hvordan foretaket har til hensikt å avhende de finansielle instrumentene, 

 og 

e) dersom finansielle instrumenter hvis virkelige verdi tidligere ikke kunne måles på en pålitelig måte, blir 
fraregnet, opplysninger om dette, samt om den balanseførte verdien på fraregningstidspunktet og det 
innregnede beløpet for gevinst eller tap.

ART OG OMFANG AV RISIKO SOM OPPSTÅR AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

31. Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å vurdere arten 
og omfanget av risiko som oppstår av finansielle instrumenter, og som foretaket er eksponert for på 
rapporteringstidspunktet.

32.  Opplysningene som kreves av nr. 33–42, fokuserer på den risiko som oppstår av finansielle instrumenter og 
hvordan de har vært håndtert. Disse formene for risiko omfatter typisk, men er ikke begrenset til, kredittrisiko, 
likviditetsrisiko og markedsrisiko.

Kvalitative opplysninger

33.  For hver type risiko som oppstår av finansielle instrumenter skal et foretak gi følgende opplysninger: 

a) risikoeksponeringer og hvordan disse oppstår, 

b) foretakets formål med, prinsipper for og prosesser for å håndtere risiko og hvilke metoder som benyttes til å 
måle risiko, 

og 

c) eventuelle endringer av bokstav a) eller b) fra forrige periode.

Kvantitative opplysninger

34.  For hver type risiko som oppstår av finansielle instrumenter skal et foretak gi følgende opplysninger: 

a) et sammendrag av kvantitative data om sin eksponering for denne risikoen på rapporteringstidspunktet. Disse 
opplysningene skal være basert på den informasjonen som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets ledelse 
(slik det er definert i IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter»), for eksempel foretakets styre eller 
daglige leder.

b) Opplysningene som kreves av nr. 36–42, i det omfang dette ikke går fram av bokstav a), med mindre risikoen 
ikke er vesentlig (se IAS 1 nr. 29–31 for en drøfting av begrepet «vesentlighet»). 

c) Andre konsentrasjoner av risiko der dette ikke går fram av bokstav a) og b).
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35.  Dersom de kvantitative dataene det opplyses om på rapporteringstidspunktet ikke er representative for et foretaks 
eksponering for risiko i løpet av perioden, skal foretaket legge fram ytterligere informasjon som er representativ.

Kredittrisiko

36.  Et foretak skal per klasse av finansielle instrumenter opplyse om 

a) det beløpet som best representerer foretakets maksimale eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet, 
uten å ta hensyn til eventuell sikkerhetsstillelse eller andre kredittforbedringer (for eksempel avregningsavtaler 
som ikke kvalifiserer til motregning i samsvar med IAS 32), 

b) når det gjelder det beløpet det opplyses om under bokstav a), en beskrivelse av sikkerhetsstillelse og andre 
kredittforbedringer, 

c) kredittkvaliteten til finansielle eiendeler som verken er forfalt eller har falt i verdi, 

og 

d) den balanseførte verdien av finansielle eiendeler som ellers ville ha vært forfalt eller ha falt i verdi og hvis 
vilkår er reforhandlet.

F inans i e l l e  e i ende l e r  som en t en  e r  f o r f a l t  e l l e r  ha r  f a l t  i  v e rd i

37.  Et foretak skal per klasse av finansielle eiendeler opplyse om: 

a) En analyse av alderen på finansielle eiendeler som er forfalt på rapporteringstidspunktet, men som ikke har falt 
i verdi, 

b) en analyse av finansielle eiendeler som hver for seg anses for å falt i verdi på rapporteringstidspunktet, 
herunder de faktorer som foretaket tok hensyn til ved avgjørelsen om at de var falt i verdi, 

og 

c) for de beløp det er vist til under bokstav a) og b), en beskrivelse av foretakets sikkerhetsstillelse samt andre 
kredittforbedringer og, med mindre dette ikke er praktisk mulig, et estimat av deres virkelige verdi.

S ikke rhe t s s t i l l e l s e  og  and re  k r ed i t t f o rbed r inge r

38.  Når et foretak kommer i besittelse av finansielle eller ikke-finansielle eiendeler i løpet av perioden ved å ta over 
pantsatte eiendeler foretaket har som sikkerhet, eller tar i bruk andre kredittforbedringer (for eksempel garantier), 
og slike eiendeler oppfyller innregningskriteriene i andre IFRS-er, skal et foretak opplyse om 

a) arten og den balanseførte verdien av eiendelene som foretaket kom i besittelse av, 

og 

b) når eiendelene ikke lett kan omgjøres i kontanter, foretakets prinsipper for avhending av slike eiendeler, eller 
for bruk av eiendelene i sin virksomhet.

Likviditetsrisiko

39.  Et foretak skal opplyse 

a) en forfallsanalyse av finansielle forpliktelser som viser de gjenværende kontraktsmessige forfallene, 

og 

b) en beskrivelse av hvordan det håndterer den iboende likviditetsrisikoen i de forfall det er vist til under 
bokstav a).
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Markedsrisiko

Sens i t i v i t e t s ana ly se

40.  Med mindre et foretak opptrer i overensstemmelse med nr. 41, skal det gi opplysninger om 

a) en sensitivitetsanalyse for hver type markedsrisiko som foretaket er eksponert for på rapporteringstidspunktet, 
som viser hvordan resultatet og egenkapitalen ville blitt påvirket av endringer i den relevante risikovariabelen 
innenfor et rimelig mulighetsområde på det tidspunktet, 

b) metodene og forutsetningene som ble benyttet ved utarbeidelse av sensitivitetsanalysen, 

og 

c) endringene fra forrige periode i metodene og forutsetningene som ble benyttet, og grunnene til slike 
endringer.

41.  Dersom et foretak utarbeider en sensitivitetsanalyse, som for eksempel «value-at-risk», som gjenspeiler gjensidig 
avhengighet mellom risikovariabler (for eksempel renter og valutakurser) og benytter denne til å håndtere finansiell 
risiko, kan foretaket benytte denne sensitivitetsanalysen istedenfor den analysen som angis i nr. 40. Foretaket skal 
også gi følgende opplysninger: 

a) en forklaring på metoden som ble benyttet ved utarbeidelsen av en slik sensitivitetsanalyse, samt de viktigste 
parameterne og forutsetningene som ligger til grunn for de opplysninger som legges fram, 

og 

b) en forklaring på formålet med den metoden som ble benyttet og av begrensninger som ville kunne føre til at 
informasjonen ikke fullt ut gjenspeiler den virkelige verdien av de involverte eiendelene og forpliktelsene.

Andre  opp ly sn inge r  om markeds r i s i ko

42.  Når den sensitivitetsanalysen som det ble opplyst om i samsvar med nr. 40 eller nr. 41, ikke er representativ 
for en iboende risiko i et finansielt instrument (for eksempel fordi eksponeringen ved utgangen av året ikke 
gjenspeiler eksponeringen i løpet av året), skal foretaket opplyse om dette, samt om grunnen til at det mener at 
sensitivitetsanalysene ikke er representative.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

43.  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som begynner 1. januar 2007 eller senere. Det oppfordres 
til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal det opplyse om 
dette.

44.  Dersom et foretak anvender denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner før 1. januar 2006, 
kreves det ikke at foretaket legger fram sammenligningsinformasjon for de opplysningene som kreves av nr. 31–42 
vedrørende arten og omfanget av risiko som oppstår av finansielle instrumenter.

OPPHEVING AV IAS 30

45.  Denne IFRS opphever og erstatter IAS 30: «Opplysninger i finansregnskapet til banker og tilsvarende 
finansinstitusjoner».
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del denne IFRS.

kredittrisiko Risikoen for at en part i et finansielt instrument vil påføre den annen part et finansielt 
tap ved ikke å kunne innfri en plikt.

valutarisiko Risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller framtidige kontantstrømmer 
vil svinge på grunn av valutakursendringer.

renterisiko Risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller framtidige kontantstrømmer 
vil svinge på grunn av endringer i markedsrenten.

likviditetsrisiko Risikoen for at et foretak vil støte på vanskeligheter med å oppfylle plikter tilknyttet 
finansielle forpliktelser.

innlån Innlån er andre finansielle forpliktelser enn kortsiktig leverandørgjeld med normale 
kredittvilkår.

markedsrisiko Risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller framtidige kontantstrømmer 
vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Markedsrisiko omfatter tre typer 
risiko: valutarisiko, renterisiko og annen prisrisiko.

annen prisrisiko Risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller framtidige kontantstrømmer 
vil svinge på grunn av endringer i markedspriser (bortsett fra endringer som skyldes 
renterisiko eller valutarisiko), uansett om disse endringene forårsakes av faktorer 
som er spesifikke for det enkelte finansielle instrumentet eller instrumentets utsteder, 
eller av faktorer som påvirker alle tilsvarende finansielle instrumenter som omsettes i 
markedet.

forfalt En finansiell eiendel er forfalt når en motpart har unnlatt å foreta en betaling når denne 
er kontraktsmessig forfalt.

