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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1606/2002 kreves det at for hvert 

skal selskaper med offentlig omsatte verdipapirer som 

vilkår utarbeide sitt konsernregnskap i samsvar med 

artikkel 2 i nevnte forordning.

29. september 2003 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(2) ble visse 
internasjonale standarder og tolkninger som forelå 

Kommisjonen endret nevnte forordning for å ta med 

Standards Board (IASB) samt alle tolkninger framlagt 

der enkelte deler er utelatt.

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2009 av 29. mai 2009 om 

Den europeiske unions tidende
(1

(2

3) De forskjellige internasjonale standardene er blitt vedtatt 
ved en rekke endringsforordninger. Dette medfører 
rettslig usikkerhet og gjør det vanskelig å anvende de 
internasjonale regnskapsstandardene på en korrekt måte 
i Fellesskapet. For å forenkle Fellesskapets regelverk 
for regnskapsstandarder er det av hensyn til klarhet og 
åpenhet hensiktsmessig at de standarder som i dag inngår i 

samles i én rettsakt.

4) Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor erstattes med 
denne forordning.

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

Artikkel 1

fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Forordning (EF) nr. 1725/2003 oppheves.

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 
henvisninger til denne forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1126/2008

av 3. november 2008

om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(*)

2014/EØS/56/44
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Artikkel 3

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

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

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

____________
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 1

opplysninger om spesielle transaksjoner og andre hendelser omhandles i andre standarder og i tolkninger.

3  Finansregnskap til allmenn bruk er regnskap som er ment å fylle behovet til brukere som ikke er i en slik 
stilling at de kan kreve rapporter som er spesialtilpassede for å oppfylle deres særlige informasjonsbehov. 
Finansregnskap til allmenn bruk omfatter regnskap som enten presenteres separat eller i et offentlig tilgjengelig 

beslutninger. Finansregnskapet viser også resultatet av ledelsens forvaltning av de ressurser den er betrodd. For 

f) kontantstrømmer.

tidfesting og sikkerhet.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1268 2.10.2014

ii) endringer i egenkapital bortsett fra endringer som oppstår som følge av transaksjoner med eiere som 

usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor. En slik rapport kan blant annet inneholde en gjennomgåelse av

der de ansatte anses å være en viktig brukergruppe. Rapporter og oppstillinger som presenteres utenom 

DEFINISJONER

11  Følgende begreper anvendes i denne standard|

anstrengelser fortsatt ikke kan overholde kravet.

faktor.

over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillingen. Notene inneholder forklarende beskrivelser eller 

som ikke oppfyller kravene til innregning i disse regnskapsoppstillingene.

grundighet. Derfor må vurderingen ta hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan 
forventes å bli påvirket i sine økonomiske beslutninger.

Dekkende framstilling og samsvar med IFRS-er
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overholder alle kravene i IFRS-ene.

15  I praktisk talt alle tilfeller oppnås en dekkende framstilling ved at de relevante IFRS-er overholdes. En dekkende 
framstilling krever dessuten at et foretak

brukerne forstår hvilken virkning bestemte transaksjoner og andre hendelser og forhold har på foretakets 

16  Ukorrekte regnskapsprinsipper kan ikke rettes opp verken ved opplysninger om hvilke regnskapsprinsipper 

17  I de svært sjeldne tilfellene der ledelsen konkluderer med at samsvar med et krav i en standard eller en tolkning 
ville gi en så misvisende framstilling at den ville være så villedende at den ville være i strid med formålet med 

relevante rammereglene krever eller på annen måte ikke forbyr slik fravikelse.

denne behandlingen under disse omstendighetene ville være så misvisende at den ville være i strid med 

som skulle ha vært presentert i samsvar med kravet.

20  Nr. 19 får for eksempel anvendelse når et foretak i en tidligere periode har fraveket et krav i en standard eller en 

21  I de svært sjeldne tilfeller der ledelsen fastslår at oppfyllelsen av et krav i en standard eller en tolkning ville 

overholdelse av kravet under omstendighetene ville gi en så misvisende framstilling at den er i strid med 

mener er nødvendige for å oppnå en dekkende framstilling.
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gjengivelse av de transaksjoner og andre hendelser og forhold som den enten påstås å representere eller med 

b) hvordan foretakets omstendigheter skiller seg fra omstendighetene til andre foretak som overholder kravet. 

Fortsatt drift

for å være i fortsatt drift.

av vurderingen avhenger av forholdene i hvert enkelt tilfelle. Når et foretak har en forhistorie med lønnsom 

fortsatt drift passer uten at det foretas detaljerte analyser. I andre tilfeller kan ledelsen ha behov for å vurdere en 

Periodiseringsprinsipp

av periodiseringsprinsippet.

Konsistent presentasjon

b) en standard eller en tolkning krever en endring av presentasjonen.

samsvar med nr. 38 og 39.

Vesentlighet og sammenslåing

forskjellig art eller med forskjellig funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige.
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30  Finansregnskap er resultatet av bearbeiding av et stort antall transaksjoner eller andre hendelser som er 

oppstillingen over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillingen eller i notene. Dersom en post ikke 

kan likevel være tilstrekkelig vesentlig til å bli presentert separat i notene.

må oppfylles dersom informasjonen ikke er vesentlig.

Motregning

32  Eiendeler og forpliktelser samt inntekter og kostnader skal ikke motregnes med mindre det kreves eller tillates 
i henhold til en standard eller en tolkning.

anses perifere i forhold til foretakets primære inntektsskapende virksomhet. Resultatet av slike transaksjoner 
presenteres ved å nettoføre inntektene mot tilhørende kostnader som oppstår ved samme transaksjon eller 

Eksempler:

for omsetning. Slike gevinster og tap skal imidlertid rapporteres separat dersom de er vesentlige.

Sammenligningsinformasjon

Sammenligningsinformasjon skal inkluderes for forklarende og beskrivende informasjon når dette er relevant 

fortsatt være relevant for inneværende periode. For eksempel kan detaljer om en rettstvist hvis utfall var 

er truffet i løpet av perioden for å bøte på denne usikkerheten.

skal foretaket opplyse om følgende:
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40  Forbedret sammenlignbarhet mellom informasjon for ulike perioder hjelper brukerne i deres økonomiske 

bestemt tidligere periode for å oppnå sammenlignbarhet med inneværende periode. Et eksempel er at det ikke 

seg praktisk vanskelig å rekonstruere denne informasjonen.

41  IAS 8 omhandler de justeringer av sammenligningsinformasjon som kreves når et foretak endrer 
regnskapsprinsipper eller korrigerer feil.

Innledning

endringer i egenkapital samt opplysninger om andre regnskapsposter i disse oppstillingene eller i notene. IAS 

offentliggjorte dokumentet.

et annet dokument. Det er derfor viktig at brukere kan skille den informasjon som er utarbeidet i henhold til 

47  Kravene i nr. 46 oppfylles normalt ved å benytte sideoverskrifter og forkortede kolonneoverskrifter på hver side 

de ovennevnte opplysningene bør da presenteres ofte nok til å sikre en korrekt forståelse av informasjonen i 

48  Finansregnskap blir ofte gjort mer forståelig ved at informasjon presenteres i hele tusen eller hele millioner 
enheter av den aktuelle presentasjonsvalutaen. Dette er akseptabelt så lenge det opplyses om graden av 
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Rapporteringsperiode

49  Finansregnskap skal presenteres minst hvert år. Når et foretak endrer balansedag og årsregnskapet presenteres 

og tilhørende noter ikke er fullt ut sammenlignbare.

foretak som av praktiske grunner foretrekker å rapportere i perioder på for eksempel 52 uker. Denne standard er 

Balanse

Sondringen kortsiktig/langsiktig

51  Et foretak skal presentere omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som 

forpliktelser presenteres i hovedtrekk etter likviditet.

som er satt sammen av beløp med forventet gjenvinning eller oppgjør a) innen tolv måneder etter balansedagen 

gjort opp etter mer enn tolv måneder.

og de eiendelene som benyttes i foretakets langsiktige drift. Dette framhever også eiendeler som forventes å bli 

eller synkende rekkefølge etter likviditet informasjon som er pålitelig og mer relevant enn en sondring mellom 

eller yter tjenester innenfor en klart avgrenset driftssyklus.

56  Informasjon om forventede realisasjonsdatoer for eiendeler og forpliktelser er nyttig ved vurdering av 

kortsiktige betalingsforpliktelser. Informasjon om forventet dato for gjenvinning og oppgjør for ikke-monetære 

verdi av beholdninger som foretaket forventer å gjenvinne mer enn tolv måneder etter balansedagen.

Omløpsmidler

en begrensning som gjør at den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv 
måneder etter balansedagen.
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meningen er klar.

i kontanter eller kontantekvivalenter. Når det ikke er mulig å foreta en klar avgrensning av foretakets ordinære 

ikke forventes å bli realisert innen tolv måneder etter balansedagen. Omløpsmidler omfatter også eiendeler som 

Kortsiktige forpliktelser

d) foretaket har ingen ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter 
balansedagen.

kortsiktige forpliktelser selv om de forfaller til oppgjør mer enn tolv måneder etter balansedagen. Den samme 

oppgjør innen tolv måneder etter balansedagen eller holdes primært for omsetning. Eksempler på dette er 

som langsiktig selv om den ellers ville ha forfalt innenfor en kortere periode. Dersom foretaket derimot ikke 

som kortsiktig.

på balansedagen ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter dette 
tidspunktet.

avtalebruddet og långiveren ikke kan kreve umiddelbar tilbakebetaling.
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brudd på en langsiktig låneavtale.

presentert i samsvar med nr. 68A:

p) selskapskapital og fond som kan henføres til morforetakets eiere.

70  Når et foretak presenterer omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som 

omløpsmidler (kortsiktige forpliktelser).

71  Denne standard inneholder ingen bestemmelser om rekkefølgen av eller formatet på postene som skal 
presenteres. Nr. 68 gir bare en liste over poster som av art og funksjon er tilstrekkelig forskjellige til at de bør 
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73  Bruk av forskjellige målegrunnlag for ulike eiendelsklasser kan tyde på at de er av så forskjellig art eller 

»

a) for hver aksjekapitalklasse:

b) en beskrivelse av arten av og formålet med hvert enkelt fond i egenkapitalen.

fortrinnsretter og restriksjoner knyttet til den enkelte kategori av egenkapitalinteresser.
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Resultatregnskap

Periodens resultat

kreves av en standard eller tolkning.

virkningene av endringer i regnskapsmessige estimater. Det kan imidlertid forekomme tilfeller der bestemte 
poster kan utelates fra den inneværende periodens resultat. IAS 8 omhandler to slike tilfeller: korrigering av feil 
og virkningen av endringer i regnskapsprinsipper.

tap etter skatt som er innregnet ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller ved avhending av 

f) resultat.

b) resultat som kan henføres til morforetakets eiere.

Inntekts- og kostnadsposter motregnes ikke med mindre kriteriene i nr. 32 er oppfylt.

i resultatregnskapet eller i notene.

87  Følgende tilfeller kan gi grunnlag for separat opplysning om inntekts- og kostnadsposter:
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g) annen reversering av avsetninger.

måter.

fordeles ikke i henhold til de ulike funksjonene i foretaket. Denne metoden kan være enkel å anvende fordi det 
ikke er nødvendig å fordele kostnadene etter funksjon. Nedenfor følger et eksempel på kostnadsinndeling etter 
art:

Driftsinntekter X

Andre inntekter X

Endring i beholdning av ferdigvarer og arbeid under utføring X

Forbruk av råvarer og forbruksvarer X

X

Avskrivningskostnader X

Andre kostnader X

Totale kostnader (X)

Overskudd X

eller administrasjonskostnader. Etter denne metoden skal et foretak som et minstekrav opplyse om kostnad 
solgte varer separat fra andre kostnader. Denne metoden kan gi mer relevante opplysninger til brukerne enn 

innebære en betydelig grad av skjønn. Nedenfor følger et eksempel på kostnadsinndeling etter funksjon:

Driftsinntekter X

Kostnad solgte varer (X)

Bruttofortjeneste X

Andre inntekter X

Distribusjonskostnader (X)

Administrative kostnader (X)

Andre kostnader (X)

Overskudd X

herunder avskrivningskostnader samt kostnader ved ytelser til ansatte.
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mest relevante og pålitelige presentasjonen. Fordi opplysninger om kostnadenes art er nyttig for å forutsi 

beløpet per aksje.

Oppstilling over endringer i egenkapital

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

innregnet i samsvar med IAS 8.

innregnede inntekter og kostnader.

notene:

98  Endringer i et foretaks egenkapital mellom to balansedager gjenspeiler økningen eller reduksjonen i 
nettoeiendeler i perioden. Bortsett fra endringer som skyldes transaksjoner med eiere som handler i egenskap 

foretakets virksomhet i løpet av denne perioden (enten disse inntekts- og kostnadspostene er innregnet i 
resultatet eller direkte som endringer i egenkapitalen).

mindre noe annet kreves i henhold til en annen standard eller en tolkning. Andre standarder krever at enkelte 

og utsatt skatt) innregnes direkte som endringer i egenkapitalen. Fordi det er viktig å ta hensyn til alle inntekts- 

denne standard at det presenteres en oppstilling over endringer i egenkapital som framhever foretakets samlede 

er praktisk mulig. Tilbakevirkende justeringer og tilbakevirkende omarbeidinger skal foretas i balansen for 

under egenkapitalen. Nr. 96 d) krever separat opplysning i oppstillingen over endringer i egenkapital om den 
samlede justeringen av hver post under egenkapitalen som foretas som følge av endringer i regnskapsprinsipper 
og korreksjoner av feil. Det gis opplysninger om disse justeringene for hver tidligere periode og for periodens 
begynnelse.
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mellom åpningssaldo og sluttsaldo for hvert element i egenkapitalen. En annen mulighet er å presentere bare de 

beskrevet i nr. 97 i notene.

Kontantstrømoppstilling

IAS 7 inneholder krav til presentasjonen av kontantstrømoppstillingen og tilknyttede opplysninger.

Noter

Struktur

103  Notene skal 

krysshenvisninger til all tilhørende informasjon i notene.

notene normalt presentert i rekkefølgen nedenfor:

(se IFRS 7).

106  I noen tilfeller kan det være nødvendig eller ønskelig å variere rekkefølgen på bestemte poster i notene. 

så langt det er praktisk mulig.

Opplysninger om regnskapsprinsipper

108  Et foretak skal opplyse om følgende i oversikten over viktige regnskapsprinsipper:
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tilstrekkelig å gi en indikasjon på hvilke kategorier av eiendeler og forpliktelser som de ulike målegrunnlagene 
er benyttet for.

om hvorvidt en deltaker i et felleskontrollert foretak innregner sin interesse i det felleskontrollerte foretaket ved 
anvendelse av forholdsmessig konsolidering eller egenkapitalmetoden (se IAS 31: «Andeler i felleskontrollert 

som anvendes for forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt. Når et foretak har en betydelig virksomhet i 

hvilke regnskapsprinsipper som er anvendt for måling av goodwill og minoritetsinteresser.

inneværende periode og tidligere perioder ikke er vesentlige. Det er også hensiktsmessig å opplyse om alle 

IAS 8.

d) hvorvidt forholdet mellom foretaket og et foretak for særskilte formål indikerer at sistnevnte i realiteten 
kontrolleres av foretaket.

eller potensielle stemmeretter eies direkte eller indirekte gjennom datterforetak. IAS 40 krever opplysning 
om de kriteriene som er utviklet av foretaket for å skille investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom og 

vanskelig.

Viktige kilder til estimeringsusikkerhet

116  Et foretak skal i notene opplyse om de viktigste forutsetningene om framtiden og andre viktige kilder til 
estimeringsusikkerhet på balansedagen som innebærer en betydelig risiko for en vesentlig justering av den 
balanseførte verdien av eiendeler og forpliktelser i løpet av det neste regnskapsåret. Når det gjelder disse 
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b) deres balanseførte verdi på balansedagen.

framtidige lønnsendringer og framtidige prisendringer som påvirker andre utgifter.

118  De viktigste forutsetningene og de viktigste andre kildene til estimeringsusikkerhet som det opplyses om i 

vurderinger. I takt med at antallet variabler og forutsetninger som påvirker den mulige framtidige avklaringen 

119  Opplysningene nevnt i nr. 116 kreves ikke for eiendeler og forpliktelser der det er en betydelig risiko for at 

måles til virkelig verdi basert på aktuelle opplysninger om markedspriser (deres virkelige verdi kan endre seg 

eller andre kilder til estimeringsusikkerhet på balansedagen).

de vurderinger ledelsen foretar om framtiden og om andre viktige kilder til estimeringsusikkerhet. Arten 
og omfanget av opplysningene varierer avhengig av arten av forutsetningen og andre forhold. Følgende er 
eksempler på typer av opplysninger:

mulighetsområde som kan forventes i løpet av det neste regnskapsåret med hensyn til den balanseførte 

d) en forklaring av endringer som er foretatt av tidligere forutsetninger med hensyn til disse eiendelene og 

121  Det er ikke nødvendig å gi informasjon om budsjetter eller prognoser i opplysningene nevnt i nr. 116.

122  Dersom det ikke er praktisk mulig å opplyse om omfanget av de mulige virkningene av en viktig forutsetning 

grunnlag av eksisterende kunnskap er en rimelig mulighet for at faktorer i løpet av det neste regnskapsåret 

berørte eiendelen eller forpliktelsen. I alle tilfeller skal foretaket opplyse om arten og den balanseførte verdien 
av den særskilte eiendelen eller forpliktelsen (eller klassen av eiendeler eller forpliktelser) som påvirkes av 
forutsetningen.

