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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) 24. november 2005 kunngjorde Den internasjonale 
tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) tolkning 
nr. 7: «Anvendelse av metoden for inflasjonsjustering i 
henhold til IAS 29: «Finansiell rapportering i økonomier 
med høyinflasjon»», heretter kalt «IFRIC 7». IFRIC 7 
presiserer kravene i henhold til IAS 29: «Finansiell 
rapportering i økonomier med høyinflasjon» vedrørende 
spørsmål som selskaper har hatt med hensyn til hvordan et 
selskap bør inflasjonsjustere sitt finansregnskap i henhold 
til IAS 29 for det første året da det kan påvise at det 
finnes høyinflasjon i den økonomi som ligger til grunn for 
selskapets funksjonelle valuta.

3) 15. desember 2005 utgav IASB (International Accounting 
Standards Board) en endring av IAS 21: «Virkningene av 
valutakursendringer — Nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet» for å presisere kravene med hensyn til et 
foretaks investeringer i utenlandsk virksomhet. Selskapene 
hadde uttrykt bekymring med hensyn til lån som utgjør en 
del av et selskaps investering i en utenlandsk virksomhet, 
ettersom IAS 21 inneholder bestemmelser som krever 
at lånet skal uttrykkes i den funksjonelle valutaen enten 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 9.5.2006, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2006 av 27. oktober 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 64, 21.12.2006, s. 10.

(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. 108/2006 (EUT L 24 av 27.1.2006, s. 1).

til selskapet eller til den utenlandske virksomheten, slik 
at valutakursdifferanser som oppstår, kan innregnes i 
egenkapitaldelen av konsernregnskapet. I praksis kan 
imidlertid lånet uttrykkes i en annen (tredje) valuta. IASB 
konkluderte med at en slik begrensning var utilsiktet, og 
kunngjorde derfor denne endringen for å tillate at lånet kan 
uttrykkes i en tredje valuta.

4) Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter at 
IFRIC 7 og endringen av IAS 21 oppfyller de tekniske 
kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 1606/2002.

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

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

1. Tolkning nr. 7: «Anvendelse av metoden for 
inflasjonsjustering i henhold til IAS 29: «Finansiell 
rapportering i økonomier med høyinflasjon»» fra Den 
internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering 
(IFRIC) innsettes som fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

2. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) 21 endres i 
samsvar med endringen av IAS 21: «Virkningene av 
valutakursendringer — Nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet» som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006

av 8. mai 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 regnskapsstandard (IAS) 21 samt 

tolkning nr. 7 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)(*)
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Artikkel 2

1. Alle selskaper skal anvende IFRIC 7 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første 
dag i det regnskapsåret som begynner i 2006, bortsett fra selskaper som begynner sitt regnskapsår i januar 
eller februar, som skal anvende IFRIC 7 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner i 2007.

2. Alle selskaper skal anvende endringen av IAS 21 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest 
fra første dag i det regnskapsåret som begynner i 2006.

Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2006.

 For Kommisjonen
 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE STANDARDER FOR FINANSIELL RAPPORTERING

IFRIC 7 IFRIC-tolkning nr. 7: «Anvendelse av metoden for inflasjonsjustering i henhold til 
IAS 29: «Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon»»

IAS 21 Endring av IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer — Nettoinvestering i en 
utenlandsk virksomhet»

_______________________________________________________________________________________________
«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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IFRIC-TOLKNING 7

Anvendelse av metoden for inflasjonsjustering i henhold til IAS 29:

«Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon»

Henvisninger

IAS 12: «Inntektsskatt»– 

IAS 29: «Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon»– 

Bakgrunn

1.  Denne tolkning gir veiledning om hvordan kravene i IAS 29 skal anvendes i en rapporteringsperiode der et foretak 
kan påvise(*) 1at det finnes høyinflasjon i den økonomi som ligger til grunn for foretakets funksjonelle valuta i 
tilfeller da denne økonomien ikke hadde høyinflasjon i foregående periode, og foretaket derfor må inflasjonsjustere 
sitt finansregnskap i samsvar med IAS 29.

Problemstillinger

2.  De problemstillinger som behandles i denne tolkning, er:

a) Hvordan bør kravet «…angis i den målenhet som gjelder på balansedagen» i IAS 29 nr. 8 tolkes når et foretak 
anvender standarden?

b) Hvordan bør et foretak regnskapsføre poster for utsatt skatt i åpningssaldoen i sitt inflasjonsjusterte 
finansregnskap?