Følgende begreper er definert i IAS 32 nr. 11 eller i IAS 39 nr. 9, og benyttes i denne standard i den betydning som er 
fastsatt i IAS 32 og IAS 39.

amortisert kost for en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse– 

finansielle eiendeler tilgjengelige for salg– 

fraregning– 

derivat– 

effektiv rente-metode– 

egenkapitalinstrument– 

virkelig verdi– 

finansiell eiendel– 

finansielt instrument– 

finansiell forpliktelse– 

finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet– 

finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse holdt for omsetning– 

forventet transaksjon– 

sikringsinstrument– 

investeringer som holdes til forfall– 

utlån og fordringer– 

alminnelige kjøp og salg– 

______
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VEDLEGG B

Veiledning i anvendelse

Dette vedlegg er en integrert del denne IFRS.

KLASSER AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG NIVÅ AV OPPLYSNINGER (NR. 6)

B1  Nr. 6 krever at et foretak grupperer finansielle instrumenter i klasser som er hensiktsmessige for arten av de 
opplysninger som gis, og som tar hensyn til disse finansielle instrumentenes kjennetegn. Klassene som beskrives 
i nr. 6, fastsettes av foretaket og er dermed forskjellige fra de kategorier av finansielle instrumenter som angis 
i IAS 39 (som bestemmer hvordan finansielle instrumenter blir målt, og hvor endringer i virkelig verdi blir 
innregnet).

B2  Ved fastsettelse av klasser av finansielle instrumenter skal et foretak minst 

a) skille instrumenter målt til amortisert kost fra instrumenter målt til virkelig verdi, 

b) behandle de finansielle instrumentene som faller utenfor virkeområdet til denne IFRS, som én eller flere 
separate klasser.

B3  Et foretak avgjør selv, i lys av omstendighetene, hvor detaljerte opplysninger som skal gis for å oppfylle kravene 
i denne IFRS, hvor mye vekt det legger på ulike sider av kravene og hvordan det aggregerer informasjon for å 
vise det overordnede bildet uten å sammenstille informasjonen med ulike kjennetegn. Det er nødvendig å få til en 
balanse mellom det å overbelaste finansregnskaper med altfor mange detaljer som ikke er til hjelp for brukere av 
finansregnskapet, og det å skjule viktig informasjon som et resultat av for mye aggregering. Et foretak skal for 
eksempel ikke tildekke viktig informasjon ved å sette den inn sammen med en stor mengde uvesentlige detaljer. 
Tilsvarende skal et foretak ikke gi opplysninger som er så aggregerte at de tildekker viktige forskjeller mellom 
ulike enkelttransaksjoner eller tilknyttet risiko.

FINANSIELLE INSTRUMENTERS BETYDNING FOR FINANSIELL STILLING OG INNTJENING

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet (nr. 10 og 11)

B4  Dersom et foretak øremerker en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, krever nr. 10 bokstav a) 
at foretaket opplyser om beløpet for endringen i den virkelige verdien av forpliktelsen som er henførbar til 
endringer i forpliktelsens kredittrisiko. Nr. 10 bokstav a) i) tillater at et foretak fastsetter dette beløpet som beløpet 
for endringen i forpliktelsens virkelige verdi som ikke er henførbar til endringer i markedsforhold som fører til 
markedsrisiko. Dersom den eneste endringen i markedsforhold som er relevant for en forpliktelse, er endringer i 
en observert rente (referanserente), kan dette beløpet estimeres på følgende måte:

a) Først beregner foretaket forpliktelsens internrente ved periodens begynnelse ved hjelp av den observerte 
markedsprisen på forpliktelsen og forpliktelsens kontraktsmessige kontantstrømmer ved periodens begynnelse. 
Fra denne internrenten trekker foretaket den observerte renten (referanserenten) ved periodens begynnelse for 
å komme fram til en instrument-spesifikk bestanddel av internrenten.

b) Deretter beregner foretaket nåverdien av kontantstrømmene som er tilknyttet forpliktelsen ved hjelp av 
forpliktelsens kontraktsmessige kontantstrømmer ved periodens begynnelse og en diskonteringssats lik 
summen av i) den observerte renten (referanserenten) ved periodens slutt, og ii) den instrument-spesifikke 
bestanddelen av internrenten som fastsatt under bokstav a).

c) Differansen mellom den observerte markedsprisen på forpliktelsen ved slutten av perioden og det beløpet som 
ble fastsatt under bokstav b), er endringen i virkelig verdi som ikke er henførbar til endringer i den observerte 
renten (referanserenten). Det er dette beløpet som det skal opplyses om.
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I eksemplet ovenfor antas det at endringer i virkelig verdi som oppstår av andre faktorer enn endringer i 
instrumentets kredittrisiko eller av endringer i rentesatser, ikke er betydelige. Dersom instrumentet i eksemplet 
ovenfor inneholdt et innebygd derivat, blir endringen i det innebygde derivatets virkelig verdi ikke omfattet 
ved fastsettelsen av beløpet som det skal opplyses om i samsvar med nr. 10 bokstav a).

Andre opplysninger — regnskapsprinsipper (nr. 21)

B5  Nr. 21 krever at det opplyses om hvilke(t) målegrunnlag som ble benyttet ved utarbeidelse av finansregnskapet, 
samt andre benyttede regnskapsprinsipper som er relevante for en forståelse av finansregnskapet. For finansielle 
instrumenter kan slike opplysninger omfatte følgende: 

a) For finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, 

i) arten av de finansielle eiendelene eller de finansielle forpliktelsene som foretaket har øremerket til virkelig 
verdi over resultatet, 

ii) kriteriene for denne øremerkingen av slike finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser ved 
førstegangsinnregning,

og 

iii) hvordan foretaket har oppfylt vilkårene i IAS 39 nr. 9, nr. 11A eller nr. 12 for slik øremerking. For 
instrumenter som er øremerket i samsvar med bokstav b) i) i definisjonen av en finansiell eiendel eller 
en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet i IAS 39, skal disse opplysningene omfatte en 
forklarende beskrivelse av de omstendigheter som ligger til grunn for den inkonsistens i måling eller 
innregning som ellers ville oppstå. For instrumenter som er øremerket i samsvar med bokstav b) ii) 
i definisjonen av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet 
i IAS 39, skal disse opplysningene omfatte en forklarende beskrivelse av hvordan øremerkingen til 
virkelig verdi over resultatet er i overensstemmelse med foretakets dokumenterte risikohåndtering eller 
investeringsstrategi.

b) Kriteriene for øremerkingen av finansielle eiendeler som tilgjengelige for salg.

c) Hvorvidt alminnelige kjøp og salg av finansielle eiendeler blir regnskapsført på avtaletidspunktet eller på 
oppgjørstidspunktet (se IAS 39 nr. 38).

d) Når en avsetningskonto blir benyttet til å redusere den balanseførte verdien av finansielle eiendeler som har 
falt i verdi på grunn av kredittap, 

i) kriteriene for å fastsette når den balanseførte verdien av finansielle eiendeler som har falt i verdi, 
blir redusert direkte (eller når det gjelder en reversering av en nedskrivning, økt direkte) og når 
avsetningskontoen blir benyttet, 

og 

ii) kriteriene for føre ut av balansen beløp belastet avsetningskontoen mot den balanseførte verdien av 
finansielle eiendeler som har falt i verdi (se nr. 16).

e) Hvordan netto gevinster eller tap for hver kategori av finansielle instrumenter blir fastsatt (se nr. 20 bokstav a)), 
for eksempel hvorvidt netto gevinster eller tap på poster til virkelig verdi over resultatet omfatter rente- eller 
utbytteinntekt.

f) Hvilke kriterier foretaket benytter til å fastslå at det foreligger objektive indikasjoner på at det har skjedd et 
tap ved verdifall (se nr. 20 bokstav e)).

g) Når vilkårene for finansielle eiendeler som ellers ville ha vært forfalt eller ha falt i verdi, er blitt reforhandlet, 
regnskapsprinsippet for finansielle eiendeler som er underlagt reforhandlede vilkår (se nr. 36 bokstav d)).
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IAS 1 nr. 113 krever også at foretak i oversikten over viktige regnskapsprinsipper eller i andre noter opplyser 
om de vurderinger, foruten vurderinger som innebærer estimater, som ledelsen har foretatt som et ledd i 
anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper og som har mest betydelig innvirkning på beløpene som 
innregnes i finansregnskapet.