123  Opplysningene nevnt i nr. 113 om visse vurderinger som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av 

nr. 116. 

standarder. For eksempel krever IAS 37 i gitte tilfeller at det gis opplysninger om viktige forutsetninger 
om framtidige hendelser som påvirker klasser av avsetninger. IFRS 7 krever opplysninger om betydelige 

som regnskapsføres til virkelig verdi. IAS 16 krever opplysninger om betydelige forutsetninger som er anvendt 

Kapital

prinsipper og framgangsmåter for kapitalforvaltning.
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124B For å overholde kravet i nr. 124A skal foretaket gi følgende opplysninger: 

ikke begrenset til)

b) et sammendrag av kvantitative data om hva foretaket forvalter som kapital. Noen foretak betrakter visse 

foretak utelater visse egenkapitalbestanddeler fra kapitalen (for eksempel komponenter som oppstår av 

manglende overholdelse.

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

kapitalkravene som det er underlagt.

Andre opplysninger

125  Et foretak skal gi opplysninger om følgende i notene:

b) størrelsen på eventuelt akkumulert preferanseutbytte som ikke er innregnet.

126  Et foretak skal gi opplysninger om følgende dersom dette ikke er gjort andre steder i opplysninger som 

IKRAFTTREDELSE

127  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

127A Et foretak skal anvende endringene i nr. 96 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 

på den tidligere perioden.

127B Et foretak skal anvende kravene i nr. 124A-124C på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 
2007 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 2

Beholdninger

1  Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av beholdninger. Et avgjørende 
spørsmål ved regnskapsføring av beholdninger er hvilke utgifter som skal innregnes som eiendeler inntil 
de tilknyttede inntektene innregnes. Denne standard gir veiledning i fastsettelse av anskaffelseskost og 

veiledning i metodene som anvendes ved tilordning av anskaffelseskost til beholdninger.

3  Denne standard får ikke anvendelse på måling av beholdninger som holdes av 

b) varemeglere eller –forhandlere som måler sine beholdninger til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Når 

salgsutgifter innregnes i endringsperiodens resultat.

4  Beholdningene nevnt i nr. 3 a) måles til netto realisasjonsverdi ved visse produksjonsstadier. Dette skjer 

er ubetydelig. Disse beholdningene omfattes ikke av målingskravene i denne standarden.

5  Meglere og forhandlere er de som kjøper eller selger varer for andres eller for egen regning. Beholdningene 

prissvingninger eller svingninger i meglerens eller forhandlerens margin. Når disse beholdningene måles til 

DEFINISJONER

6  Følgende begreper anvendes i denne standard:

ferdigstilling og beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget.
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7  Netto realisasjonsverdi er nettobeløpet som et foretak forventer å realisere ved salg av beholdninger som en 

sistnevnte er det ikke. Netto realisasjonsverdi for beholdninger kan være ulik virkelig verdi fratrukket 
salgsutgifter.

bruk i produksjonsprosessen. Tjenesteyteres beholdninger omfatter tjenestenes anskaffelseskost som beskrevet 

9  Beholdninger skal måles til laveste verdi av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi.

Anskaffelseskost for beholdninger

for å bringe beholdningene til deres nåværende plassering og tilstand.

Kjøpsutgifter

lignende fratrekkes ved beregning av kjøpsutgiftene.

Bearbeidingsutgifter

eksempel direkte lønnsutgifter. De omfatter også systematisk fordeling av faste og variable fellesutgifter i 
produksjon av råvarer til ferdigvarer. Faste fellesutgifter i produksjon er indirekte produksjonsutgifter som holder 

indirekte råvarer og indirekte lønnsutgifter.

13  Fordelingen av faste fellesutgifter i produksjon er basert på produksjonsanleggenes normale kapasitet. Normal 

til tapt kapasitet som følge av planmessig vedlikehold. Det faktiske produksjonsnivå kan brukes dersom det 

skal ikke økes som følge av liten produksjon eller uvirksomt anlegg. Ikke-fordelte fellesutgifter innregnes 
som kostnad i perioden da de har påløpt. I perioder med unormalt stor produksjon reduseres omfanget av faste 

faktiske utnyttelsen av produksjonsanleggene.

ved produksjon av sideordnede produkter eller når det produseres et hovedprodukt og et biprodukt. Når det ikke 

på en rasjonell og konsekvent måte. Fordelingen kan for eksempel baseres på de enkelte produktenes relative 

balanseførte verdien av hovedproduktet vesentlig forskjellig fra dets anskaffelseskost.

Andre utgifter

15  Andre utgifter inngår bare i anskaffelseskost for beholdninger i den utstrekning de har påløpt for å bringe 
beholdningene til deres nåværende plassering og tilstand. Det kan for eksempel være rimelig å inkludere 

anskaffelseskost for beholdninger.
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16  Følgende er eksempler på utgifter som skal utelates fra anskaffelseskost for beholdninger og innregnes som 
kostnader i perioden da de har påløpt:

d) salgsutgifter.

anskaffelseskost.

18  Et foretak kan kjøpe inn beholdninger på avbetalingsvilkår. Når oppgjøret faktisk inneholder et 

Tjenesteyteres anskaffelseskost for beholdninger

For tjenesteytere omfatter anskaffelseskost for beholdninger ikke fortjenestemarginer eller ikke-henførbare 
fellesutgifter som ofte inngår i tjenesteyternes priser.

Anskaffelseskost for landbruksprodukter høstet fra biologiske eiendeler

beholdningene på dette tidspunktet.

Metoder for måling av anskaffelseskost

brukes som hjelpemiddel for måling av anskaffelseskost for beholdninger dersom metoden gir en god 

revideres om nødvendig i henhold til de aktuelle forhold.

22  Salgsprismetoden brukes ofte i detaljhandel til måling av beholdninger som består av et stort antall enheter 

kostberegningsmetoder. Anskaffelseskost for beholdninger fastsettes ved å redusere salgsverdien med den 

salgspris. Det brukes ofte en gjennomsnittlig prosentsats for hver salgsavdeling.

Metoder for tilordning av anskaffelseskost

individuelle anskaffelseskost.

enheter som vanligvis er innbyrdes ombyttbare. I slike tilfeller kan utvelgelsen av gjenværende vareenheter 
foretas på en slik måte at det oppnås en forutbestemt påvirkning av periodens resultat.

25  Med unntak av beholdningene omhandlet i nr. 23 skal anskaffelseskost for beholdninger tilordnes ved bruk av 

for tilordning av anskaffelseskost for alle beholdninger av tilsvarende art og for tilsvarende bruk for foretaket. 

være berettiget.
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beholdninger (eller i de respektive skatteregler) er imidlertid i seg selv ikke tilstrekkelig til å berettige bruk av 
ulike metoder for tilordning av anskaffelseskost.

veid gjennomsnitt fastsettes hver enhets anskaffelseskost ut fra det veide gjennomsnittet av lignende varers 
anskaffelseskost ved begynnelsen av perioden og anskaffelseskost for lignende enheter innkjøpt eller produsert 

avhengig av forholdene i det enkelte foretak.

Netto realisasjonsverdi

helt eller delvis ukurante eller dersom salgsprisene har falt. Likeledes kan anskaffelseskost for beholdninger ikke 
nødvendigvis gjenvinnes dersom det har vært en økning i beregnede utgifter for ferdigstilling eller beregnede 
utgifter til å gjennomføre salget. Nedskrivning av anskaffelseskost for beholdninger til netto realisasjonsverdi 
er i samsvar med det synspunktet at eiendeler ikke skal regnskapsføres til en høyere verdi enn de forventes å 
innbringe ved salg eller bruk.

29  Beholdninger nedskrives vanligvis til netto realisasjonsverdi for hver enkelt enhet. I noen tilfeller kan det 
imidlertid være hensiktsmessig å gruppere lignende eller beslektede enheter. Dette kan være tilfellet med varer 

normalt utgifter for hver tjeneste som det vil bli krevd en separat salgspris for. Derfor behandles hver slik 
tjeneste som en atskilt enhet.

30  Estimater på netto realisasjonsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene som foreligger når estimatene 

bekrefter forhold som forelå ved slutten av perioden.

for den overskytende mengden på alminnelige salgspriser. Avsetninger kan oppstå i forbindelse med bindende 

tilsvarer eller overstiger anskaffelseskost. Dersom en nedgang i råvareprisene tyder på at anskaffelseskost for 

slike tilfeller kan råvarenes gjenanskaffelseskost være det beste uttrykket for deres netto realisasjonsverdi.

33  En ny vurdering av netto realisasjonsverdi foretas i hver etterfølgende periode. Når forholdene som tidligere 

kan dokumenteres at det foreligger en økning i netto realisasjonsverdi som følge av endringer i økonomiske 

nedskrivningen) slik at den nye balanseførte verdien utgjør den laveste verdien av anskaffelseskost og ajourført 
netto realisasjonsverdi. Dette forekommer for eksempel når en vare som er innregnet til netto realisasjonsverdi 

opp.

inntektene innregnes. Nedskrivning av beholdninger til netto realisasjonsverdi og beholdningstap skal innregnes 
som kostnad i perioden da nedskrivningen eller tapet oppstår. Reversering av nedskrivning av beholdninger 
som følge av økning i netto realisasjonsverdi skal innregnes som reduksjon av det beholdningsbeløpet som 
innregnes som kostnad i perioden da reverseringen foretas.
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innregnes som kostnad under den aktuelle eiendelens utnyttbare levetid.

36  Finansregnskapet skal inneholde følgende opplysninger:

b) beholdningenes samlede balanseførte verdi og den balanseførte verdien inndelt på en måte som passer for 

f) reversering av nedskrivning av beholdninger som innregnes som reduksjon av det beholdningsbeløpet som 

g) forholdene eller hendelsene som har medført reversering av en nedskrivning av beholdninger i samsvar 

h) balanseført verdi av beholdninger som er stilt som sikkerhet for forpliktelser.

37  Opplysninger om balanseført verdi av forskjellige klasser av beholdninger og omfanget av endringer av 

som arbeid under utføring.

39  Noen foretak anvender en annen oppstillingsplan for resultatet som medfører at det opplyses om andre beløp 
enn anskaffelseskost for beholdninger som er innregnet som kostnad i perioden. Med denne oppstillingsformen 
gir foretaket en analyse av kostnadene inndelt etter art I dette tilfellet opplyser foretaket om utgiftene som 

periodens netto endring i beholdninger.

IKRAFTTREDELSE

40  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

42  Denne standard erstatter SIC-1: «Konsistent anvendelse — forskjellige metoder for tilordning av 
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 7

Formålet med denne standard er å kreve at et foretak framlegger informasjon om historiske endringer i sine kontanter og 

1  Et foretak skal utarbeide en kontantstrømoppstilling i samsvar med kravene i denne standard og presentere 

til investorer. Derfor krever denne standard at alle foretak presenterer en kontantstrømoppstilling.

og solvens) og dets evne til å påvirke kontantstrømmenes størrelse og genereringstidspunkt for å tilpasse seg 
endrede omstendigheter og muligheter. Informasjon om kontantstrømmer er nyttig ved vurdering av et foretaks 

å vurdere og sammenligne nåverdien av forskjellige foretaks framtidige kontantstrømmer. Opplysninger om 

eliminerer virkningene av ulik regnskapsmessig behandling av de samme transaksjoner og hendelser.

tidspunkt og sikkerhet. Den er også nyttig ved kontroll av riktigheten av tidligere vurderinger av framtidige 

virkningen av prisendringer.

DEFINISJONER

6  Følgende begreper anvendes i denne standard:

og som har ubetydelig risiko for verdiendringer.

i kontantekvivalenter.

foretakets innskutte egenkapital og lån.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1290 2.10.2014

Kontanter og kontantekvivalenter

7  Formålet med å ha kontantekvivalenter er å innfri kortsiktige betalingsforpliktelser snarere enn å foreta 

omgjøres i et kjent kontantbeløp og ha ubetydelig risiko for verdiendringer. Derfor kan en investering normalt 

anskaffelsestidspunktet. Egenkapitalinvesteringer unntas fra kontantekvivalenter med mindre de reelt sett er 

fast innløsningsdag.

kassekreditt som en bestanddel av kontanter og kontantekvivalenter. Et kjennetegn ved slike bankavtaler er at 
saldoen ofte svinger mellom å være positiv og negativ.

dets kontanter og kontantekvivalenter. Denne informasjonen kan også brukes til å bedømme sammenhengen 
mellom aktivitetene.

Driftsaktiviteter

13  Omfanget av kontantstrømmer fra driftsaktiviteter er en viktig indikator på om foretakets drift har generert 

av historiske kontantstrømmer fra drift kan sammen med annen informasjon være nyttig ved prognoser av 
framtidige kontantstrømmer fra drift.

14 Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter er hovedsakelig avledet av foretakets viktigste inntektsskapende 
virksomhet. Derfor stammer de vanligvis fra transaksjoner og andre hendelser som inngår i fastsettelsen av 
resultatet. Eksempler på kontantstrømmer fra driftsaktiviteter er:

g) inn- og utbetalinger i forbindelse med kontrakter som holdes for handel eller omsetning.

av resultatet. Kontantstrømmer i forbindelse med slike transaksjoner er imidlertid kontantstrømmer fra 
investeringsaktiviteter.
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foretak.

Investeringsaktiviteter

er et uttrykk for hvilke utgifter foretaket har hatt til ressurser beregnet på å skape framtidige inntekter og 
kontantstrømmer. Eksempler på kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er:

eiendeler. Disse omfatter utbetalinger i forbindelse med kapitaliserte utviklingsutgifter og egenprodusert 

felleskontrollert virksomhet (unntatt utbetalinger i forbindelse med instrumenter som anses for å være 

f) innbetalinger fra tilbakebetaling av forskudd og lån til andre parter (unntatt forskudd og lån i en 

og

forbindelse med kontrakten på samme måte som den sikrede posisjonens kontantstrømmer.

Finansieringsaktiviteter

framtidige krav om kontantstrømmer fra foretakets kapitalinnskytere. Eksempler på kontantstrømmer fra 

leieavtale.

18  Et foretak skal presentere kontantstrømmer fra driftsaktiviteter ved enten
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19  Foretakene oppfordres til å presentere kontantstrømmer fra driftsaktiviteter ved bruk av den direkte metode. 

om vesentlige klasser av brutto inn- og utbetalinger innhentes enten

Alternativt kan netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter presenteres ved bruk av den indirekte metode ved å 
vise inntekter og kostnader fra resultatregnskapet og periodens endringer i beholdninger og fordringer og gjeld 
i forbindelse med driften.

21  Et foretak skal separat presentere vesentlige klasser av brutto inn- og utbetalinger knyttet til investerings- og 

nettobeløp.

nettobeløp:

a) inn- og utbetalinger på vegne av kunder når kontantstrømmene gjelder kundens virksomhet snarere enn 

23  Følgende er eksempler på inn- og utbetalinger som nevnt i nr. 22 a):

Eksempler på inn- og utbetalinger som nevnt i nr. 22 b) er forskudd knyttet til tilbakebetaling av
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25  Kontantstrømmer fra transaksjoner i utenlandsk valuta skal registreres i et foretaks funksjonelle valuta ved 
at beløpet i utenlandsk valuta omregnes til gjeldende valutakurs mellom den funksjonelle valuta og den 
utenlandske valuta på transaksjonstidspunktet.

26  Kontantstrømmer i et utenlandsk datterforetak skal omregnes til gjeldende valutakurs mellom den funksjonelle 
valuta og den utenlandske valuta på transaksjonstidspunktet.

For eksempel kan en veid gjennomsnittskurs for en periode anvendes ved regnskapsføring av transaksjoner i 
utenlandsk valuta eller omregning av kontantstrømmer i utenlandske datterforetak. IAS 21 tillater imidlertid 
ikke at valutakursen på balansedagen anvendes ved omregning av kontantstrømmer i utenlandske datterforetak.

i kontantstrømoppstillingen for å avstemme kontanter og kontantekvivalenter ved begynnelsen og slutten av 

og inkluderer de eventuelle forskjeller som hadde vært til stede dersom kontantstrømmene hadde blitt omregnet 
til balansedagens valutakurser.

31  Kontantstrømmer fra inn- og utbetalinger av renter og utbytte skal presenteres som separate poster. Hver av 

som kostnad i resultatregnskapet eller kapitalisert i samsvar med den tillatte alternative metode i IAS 23: 

kontantstrømmer knyttet til drift.

INNTEKTSSKATT

36  Inntektsskattebetalinger oppstår i forbindelse med transaksjoner som medfører kontantstrømmer som 
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samlede beløpet av betalt skatt.

38  Et foretak som presenterer sine interesser i et felleskontrollert foretak (se IAS 31: «Finansiell rapportering 

sin forholdsmessige andel av det felleskontrollerte foretakets kontantstrømmer i sin konsoliderte 

39  De samlede kontantstrømmer fra overtakelse og avhending av datterforetak eller andre forretningsenheter skal 

40  Et foretak skal opplyse om følgende med hensyn til de samlede overtakelser og avhendelser av datterforetak 
eller andre forretningsenheter i perioden:

d) andre eiendeler og forpliktelser enn kontanter og kontantekvivalenter i datterforetakene eller 

41  Presentasjon av virkningene av kontantstrømmer ved overtakelse og avhending av datterforetak og andre 

fra avhendelser fratrekkes ikke virkningene av kontantstrømmer fra overtakelser.