Konsensus

3. I rapporteringsperioden da et foretak påviser høyinflasjon i den økonomi som ligger til grunn for foretakets 
funksjonelle valuta, og det ikke er påvist slik høyinflasjon i foregående periode, skal foretaket anvende kravene 
i IAS 29 som om denne økonomien alltid har hatt høyinflasjon. Ikke-monetære poster som måles til historisk 
kost, skal derfor inflasjonsjusteres i foretakets åpningsbalanse ved begynnelsen av den tidligste perioden som 
presenteres i finansregnskapet, slik at virkningene av inflasjonen gjenspeiles fra tidspunktet da eiendelene ble 
anskaffet og forpliktelsene påløper eller overtas og fram til rapporteringsperiodens balansedag. For ikke-monetære 
poster som i åpningsbalansen er innregnet som beløp som gjelder på andre tidspunkter enn overtakelses- eller 
pådragelsestidspunktet, skal denne inflasjonsjusteringen isteden gjenspeile inflasjonens virkninger fra tidspunktene 
for beregning av disse balanseførte verdiene og fram til rapporteringsperiodens balansedag.

4. På balansedagen skal poster for utsatt skatt innregnes og måles i samsvar med IAS 12. Beløpene for utsatt skatt i 
rapporteringsperiodens åpningsbalanse skal imidlertid beregnes som følger:

a) Foretaket skal foreta ny måling av postene for utsatt skatt i samsvar med IAS 12, etter å ha inflasjonsjustert 
de nominelle balanseførte verdiene for sine ikke-monetære poster på tidspunktet for rapporteringsperiodens 
åpningsbalanse ved å anvende den målenhet som gjelder på dette tidspunktet.

b) Postene for utsatt skatt som måles på nytt i samsvar med bokstav a), inflasjonsjusteres for endringen i målenhet 
fra tidspunktet for rapporteringsperiodens åpningsbalanse og fram til rapporteringsperiodens balansedag.

Foretaket skal anvende metoden i bokstav a) og b) for å inflasjonsjustere poster for utsatt skatt i åpningsbalansen 
for eventuelle sammenligningsperioder som presenteres i det inflasjonsjusterte finansregnskapet for den 
regnskapsperioden da foretaket anvender IAS 29.

5. Etter at et foretak har inflasjonsjustert sitt finansregnskap, skal alle tilsvarende tall i finansregnskapet for en 
etterfølgende rapporteringsperiode, herunder poster for utsatt skatt, inflasjonsjusteres ved at endringen i målenhet 
for den aktuelle etterfølgende rapporteringsperioden anvendes bare på det inflasjonsjusterte finansregnskapet for 
forrige rapporteringsperiode.

Ikrafttredelse

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

(*) Påvisning av høyinflasjon bygger på foretakets vurdering av kriteriene i IAS 29 nr. 3.
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Endring av IAS 21:

«Virkningene av valutakursendringer»

I dette dokument fastsettes endringer av IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer». Endringene er resultat av de 
forslag som ble framsatt i teknisk korrigering nr. 1: Forslag til endringer av IAS 21: «Nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet», offentliggjort i september 2005.

Et foretak skal anvende endringene i dette dokument på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 
2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

Nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet

N y t t  n r .  1 5 A s k a l  l y d e :

«15A Foretaket som har en monetær post til gode fra eller skyldig en utenlandsk virksomhet som beskrevet 
i nr. 15, kan være et hvilket som helst av konsernets datterforetak. Et foretak har for eksempel to 
datterforetak, A og B. Datterforetak B er en utenlandsk virksomhet. Datterforetak A yter et lån til 
datterforetak B. Lånet som datterforetak A har til gode fra datterforetak B, vil være del av foretakets 
nettoinvestering i datterforetak B dersom oppgjør verken er planlagt eller sannsynlig i overskuelig framtid. 
Dette ville også være tilfellet dersom datterforetak A også var en utenlandsk virksomhet.»

Innregning av valutakursdifferanser

N r.  3 3  s k a l  l y d e :

«33. Når en monetær post utgjør en del av et regnskapspliktig foretaks nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet og er uttrykt i det regnskapspliktige foretakets funksjonelle valuta, oppstår det en 
valutakursdifferanse i den utenlandske virksomhetens individuelle finansregnskap i samsvar med nr. 
28. Dersom en slik post er uttrykt i den utenlandske virksomhetens funksjonelle valuta, oppstår det en 
valutakursdifferanse i det regnskapspliktige foretakets separate finansregnskap, i samsvar med nr. 28. 
Dersom en slik post uttrykkes i en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til enten det rapporterende 
foretaket eller den utenlandske virksomheten, oppstår det en valutakursdifferanse i det rapporterende 
foretakets separate finansregnskap og i den utenlandske virksomhetens individuelle finansregnskap, 
i samsvar med nr. 28. Slike valutakursdifferanser omklassifiseres til en atskilt egenkapitalpost i det 
finansregnskapet som omfatter både den utenlandske virksomheten og det regnskapspliktige foretaket 
(dvs. at det finansregnskapet der den utenlandske virksomheten konsolideres, konsolideres forholdsmessig 
eller regnskapsføres etter egenkapitalmetoden).

N y t t  n r .  5 8 A s k a l  l y d e :

«58A Ved «Nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet» (endring av IAS 21), utgitt i desember 2005, ble 
nr. 15A tilføyd og nr. 33 endret. Et foretak skal anvende denne endring på årsregnskap som omfatter 
perioder som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.»

___________