ART OG OMFANG AV RISIKO SOM OPPSTÅR AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (NR. 31-42)

B6  Opplysningene som kreves av nr. 31–42 skal enten gis i finansregnskapet eller innarbeidet med en krysshenvisning 
fra finansregnskapet til en annen uttalelse, som for eksempel en kommentar fra ledelsen eller en risikorapport, som 
er tilgjengelig for brukere av finansregnskapet på samme vilkår og til samme tid som finansregnskapet. Uten den 
informasjon som innarbeides med en krysshenvisning, er finansregnskapet ikke fullstendig.

 Kvantitative opplysninger (nr. 34)

B7  Nr. 34 bokstav a) krever at det legges fram sammendrag av kvantitative data om et foretaks eksponering for risiko 
basert på den informasjon som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets ledelse. Når et foretak benytter flere ulike 
metoder for å håndtere en risikoeksponering, skal foretaket opplyse om dette ved hjelp av den eller de metodene 
som gir mest relevant og pålitelig informasjon. IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige 
estimater og feil» drøfter relevans og pålitelighet.

B8  Nr. 34 bokstav c) krever at det opplyses om konsentrasjoner av risiko. Konsentrasjoner av risiko oppstår 
av finansielle instrumenter som har tilsvarende kjennetegn og som påvirkes på samme måte ved endringer 
i økonomiske eller andre forhold. Identifisering av konsentrasjoner av risiko krever skjønn, idet foretakets 
omstendigheter tas i betraktning. Opplysninger om konsentrasjoner av risiko skal omfatte 

a) en beskrivelse av hvordan ledelsen bestemmer konsentrasjoner, 

b) en beskrivelse av de felles kjennetegn som identifiserer hver konsentrasjon (for eksempel motpart, geografisk 
område, valuta eller marked), 

 og 

c) beløpet for risikoeksponeringen tilknyttet alle finansielle instrumenter som har dette kjennetegnet til felles.

Maksimal eksponering for kredittrisiko (nr. 36 bokstav a))

B9  Nr. 36 bokstav a) krever at det opplyses om det beløp som best representerer foretakets maksimale eksponering 
for kredittrisiko. For en finansiell eiendel er dette typisk brutto balanseført verdi, fratrukket 

a) alle beløp som er motregnet i samsvar med IAS 32, 

 og 

b) eventuelle tap ved verdifall innregnet i samsvar med IAS 39.

B10  Aktiviteter som fører til kredittrisiko og en tilknyttet maksimal eksponering for kredittrisiko omfatter, men er ikke 
begrenset til 

a) å gi lån og fordringer til kunder og plassere innskudd i andre foretak. I disse tilfellene er maksimal eksponering 
for kredittrisiko lik de tilknyttede finansielle eiendelenes balanseførte verdi, 

b) å inngå derivative kontrakter, for eksempel valutakontrakter, rentebytteavtaler og kredittderivater. Når 
eiendelen som er resultat av dette, blir målt til virkelig verdi, vil den maksimale eksponeringen for 
kredittrisiko på rapporteringstidspunktet være lik balanseført verdi, 

c) å gi finansielle garantier. I dette tilfellet er den maksimale eksponeringen for kredittrisiko det høyeste beløpet 
foretaket vil måtte betale dersom garantien kreves innfridd, og som kan være vesentlig høyere enn det beløpet 
som er innregnet som en forpliktelse, 
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d) å komme med et lånetilsagn som er ugjenkallelig i løpet av lånefasilitetens levetid eller som bare er gjenkallelig 
som respons på en vesentlig negativ endring. Dersom utsteder ikke kan gjøre opp lånetilsagnet netto i 
kontanter eller i et annet finansielt instrument, er maksimal eksponering for kredittrisiko det fulle beløpet 
for lånetilsagnet. Dette skyldes at det er usikkert om beløpet for en eventuell ubrukt del kan bli benyttet i 
framtiden. Dette beløpet kan være vesentlig høyere enn det beløpet som er innregnet som forpliktelse.

 Analyse av kontraktsmessige forfall (nr. 39 bokstav a))

B11  Ved utarbeidelse av analysen av kontraktsmessige forfall for finansielle forpliktelser, slik det kreves av nr. 39 
bokstav a), bruker foretaket skjønn for å fastsette et egnet antall tidsperioder. Et foretak kan for eksempel 
bestemme at følgende tidsperioder er hensiktsmessige:

a) ikke mer enn en måned, 

b) mer enn en måned og ikke mer enn tre måneder, 

c) mer enn tre måneder og ikke mer enn ett år, 

 og 

d) mer enn ett år og ikke mer enn fem år.

B12  Når en motpart kan velge når beløpet skal betales, inkluderes forpliktelsen på grunnlag av det tidligste tidspunktet 
der foretaket kan kreves for betaling. Finansielle forpliktelser som et foretak kan bli avkrevd å betale tilbake ved 
påkrav (for eksempel bankinnskudd på anfordring), inkluderes i den tidligste tidsperioden.

B13  Når et foretak har forpliktet seg til å gjøre beløp tilgjengelig i avdrag, blir hver avdrag tilordnet den tidligste 
perioden der foretaket kan ble avkrevd betaling. Et ubrukt lånetilsagn inkluderes for eksempel i perioden som 
omfatter det tidligste tidspunktet da det kan benyttes.

B14  Beløpene som det gis opplysninger om i forfallsanalysen, er de kontraktsmessige udiskonterte kontantstrømmene, 
for eksempel 

a) brutto finansielle leieplikter (før fradrag av finanskostnader), 

b) priser angitt i framtidige avtaler om kjøp av finansielle eiendeler mot kontanter, 

c) nettobeløp for rentebytteavtaler av typen «betal flytende/motta fast», der netto kontantstrømmer blir byttet, 

d) kontraktsmessige beløp som skal byttes i et derivativt finansielt instrument (for eksempel en valutabytteavtale) 
der brutto kontantstrømmer blir byttet, 

og 

e) brutto lånetilsagn.

 Slike udiskonterte kontantstrømmer er forskjellige fra det beløpet som tas med i balansen, fordi beløp i balansen 
er basert på diskonterte kontantstrømmer.

B15  Dersom det er hensiktsmessig, skal et foretak gi opplysninger om analysen av derivative finansielle instrumenter 
separat fra analysen av ikke-derivative finansielle instrumenter i analysen av kontraktsmessige forfall for 
finansielle forpliktelser, slik det kreves av nr. 39 bokstav a). Det vil for eksempel være hensiktsmessig å skille 
kontantstrømmer fra derivative finansielle instrumenter og ikke-derivative finansielle instrumenter dersom 
kontantstrømmene som oppstår av de derivative finansielle instrumentene, blir gjort opp brutto. Dette skyldes at 
brutto utgående kontantstrømmer kan stå i sammenheng med en tilknyttet inngående kontantstrøm.

B16  Når beløpet som skal betales ikke er fast, skal det beløpet som blir oppgitt, beregnes med henvisning til de vilkår 
som forelå på rapporteringstidspunktet. Når det beløpet som skal betales, for eksempel varierer med endringer i 
en indeks, kan det beløpet som det opplyses om, være basert på indeksens nivå på rapporteringstidspunktet.
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 Markedsrisiko — sensitivitetsanalyse (nr. 40 og 41)

B17  Nr. 40 bokstav a) krever en sensitivitetsanalyse for hver type markedsrisiko som foretaket er eksponert for. I 
samsvar med B3 bestemmer et foretak hvordan det aggregerer informasjon for å vise det overordnede bildet uten å 
sammenstille informasjon med ulike kjennetegn om eksponeringer for risiko fra vesentlig forskjellige økonomiske 
miljøer. Eksempler:

a) Et foretak som omsetter finansielle instrumenter, kan opplyse om dette separat for finansielle instrumenter 
som holdes for omsetning, og for dem som ikke holdes for omsetning.

b) Et foretak vil ikke aggregere sin eksponering for markedsrisiko fra områder med høyinflasjon med sin 
eksponering for den samme markedsrisikoen fra områder med svært lav inflasjon.

 Dersom et foretak bare blir eksponert for én type markedsrisiko i bare ett økonomisk miljø, vil det vise aggregert 
informasjon.