42  Det samlede beløp betalt som kjøps- eller salgspris presenteres i kontantstrømoppstillingen med fradrag for 
overtatte eller avhendede kontanter og kontantekvivalenter.

framkommer.

slike poster ikke medfører kontantstrømmer i den aktuelle perioden. Følgende er eksempler på transaksjoner 
uten kontant oppgjør:



2.10.2014 Nr. 56/1295EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

45  Et foretak skal opplyse om kontantenes og kontantekvivalentenes bestanddeler og presentere en avstemming 
mellom beløpene i kontantstrømoppstillingen og de tilsvarende postene i balansen.

ved bestemmelse av sammensetningen av kontanter og kontantekvivalenter.

48 Et foretak skal opplyse om og gi ledelsens kommentarer til eventuelle vesentlige beløp i kontanter og 

tilgjengelige for bruk av konsernet. Eksempler på dette kan være kontanter og kontantekvivalenter som holdes 
av et datterforetak som driver virksomhet i en stat der det gjelder valutarestriksjoner eller andre juridiske 
restriksjoner som medfører at beløpene ikke er til fri disposisjon for morforetaket eller for andre datterforetak.

informasjonen kan for eksempel omfatte

a) ubrukte lånefasiliteter som kan være tilgjengelige for framtidige driftsaktiviteter og til oppgjør av 

51  Separat opplysning om kontantstrømmer som representerer en økning i driftskapasiteten og kontantstrømmer 

hvorvidt foretaket investerer tilstrekkelig i opprettholdelse av sin driftskapasitet. Et foretak som ikke investerer 

aktuelle likviditet og utdelinger til eiere.

52  Opplysning om segmentinndelte kontantstrømmer gir regnskapsbrukerne en bedre forståelse av forholdet 

og variabilitet.

IKRAFTTREDELSE

eller senere.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 8

1  Formålet med denne standard er å fastsette kriteriene for valg og endring av regnskapsprinsipper samt for 

estimater og korreksjoner av feil. Standarden har til hensikt å forbedre relevansen og påliteligheten av et foretaks 

3  Denne standard får anvendelse på valg og anvendelse av regnskapsprinsipper samt regnskapsføring av 

perioder.

4  De skattemessige virkningene av korreksjoner av feil i tidligere perioder og av justeringer med tilbakevirkende 

DEFINISJONER

5  Følgende begreper anvendes i denne standard:

Endringer i regnskapsmessige estimater har sitt opphav i ny informasjon eller ny utvikling og skal derfor ikke 
anses som korreksjoner av feil.

faktor.

b) med rimelighet kunne forventes å ha blitt innhentet og tatt i betraktning ved utarbeidingen og presentasjonen 

samt bedrageri.

og forhold som om disse prinsippene alltid hadde vært anvendt.



2.10.2014 Nr. 56/1297EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

anstrengelser fortsatt ikke kan overholde kravet. For en bestemt tidligere periode er det ikke praktisk mulig å 
anvende en endring i regnskapsprinsipper med tilbakevirkende kraft eller å foreta tilbakevirkende omarbeiding 
for å korrigere en feil dersom

a) det ikke er mulig å beregne virkningene av den tilbakevirkende anvendelsen eller den tilbakevirkende 

b) den tilbakevirkende anvendelsen eller den tilbakevirkende omarbeidingen krever antakelser om hva som 

i) dokumenterer omstendigheter som forelå på det tidspunktet eller tidspunktene da disse beløpene skal 

fra annen informasjon.

av en endring i et regnskapsmessig estimat er

b) innregning av virkningen av endringen i det regnskapsmessige estimatet i inneværende og framtidige 
perioder som påvirkes av endringen.

grundighet. Derfor må vurderingen ta hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan 
forventes å bli påvirket i sine økonomiske beslutninger.

Valg og anvendelse av regnskapsprinsipper

og det skal tas hensyn til en eventuell veiledning utgitt av IASB for gjennomføring av standarden eller 
tolkningen.

pålitelig informasjon om de transaksjoner og andre hendelser og forhold som standardene gjelder for. Det 
er ikke nødvendig å anvende disse prinsippene når anvendelsen av dem har en uvesentlig virkning. Det er 
imidlertid ukorrekt å foreta eller unnlate å korrigere uvesentlige avvik fra IFRS-er for å oppnå en bestemt 

skal ledelsen utøve skjønn ved utarbeidingen og anvendelsen av regnskapsprinsipper som gir opplysninger som 
er
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v) er fullstendige i alle vesentlige henseender.

kilder i synkende rekkefølge:

disse ikke er i strid med kildene i nr. 11. 

Konsistent anvendelse av regnskapsprinsipper

13  Et foretak skal velge og anvende sine regnskapsprinsipper konsistent for ensartede transaksjoner og andre 

av poster der det kan være hensiktsmessig å anvende andre regnskapsprinsipper. Dersom en standard eller 

skal anvendes konsistent på hver kategori.

Endringer i regnskapsprinsipper

14  Et foretak skal endre regnskapsprinsipper bare dersom endringen

kontantstrømmer.

regnskapsprinsipper oppfyller et av kriteriene i nr. 14. 

16  Følgende er ikke endringer i regnskapsprinsipper:

a) anvendelse av regnskapsprinsipper for transaksjoner og andre hendelser eller forhold som skiller seg 

b) anvendelse av nye regnskapsprinsipper for transaksjoner og andre hendelser eller transaksjoner som ikke 

17  Førstegangsanvendelse av regnskapsprinsipper for verdiregulering av eiendeler i samsvar med IAS 16: 

18  Nr. 19-31 får ikke anvendelse på endringen i regnskapsprinsipper beskrevet i nr. 17.

Anvendelse av endringer i regnskapsprinsipper

19  I henhold til nr. 23

a) skal et foretak regnskapsføre en endring i regnskapsprinsipper som følger av førstegangsanvendelse av 
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20  I denne standard anses tidlig anvendelse av en standard eller tolkning ikke som en frivillig endring i 
regnskapsprinsipper.

21  I mangel av en standard eller en tolkning som gjelder særskilt for bestemte transaksjoner eller andre hendelser 

skal denne endringen regnskapsføres og opplyses som en frivillig endring i regnskapsprinsipper.

Tilbakevirkende anvendelse

Begrensninger på tilbakevirkende anvendelse

virkningene eller den samlede virkningen av endringen.

nye regnskapsprinsippene på den balanseførte verdien av eiendeler og forpliktelser ved begynnelsen av den 

og foreta en tilsvarende justering av åpningssaldoen for hver berørte bestanddel av egenkapitalen for den 
perioden.

25  Når det ved begynnelsen av inneværende periode ikke er praktisk mulig å beregne den samlede virkningen av å 

for å anvende de nye regnskapsprinsippene fremadrettet fra det tidligste tidspunktet som det er praktisk mulig.

regnskapsprinsippene på sammenligningsinformasjonen for tidligere perioder så langt tilbake som det er 
praktisk mulig. Tilbakevirkende anvendelse for en tidligere periode er ikke praktisk mulig med mindre det er 
praktisk mulig å beregne den samlede virkningen på beløpene både i åpnings- og sluttbalansen for perioden. 

innregnes i åpningssaldoen for hver berørte bestanddel av egenkapitalen for den første tidligere perioden som 
presenteres. Justeringen foretas vanligvis i opptjent egenkapital. Justeringen kan imidlertid foretas i en annen 
bestanddel av egenkapitalen (for eksempel for å overholde en standard eller tolkning). All annen informasjon 

som det er praktisk mulig.

skal foretaket i samsvar med nr. 25 anvende de nye regnskapsprinsippene fremadrettet fra begynnelsen av 
den tidligste perioden som det er praktisk mulig. Foretaket skal derfor se bort fra den delen av den samlede 

regnskapsprinsipper selv om det ikke er praktisk mulig å anvende prinsippene fremadrettet for alle tidligere 
perioder. Nr. 50-53 gir veiledning om når det ikke er praktisk mulig å anvende nye regnskapsprinsipper på én 

Opplysninger

28  Når førstegangsanvendelse av en standard eller tolkning har virkning på den inneværende perioden eller 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1300 2.10.2014

h) dersom tilbakevirkende anvendelse i henhold til nr. 19 a) eller b) ikke er praktisk mulig for en bestemt 

vært anvendt.

Finansregnskap for etterfølgende perioder trenger ikke gjenta disse opplysningene.

e) dersom tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig for en bestemt tidligere periode eller for perioder 

av hvordan og fra hvilket tidspunkt endringen i regnskapsprinsipper har vært anvendt.

Finansregnskap for etterfølgende perioder trenger ikke gjenta disse opplysningene.

av den mulige virkningen som anvendelsen av den nye standarden eller tolkningen vil ha på foretakets 

31  I samsvar med nr. 30 skal foretaket overveie å opplyse om

e) enten

i) en drøftelse av den virkning førstegangsanvendelsen av standarden eller tolkningen forventes å ha på 



2.10.2014 Nr. 56/1301EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

faktum.

opplysninger som er tilgjengelige. Estimater kan for eksempel være nødvendige med hensyn til

e) garantiløfter.

pålitelighet.

34  Det kan være nødvendig å revidere et estimat dersom det skjer endringer i forholdene som lå til grunn for 

tidligere perioder og anses ikke som korreksjoner av feil.

regnskapsmessig estimat. Når det er vanskelig å skille mellom en endring i regnskapsprinsipper og en endring 

innregnes fremadrettet ved at den inkluderes i resultatet for

38  Fremadrettet innregning av virkningen av en endring i et regnskapsmessig estimat betyr at endringen anvendes 
på transaksjoner og andre hendelser og forhold fra tidspunktet da endringen i estimatet foretas. En endring i 

den inneværende perioden og framtidige perioder. Eksempelvis vil en endring i et estimat av størrelsen på 

fordeler knyttet til avskrivbare eiendeler påvirker imidlertid avskrivningskostnad for den inneværende perioden 
og alle framtidige perioder i eiendelens gjenværende utnyttbare levetid. I begge tilfeller innregnes virkningen 
av endringen med hensyn til den inneværende perioden som inntekt eller kostnad i inneværende periode. 
Eventuell virkning på framtidige perioder innregnes som inntekt eller kostnad i disse framtidige periodene.

Opplysninger

39  Et foretak skal opplyse om arten og omfanget av en endring i et regnskapsmessig estimat som har virkning i 

virkningen på framtidige perioder når det ikke er praktisk mulig å estimere denne virkningen.

40  Dersom et foretak ikke opplyser om størrelsen på virkningen i framtidige perioder fordi det ikke er praktisk 

FEIL

vesentlige eller uvesentlige feil som er gjort med hensikt for å oppnå en bestemt framstilling av et foretaks 
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.

(se nr. 42-47).

42  I henhold til nr. 43 skal et foretak korrigere vesentlige feil i tidligere perioder med tilbakevirkende kraft i det 

Begrensninger av tilbakevirkende omarbeiding

mulig (som kan være inneværende periode).

45  Når det ved begynnelsen av inneværende periode ikke er praktisk mulig å beregne den samlede virkningen av 

fremadrettet fra det tidligste tidspunktet da dette er praktisk mulig.

46  Korreksjon av en feil i en tidligere periode utelates fra resultatet for perioden da feilen oppdages. All informasjon 

tilbake som det er praktisk mulig.

47  Når det ikke er praktisk mulig å beregne beløpet for en feil (for eksempel feilaktig anvendelse 

sammenligningsinformasjonen fremadrettet fra det tidligste tidspunktet da dette er praktisk mulig. Foretaket 

har oppstått før dette tidspunktet. Nr. 50-53 gir veiledning om når det ikke er praktisk mulig å korrigere en feil 

48  Det skilles mellom korreksjoner av feil og endringer i regnskapsmessige estimater. Regnskapsmessige 
estimater er av natur omtrentlige tall som det kan være nødvendig å revidere når det framkommer utfyllende 

ikke en korreksjon av en feil.

Opplysninger om feil i tidligere perioder

er korrigert.

Finansregnskap for etterfølgende perioder trenger ikke gjenta disse opplysningene.

perioder for å oppnå sammenlignbarhet med inneværende periode. Et eksempel er at det ikke har vært samlet 
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inn data i den eller de tidligere periodene på en måte som muliggjør tilbakevirkende anvendelse av nye 

rekonstruere denne informasjonen.

51  Det er ofte nødvendig å foreta estimater ved anvendelse av regnskapsprinsipper på bestanddeler av 

vanskeligere når regnskapsprinsipper anvendes med tilbakevirkende kraft eller når det foretas tilbakevirkende 

derfor nødvendig å skille informasjon som

fra annen informasjon. For noen typer estimater (for eksempel et estimat av virkelig verdi som ikke er 
basert på observert pris eller observerte innsatsvarer) er det ikke praktisk mulig å skille mellom disse typene 
informasjon. Når tilbakevirkende anvendelse eller tilbakevirkende omarbeiding ville kreve betydelige estimater 

regnskapsprinsippene eller korrigere feil i tidligere perioder med tilbakevirkende kraft.

53  Senere kunnskap skal ikke benyttes ved anvendelse av nye regnskapsprinsipper på eller korreksjon av beløp 

tidligere periode i forbindelse med beregning av sin forpliktelse for ansattes samlede sykefravær i samsvar med 

er dette ingen hindring for pålitelig justering eller korrigering av sammenligningsinformasjonen.

IKRAFTTREDELSE

54  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

revidert i 1993.

56  Denne standard erstatter følgende tolkninger:
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 10

Hendelser etter balansedagen

1  Formålet med denne standard er å fastsette

og om hendelser etter balansedagen.

drift dersom hendelser etter balansedagen indikerer at forutsetningen om fortsatt drift ikke lenger passer.

2  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av og for opplysninger om hendelser etter balansedagen.

DEFINISJONER

3  Følgende begreper anvendes i denne standard:

a) hendelser som gir kunnskap om forhold som forelå på balansedagen (hendelser etter balansedagen som det 

b) hendelser som vedrører forhold som oppstod etter balansedagen (hendelser etter balansedagen som det 
ikke skal tas hensyn til).

Eksempel

en reguleringsmyndighet 17. mai 20X2.

Finansregnskapet blir godkjent for offentliggjøring 18. mars 20X2 (tidspunktet for styrets godkjenning for 
offentliggjøring).

for offentliggjøring når ledelsen godkjenner det for offentliggjøring til det aktuelle tilsynsorgan.

Eksempel



2.10.2014 Nr. 56/1305EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

26. mars 20X2. Finansregnskapet blir gjort tilgjengelig for foretakets aksjeeiere og andre 1. april 

Finansregnskapet blir godkjent for offentliggjøring 18. mars 20X2 (tidspunktet for styrets godkjenning for 
offentliggjøring til tilsynsorganet).

Hendelser etter balansedagen som det skal tas hensyn til

som det skal tas hensyn til.

ikke var innregnet:

a) En kjennelse gitt etter balansedagen i en rettssak som bekrefter at foretaket hadde en eksisterende plikt 
på balansedagen. Foretaket justerer en eventuell tidligere innregnet avsetning knyttet til denne rettssaken 

tilleggskunnskap som må vurderes i samsvar med nr. 16 i IAS 37.

Eksempler:

ii) salg av beholdninger etter balansedagen kan gi ny kunnskap om varenes netto realiserbare verdi på 
balansedagen.

som er solgt før balansedagen.

hadde en eksisterende juridisk eller underforstått plikt på balansedagen til å foreta slike utbetalinger som 

Hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til

balansedagen som det ikke skal tas hensyn til.

men gjenspeile omstendigheter som har inntrådt senere. Et foretak skal derfor ikke justere de beløp som er 

tilleggsopplysninger i henhold til nr. 21.

Utbytte

på balansedagen.
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13  Dersom det er vedtatt at det skal utdeles utbytte (dvs. utbyttet er behørig godkjent og ikke lenger underlagt 

FORTSATT DRIFT

alternativ til dette.

å vurdere om forutsetningen om fortsatt drift fremdeles passer. Dersom forutsetningen om fortsatt drift ikke 

er innregnet i samsvar med det opprinnelige grunnlaget for regnskapsføring.

16  IAS 1 angir at det kreves opplysninger dersom

b) ledelsen er kjent med vesentlige usikkerhetsmomenter knyttet til hendelser eller forhold som kan reise 
betydelig tvil om foretakets videre evne til fortsatt drift. Hendelser eller forhold som gir grunnlag for slike 

Tidspunkt for godkjenning for offentliggjøring

ikke gjenspeiler hendelser etter denne dagen.

Ajourføring av opplysninger om forhold på balansedagen

ajourføre opplysninger som vedrører disse forholdene i lys av den nye informasjonen.

kunnskap blir tilgjengelig etter balansedagen om en betinget forpliktelse som allerede forelå på balansedagen. 

opplysningene om den betingede forpliktelsen i lys av den nye kunnskapen.

Hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til

foretak opplyse om følgende for hver vesentlige kategori av de nevnte hendelser etter balansedagen:

ville innebære at det skal gis opplysninger:

krever tilleggsopplysninger i slike tilfeller) eller avhending av et større datterforetak.

b) Kunngjøring av en plan om å avvikle en virksomhet.
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myndighets ekspropriasjon av større eiendeler.

d) En brann etter balansedagen som resulterer i ødeleggelse av et større produksjonsanlegg.

e) En kunngjøring om eller en påbegynt gjennomføring av en større omstrukturering (se IAS 37).

f) Større ordinære aksjetransaksjoner og mulige ordinære aksjetransaksjoner etter balansedagen (IAS 33: 

krever justering i henhold til IAS 33).

g) Uvanlig store endringer i priser på eiendeler eller i valutakurser etter balansedagen.

h) Endringer i skattesatser eller skatteregler som er vedtatt eller kunngjort etter balansedagen og som vil 
ha vesentlig innvirkning på eiendeler og forpliktelser ved periodeskatt og utsatt skatt (se IAS 12: 

garantier.

j) Igangsetting av større rettslige prosesser som utelukkende har sitt utspring i hendelser etter balansedagen.