B18  Nr. 40 bokstav a) krever at sensitivitetsanalysen viser virkningen i resultatet og egenkapital for endringer innenfor 
et rimelig mulighetsområde i den relevante risikovariabelen (for eksempel gjeldende markedsrenter, valutakurser, 
egenkapitalpriser eller råvarepriser). Derfor 

a) kreves det ikke at foretak fastsetter hva periodens resultat ville ha vært dersom de relevante risikovariablene 
hadde vært annerledes. Foretak opplyser isteden om innvirkningen på resultatet og på egenkapitalen på 
balansedagen under forutsetning om at en endring innenfor et rimelig mulighetsområde i den relevante 
risikovariabelen hadde foreligget på balansedagen og var anvendt på den risikoeksponeringen som forelå på 
det tidspunktet. Dersom et foretak for eksempel hadde en forpliktelse med flytende rente ved slutten av året, 
vil foretaket opplyse om innvirkningen på resultatet (dvs. rentekostnad) for inneværende år dersom renten 
hadde variert med beløp innenfor et rimelig mulighetsområde,

b) kreves det ikke at foretak opplyser om innvirkningen på resultatet og egenkapital for hver endring innenfor et 
område av endringer innenfor et rimelig mulighetsområde i den relevante risikovariabelen. Opplysninger om 
virkningene av endringene på grensene for det området som ligger innenfor et rimelig mulighetsområde vil 
være tilstrekkelig.

B19  For å avgjøre hva en endring innenfor et rimelig mulighetsområde i den relevante risikovariabelen betyr, bør et 
foretak ta i betraktning følgende: 

a) De økonomiske miljøene foretaket driver innenfor. En endring innenfor et rimelig mulighetsområde bør ikke 
omfatte søkte eller «verst mulige» scenarier eller «stresstester». Dersom endringsraten i den underliggende 
risikovariabelen i tillegg er stabil, trenger foretaket ikke endre den endringen som ble valgt innenfor et rimelig 
mulighetsområde for risikovariabelen. Sett for eksempel at renten er 5 prosent, og et foretak avgjør at en 
rentesvingning på ±50 basispoeng er innenfor et rimelig mulighetsområde. Foretaket vil dermed opplyse om 
innvirkningen på resultatet og egenkapital dersom renten endrer seg til 4,5 prosent eller 5,5 prosent. I neste 
periode har renten økt til 5,5 prosent. Foretaket mener fortsatt at renten kan svinge med ±50 basispoeng (dvs. 
at rentens endringsrate er stabil). Foretaket vil dermed opplyse om innvirkningen på resultatet og egenkapital 
dersom renten endrer seg til 5 prosent eller 6 prosent. Foretaket vil ikke måtte revidere sin vurdering om at 
renten med rimelighet vil svinge med ±50 basispoeng, med mindre det godtgjøres at renten er blitt betydelig 
mer flyktig.

b) Tidsrammen som foretaket gjør sin vurdering innenfor. Sensitivitetsanalysen skal vise virkningene av 
endringer som anses for å ligge innenfor et rimelig mulighetsområde i løpet av perioden og fram til foretaket 
neste gang presenterer disse opplysningene, som vanligvis er neste årsrapporteringsperiode.

B20  Nr. 41 tillater at et foretak benytter en sensitivitetsanalyse som gjenspeiler den gjensidige avhengigheten mellom 
risikovariabler, som for eksempel en «value-at-risk»-metode, dersom det benytter denne analysen til å håndtere 
sin eksponering for finansiell risiko. Dette gjelder også dersom en slik metode bare måler potensialet for tap og 
ikke måler potensialet for gevinst. Et slikt foretak kan overholde nr. 41 bokstav a) ved å opplyse om typen av 
«value-at-risk»-modell som ble benyttet (for eksempel om modellen baserer seg på «Monte Carlo-simuleringer»), 
en forklaring på hvordan modellen virker og de viktigste forutsetningene (for eksempel besittelsesperiode 
og tillitsnivå). Foretak kan også opplyse om historisk observasjonsperiode og vektinger som anvendes på 
observasjoner i denne perioden, en forklaring på hvordan opsjoner behandles i beregningene og hvilke volatiliteter 
og korrelasjoner (eller alternativt «Monte Carlo-simuleringer» av sannsynlighetsfordelingen) som benyttes.
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B21  Et foretak skal legge fram sensitivitetsanalyser for hele virksomheten, men kan benytte ulike typer 
sensitivitetsanalyser for ulike klasser av finansielle instrumenter.

 Renterisiko

B22 Renterisiko oppstår på rentebærende finansielle instrumenter innregnet i balansen (for eksempel utlån og 
fordringer og utstedte gjeldsinstrumenter) og på enkelte finansielle instrumenter som ikke er innregnet i balansen 
(for eksempel enkelte lånetilsagn).

 Valutarisiko

B23 Valutarisiko  oppstår på finansielle instrumenter som er angitt i en fremmed valuta, dvs. i en annen valuta enn den 
funksjonelle valutaen den måles i. I denne standard oppstår ikke valutarisiko av finansielle instrumenter som er 
ikke-monetære poster eller fra finansielle instrumenter som angis i den funksjonelle valutaen.

B24  Det skal legges fram en sensitivitetsanalyse for hver valuta der et foretak har en betydelig eksponering.

 Annen prisrisiko

B25 Annen prisrisiko oppstår på finansielle instrumenter, for eksempel på grunn av endringer i råvarepriser eller 
egenkapitalpriser. For å overholde nr. 40 kan et foretak opplyse om innvirkningen av en nedgang i en bestemt 
aksjemarkedsindeks, råvarepris eller en annen risikovariabel. Dersom et foretak for eksempel gir restverdigarantier 
som er finansielle instrumenter, opplyser foretaket om en økning eller reduksjon i verdien av eiendelene som 
garantien gjelder.

B26  To eksempler på finansielle instrumenter som er årsak til egenkapitalprisrisiko, er å inneha egenkapital i et 
annet foretak, og å ha en investering i et fond, som i sin tur har investeringer i egenkapitalinstrumenter. Andre 
eksempler er ikke-børsomsatte terminkontrakter og opsjoner om å kjøpe eller selge nærmere angitte mengder av 
et egenkapitalinstrument og bytteavtaler som er indeksert til egenkapitalpriser. De virkelige verdiene av slike 
finansielle instrumenter påvirkes av endringer i markedsprisen på de underliggende egenkapitalinstrumentene.

B27  I samsvar med nr. 40 bokstav a) opplyses det separat om sensitiviteten til resultatet (som for eksempel oppstår 
av instrumenter klassifisert til virkelig verdi over resultatet og verdifall på finansielle eiendeler tilgjengelige 
for salg) i forhold til sensitiviteten til egenkapitalen (som for eksempel oppstår av instrumenter klassifisert som 
tilgjengelige for salg).

B28  Finansielle instrumenter som et foretak klassifiserer som egenkapitalinstrumenter, blir ikke målt på nytt. Verken 
resultatet eller egenkapitalen vil påvirkes av egenkapitalprisrisikoen til disse instrumentene. Dermed kreves det 
heller ingen sensitivitetsanalyse.

_______
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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 2007 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne IFRS på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden. I de endrede numrene vises ny tekst som understreket og opphevet tekst som gjennomstreket.

C1  I de internasjonale standardene for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger, endres henvisninger til IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon» til IAS 32: 
«Finansielle instrumenter — presentasjon», med mindre annet framgår nedenfor.

C2  I IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon» (revidert 2003) gjøres følgende endringer:

Tittelen endres til «IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon».

Nr. 1 oppheves og nr. 2–4 bokstav a) skal lyde:

2. Formålet med denne standard er å etablere prinsipper for presentasjon av finansielle instrumenter som 
forpliktelser eller egenkapital og for motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. 
Standarden kommer til anvendelse på klassifisering av finansielle instrumenter, fra utstederens perspektiv, i 
finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser og egenkapitalinstrumenter, klassifisering av tilhørende renter, 
utbytte, tap og gevinster, samt hvilke omstendigheter som finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser skal 
kunne motregnes under.

3. Prinsippene i denne standard utfyller prinsippene for innregning og måling av finansielle eiendeler og 
finansielle forpliktelser i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling», og for opplysninger om 
disse i IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger».

VIRKEOMRÅDE

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

a) Andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres 
i samsvar med IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap», IAS 28: «Investeringer i 
tilknyttede foretak» eller IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller tillater 
imidlertid IAS 27, IAS 28 eller IAS 31 at et foretak regnskapsfører en andel i et datterforetak, et 
tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet ved hjelp av IAS 39, og i disse tilfellene skal 
foretakene anvende opplysningskravene i IAS 27, IAS 28 eller IAS 31 i tillegg til kravene i denne 
standard. Foretak skal også anvende denne standard på alle derivater på andeler knyttet til andeler 
i datterforetak og tilknyttede foretak eller andeler i felleskontrollert virksomhet.

Nr. 5 og nr. 7 oppheves.

I nr. 40 skal andre punktum lyde:

40.  ... I tillegg til kravene i denne standard er opplysninger om renter og utbytte underlagt kravene i IAS 1 og 
IFRS 7.

 I nr. 47 skal siste punktum lyde:

47.  ... Når et foretak har en rett til å motregne, men ikke har til hensikt å gjøre opp på nettogrunnlag eller 
realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig, skal det opplyses om hvilken virkning denne retten 
har for foretakets eksponering for kredittrisiko, i samsvar med IFRS 7 nr. 36.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/212 19.2.2009

I nr. 50 skal siste punktum lyde:

50.  ... Når finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser underlagt en generell avregningsordning ikke 
motregnes, skal det opplyses om virkningene av ordningen på et foretaks eksponering for kredittrisiko i 
samsvar med IFRS 7 nr. 36.

Nr. 51–95 oppheves.

I nr. 98 tilføyes følgende fotnote:

I august 2005 flyttet IASB alle opplysninger knyttet til finansielle instrumenter til IFRS 7: «Finansielle instrumenter 
— opplysninger».

I vedlegget (Veiledning i anvendelse) oppheves AG24 og AG40 samt siste punktum i AG39.

C3  I IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» gjøres følgende endringer:

Nr. 4 oppheves.

I nr. 56 erstattes «IAS 32» med «IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger», og i nr. 105 bokstav d) ii) og 
i nr. 124 erstattes «IAS 32» med «IFRS 7».

I nr. 71 bokstav b) skal siste punktum lyde:

71 b) …En finansinstitusjon kan for eksempel endre ovenstående beskrivelser for å gi informasjon som er relevant 
for en finansinstitusjons virksomhet.

I nr. 84 skal fjerde punktum lyde:

84. …En finansinstitusjon kan for eksempel endre beskrivelsene for å gi informasjon som er relevant for en 
finansinstitusjons virksomhet.

C4  I IAS 14: «Segmentrapportering» gjøres følgende endringer:

I nr. 27 bokstav a) og b), nr. 31, nr. 32, nr. 46 og nr. 74 erstattes uttrykket «styret» og [til] ledelsen» med 
«nøkkelpersoner i ledelsen».

I nr. 27 bokstav b), nr. 30 og nr. 32 erstattes uttrykket «styret og ledelsen» med «nøkkelpersoner i ledelsen».

Nr. 27 første punktum skal lyde:

27. Et foretaks interne organisasjons- og ledelsesstruktur og foretakets system for internrapportering 
overfor nøkkelpersoner i ledelsen (for eksempel styret og ledelsen) skal vanligvis være grunnlaget for å 
identifisere foretakets viktigste kilde til og art av risiko samt de ulike avkastningsnivåer som foretaket 
står overfor, og derfor for å fastsette hvilket rapporteringsformat som er det primære og hvilket format 
som er det sekundære, bortsett fra i de tilfeller som er angitt under bokstav a) og b) nedenfor. ...

Nr. 28 tredje punktum skal lyde:

28.  .... Derfor vil et foretak, bortsett fra i svært sjeldne tilfeller, rapportere segmentinformasjon i foretakets 
finansregnskap på samme grunnlag som det rapporterer internt til nøkkelpersoner i ledelsen. …
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Nr. 33 første punktum skal lyde:

33.  I henhold til denne standard vil de fleste foretak identifisere sine virksomhetssegmenter og geografiske 
segmenter som de organisasjonsenhetene som det gis informasjon om til nøkkelpersoner i ledelsen eller den 
øverste beslutningstakende enheten, som i noen tilfeller kan være en gruppe som består av flere personer, med 
det formål å evaluere hver enhets tidligere inntjening og for å foreta avgjørelser om framtidig fordeling av 
ressurser. …

C5  I nr. 31 i IAS 17: «Leieavtaler» erstattes «IAS 32: «Finansielle instrumenter – opplysninger og presentasjon» 
med «IFRS 7: «Finansielle instrumenter – opplysninger», og i nr. 35, nr. 47 og nr. 56 erstattes «IAS 32» med 
«IFRS 7».

C6  I IAS 33 nr. 72 i: «Resultat per aksje» erstattes «IAS 32» med «IFRS 7: «Finansielle instrumenter — 
opplysninger».

C7  I IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (endret april 2005) gjøres følgende endringer:

Nr. 1 skal lyde:

1. Formålet med denne standard er å etablere prinsipper for innregning og måling av finansielle eiendeler, 
finansielle forpliktelser og enkelte kontrakter vedrørende kjøp eller salg av ikke-finansielle gjenstander. Krav 
til presentasjon av opplysninger om finansielle instrumenter er fastsatt i IAS 32: «Finansielle instrumenter — 
presentasjon». Krav til opplysninger om finansielle instrumenter er fastsatt i IFRS 7: «Finansielle instrumenter 
— opplysninger».

I nr. 45 erstattes «IAS 32» med «IFRS 7».

Nr. 48 skal lyde:

48. Når den virkelige verdien av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse skal beregnes for 
anvendelse av denne standard eller av IAS 32 eller IFRS 7, skal et foretak anvende AG69–AG82 i 
vedlegg A.

C8  I IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (endret juni 2005) gjøres følgende endringer.

I nr. 9 skal definisjonen av en «finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet» 
lyde:

I IFRS 7 krever nr. 9–11 og B4 at foretaket opplyser om finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 
som det har øremerket til virkelig verdi over resultatet, ....

C9  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» endres nr. 36A, og ny 
overskrift og nytt nr. 36C tilføyes:

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 eller IFRS 4. Et foretak som velger å presentere 
sammenligningsinformasjon som ikke er i overensstemmelse med IAS 32, IAS 39 eller IFRS 4 i sitt første 
overgangsår, skal 

a) anvende innregnings- og målingskravene i 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, 

…

 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. Det kreves at disse foretakene 
overholder IAS 1 nr. 15 bokstav c) og gir tilleggsopplysninger når oppfyllelsen av de særskilte kravene i 
IFRS-ene ikke er tilstrekkelig til å sikre at brukerne forstår hvilken virkning bestemte transaksjoner og andre 
hendelser og forhold har på foretakets finansielle stilling og finansielle inntjening.
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Unntak fra kravet om å presentere sammenligningsinformasjon for IFRS 7

36C  Et foretak som anvender IFRS-er før 1. januar 2006 og velger å anvende IFRS 7: «Finansielle instrumenter 
— opplysninger» i sitt første IFRS-finansregnskap, trenger ikke å presentere sammenligningsinformasjon 
som kreves av IFRS 7 i dette IFRS-finansregnskapet.

C10  I IFRS 4: «Forsikringskontrakter» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 bokstav b) skal lyde:

b) finansielle instrumenter som det utsteder med en skjønnsmessig del (se nr. 35). IFRS 7: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger» krever opplysninger om finansielle instrumenter, herunder finansielle 
instrumenter som inneholder slike elementer.

I nr. 35 skal ny bokstav d) lyde:

d)  selv om disse kontraktene er finansielle instrumenter, skal en utsteder som anvender IFRS 7 nr. 19 bokstav b) 
på kontrakter med en skjønnsmessig del, opplyse om den samlede rentekostnaden innregnet i resultatet, men 
trenger ikke beregne slik rentekostnad ved hjelp av effektiv rente-metoden.

Etter nr. 37 endres overskriften, og nr. 38 og nr. 39 samt nytt nr. 39A skal lyde:

Art og omfang av risiko som oppstår av forsikringskontrakter

38. En forsikringsgiver skal gi opplysninger som gjør brukere av forsikringsgiverens finansregnskap i stand 
til å evaluere arten og omfanget av risiko som oppstår av forsikringskontrakter.

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

a) foretakets formål med, prinsipper for og prosesser for å håndtere risiko som oppstår av forsikringskontrakter 
og hvilke metoder som benyttes til å håndtere slik risiko.

b) [opphevet]

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

i) sensitivitet overfor forsikringsrisiko (se nr. 39A).

ii) konsentrasjoner av forsikringsrisiko, herunder en beskrivelse av hvordan ledelsen fastsetter 
konsentrasjoner, og en beskrivelse av de felles kjennetegnene som identifiserer hver konsentrasjon 
(for eksempel type forsikret hendelse, geografisk område eller valuta).