IKRAFTTREDELSE

23  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 11

Anleggskontrakter

Formålet med denne standard er å fastsette hvordan driftsinntekter og utgifter i forbindelse med anleggskontrakter skal 

vil tidspunktet for kontraktens inngåelse og tidspunktet for fullføring av virksomheten normalt falle i to ulike 
regnskapsperioder. Det primære spørsmålet i regnskapsføring av anleggskontrakter er derfor fordelingen av 
kontraktsinntekter og kontraktsutgifter på de regnskapsperiodene som anleggsarbeidet utføres i. Denne standard 

når kontraktsinntekter og kontraktsutgifter skal innregnes som driftsinntekter og kostnader i resultatregnskapet. Den gir 
også praktisk veiledning i anvendelsen av disse kriteriene.

DEFINISJONER

3  Følgende begreper anvendes i denne standard:

teknologi og funksjon eller endelig hensikt eller bruk.

andre komplekse enheter av fabrikker eller utstyr.

5  I denne standard omfatter anleggskontrakter følgende:

eiendeler.

og kost-pluss-kontrakter. Enkelte anleggskontrakter kan inneholde egenskaper fra både en fastpriskontrakt 

omstendigheter må en entreprenør vurdere alle betingelsene i nr. 23 og 24 for å avgjøre når kontraktsinntekter 
og kontraktsutgifter skal innregnes.

7  Kravene i denne standard blir normalt anvendt separat på hver enkelt anleggskontrakt. Under visse 

i én enkelt kontrakt eller på en gruppe kontrakter under ett for å gjenspeile innholdet i en kontrakt eller en 
gruppe kontrakter.
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anleggskontrakt når

anleggskontrakt når

b) kontraktene er så tett innbyrdes forbundet at de rent faktisk er del av et enkeltstående prosjekt med en 

endres til å omfatte tilvirkning av en eiendel i tillegg. Tilvirkningen av tilleggseiendelen skal behandles som en 
separat anleggskontrakt når

b) prisen på eiendelen blir framforhandlet uten hensyn til den opprinnelige kontraktsprisen.

KONTRAKTSINNTEKTER

11 Kontraktsinntekter skal omfatte

ii) det er mulig å måle disse på en pålitelig måte.

12  Kontraktsinntekter måles som den virkelige verdien av vederlaget som er mottatt eller til gode. Målingen av 
kontraktsinntekter påvirkes av en rekke usikkerhetsfaktorer som er avhengig av utfallet av framtidige hendelser. 
Estimater må ofte revideres etter hvert som hendelser forekommer og usikkerhetsfaktorer blir avklart. Beløpet 
for kontraktsinntekter kan derfor øke eller minske fra én regnskapsperiode til den neste. Eksempler:

a) En entreprenør og en kunde kan avtale forandringer eller krav som øker eller minker kontraktsinntektene i 
en regnskapsperiode som følger etter regnskapsperioden der kontrakten i utgangspunktet ble avtalt.

b) Det avtalte inntektsbeløpet i en fastpriskontrakt kan øke som et resultat av bestemmelser om 
utgiftsregulering.

kontrakten som skyldes entreprenøren.

enheter øker.

13  En forandring er en instruksjon fra kunden om en endring i omfanget av arbeidet som skal utføres i henhold til 
kontrakten. En forandring kan føre til en økning eller en nedsettelse av kontraktsinntekter. Eksempler på slike 

varighet. En forandring inngår i kontraktsinntektene når

a) det er sannsynlig at kunden vil godkjenne forandringen og inntektsbeløpet som oppstår på grunn av 

b) inntektsbeløpet kan måles på en pålitelig måte.
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14  Et krav er et beløp som entreprenøren vil kreve inn fra kunden eller fra en annen part som refusjon av utgifter 
som ikke inngår i kontraktsprisen. Et krav kan for eksempel oppstå på grunn av forsinkelser som skyldes 

utfallet av forhandlinger. Derfor inngår krav i kontraktsinntektene bare når

eller overskrides. En kontrakt kan for eksempel ta hensyn til en innsatsgodtgjørelse til entreprenøren for tidlig 
fullføring av kontrakten. Innsatsgodtgjørelser inngår i kontraktsinntektene når

b) størrelsen på innsatsgodtgjørelsen kan måles på en pålitelig måte.

16  Kontraktsutgifter skal omfatte

h) krav fra tredjemann.

inntekter fra salg av overskuddsmaterialer og avhending av anlegg og utstyr ved avslutning av kontrakten.

som har de samme egenskaper. Fordelingen er basert på normalt aktivitetsnivå for anleggsvirksomhet. Faste 
kostnader omfatter utgifter som utarbeiding og behandling av lønn til anleggspersonell. Utgifter som kan 
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administrasjonsutgifter og utviklingsutgifter som det er angitt refusjon for i kontraktsvilkårene.

utgiftene til en anleggskontrakt. Slike utgifter omfatter

d) avskrivning av uvirksomt anlegg og utstyr som ikke er i bruk i en bestemt kontrakt.

21  Kontraktsutgifter omfatter de utgiftene som kan regnes til en kontrakt i perioden fra tidspunktet for 
kontraktsinngåelse og fram til endelige fullføring av kontrakten. Imidlertid vil utgifter som er knyttet direkte 

tilknyttet anleggskontrakten innregnes som henholdsvis driftsinntekter og kostnader med henvisning til 
kontraktsvirksomhetens fullføringsgrad på balansedagen. Et forventet underskudd på anleggskontrakten skal 

vilkårene nedenfor er oppfylt:

begge vilkårene nedenfor er oppfylt:

25  Driftsinntekts- og kostnadsinnregning på grunnlag av kontraktens fullføringsgrad omtales ofte som metoden for 
løpende avregning. I henhold til denne metoden blir kontraktsinntekter sammenstilt med de kontraktsutgiftene 

kostnader og overskudd som kan regnes til den forholdsmessige delen av det fullførte arbeidet. Denne metoden 
gir nyttig informasjon om omfanget av kontraktsvirksomhet og inntjening i løpet av en regnskapsperiode.

26  I henhold til metoden for løpende avregning innregnes kontraktsinntekter som driftsinntekter i resultatregnskapet 
i de regnskapsperiodene som arbeidet blir utført i. Kontraktsutgifter blir normalt innregnet som kostnad 
i resultatregnskapet i de regnskapsperiodene der det tilhørende arbeidet blir utført. Derimot innregnes alle 
forventede totale kontraktsutgifter som overstiger totale kontraktsinntekter for kontrakten som kostnad 
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27  En entreprenør kan ha pådratt seg kontraktsutgifter som er knyttet til framtidig virksomhet i henhold til 

utføring.

28  Utfallet av en anleggskontrakt kan bare estimeres på en pålitelig måte når det er sannsynlig at de økonomiske 

kostnad og ikke som justering av kontraktsinntektsbeløpet.

29  Et foretak er vanligvis i stand til å utarbeide pålitelige estimater etter at det har inngått en kontrakt som fastsetter

Foretaket går gjennom og foretar om nødvendig en revurdering av estimerte kontraktsinntekter og 
kontraktsutgifter etter hvert som kontrakten utføres. Behovet for slike revurderinger indikerer ikke nødvendigvis 
at utfallet av kontrakten ikke kan estimeres på en pålitelig måte.

30  Fullføringsgraden for en kontrakt kan fastsettes på mange ulike måter. Foretaket bruker den metoden som måler 
utført arbeid på en pålitelig måte. Avhengig av kontraktens art kan disse metodene omfatte

kontraktsutgiftene som gjenspeiler utført arbeid av hittil påløpte kostnader. Eksempler på kontraktsutgifter som 

b) betalinger som er foretatt til underleverandør på forhånd for arbeid utført i henhold til 
underleverandørkontrakten.

a) skal driftsinntekter bare innregnes i det omfang påløpte kontraktsutgifter med sannsynlighet vil bli 

b) kontraktsutgifter skal innregnes som kostnad i den regnskapsperioden de påløp.

33  I tidlige faser av en kontrakt er situasjonen ofte at utfallet av kontrakten ikke kan estimeres på en pålitelig 
måte. Likevel kan det være sannsynlig at foretaket vil få gjenvunnet påløpte kontraktsutgifter. Derfor skal 
kontraktsinntekter bare innregnes med et beløp som tilsvarer påløpte utgifter som kan forventes å bli gjenvunnet. 

kontraktsutgiftene vil overstige de totale kontraktsinntektene. I slike tilfeller innregnes alle forventede totale 

med nr. 36.
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e) der entreprenøren ikke kan fullføre kontrakten eller på annen måte oppfylle sine plikter i henhold til 
kontrakten.

35  Når usikkerhetsmomentene som har forhindret et pålitelig estimat over utfallet av kontrakten ikke lenger 

med nr. 22 enn i samsvar med nr. 32.

underskuddet innregnes som kostnad umiddelbart.

37  Omfanget av et slikt underskudd fastsettes uten hensyn til

enkelt anleggskontrakt i samsvar med nr. 9.

38  Metoden for løpende avregning anvendes på kumulativ basis i hver regnskapsperiode på de gjeldende 
estimatene over kontraktsinntekter og kontraktsutgifter. Derfor regnskapsføres virkningen av en endring i 

og kostnader innregnet i resultatregnskapet i regnskapsperioden der endringen blir foretatt samt i etterfølgende 
regnskapsperioder.

39  Et foretak skal opplyse om

40  Et foretak skal opplyse om følgende for løpende kontrakter på balansedagen:

41  Tilbakeholdte beløp er akontofakturerte beløp som ikke blir betalt før vilkår som er angitt i kontrakten for 

av entreprenøren før det tilhørende arbeidet er utført.
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42  Et foretak skal gi opplysninger om

b) bruttobeløp skyldig til kunder for kontraktsarbeid som en forpliktelse.

43  Bruttobeløp skyldig fra kunder for kontraktsarbeid er nettobeløpet av

b) summen av innregnede underskudd og akontofakturerte beløp

for alle løpende kontrakter der påløpte utgifter pluss innregnede overskudd (minus innregnede underskudd) 
overstiger akontofakturerte beløp.

44  Bruttobeløp skyldig til kunder for kontraktsarbeid er nettobeløpet av

b) summen av innregnede underskudd og akontofakturerte beløp

for alle løpende kontrakter der akontofakturerte beløp overstiger påløpte utgifter pluss innregnede overskudd 
(minus innregnede underskudd).

45  Et foretak skal gi opplysninger om betingede forpliktelser og betingede eiendeler i samsvar med 

IKRAFTTREDELSE

eller senere.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 12

Inntektsskatt

Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av inntektsskatt. Det viktigste spørsmålet i 
regnskapsføring av inntektsskatt er regnskapsføringen av periodeskatt og framtidige skattemessige konsekvenser av

a) framtidig gjenvinning (oppgjør) av den balanseførte verdien av eiendeler (forpliktelser) som er innregnet i et 

Det ligger i innregningen av en eiendel eller en forpliktelse at det rapporterende foretaket forventer å gjenvinne eller 
gjøre opp den balanseførte verdien av eiendelen eller forpliktelsen. Dersom det er sannsynlig at gjenvinningen eller 
oppgjøret av den balanseførte verdien vil gjøre framtidige skattebetalinger større (mindre) enn de ville vært dersom 

Denne standard krever at et foretak regnskapsfører de skattemessige konsekvensene av transaksjoner og andre 
hendelser på samme måte som det regnskapsfører selve transaksjonen og hendelsen. For transaksjoner og andre 
hendelser innregnet i resultatet blir derfor alle tilknyttede skattemessige virkninger også innregnet i resultatet. For 
transaksjoner og andre hendelser innregnet direkte i egenkapitalen blir alle tilknyttede skattemessige virkninger også 
innregnet direkte i egenkapitalen. På samme måte påvirker innregningen av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt 

og betingede forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost.

Denne standard omhandler også innregning av eiendeler ved utsatt skatt som oppstår av uutnyttede skattemessige 

inntektsskatt.

1  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av inntektsskatt.

foretaket.

4  Denne standard omhandler ikke metodene for regnskapsføring av offentlige tilskudd (se IAS 20: 

investeringer. Denne standard omhandler imidlertid regnskapsføring av midlertidige forskjeller som kan oppstå 
av slike tilskudd eller av skattefradrag knyttet til investeringer.

DEFINISJONER

5 Følgende begreper anvendes i denne standard:

med hensyn til periodeskatt og utsatt skatt.

(skattemessig underskudd) i en periode.

skatteøkende midlertidige forskjeller.
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balansen og eiendelens eller forpliktelsens skattemessige verdi. Midlertidige forskjeller kan være enten

beløp ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd) for framtidige perioder når den 

som er fradragsberettiget ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd) for framtidige 
perioder når den balanseførte verdien av eiendelen eller forpliktelsen gjenvinnes eller gjøres opp.

Den skattemessige verdien av en eiendel eller en forpliktelse er beløpet som skattemessig kan regnes til denne 
eiendelen eller forpliktelsen.

6  Kostnad (inntekt) ved skatt omfatter kostnad (inntekt) ved periodeskatt og kostnad (inntekt) ved utsatt skatt.

Skattemessig verdi

7  Den skattemessige verdien av en eiendel er det beløpet som vil være fradragsberettiget i forhold til eventuelle 

eiendelen lik eiendelens balanseførte verdi.

Eksempler

1. En maskin koster 100. Skattemessig er en avskrivning på 30 allerede kommet til fradrag i inneværende 

vil være skattepliktig og et eventuelt tap ved avhendingen vil være skattemessig fradragsberettiget. 
Den skattemessige verdien av maskinen er 70.

2. Renter til gode har en balanseført verdi på 100. Den tilknyttede renteinntekten vil bli beskattet etter 
kontantprinsippet. Den skattemessige verdien av rentene til gode er lik null.

3. Kundefordringer har en balanseført verdi på 100. Den tilknyttede inntekten inngår allerede i 
skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd). Den skattemessige verdien av kundefordringene er 
100.

4. Krav på utbytte fra et datterforetak har en balanseført verdi på 100. Utbyttet er ikke skattepliktig. 
I realiteten er hele den balanseførte verdien av eiendelen fradragsberettiget mot de økonomiske 
fordelene. Følgelig er den skattemessige verdien av kravet på utbytte lik 100(a).

5. Et utlån har en balanseført verdi på 100. Tilbakebetalingen av lånet vil ikke få noen skattemessige 
konsekvenser. Den skattemessige verdien av lånet er 100.

______________________
(a) I henhold til denne analysen er det ingen skattbar midlertidig forskjell. En alternativ analyse er at de påløpte kravet 

forskjellen på 100. I henhold til begge analysene er det ingen forpliktelse ved utsatt skatt.

skattemessig fradragsberettiget for denne forpliktelsen i framtidige perioder. Når det gjelder inntekter som 
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Eksempler

1. Kortsiktige forpliktelser omfatter påløpte kostnader med en balanseført verdi lik 100. Den tilknyttede 
kostnaden vil bli trukket fra skattemessig etter kontantprinsippet. Den skattemessige verdien av de 
påløpte kostnadene er lik null.

2. Kortsiktige forpliktelser omfatter forskuddsbetalte renteinntekter som har en balanseført verdi lik 
100. Den tilknyttede renteinntekten ble beskattet etter kontantprinsippet. Den skattemessige verdien 
av de forskuddsbetalte rentene er lik null.

3. Kortsiktige forpliktelser omfatter påløpte kostnader med en balanseført verdi lik 100. Den tilknyttede 
kostnaden er allerede trukket fra skattemessig. Den skattemessige verdien av de påløpte kostnadene 
er lik 100.

4. Kortsiktige forpliktelser omfatter påløpte bøter og andre sanksjoner med en balanseført verdi lik 
100. Bøter og andre sanksjoner er ikke skattemessig fradragsberettiget. Den skattemessige verdien 
av de påløpte bøtene og sanksjonene er lik 100(a).

5. Et innlån har en balanseført verdi på 100. Tilbakebetalingen av lånet vil ikke få noen skattemessige 
konsekvenser. Den skattemessige verdien av lånet er 100.

_________________
(a) I henhold til denne analysen er det ingen fradragsberettiget midlertidig forskjell. En alternativ analyse er at 

fradragsberettigede midlertidige forskjellen på 100. I henhold til begge analysene er det ingen eiendel ved utsatt skatt.

eksempel kan være at forskningsutgifter innregnes som kostnad ved beregning av regnskapsmessig overskudd 

balanseførte verdien av en eiendel eller forpliktelse vil gjøre framtidige skattebetalinger større (mindre) enn de 

skattemessige verdien av en eiendel eller forpliktelse avhenger av den forventede måten som gjenvinning eller 
oppgjør skjer på.

11  I konsernregnskapet fastsettes midlertidige forskjeller ved å sammenholde de balanseførte verdiene til 
eiendeler og forpliktelser i konsernregnskapet med den tilsvarende skattemessige verdien. Den skattemessige 
verdien fastsettes ved henvisning til konsernets selvangivelse i de jurisdiksjonene der denne leveres. I andre 
jurisdiksjoner fastsettes den skattemessige verdien med henvisning til selvangivelsen til hvert enkelt foretak i 
konsernet.

13 Fordelen tilknyttet et skattepliktig underskudd som kan tilbakeføres for å gjenvinne periodeskatt i en tidligere 

utstrekning forpliktelsen ved utsatt skatt oppstår av:
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b) førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som

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

med nr. 39.