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 og 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 kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko som ville ha vært påkrevd i henhold til 
IFRS 7 nr. 31-42 dersom forsikringskontraktene var omfattet av IFRS 7. Derimot 

i) trenger en forsikringsgiver ikke å legge fram forfallsanalyse slik det kreves av IFRS 7 nr. 39 
bokstav a) dersom denne isteden opplyser om estimert tidsplan for netto utgående kontantstrømmer 
som er resultatet av innregnede forsikringsforpliktelser. Dette kan skje i form av en analyse, med en 
estimert tidsplan, av de beløp som innregnes i balansen.

ii) dersom en forsikringsgiver benytter en alternativ metode til å håndtere sensitivitet overfor 
markedsvilkår, for eksempel en innebygd verdianalyse, kan forsikringsgiveren benytte denne 
sensitivitetsanalysen til å oppfylle kravene i IFRS 7 nr. 40 bokstav a). En slik forsikringsgiver skal 
også gi de opplysningene som kreves av IFRS 7 nr. 41.
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e) informasjon om eksponering for markedsrisiko som oppstår av innebygde derivater som omfattes av 
en vertsforsikringskontrakt, dersom forsikringsgiveren ikke er påkrevd å måle og faktisk ikke måler, de 
innebygde derivatene til virkelig verdi.

39A  For å overholde nr. 39 bokstav b) i) skal en forsikringsgiver legge fram opplysninger som vist til under 
bokstav a) eller b) nedenfor: 

a) En sensitivitetsanalyse som viser hvordan resultatet og egenkapital ville vært påvirket dersom endringer 
i relevant risikovariabel som var innenfor et rimelig mulighetsområde på balansedagen, hadde 
forekommet; de metoder og forutsetninger som er benyttet i utarbeidelsen av sensitivitetsanalysen samt 
eventuelle endringer fra tidligere periode i de metoder og forutsetninger som er benyttet. Men dersom en 
forsikringsgiver benytter en alternativ metode til å håndtere sensitivitet overfor markedsvilkår, som for 
eksempel en innebygd verdianalyse, kan forsikringsgiveren oppfylle dette kravet ved å opplyse om denne 
alternative sensitivitetsanalysen samt de opplysningene som kreves av IFRS 7 nr. 41.

b) Kvalitative opplysninger om sensitivitet samt informasjon om de vilkårene og betingelsene i 
forsikringskontrakter som har vesentlig innvirkning på størrelsen på, tidspunktene for og usikkerheten i 
forsikringsgiverens framtidige kontantstrømmer.

_______
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VEDLEGG D

Endringer i IFRS 7 dersom endringene i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» 
vedrørende virkelig verdi-alternativet ikke er anvendt

I juni 2005 utgav Styret endringer i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» vedrørende virkelig 
verdi-alternativet, som får anvendelse på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller senere. 
Dersom et foretak anvender IFRS 7 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner før 1. januar 2006 og det ikke 
anvender disse endringene i IAS 39, skal foretaket endre IFRS 7 for denne perioden på følgende måte. I de endrede 
numrene vises ny tekst som understreket og opphevet tekst som gjennomstreket.

D1  Overskriften før nr. 9 og nr. 11 endres som følger, og nr. 9 oppheves:

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet.

11.  Foretaket skal opplyse om 

a) hvilke metoder det benytter til å overholde kravene i nr. 10 bokstav a).

b) dersom foretaket vurderer det slik at opplysninger som det har gitt for å overholde kravene i nr. 10 
bokstav a), ikke på en fyllestgjørende måte representerer endringen i den virkelige verdien av den 
finansielle forpliktelsen som er henførbar til endringer i kredittrisiko, grunnene for å komme til denne 
konklusjonen samt de faktorer som foretaket mener er relevante.

I B5 skal bokstav a) lyde:

a) Kriteriene for øremerking ved førstegangsinnregningen av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser 
til virkelig verdi over resultatet. 

_______
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Endringer i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap»

I dette dokument fastsettes endringer i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap». Endringene er resultat av noen av 
de forslag som ble framsatt i høringsutkast (Exposure Draft) nr. 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» (ED 
7), offentliggjort i juli 2004. De øvrige forslagene i ED 7 ble endelig fastlagt i IFRS 7: «Finansielle instrumenter — 
opplysninger».

Foretak skal anvende endringene i dette dokument på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2007 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

I standarden skal ny overskrift og nye nr. 124A–124C lyde:

Kapital

124A Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å vurdere foretakets 
mål, prinsipper og framgangsmåter for kapitalforvaltning.

124B For å overholde kravet i nr. 124A skal foretaket gi følgende opplysninger: 

a) kvalitativ informasjon om sine mål, prinsipper og framgangsmåter for kapitalforvaltning, herunder (men 
ikke begrenset til):

i) en beskrivelse av hva det forvalter som kapital,

ii) når et foretak er underlagt eksternt pålagte kapitalkrav, disse kravenes art samt hvordan kravene 
innarbeides i kapitalforvaltningen, 

 og 

iii) hvordan det oppfyller målene for kapitalforvaltningen.

b) et sammendrag av kvantitative data om hva foretaket forvalter som kapital. Noen foretak betrakter visse 
finansielle forpliktelser (for eksempel visse former for uprioritert gjeld) som del av kapitalen. Andre 
foretak utelater visse egenkapitalbestanddeler fra kapitalen (for eksempel komponenter som oppstår av 
kontantstrømssikringer).

c) eventuelle endringer av bokstav a) og bokstav b) fra forrige periode.

d) om foretaket i perioden har overholdt de eksternt pålagte kapitalkravene som det er underlagt.

e) når foretaket ikke har overholdt slike eksternt pålagte kapitalkrav, skal det opplyses om følgene av slik 
manglende overholdelse.

 Opplysningene skal bygge på den informasjon som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets ledelse.

124C Et foretak kan forvalte kapital på mange forskjellige måter, og være underlagt en rekke forskjellige kapitalkrav. 
Et konglomerat kan for eksempel omfatte foretak som driver forsikrings- og bankvirksomhet, og disse foretakene 
kan også drive virksomhet i flere jurisdiksjoner. Dersom samlede opplysninger om kapitalkrav og om måten 
kapital forvaltes på, ikke gir nyttig informasjon eller fører til at en bruker av finansregnskapet får en misvisende 
forståelse av foretakets kapitalressurser, skal foretaket gi separate opplysninger for hvert av kapitalkravene som 
det er underlagt.

______
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Endringer i internasjonale standarder for finansiell rapportering

IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»

IFRS 4: «Forsikringskontrakter»

Finansielle garantikontrakter

ENDRINGER I STANDARDER

I dette dokument fastsettes endringer i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» og IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter» samt endringer i IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon» og IFRS 7: 
«Finansielle instrumenter — opplysninger» som følger av endringer i de to førstnevnte standarder. Dette dokumentet 
omfatter også endringer i «Grunnlag for konklusjoner» for IAS 39 og IFRS 4, veiledning for gjennomføring av IFRS 4 
samt vedlegg C til IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler». Endringene er resultat av et 
høringsutkast med forslag til endringer av IAS 39 og IFRS 4 — «Finansielle garantikontrakter og kredittforsikring», 
som ble offentliggjort i juli 2004.

Foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller senere. 
Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal det 
opplyse om dette.

ENDRINGER I IAS 39

I standarden oppheves nr. 3, og nr. 2 bokstav e) og h), nr. 4 og nr. 47 endres. I nr. 9 endres definisjonen av 
«finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet», og en ny definisjon tilføyes umiddelbart etter definisjonen 
av «finansielle eiendeler tilgjengelige for salg». AG4 blir AG3A, og AG4A endres og blir AG4. Ny AG4A og nytt 
nr. 103B tilføyes.

Nr. 43 gjengis nedenfor av hensyn til klarheten, men endres ikke.

Endringene i nr. 2 bokstav h) og nr. 47 bokstav d) innebærer at målingskravene for enkelte lånetilsagn overføres fra 
avsnittet «Virkeområde» til avsnittet «Måling», men uten at disse kravene endres.

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

…

e) Rettigheter og plikter som oppstår i henhold til i) en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter», men som ikke er en utsteders rettigheter og plikter som oppstår i henhold til 
en forsikringskontrakt som er i overensstemmelse med definisjonen på en finansiell forsikringskontrakt 
i nr. 9, eller ii) en kontrakt som er innenfor virkeområdet til IFRS 4 fordi den omfatter 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 
AG27-AG33 i vedlegg A). Dersom en utsteder av finansielle garantikontrakter tidligere uttrykkelig 
har opplyst at han betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem 
som forsikringskontrakter, kan han velge om han vil anvende enten denne standard eller IFRS 4 på 
slike finansielle garantikontrakter (se AG4 og AG4A). Utstederen kan foreta dette valget kontrakt for 
kontrakt, men valget som gjøres for hver enkelt kontrakt, kan ikke gjøres om.