16  Det ligger i innregningen av en eiendel at dens balanseførte verdi vil bli gjenvunnet i form av økonomiske 

Eksempel

skattesatsen 25 %.

Eiendelens skattemessige verdi er 60 (anskaffelseskost på 150 minus kumulativ skattemessig avskrivning 
på 90). For å gjenvinne den balanseførte verdien på 100 må foretaket opptjene en skattepliktig inntekt på 
100, men vil bare kunne få fradrag for en skattemessig avskrivning på 60. Følgelig vil foretaket betale en 
inntektsskatt på 10 (25 % av 40) når eiendelens balanseførte verdi gjenvinnes. Forskjellen mellom den 
balanseførte verdien på 100 og den skattemessige verdien på 60 er en skatteøkende midlertidig forskjell 
på 40. Derfor innregner foretaket en forpliktelse ved utsatt skatt på 10 (25 % av 40) som utgjør den 
inntektsskatten som det vil betale når eiendelens balanseførte verdi skal gjenvinnes.

men i skattepliktig inntekt i en annen periode. Slike midlertidige forskjeller betegnes ofte som tidsforskjeller. 
Nedenfor følger eksempler på midlertidige forskjeller av denne typen som er skatteøkende midlertidige 

jurisdiksjoner inngå i skattepliktig inntekt når kontanter mottas. Den skattemessige verdien av alle 

skattepliktig inntekt før de mottas i kontanter.

forskjellig fra avskrivning som benyttes til å beregne regnskapsmessig overskudd. Den midlertidige 

ved beregning av skattepliktig inntekt i inneværende og tidligere perioder. En skatteøkende midlertidig 

en skattereduserende midlertidig forskjell som fører til en eiendel ved utsatt skatt).

inntekten. Den midlertidige forskjellen er forskjellen mellom utviklingsutgiftenes balanseførte verdi og 
deres skattemessige verdi på null.

18  Midlertidige forskjeller oppstår også når
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d) den skattemessige verdien av en eiendel eller en forpliktelse ved førstegangsinnregning er forskjellig fra 

felleskontrollert virksomhet blir forskjellig fra den skattemessige verdien av investeringen eller interessen 
(se nr. 38-45).

Virksomhetssammenslutninger

forpliktelse ved utsatt skatt. Denne forpliktelsen ved utsatt skatt påvirker goodwill (se nr. 66).

Eiendeler regnskapsført til virkelig verdi

20  IFRS-er tillater eller krever at visse eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi eller at de verdireguleres (se 

verdiregulering eller annen verdiendring av en eiendel til virkelig verdi påvirke den skattepliktige inntekten 
(det skattemessige underskuddet) i inneværende periode. Som et resultat av dette blir eiendelens skattemessige 

annen verdiendring av en eiendel påvirke den skattepliktige inntekten i perioden da verdireguleringen eller 

fordelene. Forskjellen mellom balanseført verdi for en verdiregulert eiendel og dens skattemessige verdi er en 

a) foretaket ikke har til hensikt å avhende eiendelen. I slike tilfeller vil eiendelens verdiregulerte balanseførte 

b) skatt på kapitalgevinster blir utsatt dersom provenyet av avhendingen av eiendelen blir investert i lignende 
eiendeler. I disse tilfellene vil skatten til slutt måtte betales ved salg eller bruk av de lignende eiendelene.

Goodwill

anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 

ikke reduksjoner i den balanseførte verdien av goodwill som fradragsberettiget kostnad ved beregning av 

når et datterforetak avhender sin underliggende virksomhet. I slike jurisdiksjoner har goodwill en skattemessig 
verdi lik null. En forskjell mellom den balanseførte verdien av goodwill og den skattemessige verdien lik null 
er en skatteøkende midlertidig forskjell. Denne standard tillater imidlertid ikke innregning av forpliktelsen ved 

utsatt skatt dermed ville øke den balanseførte verdien av goodwill.

21A  Etterfølgende reduksjoner i en forpliktelse ved utsatt skatt som ikke innregnes fordi den oppstår ved 

innregnes derfor ikke i henhold til nr. 15 a). Dersom goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning 

innregner den forpliktelsen ved utsatt skatt som følger av dette. Dersom foretaket senere innregner et tap ved 

skatt. Denne reduksjonen i verdien av den uinnregnede forpliktelsen ved utsatt skatt anses også for å være 

21B  Forpliktelser ved utsatt skatt for skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til goodwill innregnes imidlertid 
i den utstrekning de ikke oppstår ved førstegangsinnregning av goodwill. Dersom goodwill anskaffet 
ved en virksomhetssammenslutning for eksempel har en anskaffelseskost på 100 som er skattemessig 
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100 ved førstegangsinnregning og 80 ved slutten av overtakelsesåret. Dersom den balanseførte verdien av 

forskjell på 20 ved slutten av året. Ettersom denne skatteøkende midlertidige forskjellen ikke er tilknyttet 

Førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse

dersom del av eller hele anskaffelseskost for en eiendel ikke vil være skattemessig fradragsberettiget. Metoden 
for regnskapsføring av en slik midlertidig forskjell avhenger av arten av den transaksjonen som førte til 
førstegangsinnregning av eiendelen eller forpliktelsen:

dette påvirker beløpet for goodwill eller et eventuelt overskytende beløp av det overtakende foretakets 

foretak alle forpliktelser eller eiendeler ved utsatt skatt samt kostnad eller inntekt ved skatt som følger av 

innregne etterfølgende endringer i den uinnregnede forpliktelsen eller eiendelen ved utsatt skatt etter hvert 
som eiendelen blir avskrevet.

et eventuelt kapitaltap vil ikke være fradragsberettiget.

Når foretaket gjenvinner den balanseførte verdien av eiendelen, vil det opptjene en skattepliktig inntekt på 
1 000 og betale en skatt på 400. Foretaket innregner ikke forpliktelsen ved utsatt skatt på 400 fordi den 
følger av førstegangsinnregning av eiendelen.

I det påfølgende året vil den balanseførte verdien av eiendelen være 800. Ved å opptjene en skattepliktig 
inntekt på 800, vil foretaket betale en skatt på 320. Foretaket innregner ikke den tilhørende forpliktelsen ved 
utsatt skatt på 320 fordi den følger av førstegangsinnregning av eiendelen.

egenkapitaldelen som egenkapital. I enkelte jurisdiksjoner er den skattemessige verdien av forpliktelsesdelen 
ved førstegangsinnregning lik den første balanseførte verdien av summen av forpliktelses- og egenkapitaldelen. 

Følgelig innregner et foretak den derav følgende forpliktelsen ved utsatt skatt. I samsvar med nr. 61 blir den 
utsatte skatten ført direkte mot den balanseførte verdien av egenkapitaldelen. I samsvar med nr. 58 innregnes 
påfølgende endringer i forpliktelsen ved utsatt skatt i resultatregnskapet som kostnad (inntekt) ved utsatt skatt.

Skattereduserende midlertidige forskjeller

24  En eiendel ved utsatt skatt skal innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den utstrekning 
det er sannsynlig at det vil foreligge en skattepliktig inntekt som den skattereduserende midlertidige forskjellen 

eller forpliktelse i en transaksjon som

b) som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig inntekt 
(skattemessig underskudd).
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innregnes i samsvar med nr. 44.

25  Det ligger i innregningen av en forpliktelse at den balanseførte verdien vil bli gjort opp i framtidige perioder 
ved en strøm fra foretaket av ressurser som inneholder økonomiske fordeler. Når ressurser strømmer fra 

det en midlertidig forskjell mellom den balanseførte verdien av forpliktelsen og dens skattemessige verdi. Slik 
oppstår det en eiendel ved utsatt skatt med hensyn til den inntektsskatt som det vil være mulig å gjenvinne i 

medfører forskjellen en eiendel ved utsatt skatt med hensyn til de delene av inntektsskatten som vil kunne 
gjenvinnes i framtidige perioder.

Eksempel

for produktet vil ikke være skattemessig fradragsberettigede før foretaket yter erstatning. Skattesatsen er 
25 %.

Den skattemessige verdien av forpliktelsen er lik null (balanseført verdi lik 100, minus beløpet som vil være 
skattemessig fradragsberettiget med hensyn til denne forpliktelsen i framtidige perioder). Ved oppgjør av 
forpliktelsen til sin balanseførte verdi vil foretaket redusere sin framtidige skattepliktige inntekt med et beløp 
lik 100, og følgelig redusere sine framtidige skattebetalinger med 25 (25 % av 100). Forskjellen mellom 
den balanseførte verdien på 100 og den skattemessige verdien på null er en skattereduserende midlertidig 
forskjell på 100. Derfor innregner foretaket en eiendel ved utsatt skatt på 25 (25 % av 100), forutsatt at det 
er sannsynlig at foretaket vil opptjene et tilstrekkelig skattepliktig inntekt i framtidige perioder til at det kan 
dra nytte av en reduksjon i skattebetalingene.

26  Nedenfor følger eksempler på skattereduserende midlertidige forskjeller som fører til eiendeler ved utsatt skatt:

a) Pensjonskostnader kommer til fradrag ved beregning av regnskapsmessig overskudd etter hvert som 

for forpliktelsens skattemessige verdi er normalt lik null. En slik skattereduserende midlertidig forskjell 

i skattepliktige inntekter når bidragene eller pensjonsytelsene blir utbetalt.

b) Forskningsutgifter innregnes som kostnad ved beregning av regnskapsmessig overskudd i perioden da de 

null er en skattereduserende midlertidig forskjell som medfører en eiendel ved utsatt skatt.

skattereduserende midlertidig forskjell som medfører en eiendel ved utsatt skatt. En eiendel ved utsatt skatt 

skattemessige verdi. I begge tilfeller vil den medførende forpliktelsen ved utsatt skatt påvirke goodwill (se 
nr. 66).

justering av skattemessige grunner (se nr. 20). Det oppstår en skattereduserende midlertidig forskjell 
dersom eiendelens skattemessige verdi overstiger dens balanseførte verdi.

27  Reverseringen av skattereduserende midlertidige forskjeller fører til fradrag ved beregning av skattepliktige 

foretaket dersom det opptjener tilstrekkelig store skattepliktige inntekter som fradragene kan motregnes mot. 
Derfor innregner et foretak eiendeler ved utsatt skatt bare når det er sannsynlig at skattepliktige inntekter som 

28  Det er sannsynlig at en skattepliktig inntekt som en skattereduserende midlertidig forskjell kan utnyttes 

skattemyndighet og samme skattepliktige foretak som forventes å reversere
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framføres til.

Under slike omstendigheter innregnes eiendelen ved utsatt skatt i perioden da de skattereduserende midlertidige 
forskjellene oppstår.

29  Når det ikke er tilstrekkelige skatteøkende midlertidige forskjeller tilknyttet samme skattemyndighet og samme 

a) det er sannsynlig at foretaket vil ha en tilstrekkelig skattepliktig inntekt som er tilknyttet samme 
skattemyndighet og samme skattepliktige foretak i samme periode som reverseringen av den 
skattereduserende midlertidige forskjellen (eller i de periodene som et skattemessig underskudd som 

b) foretaket har muligheter for skatteplanlegging som vil skape skattepliktige inntekter i egnede perioder.

30  Muligheter for skatteplanlegging er handlinger som foretaket vil kunne foreta for å skape eller øke skattepliktig 
inntekt i en bestemt periode før fristen for en overføring av et skattemessig underskudd eller skattemessig 
fradrag utløper. I enkelte jurisdiksjoner kan for eksempel skattepliktig inntekt skapes eller økes ved å

d) selge en eiendel som genererer ikke-skattepliktig inntekt (for eksempel statsobligasjoner i enkelte 
jurisdiksjoner) for å erverve en annen investering som genererer skattepliktig inntekt.

avhenger utnyttelsen av overføringen av et skattemessig underskudd eller skattemessig fradrag fremdeles av 
om det vil foreligge en framtidig skattepliktig inntekt fra andre kilder enn framtidige midlertidige forskjeller.

36.

Førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse

skattepliktig offentlig tilskudd tilknyttet en eiendel blir trukket fra ved beregningen av den balanseførte 

den utsatte inntekten og dens skattemessige verdi på null en skattereduserende midlertidig forskjell. Uansett 

av grunner angitt i nr. 22.

Uutnyttede skattemessige underskudd og uutnyttede skattefradrag

34  En eiendel ved utsatt skatt skal innregnes for framføring av uutnyttede skattemessige underskudd og uutnyttede 
skattefradrag i den utstrekning det er sannsynlig at det vil bli tilgjengelig framtidig skattepliktig inntekt som 
uutnyttede skattemessige underskudd og uutnyttede skattemessige fradrag kan utnyttes mot.

35  Kriteriene for innregning av eiendeler ved utsatt skatt fra uutnyttede skattemessige underskudd og skattefradrag 
er de samme som kriteriene for innregning av eiendeler ved utsatt skatt som oppstår av skattereduserende 

tydelig tegn på at framtidig skattepliktig inntekt ikke nødvendigvis vil være tilgjengelig. Når et foretak derfor 
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av uutnyttede skattemessige underskudd og skattefradrag bare i den utstrekning foretaket har tilstrekkelige 

vil bli tilgjengelig tilstrekkelig skattemessig overskudd som foretaket kan utnytte uutnyttede skattemessige 
underskudd og uutnyttede skattemessige fradrag mot. I slike tilfeller kreves det i nr. 82 opplysninger om 
beløpet for eiendelen ved utsatt skatt samt en begrunnelse for hvorfor denne bør innregnes.

36  Et foretak anvender følgende kriterier når det vurderer sannsynligheten for at det vil bli tilgjengelig skattepliktig 
inntekt som uutnyttede skattemessige underskudd eller skattefradrag kan utnyttes mot

a) om foretaket har tilstrekkelige skatteøkende midlertidige forskjeller tilknyttet samme skattemyndighet 

b) om det er sannsynlig at foretaket vil få skattepliktige inntekter før uutnyttede skattemessige underskudd 

perioden da uutnyttede skattemessige underskudd eller uutnyttede skattefradrag kan utnyttes.

I den utstrekning det ikke er sannsynlig at skattepliktig inntekt som uutnyttede skattemessige underskudd eller 

skatt.

Revurdering av uinnregnede eiendeler ved utsatt skatt

37  På hver balansedag skal et foretak revurdere uinnregnede eiendeler ved utsatt skatt. Foretaket innregner en 
tidligere uinnregnet eiendel ved utsatt skatt i den utstrekning det er sannsynlig at framtidig skattepliktig inntekt 
vil tillate at eiendelen ved utsatt skatt gjenvinnes. En forbedring i forretningssituasjonen kan for eksempel gjøre 
det mer sannsynlig at foretaket vil kunne generere en tilstrekkelig framtidig skattepliktig inntekt til at eiendelen 
ved utsatt skatt oppfyller innregningskriteriene fastsatt i nr. 24 eller 34. Et annet eksempel på dette er når et 
foretak revurderer eiendeler ved utsatt skatt på tidspunktet for en virksomhetssammenslutning eller like etter 
dette (se nr. 67 og 68).

foretak samt andeler i felleskontrollert virksomhet (nemlig morforetakets eller investors andel av nettoeiendeler 

verdien av goodwill) blir forskjellig fra den skattemessige verdien (som ofte er lik anskaffelseskost) av 

virksomhet

I konsernregnskapet kan den midlertidige forskjellen være forskjellig fra den midlertidige forskjellen tilknyttet 

39  Et foretak skal innregne en forpliktelse ved utsatt skatt for alle skatteøkende midlertidige forskjeller tilknyttet 

fra i den utstrekning begge vilkårene nedenfor er oppfylt:

b) det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen ikke vil reversere i overskuelig framtid.

for reversering av midlertidige forskjeller tilknyttet den aktuelle investeringen (herunder de midlertidige 
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midlertidige forskjellen reverserer. Når morforetaket derfor har fastsatt at slike overskudd ikke vil bli utdelt i 

valutakursendringer opphav til midlertidige forskjeller som fører til en forpliktelse ved utsatt skatt eller (i 

dets utbyttepolitikk. Med mindre det foreligger en avtale som innebærer at overskuddet fra det tilknyttede 

som oppstår av skatteøkende midlertidige forskjeller tilknyttet investeringen i det tilknyttede foretaket. I 
enkelte tilfeller kan det forekomme at en investor ikke er i stand til å beregne det skattebeløpet som vil måtte 

vil være lik eller overstige et minstebeløp. I slike tilfeller settes forpliktelsen ved utsatt skatt lik dette beløpet.

felleskontrollerte virksomheten. Når en deltaker i den felleskontrollerte virksomheten kan kontrollere hvordan 

det ikke noen forpliktelse ved utsatt skatt.

44  Et foretak skal innregne en eiendel ved utsatt skatt for alle skattereduserende midlertidige forskjeller som 

utelukkende i den utstrekning det er sannsynlig at

b) det vil være tilgjengelig skattepliktig inntekt som den midlertidige forskjellen vil kunne utnyttes mot.

45  Når det skal avgjøres om en eiendel ved utsatt skatt skal innregnes for skattereduserende midlertidige forskjeller 

46  Forpliktelser (eiendeler) ved periodeskatt for inneværende og tidligere perioder skal vurderes til det beløpet som 

som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt innen balansedagen.

47  Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt skal vurderes til de skattesatser som forventes å gjelde for perioden 

i hovedsak vedtatt innen balansedagen.

48  Eiendeler og forpliktelser ved periodeskatt og utsatt skatt måles normalt ved bruk av de skattesatser (og 
skatteregler) som er vedtatt. I enkelte jurisdiksjoner har imidlertid offentlige myndigheters kunngjøring av 

måneder etter kunngjøringen. I slike tilfeller vurderes skatteeiendeler og skatteforpliktelser ved bruk av de 
kunngjorte skattesatsene (og skattereglene).

utsatt skatt ved bruk av de gjennomsnittssatser som forventes å gjelde for skattepliktig inntekt (skattemessig 
underskudd) i periodene da de midlertidige forskjellene forventes å reversere.

51  Målingen av forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt skal gjenspeile de skattemessige konsekvensene som er 
følgene av hvordan foretaket på balansedagen forventer å gjenvinne eller gjøre opp den balanseførte verdien av 
sine eiendeler og forpliktelser.
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52  I enkelte jurisdiksjoner kan måten et foretak gjenvinner (gjør opp) den balanseførte verdien av en eiendel 
(forpliktelse) påvirke

a) skattesatsen som skal anvendes når foretaket gjenvinner (gjør opp) den balanseførte verdien til eiendelen 

b) den skattemessige verdien av eiendelen (forpliktelsen).

I slike tilfeller vurderer et foretak forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt ved bruk av den skattesats og den 
skattemessige verdi som er i overensstemmelse med måten gjenvinning eller oppgjør forventes å skje på.

Eksempel A

En eiendel har en balanseført verdi på 100 og en skattemessig verdi på 60. En skattesats på 20 % ville gjelde 

Foretaket innregner en forpliktelse ved utsatt skatt på 8 (20 % av 40) dersom det forventer å selge eiendelen 
uten ytterligere bruk, og en forpliktelse ved utsatt skatt på 12 (30 % av 40) dersom det forventer å beholde 
eiendelen og gjenvinne dens balanseførte verdi ved bruk.

Eksempel B

En eiendel med en anskaffelseskost på 100 og en balanseført verdi på 80 blir verdiregulert til 150. Det gjøres 
ingen tilsvarende skattemessig justering. Kumulativ skattemessig avskrivning er 30 og skattesatsen 30 %. 

skattepliktig.

Den skattemessige verdien av eiendelen er 70, og det er en skatteøkende midlertidig forskjell på 80. 
Dersom foretaket forventer å gjenvinne den balanseførte verdien ved bruk av eiendelen, må det generere en 
skattepliktig inntekt på 150, men vil bare få en fradragsberettiget avskrivning på 70. På dette grunnlaget 
foreligger det en forpliktelse ved utsatt skatt på 24 (30 % av 80). Dersom foretaket forventer å gjenvinne den 
balanseførte verdien ved å selge eiendelen umiddelbart for et salgsproveny på 150, beregnes forpliktelsen 
ved utsatt skatt på følgende måte:

Skatteøkende 
midlertidige 
forskjeller

Skattesats Forpliktelse ved 
utsatt skatt

Kumulativ skattemessig avskrivning 30 30 % 9

Proveny som overstiger anskaffelseskost 50 null —

Totalt 80 9

(Merknad: I samsvar med nr. 61 blir tillegget i utsatt skatt som oppstår ved verdireguleringen, belastet 
egenkapitalen direkte)

Eksempel C

Dersom foretaket forventer å gjenvinne den balanseførte verdien ved bruk av eiendelen, må det generere en 
skattepliktig inntekt på 150, men vil bare få en fradragsberettiget avskrivning på 70. På dette grunnlag er 
den skattemessige verdien lik 70, det er en skatteøkende midlertidig forskjell på 80 og det er en forpliktelse 
ved utsatt skatt på 24 (30 % av 80), som i eksempel B.

Dersom foretaket forventer å gjenvinne den balanseførte verdien ved å selge eiendelen umiddelbart for et 
proveny på 150, vil foretaket kunne trekke fra den indekserte anskaffelseskosten på 110. Netto salgsproveny 
på 40 vil bli beskattet med 40 %. I tillegg vil den kumulative skattemessige avskrivningen på 30 inngå i 
skattepliktig inntekt og beskattet med 30 %. På dette grunnlag er den skattemessige verdien lik 80 (110 
minus 30), det er en skatteøkende midlertidig forskjell på 70 og det er en forpliktelse ved utsatt skatt på 
25 (40 % av 40 pluss 30 % av 30). Dersom den skattemessige verdien ikke er umiddelbart tydelig i dette 
eksempelet, kan det være nyttig å se nærmere på det grunnleggende prinsippet som er fastsatt i nr. 10.

(Merknad: I samsvar med nr. 61 blir tillegget i utsatt skatt som oppstår ved verdireguleringen, belastet 
egenkapitalen direkte)
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52A  I enkelte jurisdiksjoner skal det betales en høyere eller lavere sats for inntektsskatt dersom en del av eller hele 
nettooverskuddet eller den opptjente egenkapitalen blir utbetalt som utbytte til aksjeeierne i foretaket. I andre 
jurisdiksjoner kan inntektsskatt bli refundert eller måtte betales dersom en del av eller hele nettooverskuddet 
eller den opptjente egenkapitalen blir utbetalt som utbytte til aksjeeierne i foretaket. I slike tilfeller vurderes 
eiendeler og forpliktelser ved periodeskatt og utsatt skatt til den skattesats som gjelder for tilbakeholdt 
overskudd.

forpliktelse om å utbetale utbyttet blir innregnet. De skattemessige konsekvensene av utbytte er mer direkte 
knyttet til tidligere transaksjoner eller hendelser enn til utdeling til eiere. Derfor innregnes de skattemessige 

de skattemessige konsekvensene av utbytte oppstår ved omstendigheter som beskrevet i nr. 58 a) og b).

Eksempel som illustrerer nr. 52A og 52B

Følgende eksempel omhandler måling av eiendeler og forpliktelser ved periodeskatt og utsatt skatt for 
et foretak i en jurisdiksjon der det skal betales inntektsskatt til en høyere sats på tilbakeholdt overskudd 
(50 %) med et beløp som refunderes når overskuddet utdeles. Skattesatsen for utdelt overskudd er 35 %. 

eller besluttet etter balansedagen. Følgelig blir det ikke innregnet noe utbytte for året 20X1. Skattepliktig 
inntekt for 20X1 er 100 000. Netto skatteøkende midlertidig forskjell for året 20X1 er 40 000.

Foretaket innregner en forpliktelse ved periodeskatt og en kostnad ved periodeskatt på 50 000. Ingen eiendel 
innregnes for det beløp som det kan bli mulig å gjenvinne som en følge av framtidig utbytte. Foretaket 
innregner også en forpliktelse ved utsatt skatt og en kostnad ved utsatt skatt på 20 000 (50 % av 40 000) som 
representerer den inntektsskatt som foretaket vil betale når det gjenvinner eller gjør opp de balanseførte 
verdiene på sine eiendeler og forpliktelser basert på den skattesats som gjelder for tilbakeholdt overskudd.

forpliktelse.

Den 15. mars 20X2 innregner foretaket gjenvinning av inntektsskatt på 1500 (15 % av utbyttet som er 
innregnet som forpliktelse) som en eiendel ved periodeskatt og som en reduksjon av kostnad ved periodeskatt 
for 20X2.

53  Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt skal ikke diskonteres.

54  En pålitelig beregning av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt på diskontert grunnlag krever detaljert 
tidfesting for reversering av alle midlertidige forskjeller. I mange tilfeller er en slik tidfesting ikke praktisk mulig 
eller svært komplisert. Det er derfor ikke hensiktsmessig å kreve diskontering av eiendeler og forpliktelser ved 

som ikke ville være sammenlignbare fra ett foretak til et annet. Derfor krever eller tillater denne standard ikke 
diskontering av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt.

55  Midlertidige forskjeller fastsettes med henvisning til den balanseførte verdien av en eiendel eller en forpliktelse. 

56  Den balanseførte verdien av en eiendel ved utsatt skatt skal gjennomgås ved hver balansedag. Et foretak skal 
redusere den balanseførte verdien av en utsatt skatteeiendel i den grad det ikke lenger er sannsynlig at det 
vil være en tilstrekkelig skattepliktig inntekt tilgjengelig til at fordelen eiendelen ved utsatt skatt helt eller 
delvis kan utnyttes. Enhver slik reduksjon skal reverseres i det omfang det blir sannsynlig at en tilstrekkelig 
skattepliktig inntekt vil være tilgjengelig.

57  Regnskapsføring av virkningene av periodeskatt og utsatt skatt av en transaksjon eller en annen hendelse 
skal være i overensstemmelse med regnskapsføringen av selve transaksjonen eller hendelsen. Nr. 58-68C 
gjennomfører dette prinsippet.
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Resultatregnskap

den utstrekning skatten oppstår som følge av

a) en transaksjon eller hendelse som er innregnet direkte i egenkapitalen (se nr. 61-65) i samme periode eller 

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

b) anskaffelseskost for immaterielle eiendeler er balanseført i samsvar med IAS 38 og avskrives i 

60  Den balanseførte verdien til eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt kan endres selv om det ikke foreligger 
noen endring i beløpet for de tilknyttede midlertidige forskjellene. Dette kan for eksempel skyldes

poster som tidligere er godskrevet eller har belastet egenkapitalen (se nr. 63).

Poster som godskrives eller belaster egenkapitalen

61  Periodeskatt og utsatt skatt skal godskrives eller belaste egenkapitalen dersom skatten gjelder poster som i 
samme eller en annen periode er godskrevet eller har belastet egenkapitalen.

belaster egenkapitalen. Eksempler på slike poster er

b) en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital som et resultat av enten en endring i 
regnskapsprinsipper som blir anvendt med virkning for tidligere perioder eller korreksjon av en feil (se 

(se nr. 23).

63 I unntakstilfeller kan det være vanskelig å fastsette beløpet for periodeskatt og utsatt skatt som gjelder poster 
som godskrives eller belaster egenkapital. Dette kan være tilfellet for eksempel når

b) en endring i skattesatsen eller andre skatteregler påvirker en eiendel eller forpliktelse ved utsatt skatt som 
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og eiendelen ved utsatt skatt (helt eller delvis) gjelder en post som tidligere er godskrevet eller har belastet 
egenkapitalen.

I slike tilfeller blir periodeskatt og utsatt skatt som gjelder poster som er godskrevet eller har belastet 

fordeling.

64  IAS 16 angir ikke om et foretak hvert år skal overføre fra verdireguleringsreserven til opptjent egenkapital 
et beløp lik forskjellen mellom avskrivningen av en verdiregulert eiendel og avskrivningen basert på denne 

uten noen tilknyttet utsatt skatt. Lignende betraktninger gjelder for overføringer foretatt ved avhending av 

skattemessige verdireguleringen ikke er tilknyttet en regnskapsmessig verdiregulering i en tidligere periode 

justeringen av den skattemessige verdien innregnet i resultatregnskapet.

skattemyndighetene på vegne av aksjeeierne. I mange jurisdiksjoner kalles dette beløpet kildeskatt. Et slikt 

Utsatt skatt som følge av en virksomhetssammenslutning

eiendeler og forpliktelser på overtakelsestidspunktet. Følgelig påvirker slike eiendeler og forpliktelser ved 
utsatt skatt goodwill eller et eventuelt overskytende beløp av det overtakende foretakets andel av netto virkelig 

til sammenslutningens anskaffelseskost. I samsvar med nr. 15 a) skal et foretak imidlertid ikke innregne 
forpliktelser ved utsatt skatt som oppstår ved førstegangsinnregning av goodwill.

67  Som resultat av en virksomhetssammenslutning kan et overtakende foretak vurdere om det er sannsynlig at det 
vil kunne gjenvinne sin egen eiendel ved utsatt skatt som ikke ble innregnet før virksomhetssammenslutningen 
fant sted. Det overtakende foretaket kan for eksempel benytte fordelen av sine uutnyttede skattemessige 
underskudd mot framtidig skattepliktig inntekt i det overtatte foretaket. I slike tilfeller innregner det 

eventuelt overskytende beløp av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 

anskaffelseskost.

68  Dersom den mulige fordelen for et overtatt foretak ved overføring av et skattemessig underskudd eller andre 
eiendeler ved utsatt skatt ikke oppfylte kriteriene i IFRS 3 for separat innregning ved førstegangsinnregning 

medfølgende inntekten ved utsatt skatt i resultatet. I tillegg skal det overtakende foretaket

a) redusere den balanseførte verdien av goodwill til det beløpet som ville ha blitt innregnet dersom eiendelen 

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

Denne framgangsmåten skal imidlertid ikke medføre at beløpet for det overtakende foretakets andel av netto 

et eventuelt slikt overskytende beløp.
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Eksempel

Et foretak overtok et datterforetak som hadde skattereduserende midlertidige forskjeller på 300. Skattesatsen 
på overtakelsestidspunktet var 30 prosent. Eiendelen ved utsatt skatt på 90 ble ikke innregnet som en 

To år etter sammenslutningen estimerer foretaket at framtidig skattepliktig inntekt trolig vil være tilstrekkelig 
til å gjenvinne fordelen ved alle de skattereduserende midlertidige forskjellene.

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

på overtakelsestidspunktet.

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

Periodeskatt og utsatt skatt som oppstår av aksjebaserte betalingstransaksjoner

68A I enkelte skattejurisdiksjoner mottar et foretak et skattefradrag (dvs. et beløp som kommer til fradrag ved 

foretakets egenkapitalinstrumenter. Beløpet for dette skattefradraget kan være forskjellig fra den tilknyttede 

foretak for eksempel innregne en kostnad for forbruket av mottatte tjenester fra ansatte som vederlag for tildelte 

den skattemessige verdien av tjenestene mottatt fra ansatte fram til dette tidspunktet (som er det beløpet 

skattereduserende midlertidig forskjell som fører til en eiendel ved utsatt skatt. Dersom det beløpet som 

skal det estimeres på grunnlag av tilgjengelig informasjon ved utløpet av perioden. Dersom det beløpet som 
skattemyndighetene vil tillate som et fradrag i framtidige perioder for eksempel er avhengig av foretakets 

basert på foretakets aksjekurs ved utløpet av perioden.

med nr. 68B) være forskjellig fra de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse. Nr. 58 i denne standard 

bortsett fra i den utstrekning skatten oppstår som følge av a) en transaksjon eller hendelse som er innregnet 

Dersom beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige skattefradraget) overstiger beløpet for de 

periodeskatten eller utsatte skatten innregnes direkte i egenkapitalen.

PRESENTASJON

Eiendeler og forpliktelser ved skatt

Nettopresentasjon

b) har til hensikt enten å gjøre dem opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen 
under ett.
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normalt ha en juridisk håndhevbar rett til å nettopresentere en eiendel ved periodeskatt mot en forpliktelse ved 

at foretaket foretar eller mottar én enkelt nettobetaling.

nettobetaling eller å gjenvinne eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig.

a) foretaket har en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved periodeskatt mot forpliktelser ved 

b) eiendelene og forpliktelsene ved utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet 
for enten

framtidige periode da betydelige skattebeløp for forpliktelser eller eiendeler ved utsatt skatt forventes 
gjort opp eller gjenvunnet.

standard at et foretak nettopresenterer en eiendel ved utsatt skatt mot en forpliktelse ved utsatt skatt for samme 

og foretaket har en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved periodeskatt mot forpliktelser ved 
periodeskatt.

for på en pålitelig måte å slå fast om forpliktelsen ved utsatt skatt for et skattepliktig foretak vil føre til økte 
skattebetalinger i samme periode da en eiendel ved utsatt skatt for et annet skattepliktig foretak vil føre til 
mindre skattebetalinger for det andre skattepliktige foretaket.

Kostnad ved skatt

Kostnad (inntekt) ved skatt tilknyttet resultat av ordinær virksomhet

Valutakursdifferanser på forpliktelser eller eiendeler ved utenlandsk utsatt skatt

kostnad (inntekt) ved utsatt skatt dersom denne presentasjonen anses å være den mest nyttige for brukere av 

79  De viktigste bestanddelene av kostnad (inntekt) ved skatt skal opplyses separat.

80  Bestanddeler av kostnad (inntekt) ved skatt kan omfatte

d) omfanget av kostnad (inntekt) ved utsatt skatt som gjelder endring i skattesatser eller innføring av nye 
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h) omfanget av kostnad (inntekt) ved skatt som gjelder de endringer i regnskapsprinsipper og feil som inngår 

81  Følgende skal det også opplyses om separat:

begge følgende måter:

i) en tallmessig avstemming mellom kostnad (inntekt) ved skatt og produktet av regnskapsmessig 

ii) en tallmessig avstemming mellom den gjennomsnittlige effektive skattesatsen og den aktuelle 

skattemessige underskudd og uutnyttede skattefradrag som det ikke er innregnet noen eiendel ved utsatt 

uutnyttede skattefradrag:

i) omfanget av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt som er innregnet i balansen for hver periode 

i) omfanget av skattemessige konsekvenser av utbytte til aksjeeiere i foretaket som ble foreslått eller besluttet 

av denne når

a) utnyttelsen av eiendelen ved utsatt skatt er avhengig av framtidige skattepliktige inntekter ut over de 

b) foretaket har hatt underskudd enten i inneværende eller foregående periode i den skattemessige jurisdiksjon 
som eiendelen ved utsatt skatt er tilknyttet.

som vil være en følge av utbetaling av utbytte til foretakets aksjeeiere. I tillegg skal foretaket opplyse om 

mulige skattemessige konsekvenser som i praksis ikke lar seg beregne.
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faktorer av betydning som kan påvirke dette forholdet i framtiden. Forholdet mellom kostnad (inntekt) ved 

virkningen av skattemessige underskudd og virkningene av utenlandske skattesatser.