…

h) andre lånetilsagn enn dem som beskrives i nr. 4. En utsteder av lånetilsagn skal anvende IAS 
37 på lånetilsagn som ikke omfattes av denne standard. Alle lånetilsagn er imidlertid underlagt 
fraregningsbestemmelsene i denne standard (se nr. 15–42 og AG36–AG63 i vedlegg A).

4. Følgende lånetilsagn omfattes av denne standards virkeområde:

a) lånetilsagn som foretaket øremerker som finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. Et 
foretak som kort tid etter at lånetilsagnet er mottatt, har en tidligere praksis med å selge de eiendelene 
som følger av foretakets lånetilsagn, skal anvende denne standard på alle sine lånetilsagn i samme 
klasse.
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b) lånetilsagn som kan gjøres opp netto i kontanter eller ved å levere eller utstede et annet finansielt 
instrument. Disse lånetilsagnene er derivater. Et lånetilsagn anses ikke som oppgjort netto bare fordi 
lånet er utbetalt i porsjoner (for eksempel et byggelån i form av et pantelån som er utbetalt i porsjoner 
i forhold til framdriften i byggearbeidet).

c) tilsagn om å yte et lån til under markedsrente. Nr. 47 bokstav d) angir hvordan forpliktelser som oppstår 
av slike lånetilsagn, skal måles.

9.  …

Definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter

En «finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet» er en finansiell eiendel 
eller en finansiell forpliktelse som oppfyller en av følgende betingelser:

a) Den er klassifisert som holdt for omsetning. En finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir klassifisert 
som holdt for omsetning dersom den 

…

iii) er et derivat (med unntak for et derivat som er en finansiell garantikontrakt eller et øremerket og effektivt 
sikringsinstrument).

…

Definisjon av en finansiell garantikontrakt

En «finansiell garantikontrakt» er en kontrakt som 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.

…

Førstegangsmåling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser

43. Når en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet, skal et foretak måle den 
til virkelig verdi pluss, i tilfellet av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som ikke er til virkelig 
verdi over resultatet, transaksjonsutgifter som er direkte henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den 
finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen.

Etterfølgende måling av finansielle forpliktelser

47. Etter førstegangsinnregning skal et foretak måle alle finansielle forpliktelser til amortisert kost ved en 
effektiv rente-metode, med følgende unntak: 

a) Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. Slike forpliktelser, herunder derivater som er 
forpliktelser, skal måles til virkelig verdi, bortsett fra en derivativ forpliktelse som er knyttet til og må 
gjøres opp ved levering av et unotert egenkapitalinstrument hvis virkelige verdi ikke kan måles på en 
pålitelig måte, som skal måles til anskaffelseskost.

b) finansielle forpliktelser som oppstår når en overføring av en finansiell eiendel ikke oppfyller kravene 
til fraregning, eller når metoden for vedvarende engasjement kommer til anvendelse. Nr. 29 og nr. 31 
kommer til anvendelse på måling av slike finansielle forpliktelser.
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c) Finansielle garantikontrakter som definert i nr. 9. Etter førstegangsinnregning skal en utsteder av en 
slik kontrakt (med mindre nr. 47 bokstav a) eller b) kommer til anvendelse) måle den til det høyeste 
av:

i) det beløp som er beregnet i samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede 
eiendeler»,

og 

ii) det førstegangsinnregnede beløpet (se nr. 43), med fradrag for eventuelle akkumulerte amortiseringer 
innregnet i samsvar med IAS 18: «Driftsinntekter».

d) tilsagn om å yte et lån til under markedsrente. Etter førstegangsinnregning skal en utsteder av et slikt 
tilsagn (med mindre nr. 47 bokstav a) kommer til anvendelse) måle den til det høyeste av:

i) det beløp som er beregnet i samsvar med IAS 37, 

og 

ii) det førstegangsinnregnede beløpet (se nr. 43), med fradrag for eventuelle akkumulerte amortiseringer 
innregnet i samsvar med IAS 18.

Finansielle forpliktelser som er øremerket som sikringsobjekter, er underlagt måling i henhold til kravene 
til sikringsbokføring i nr. 89–102.

AG4   Finansielle garantikontrakter kan ha forskjellige juridiske former, som for eksempel en garanti, enkelte 
former for kredittrammer, 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)):

a) Selv om en finansiell garantikontrakt oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt i IFRS 4, skal 
utstederen anvende denne standard dersom den risiko som overføres, er betydelig. Dersom utstederen 
tidligere uttrykkelig har opplyst at han betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har 
regnskapsført dem som forsikringskontrakter, kan han anvende enten denne standard eller IFRS 4 på 
slike finansielle garantikontrakter. Dersom denne standarden anvendes, krever nr. 43 at utstederen første 
gang innregner en finansiell garantikontrakt til virkelig verdi. Dersom den finansielle garantikontrakten 
ble utstedt til en ikke-nærstående part i en frittstående transaksjon på armlengdes avstand, vil kontraktens 
virkelige verdi ved inngåelsen forventes å være lik den mottatte premien, med mindre det motsatte kan 
dokumenteres. Med mindre den finansielle garantikontrakten ved inngåelsen er øremerket til virkelig verdi 
over resultatet, eller med mindre nr. 29–37 og AG47–AG52 anvendes (når overføringen av en finansiell 
eiendel ikke kvalifiserer til fraregning, eller når metoden for vedvarende engasjement anvendes, skal 
følgelig utsteder måle den til det høyeste av:

i) det beløp som er beregnet i samsvar med IAS 37, 

 og 

ii) det førstegangsinnregnede beløpet, med fradrag for eventuelle akkumulerte amortiseringer innregnet i 
samsvar med IAS 18 (se nr. 47 bokstav c)).

b) Noen kredittrelaterte garantier krever ikke at innehaveren, som kontraktsmessig forutsetning for utbetaling, 
utsettes for eller har pådratt seg et tap på som følge av at debitoren har unnlatt å betale ved forfall. Et 
eksempel på dette er en garanti som krever utbetaling som reaksjon på endringer i en angitt kredittverdighet 
eller kredittindeks. Slike garantier er ikke finansielle garantikontrakter som definert i denne standard, og er 
ikke forsikringskontrakter som definert i IFRS 4. Slike garantier er derivater, og utstederen skal anvende 
denne standard på dem.

c) Dersom en finansiell garantikontrakt ble utstedt i forbindelse med salg av varer, skal utstederen anvende 
IAS 18 til å avgjøre når driftsinntektene fra garantien og fra salget av varene skal innregnes.

AG4A  Påstander om at en utsteder betrakter kontrakter som forsikringskontrakter, vil gjerne forekomme i utsteders 
korrespondanse med kunder og myndigheter, samt i utsteders kontrakter, forretningsdokumenter og 
finansregnskap. I tillegg er ofte forsikringskontrakter underlagt regnskapskrav som er annerledes enn de krav 
som gjelder andre typer transaksjoner, for eksempel kontrakter som er utstedt av banker eller kommersielle 
selskaper. I slike tilfeller vil en utsteders finansregnskap normalt inneholde en erklæring om at utstederen har 
anvendt disse regnskapskravene.
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103B Ved «Finansielle garantikontrakter » (endringer i IAS 39 og IFRS 4), utgitt i august 2005, ble nr. 2 
bokstav e) og h), nr. 4, nr. 47 og AG4 endret, AG4A tilføyd, ny definisjon av «finansielle garantikontrakter» 
tilføyd i nr. 9, og nr. 3 opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter 
perioder som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et 
foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal det opplyse om dette, og samtidig anvende 
de tilknyttede endringene i IAS 32 og IFRS 4.

ENDRINGER I IFRS 4

Nr. 4 bokstav d), B18 bokstav g) og B19 bokstav f) endres, nr. 41A innsettes, og i vedlegg A innsettes en definisjon 
av «finansiell garantikontrakt» etter definisjonen av «virkelig verdi» og foran definisjonen av «finansiell risiko», som 
følger:

4  Et foretak skal ikke anvende denne standard på

…

d) finansielle garantikontrakter, med mindre utstederen tidligere uttykkelig har opplyst at han betrakter slike 
kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem som forsikringskontrakter; i slike tilfeller 
kan utstederen velge om han vil anvende enten IAS 39 og IAS 32 eller denne standard på slike finansielle 
garantikontrakter. Utstederen kan foreta dette valget kontrakt for kontrakt, men valget som gjøres for hver 
enkelt kontrakt, kan ikke gjøres om.