85  I forklaringen på forholdet mellom kostnad (inntekt) ved skatt og regnskapsmessig overskudd anvender et 

skattesatsen for nasjonale skatter og skattesatsene for eventuelle lokale skatter som blir beregnet på i hovedsak 

ved bruk av den innenlandske skattesatsen i hver enkelt jurisdiksjon. Eksempelet nedenfor viser hvordan valget 
av aktuell skattesats påvirker presentasjonen av den tallmessige avstemmingen.

Eksempel som illustrerer nr. 85

I 19X2 har et foretak et regnskapsmessig overskudd i sin egen jurisdiksjon (stat A) på 1 500 (19X1: 2 000) og i stat 
B på 1 500 (19X1: 500). Skattesatsen er 30 % i stat A og 20 % i stat B. I stat A er kostnader på 100 (19X1: 200) ikke 
skattemessig fradragsberettigede.

Følgende viser et eksempel på en avstemming etter den innenlandske skattesatsen.

19X1 19X2

Regnskapsmessig overskudd 2 500 3 000

Skatt etter innenlandsk skattesats på 30 % 750 900

Skattemessig virkning av kostnader som ikke er fradragsberettigede 60 30

(50) (150)

Kostnad ved skatt 760 780

Følgende er et eksempel på en avstemming som er utarbeidet ved å slå sammen separate avstemminger for hver 
nasjonal jurisdiksjon. Etter denne metoden vil virkningene av forskjeller mellom det rapporterende foretakets 
egen innenlandske skattesats og den innenlandske skattesatsen i andre jurisdiksjoner ikke framgå som egen post 
i avstemmingen. Et foretak kan måtte diskutere virkningene av betydelige endringer i enten skattesatser eller 
blandingen av overskudd opptjent i ulike jurisdiksjoner for å forklare endringer i aktuell(e) skattesats(er), slik det 
kreves i henhold til nr. 81 d).

Regnskapsmessig overskudd 2 500 3 000

Skatt etter innenlandske satser som gjelder overskudd i den aktuelle stat 700 750

Skattemessig virkning av kostnader som ikke er fradragsberettigede 60 30

Kostnad ved skatt 760 780

87  Det vil ofte ikke være praktisk mulig å beregne omfanget av uinnregnede eiendeler ved utsatt skatt som oppstår 

nr. 39). Derfor krever denne standard at et foretak opplyser om det samlede beløpet for de underliggende 

87A  Nr. 82A krever at et foretak opplyser om mulige skattemessige konsekvenser som vil være en følge av utbetaling 
av utbytte til foretakets aksjeeiere. Et foretak opplyser om de viktige trekkene ved systemene for inntektsskatt 
samt hvilke faktorer som vil påvirke omfanget av mulige skattemessige konsekvenser av utbytte.
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87B  Det vil enkelte ganger ikke være praktisk mulig å beregne det samlede omfanget av mulige skattemessige 
konsekvenser som vil være en følge av utbetaling av utbytte til foretakets aksjeeiere. Dette kan for eksempel 
være tilfelle der et foretak har et stort antall utenlandske datterforetak. Men selv under slike forhold kan det 
være enkelt å beregne visse deler av dette totalbeløpet. I et konsern kan for eksempel et morforetak og enkelte 

beløpet som vil bli refundert ved utbetaling av framtidig utbytte til aksjeeiere fra den konsoliderte opptjente 
egenkapitalen. I dette tilfellet skal det opplyses om beløpet som blir refundert. Foretaket bør eventuelt også 
opplyse om at det er andre mulige skattemessige konsekvenser som det ikke er praktisk mulig å beregne. I 

morforetakets opptjente egenkapital.

i felleskontrollert virksomhet. I disse tilfellene vurderer et foretak dette ved beregning av hvilke opplysninger 
som skal gis i henhold til nr. 82A. Et foretak kan for eksempel måtte opplyse om det samlede omfanget av 
midlertidige forskjeller tilknyttet investeringer i datterforetak som det ikke er innregnet noen forpliktelser ved 
utsatt skatt for (se nr. 81 f)). Dersom det ikke er praktisk mulig å beregne omfanget av uinnregnede forpliktelser 

88  Et foretak skal gi opplysninger om eventuelle skattetilknyttede betingede forpliktelser og betingede eiendeler 

og betingede eiendeler kan for eksempel oppstå av uløste tvister med skattemyndighetene. På samme måte kan 

opplyser om eventuelle vesentlige virkninger av dette for eiendeler og forpliktelser ved periodeskatt og utsatt 

IKRAFTTREDELSE

1979.

1) som 
omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2001 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. 

(1
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 16

Eiendom, anlegg og utstyr

avskrivningsbeløp og tap ved verdifall som skal innregnes.

krever eller tillater annen regnskapsmessig behandling.

3  Denne standard får ikke anvendelse på

;

av eiendeler som omfattes av b)-d).

 at et foretak evaluerer sin innregning av 

fastsatt av denne standard.

5  Et foretak skal anvende denne standard på eiendom som tilvirkes eller utvikles for framtidig bruk 

investeringseiendom som er under ombygging for fortsatt framtidig bruk som investeringseiendom. Et 

anskaffelseskostmodellen i denne standard.

DEFINISJONER

6  Følgende begreper anvendes i denne standard:

avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

fratrukket eiendelens restverdi.

levetid.

i forbindelse med fortsatt bruk av en eiendel og ved avhending av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare 
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b) som er forventet å være i bruk i mer enn én regnskapsperiode.

i forventet tilstand ved slutten av dens utnyttbare levetid.

b) antall produserte enheter eller lignende enheter som foretaket forventer at eiendelen skal generere.

b) eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

utstyr på det tidspunktet de påløper. Disse utgiftene omfatter utgifter som opprinnelig er påløpt for å overta eller 

Førstegangsutgifter

Selv om det ikke direkte øker de framtidige økonomiske fordelene av noen bestemt eksisterende enhet av 

for at foretaket skal kunne oppnå framtidige økonomiske fordeler av foretakets øvrige eiendeler. Slike enheter 

fordeler av tilknyttede eiendeler kan oppnås for foretaket utover det som hadde vært tilfelle dersom de 
ikke var blitt anskaffet. For eksempel kan en produsent av kjemiske stoffer måtte ta i bruk nye kjemiske 

tilknyttede anleggsforbedringer innregnes dermed som eiendel fordi foretaket ikke hadde kunnet produsere 
eller selge kjemiske stoffer uten å gjøre disse forbedringene. Den balanseførte verdien av en slik eiendel og 

Etterfølgende utgifter
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i samsvar med fraregningsbestemmelsene i denne standard (se nr. 67–72).

balanseførte verdier av utgiften til forrige inspeksjon (bortsett fra fysiske deler) blir fraregnet. Dette skjer 

en indikasjon på hva utgiftene til den eksisterende inspeksjonen var da enheten ble anskaffet eller tilvirket.

anskaffelseskost.

Bestanddeler av anskaffelseskost

b) eventuelle direkte henførbare utgifter som er nødvendige for å frakte eiendelen til riktig sted og sette den i 

som en følge av at enheten i løpet av en bestemt periode er benyttet til andre formål enn til å produsere 
beholdninger i løpet av perioden.

17  Eksempler på direkte henførbare utgifter er

produsert mens eiendelen ble brakt til riktig sted og satt i riktig stand (for eksempel prøver produsert under 

f) honorarer til fagfolk.

 på de pliktige utgiftene til demontering og fjerning av enheten 

at enheten er benyttet til å produsere beholdninger i løpet av perioden. Forpliktelser knyttet til utgifter som er 

b) utgifter til å introdusere et nytt produkt eller en ny tjeneste (herunder utgifter til annonsering og 

d) administrasjonsutgifter og andre generelle fellesutgifter.
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eiendelen er på det sted og i den stand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt 
av ledelsen. Derfor inngår ikke utgifter som påløper ved bruk eller omplassering av en slik enhet i denne 
eiendelens balanseførte verdi. Følgende utgifter inngår for eksempel ikke i den balanseførte verdien av en enhet 

men uten å være nødvendige for å bringe eiendelen til stedet og sette den i den stand som er nødvendig for at 
den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Disse tilfeldige operasjonene kan skje før eller under 
tilvirknings- eller utviklingsaktivitetene. For eksempel kan det opptjenes inntekter ved å bruke en byggeplass 
som parkeringsplass fram til byggingen begynner. Fordi tilfeldige operasjoner ikke er nødvendige for å bringe 
eiendelen til stedet og sette den i den stand som er nødvendig for at den skal virke slik den var tiltenkt av 

22  Anskaffelseskost for en egentilvirket eiendel beregnes etter de samme prinsipper som for en anskaffet eiendel. 

vanligvis det samme som tilvirkningskost for eiendelene som skal selges (se IAS 2). Internfortjeneste 
medregnes dermed ikke ved beregning av slike utgifter. Tilsvarende skal utgifter ved unormalt høyt svinn av 

Måling av anskaffelseskost

balanseførte verdien av enheten i samsvar med den tillatte alternative regnskapsmessige behandlingen i IAS 23.

eiendelens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Den anskaffede eiendelen blir målt på denne måten 
selv om et foretak ikke umiddelbart kan fraregne den avgitte eiendelen. Dersom den anskaffede eiendelen ikke 

25  Et foretak fastsetter om en transaksjon har et forretningsmessig innhold ved at det tas i betraktning i hvilken 
utstrekning foretakets framtidige kontantstrømmer forventes endret som resultat av transaksjonen. En 
transaksjon har et forretningsmessig innhold dersom

Resultatet av disse analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.

på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten innenfor området av rimelige estimater av virkelig verdi ikke er 
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rimelig måte og benyttes for å estimere virkelig verdi. Dersom et foretak på en pålitelig måte kan beregne den 

29  Et foretak skal velge enten anskaffelseskostmodellen i nr. 30 eller verdireguleringsmodellen i nr. 31 som 

Anskaffelseskostmodellen

fradrag for eventuell akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

Verdireguleringsmodellen

avviker vesentlig fra den verdi som ville ha blitt beregnet ved hjelp av den virkelige verdien på balansedagen.

32  Den virkelige verdien av tomt og bygninger blir vanligvis fastsatt ut fra markedsbasert dokumentasjon ved en 
taksering som normalt foretas av profesjonelle takstmenn. Den virkelige verdien av enheter av anlegg og utstyr 
er vanligvis deres markedsverdi beregnet ved taksering.

virkelig verdi etter resultatmetoden eller metoden for avskrevet gjenanskaffelseskost.

anlegg og utstyr som verdireguleres. Dersom den virkelige verdien av en verdiregulert eiendel avviker vesentlig 

utstyr som bare har ubetydelige endringer i virkelig verdi. I slike tilfeller kan det bare være nødvendig med en 
verdiregulering av eiendelen hvert tredje eller femte år.

verdireguleringstidspunktet behandlet på en av følgende måter: 

balanseførte verdi etter verdireguleringen tilsvarer verdiregulert beløp. Denne metoden benyttes ofte når 
en eiendel verdireguleres ved at det benyttes en indeks for å fastsette avskrevet gjenanskaffelseskost.

verdiregulerte beløp. Denne metoden benyttes ofte for bygninger.

foretaks virksomhet. Følgende er eksempler på separate klasser:
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h) kontorutstyr. 

til enhver tid er ajourført.

egenkapitalen under betegnelsen verdireguleringsreserve. En positiv verdiregulering skal imidlertid innregnes 
i resultatet i den utstrekning den reverserer en negativ verdiregulering av den samme eiendelen som tidligere er 
innregnet i resultatet.

resultatet. Reduksjonen skal imidlertid debiteres direkte mot egenkapitalen under verdireguleringsreserve i den 
utstrekning det foreligger en kreditsaldo i den verdireguleringsreserven som er knyttet til denne eiendelen.

overføres direkte til opptjent egenkapital når eiendelen fraregnes. Dette kan innebære at hele reserven overføres 
når eiendelen blir tatt ut av bruk eller avhendet. Noe av reserven kan imidlertid overføres når eiendelen blir 
brukt av et foretak. I slike tilfeller vil beløpet for den overførte reserven være differansen mellom avskrivning 
basert på eiendelens verdiregulerte balanseførte verdi og avskrivning basert på eiendelens opprinnelige 
anskaffelseskost. Overføringer fra verdireguleringsreserve til opptjent egenkapital skal ikke føres over 
resultatet.

Avskrivning

avskrivningsmetode som er den samme som den utnyttbare levetiden og avskrivningsmetoden til en annen 
betydelig enkeltdel av samme enhet. Slike enkeltdeler kan grupperes ved beregning av avskrivningen.

det også den gjenværende delen av enheten separat. Den gjenværende delen består av enkeltdelene av enheten 

være nødvendig med tilnærmingsteknikker for å avskrive de gjenværende delene på en måte som representerer 
forbruksmønsteret til og/eller utnyttbar levetid for disse enkeltdelene på en fyllestgjørende måte.

47  Et foretak kan velge å avskrive separat de enkeltdelene av en enhet som ikke har en anskaffelseskost som er 
betydelig i forhold til total anskaffelseskost for enheten.

en annen eiendel.

49  Avskrivningsbeløpet for en regnskapsperiode innregnes vanligvis i resultatet. Enkelte ganger vil imidlertid 

balanseførte verdi. For eksempel skal avskrivning av fabrikkanlegg og produksjonsutstyr inkluderes i 

brukt til utviklingsaktiviteter inkluderes i anskaffelseskost for en immateriell eiendel som er innregnet i samsvar 
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Avskrivbart beløp og avskrivningsperiode

50  Avskrivbart beløp for en eiendel skal fordeles systematisk over eiendelens utnyttbare levetid.

så lenge eiendelens restverdi ikke overstiger dens balanseførte verdi. Reparasjon og vedlikehold av en eiendel 
påvirker ikke behovet for å avskrive eiendelen.

53  En eiendels avskrivbare beløp fastsettes etter fradrag for eiendelens restverdi. I praksis er restverdien av en 
eiendel ofte ubetydelig og således ubetydelig ved beregningen av avskrivbart beløp.

54  Restverdien av en eiendel kan øke til et beløp som er lik eller større enn eiendelens balanseførte verdi. Dersom 

reduseres til et lavere beløp enn eiendelens balanseførte verdi.

stand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Avskrivning av en eiendel 

eiendelen er avskrevet fullt ut. I henhold til bruksmetoder for avskrivning kan imidlertid avskrivningen være 
lik null mens det ikke skjer noen produksjon.

at foretaket kunne oppnå fra eiendelen. Som en konsekvens av dette må alle følgende faktorer tas i betraktning 
når en eiendels utnyttbare levetid skal beregnes:

a) Forventet bruk av eiendelen. Bruk vurderes ut fra eiendelens forventede kapasitet eller fysiske produkter.

uvirksom.

eller som følge av en endring i markedets etterspørsel etter det produkt eller den tjeneste som eiendelen 
genererer.

leieavtaler.

57  En eiendels utnyttbare levetid fastsettes på bakgrunn av eiendelens forventede nytte for foretaket. Foretakets 
retningslinjer for bruk av eiendeler kan innebære at eiendeler skal avhendes etter et nærmere angitt tidsrom 
eller etter at en viss andel av de forventede økonomiske fordelene ved eiendelen er forbrukt. Derfor kan den 
utnyttbare levetiden til en eiendel godt være kortere enn eiendelens økonomiske levetid. Estimatet på utnyttbar 
levetid for en eiendel er et skjønn som baseres på foretakets erfaring med tilsvarende eiendeler.

bygningens avskrivbare beløp.

da avskrevet på en måte som gjenspeiler de fordelene som kan oppnås av den.

Avskrivningsmetode

fordeler forventes å bli forbrukt av foretaket.



2.10.2014 Nr. 56/1341EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

regnskapsår og dersom det har vært en betydelig endring i det forventede mønsteret av forbruket av framtidige 

En slik endring skal regnskapsføres som en endring i regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8.

62  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk 

metoden og produksjonsenhetsmetoden. Lineær avskrivning innebærer et konstant avskrivningsbeløp over 
eiendelens utnyttbare levetid dersom eiendelens restverdi ikke blir endret. Den degressive metoden innebærer 
et avtakende avskrivningsbeløp over eiendelens utnyttbare levetid. Produksjonsenhetsmetoden fører til at 
avskrivningsbeløpet baseres på eiendelens forventede bruk eller produserte enheter. Foretaket velger den 
metoden som best gjenspeiler det forventede mønsteret for forbruk av framtidige økonomiske fordeler som 

endring i det forventede mønsteret for forbruk av eiendelens framtidige økonomiske fordeler.

Tap ved verdifall

reverserer innregningen av et tap ved verdifall.

Erstatning for tap ved verdifall

i resultatet når erstatningen blir mottakbar.

fra tredjemann samt eventuelle senere innkjøp eller tilvirkning av erstatningseiendeler er separate økonomiske 

kommer til anvendelse på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie.
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kan foretaket benytte anskaffelseskost for erstatningsdelen som en indikasjon på hva anskaffelseskost for den 
erstattede delen var på tidspunktet da den ble anskaffet eller tilvirket.

differansen mellom et eventuelt netto avhendingsproveny og eiendelens balanseførte verdi.

førstegangsinnregnet til enhetens kontantprisekvivalent. Differansen mellom det nominelle beløpet for 

tilgodehavendets effektive avkastning.

d) brutto balanseført verdi og akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved 

e) en avstemming av balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden som viser

74  Finansregnskapet skal også opplyse om
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Derfor vil opplysninger om hvilke metoder som er anvendt og om den estimerte utnyttbare levetiden eller 

nødvendig å opplyse om 

b) akkumulert avskrivning ved utgangen av perioden.