41A Ved «Finansielle garantikontrakter» (endringer i IAS 39 og IFRS 4), utgitt i august 2005, ble nr. 4 
bokstav d), B18 bokstav g) og B19 bokstav f) endret. Et foretak skal anvende denne endring på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere 
anvendelse. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal det opplyse om 
dette, og samtidig  anvende de tilknyttede endringene i IAS 39 and IFRS 32.

_____

VEDLEGG A

Definisjoner

Finansiell garantikontrakt En kontrakt som 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.

______

VEDLEGG B

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

…

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. Disse kontraktene kan ha forskjellige juridiske former, for eksempel en 
garanti, enkelte former for kredittrammer, en kredittmisligholdsderivatkontrakt eller en forsikringskontrakt. 
Selv om slike kontrakter oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt, oppfyller de også definisjonen 
av en finansiell garantikontrakt i IAS 39 og er innenfor virkeområdet til IAS 32 og IAS 39, ikke innenfor 
virkeområdet til denne IFRS (se nr. 4 bokstav d)). Dersom en utsteder av finansielle garantikontrakter tidligere 
uttrykkelig har opplyst at han betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem 
som forsikringskontrakter, kan utstederen velge om han vil anvende enten IAS 39 og IAS 32 eller denne 
standard på slike finansielle garantikontrakter.
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B19  Følgende er eksempler på elementer som ikke er forsikringskontrakter:

…

en kredittrelatert garanti (eller en kredittramme, en kredittmisligholdsderivatkontrakt eller en f) 
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).

______

ENDRINGER I ANDRE STANDARDER

Foretak skal anvende følgende endringer av IAS 32 (og IFRS 7, dersom de allerede anvender IFRS 7) når de anvender 
de tilknyttede endringene av IAS 39 og IFRS 4.

IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon»

Nr. 4 bokstav d) og nr. 12 skal lyde:

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

…

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. Videre skal en utsteder anvende denne standard på finansielle 
garantikontrakter dersom utstederen anvender IAS 39 ved innregning og måling av kontrakter, men 
IFRS 4 skal anvendes dersom utstederen i samsvar med nr. 4 bokstav d) velger å anvende IFRS 4 ved 
innregning og måling av kontrakter.

12.  Følgende begreper er definert i IAS 39 nr. 9, og benyttes i denne standard i den betydning som er fastsatt i 
IAS 39.

…

finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet– 

finansiell garantikontrakt– 

bindende tilsagn– 

…

IFRS 7: «Finansielle instrumenter � opplysninger»

I IFRS 7 endres nr. 3 bokstav d), og listen over definisjoner i standardens vedlegg A endres på samme måte som i 
IAS 32, som følger:

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

…

forsikringskontrakter, som definert i IFRS 4: «Forsikringskontrakter». Denne IFRS får imidlertid anvendelse d) 
på derivater som er innebygd i forsikringskontrakter, dersom IAS 39 krever at foretaket regnskapsfører dem 
separat. Videre skal en utsteder anvende denne IFRS på finansielle garantikontrakter dersom utstederen 
anvender IAS 39 ved innregning og måling av kontrakter, men IFRS 4 skal anvendes dersom utstederen i 
samsvar med nr. 4 bokstav d) i IFRS 4 velger å anvende IFRS 4 ved innregning og måling av kontrakter.

______
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VEDLEGG A

Definisjoner

…

Følgende begreper er definert i IAS 32 nr. 11 eller i IAS 39 nr. 9, og benyttes i denne standard i den betydning som er 
fastsatt i IAS 32 og IAS 39.

…

finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet– 

finansiell garantikontrakt– 

finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse holdt for omsetning– 

…

Henvisninger som må ajourføres når et foretak vedtar IFRS 7

Når et foretak anvender IFRS 7, erstattes henvisninger til IAS 32 med henvisninger til IFRS 7 i følgende numre som 
ble tilføyd eller endret ved dette dokument:

IAS 39 nr. 103B– 

IFRS 4 nr. 4 bokstav d) og nr. 41A, samt B18 bokstav g) i vedlegg B (to henvisninger)– 
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IFRIC-TOLKNING 6

Forpliktelser som oppstår av deltakelse i et særskilt marked — avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr

HENVISNINGER

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

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

BAKGRUNN

1. IAS 37 nr. 17 fastsetter at en forpliktende hendelse er en tidligere hendelse som fører til en eksisterende plikt der 
et foretak ikke har noe annet realistisk alternative enn å gjøre opp plikten.

2. IAS 37 nr. 19 fastsetter at avsetninger bare blir innregnet for «de plikter som oppstår av tidligere hendelser og som 
eksisterer uavhengig av et foretaks framtidige handlinger».

3. Den europeiske unions direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, som regulerer innsamling, behandling, 
gjenvinning og miljøvennlig disponering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, har ført til spørsmål om når 
forpliktelsen for fjerning av elektrisk og elektronisk utstyr skal innregnes. Direktivet skiller mellom «nytt» og 
«historisk» avfall og mellom avfall fra private husholdninger og avfall fra andre kilder enn private husholdninger. 
Nytt avfall gjelder produkter solgt etter 13. august 2005. Alt husholdningsutstyr solgt før dette tidspunkt anses for 
direktivets formål å føre til historisk avfall.

4. Direktivet fastsetter at utgiftene knyttet til avfallshåndtering når det gjelder historisk husholdningsutstyr bør bæres 
av produsenter av den aktuelle typen utstyr som finnes på markedet i en periode som skal angis i hver medlemsstats 
gjeldende lovgivning (målingsperioden). Direktivet fastsetter også at hver medlemsstat skal innføre en ordning for 
å få produsenter til å bidra forholdsmessig til utgifter «f.eks. i samsvar med deres respektive markedsandeler etter 
utstyrstype.»

5. Flere uttrykk som er benyttet i tolkningen, for eksempel «markedsandel» og «målingsperiode», kan defineres svært 
ulikt i de enkelte medlemsstatenes gjeldende lovgivning. Lengden på målingsperioden kan for eksempel være et år 
eller bare en måned. Tilsvarende kan målingen av markedsandel og formelen for å beregne plikten være forskjellig 
i de ulike nasjonale lovgivningene. Alle disse eksemplene påvirker imidlertid bare målingen av forpliktelsen, noe 
som ikke faller inn under denne tolknings virkeområde.

VIRKEOMRÅDE

6. Denne tolkning gir veiledning om innregning i produsenters finansregnskap av forpliktelser vedrørende 
avfallshåndtering i henhold til EU-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr når det gjelder salg av 
historisk husholdningsutstyr.

7.  Tolkningen gjelder verken nytt avfall eller historisk avfall fra andre kilder enn private husholdninger. Forpliktelsen 
for slik avfallshåndtering omfattes i tilstrekkelig grad av IAS 37. Dersom nytt avfall fra private husholdninger 
i nasjonal lovgivning behandles på en tilsvarende måte som historisk avfall fra private husholdninger, kommer 
imidlertid prinsippene i tolkningen til anvendelse med henvisning til hierarkiet i IAS 8 nr. 10–12. Hierarkiet i IAS 8 
er også relevant for annet regelverk som pålegger plikter på en måte som tilsvarer modellen for utgiftsfordeling i 
det nevnte EU-direktivet.
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PROBLEMSTILLING

8.  Når det gjelder fjerning av elektrisk og elektronisk utstyr ble IFRIC anmodet om å fastsette hva som utgjør den 
forpliktende hendelsen i samsvar med IAS 37 nr. 14 bokstav a) for innregning av en avsetning for utgifter til 
avfallshåndtering:

framstilling eller salg av det historiske husholdningsutstyret?– 

deltakelse i markedet i løpet av målingsperioden?– 

påføring av utgifter i forbindelse med avfallshåndteringen?– 

KONSENSUS

9.  Deltakelse i markedet i løpet av målingsperioden er den forpliktende hendelsen i samsvar med IAS 37 nr. 14 
bokstav a). Som en følge av dette vil en forpliktelse for avfallshåndteringsutgifter for historisk husholdningsutstyr 
ikke oppstå når produktene blir framstilt eller solgt. Fordi plikten vedrørende historisk husholdningsutstyr er 
knyttet til deltakelse i markedet i løpet av målingsperioden og ikke til framstilling eller salg av de postene som skal 
disponeres, foreligger det ingen plikt med mindre og før det eksisterer en markedsandel i løpet av målingsperioden. 
Tidsplanen for den forpliktende hendelsen kan også være uavhengig av den bestemte perioden der aktiviteter for å 
utføre avfallshåndteringen skjer og de tilknyttede utgifter påføres.

IKRAFTTREDELSE

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

OVERGANGSBESTEMMELSER

11. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 8.

___________________________________