76  I samsvar med IAS 8 skal et foretak gi opplysninger om arten og virkningen av en endring i et regnskapsmessig 

i estimater med hensyn til

d) avskrivningsmetoder. 

opplysninger:

d) i hvilket omfang eiendelenes virkelige verdi beregnes direkte med henvisning til observerbare priser i 

av saldoen til aksjonærer.

forskjellig fra balanseført verdi.

Foretak oppfordres derfor til å opplyse om disse beløpene.

transaksjon for eiendeler får bare fremadrettet anvendelse på framtidige transaksjoner.

IKRAFTTREDELSE

81  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 
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81A  Et foretak skal anvende endringene i nr. 3 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 

den tidligere perioden.

83  Denne standard erstatter følgende tolkninger:
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 17

Leieavtaler

og opplysningskrav til anvendelse i forbindelse med leieavtaler.

2  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av alle leieavtaler som ikke er

Denne standard skal imidlertid ikke anvendes som grunnlag for måling av

eller

d) biologiske eiendeler som leies ut av utleier i henhold til operasjonelle leieavtaler (se IAS 41).

utført av utleier kan være nødvendige i forbindelse med drift eller vedlikehold av slike eiendeler. Denne 
standard får ikke anvendelse på avtaler som er kontrakter for tjenester som ikke overfører bruksrett til eiendeler 
fra én avtalepart til en annen.

DEFINISJONER

4  Følgende begreper anvendes i denne standard:

en eiendel i en nærmere avtalt periode.

d) ved leietakers betaling av et så stort tilleggsbeløp at det ved leieavtalens begynnelse er rimelig sikkert at 
leieavtalen vil videreføres.

avtale mellom partene om de viktigste bestemmelsene i leieavtalen ble inngått. Fra og med dette tidspunkt:
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fra. Leieperiodens begynnelse er tidspunktet for førstegangsinnregning av leieavtalen (dvs. innregning av 

pliktene i henhold til garantien.

Dersom leietaker imidlertid kan velge å kjøpe eiendelen til en pris som forventes å være så mye lavere enn 

betalingen som kreves for å utøve kjøpsopsjonen.

seg.

b) eventuell ikke-garantert restverdi som tilfaller utleier.

implisitt i leieavtalen.
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b) nettoinvesteringen i leieavtalen. 

utleiers eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse.

den framtidige størrelsen på en annen faktor som endrer seg på en annen måte enn bare ved tidsforløpet (for 

markedsrenter).

5  En leieavtale eller et løfte om leieavtale kan omfatte en bestemmelse om å justere leiebetalingene for 
endringer i tilvirknings- eller anskaffelseskost for den leide eiendommen eller for endringer i et annet mål 

leieavtalens begynnelse.

der leieren kan velge å overta eiendomsretten til eiendelen ved oppfyllelsen av de avtalte vilkårene. Slike 
kontrakter kalles noen ganger leieavtaler med kjøpsopsjon.

fordeler forbundet med eierskap av en leid eiendel ligger hos utleier eller leietaker. Risiko omfatter mulighetene 
for tap på grunn av uutnyttet kapasitet eller teknologisk ukurans samt for variasjoner i avkastning på grunn 
av endrede økonomiske forhold. Fordeler kan representeres ved forventningen om lønnsom drift i løpet av 
eiendelens økonomisk levetid og om gevinst på grunn av verdistigning eller realisasjon av en restverdi.

vesentlige overfører alle risikoer og fordeler forbundet med eierskap.

og leietaker. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom utleier nyter godt av en restverdigaranti som gis av 
en part som ikke har et nærstående forhold til leietaker.

mer enn kontraktens form(1). Eksempler på situasjoner som hver for seg eller i kombinasjon med andre 

b) leietaker kan velge å kjøpe eiendelen til en pris som forventes å være så mye lavere enn virkelig verdi på 

d) nåverdien av minsteleien overstiger så godt som hele den virkelige verdien av den leide eiendelen ved 

e) de leide eiendelene er av en så spesialisert art at bare leietaker kan benytte dem uten større endringer.

(1
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11  Indikasjoner på situasjoner som hver for seg eller i kombinasjon med andre også kan føre til at en leieavtale blir 

b) når gevinster eller tap fra svingninger i den virkelige verdien av restverdien tilfaller leietaker (for eksempel 

12  Eksemplene og indikasjonene i nr. 10 og 11 er ikke alltid avgjørende. Dersom det er klart ut fra andre 

risikoene og fordelene.

leieperiode den er inngått for. Endrede estimater (for eksempel endrede estimater for den økonomiske levetiden 
til eller restverdien av den leide eiendelen) eller endrede omstendigheter (for eksempel mislighold fra leietakers 

som leieavtaler for andre eiendeler. Et særtrekk ved tomt er imidlertid at den vanligvis har ubestemt økonomisk 

dermed være en operasjonell leieavtale. En betaling som foretas ved inngåelse av avtale om eller overtakelse 

som blir amortisert i løpet av leieperioden i samsvar med mønsteret for de fordelene som leveres.

leieavtaler. Dersom eiendomsretten til begge bestanddelene forventes å bli overført til leietaker ved utløpet 

overfører alle risikoer og fordeler forbundet med eierskap av én av eller begge bestanddelene. Når den faste 

(herunder eventuelle forhåndsbetalte engangssummer) fordeles mellom tomt og bygninger i forhold til 
de relative virkelige verdiene av leieobjektinteressene i tomt og bygninger i leieavtalen ved leieavtalens 

17  For en leieavtale for tomt og bygninger der beløpet som i utgangspunktet ville ha blitt innregnet som tomt 

nr. 7–13. I et slikt tilfelle anses bygningenes økonomiske levetid som hele den leide eiendelens økonomiske 
levetid.

ellers er usikker.
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investeringseiendom. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom leietaker

b) overdrar en framleieavtale som i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler forbundet med eierskap 
av interessen til en ikke-nærstående tredjemann. En slik framleieavtale regnskapsføres av leietaker som 

tredjemann.

Finansielle leieavtaler

Førstegangsinnregning

benyttes ved beregning av minsteleiens nåverdi er den renten som er implisitt i leieavtalen dersom det er 

avtaleinngåelse for leietaker legges til beløpet som blir innregnet som eiendel.

realitet og ikke bare i samsvar med deres juridiske form. Selv om leieavtalens juridiske form er slik at leietaker 

de leide eiendelene. Dersom det for presentasjonen av forpliktelser i balanseoppstillingen er gjort en sondring 

eiendel.

Etterfølgende måling

påløp.

26  I praksis kan en leietaker benytte en tilnærmingsmetode for å forenkle beregningen ved fordelingen av 

hver regnskapsperiode. Avskrivningsprinsippene for avskrivbare leide eiendeler skal være i overensstemmelse 

skal eiendelen være fullt avskrevet over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens 
utnyttbare levetid.
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28  Det avskrivbare beløpet for en leid eiendel blir fordelt på hver regnskapsperiode over tidsrommet for forventet 
bruk på systematisk grunnlag og i overensstemmelse med de avskrivningsprinsippene som leietaker anvender 
for avskrivbare eiendeler som leietaker eier. Dersom det foreligger en rimelig sikkerhet for at leietaker vil oppnå 

andre tilfeller avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens 
utnyttbare levetid.

leiebetalingene som kostnad. Likedan er det ikke sannsynlig at eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er like 
med hensyn til beløp etter leieperiodens begynnelse.

b) en avstemming mellom totalsummen av framtidig minsteleie på balansedagen og dens nåverdi. I tillegg 
skal et foretak opplyse om totalsummen av framtidig minsteleie på balansedagen og dens nåverdi for hver 
av de følgende periodene: 

d) totalsummen av framtidig minsteleie for framleie som forventes mottatt under uoppsigelige framleieavtaler 

ytterligere leieavtaler.

Operasjonelle leieavtaler

33  Leiebetalinger i henhold til en operasjonell leieavtale skal innregnes som kostnad på lineært grunnlag i løpet av 

fordeler(1).

34 Leiebetalinger i henhold til operasjonelle leieavtaler (unntatt utgifter for tjenester som forsikring og 

a) totalsummen av framtidig minsteleie under uoppsigelige operasjonelle leieavtaler for hver av de følgende 
periodene

(1
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b) totalsummen av framtidig minsteleie for framleie som forventes mottatt under uoppsigelige framleieavtaler 

ytterligere leieavtaler.

Finansielle leieavtaler

Førstegangsinnregning

presentere dem som en fordring til et beløp lik nettoinvesteringen i leieavtalen.

juridiske avgifter og interne utgifter som er marginale og direkte henførbare til framforhandling og utarbeiding 
av en leieavtale. De utelukker generelle fellesutgifter som dem som et salgs- og markedsføringsteam pådrar seg. 

en slik måte at direkte utgifter til avtaleinngåelse automatisk inkluderes i fordringer som er tilknyttet den 

leieavtale vanligvis er ved leieperiodens begynnelse.

Etterfølgende måling

Denne inntektsfordelingen er basert på et mønster som gjenspeiler en konstant periodisk avkastning på utleiers 

blir inntektsfordelingen over leieperioden revidert og en eventuell reduksjon når det gjelder beløp som er 

samsvar med de regnskapsprinsippene som foretaket følger for direkte salg. Dersom det benyttes kunstig 

hadde vært benyttet. Utgifter som utleiere pådrar seg som er produsenter eller forhandlere i forbindelse med 

innregnet.
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44  Salgsinntekter som er regnskapsført i begynnelsen av leieperioden av en produsent eller forhandler som 

ikke-garanterte restverdiens nåverdi. Differansen mellom salgsinntekt og kostnad solgt eiendel er fortjenesten 

kunder. Bruken av en slik rente ville ha ført til at en altfor stor del av den totale inntekten av transaksjonen ble 

som ville vært utfallet dersom en markedsrente hadde vært benyttet.

46  Utgifter som en utleier som er produsent eller forhandler pådrar seg i forbindelse med framforhandling og 

hovedsak er knyttet til opptjeningen av produsentens eller forhandlerens overskudd ved salg.

a) En avstemming mellom bruttoinvesteringen i leieavtalen på balansedagen og nåverdien av utestående 
minsteleie på balansedagen. I tillegg skal et foretak opplyse om bruttoinvesteringen i leieavtalen og 
nåverdien av utestående minsteleie på balansedagen for hver av de følgende periodene: 

iii) mer enn fem år.

d) Akkumulert tapsavsetning på utestående minsteleie som ikke kan inndrives.

f) En generell beskrivelse av utleiers vesentlige leieordninger.

48  Som en indikator på vekst er det ofte nyttig også å opplyse om bruttoinvestering med fradrag for ikke-opptjent 

oppsagte leieavtaler.

Operasjonelle leieavtaler

49  Utleiere skal presentere eiendeler som er omfattet av operasjonelle leieavtaler i balansen i samsvar med 
eiendelens art.

med mindre et annet systematisk grunnlag er mer representativt for forløpet for hvordan fordelen av å nytte den 
leide eiendelen blir oppbrukt(1).

et annet systematisk grunnlag er mer representativt for tidsmønsteret for hvordan fordelen av å bruke den leide 
eiendelen blir oppbrukt.

52  Direkte utgifter til avtaleinngåelse som utleiere pådrar seg ved framforhandling og utarbeiding av en operasjonell 

leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

53  Avskrivningsprinsippene for avskrivbare leide eiendeler skal være i overensstemmelse med utleiers normale 

38.

(1
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operasjonell leieavtale ettersom denne ikke er det samme som et salg.

a) Framtidig minsteleie under uoppsigelige operasjonelle leieavtaler samlet og for hver av de følgende 
periodene:

iii) mer enn fem år.

b) Samlet variabel leie innregnet som inntekt i regnskapsperioden.

for eiendeler som er utleid i henhold til operasjonelle leieavtaler.

58  En salgs- og tilbakeleietransaksjon innebærer salg av en eiendel og deretter tilbakeleie av den samme eiendelen. 
Leiebetalingen og salgsprisen er vanligvis innbyrdes avhengige ettersom de framforhandles som en pakke. Den 
regnskapsmessige behandlingen av en salgs- og tilbakeleietransaksjon avhenger av hvilken type leieavtale det 
dreier seg om.

del av salgsprovenyet i forhold til balanseført verdi ikke innregnes umiddelbart som inntekt av en selgende 
leietaker. Den skal isteden utsettes og amortiseres i løpet av leieperioden.

overskytende del av salgsprovenyet i forhold til den balanseførte verdien som inntekt. Et slikt overskytende 
beløp skal utsettes og amortiseres i løpet av leieperioden.

amortiseres i forhold til leiebetalingene i løpet av den perioden som eiendelen forventes å bli brukt i. Dersom 

amortiseres i løpet av den perioden som eiendelen forventes å bli brukt i.

transaksjonen innregnes umiddelbart.

65  Opplysningskravene for leietakere og utleiere gjelder også ved salgs- og tilbakeleietransaksjoner. Den 

bestemmelser i avtalen eller i vilkårene for salgs- og tilbakeleietransaksjonene.

66  Salgs- og tilbakeleietransaksjoner kan utløse de særlige opplysningskriteriene i IAS 1: «Presentasjon av 

samsvar med bestemmelsene i denne standard.
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IKRAFTTREDELSE

69 Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 18

Driftsinntekter

løpet av regnskapsperioden i form av tilgang eller økning av eiendeler eller reduksjon av forpliktelser som fører til økt 

redegjøre for regnskapsmessig behandling av driftsinntekter som oppstår av bestemte typer transaksjoner og hendelser.

Den viktigste problemstillingen ved regnskapsføring av driftsinntekter er å fastslå når driftsinntekter skal innregnes. 

dermed når driftsinntekter skal innregnes. Den gir også praktisk veiledning i anvendelsen av disse kriteriene.

1  Denne standard skal benyttes ved regnskapsføring av driftsinntekter som oppstår av følgende transaksjoner og 
hendelser:

4  Tjenesteyting vil typisk omfatte foretakets utførelse av en avtalt oppgave i løpet av et avtalt tidsrom. Tjenestene 

5  Andres bruk av foretakets eiendeler er opphav til driftsinntekter i form av

eierandeler i ulike kapitalklasser.

6  Denne standard omhandler ikke driftsinntekter som oppstår av

b) utbytte som oppstår av investeringer som er regnskapsført ved bruk av egenkapitalmetoden (se IAS 
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f) førstegangsinnregning og endringer i den virkelige verdien av biologiske eiendeler knyttet til 

h) utvinning av mineraler.

DEFINISJONER

7  Følgende begreper anvendes i denne standard:

innskudd fra eiere.

8  Driftsinntekter omfatter bare bruttotilgang av økonomiske fordeler som foretaket selv mottar eller har til gode. 

økning av egenkapitalen. Disse omfattes derfor ikke av begrepet driftsinntekter. Tilsvarende vil bruttotilgang 

å anse som driftsinntekter. Driftsinntekter er i slike tilfeller provisjonsbeløpet.

9  Driftsinntekter skal måles til den virkelige verdien av det vederlag som virksomheten mottar eller har til 
gode(1).

kjøperen eller brukeren av eiendelen. Det måles til den virkelige verdien av vederlaget som foretaket mottar 

beløpet i kontanter eller kontantekvivalenter som foretaket mottar eller har krav på. Når tilgangen av kontanter 

eller akseptere et gjeldsbevis fra kjøperen med en rentesats som er under markedsnivå som vederlag for 

ved å diskontere alle framtidige betalinger til foretaket med en implisitt rentesats. Den implisitte rentesatsen lar 
seg mest tydelig fastsette ved enten

b) en rentesats som diskonterer det nominelle beløpet på instrumentet til gjeldende pris på varen eller tjenesten 
ved kontant salg.

Forskjellen mellom vederlagets virkelige verdi og nominelle beløp innregnes som renteinntekt i samsvar med 

der leverandører utveksler eller bytter beholdninger på ulike steder for å dekke etterspørselen til riktig tid på 

dette byttet som en transaksjon som genererer driftsinntekter. Driftsinntektene måles til den virkelige verdien 

eventuelle kontanter eller kontantekvivalenter som overføres.

(1
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13  Innregningskriteriene i denne standard anvendes vanligvis separat på hver enkelt transaksjon. I visse tilfeller 

hver transaksjon for å gjenspeile innholdet i den. Når for eksempel et produkts salgspris også omfatter et 

når transaksjonene er forbundet på en slik måte at den økonomiske virkningen ikke kan forstås uten å se 
serien av transaksjoner i sammenheng. For eksempel kan et foretak selge varer og samtidig inngå en separat 

transaksjonen; følgelig må de to transaksjonene behandles under ett.

14  Driftsinntekter fra varesalg skal innregnes når samtlige av vilkårene nedenfor er oppfylt:

ved eierskapet være sammenfallende med overføring av de juridiske rettighetene til eller fysisk overlevering av 

og fordeler ved eierskapet på et annet tidspunkt enn tidspunktet for overføring av juridiske rettigheter til eller 
fysisk overlevering av varene.

måter. Nedenfor følger noen eksempler der foretaket kan være i en situasjon der betydelige risikoer og fordeler 
ved eierskapet beholdes:

b) mottak av inntekter av et bestemt salg er betinget av at kjøperen oppnår inntekter ved videresalg av de 

sannsynligheten for at varene vil bli returnert.

driftsinntektene innregnes. For eksempel kan en selger beholde juridisk rett til varene utelukkende for å sikre 

innregnes for returvarer basert på tidligere erfaring og andre relevante faktorer.

18 Driftsinntekter innregnes bare i de tilfeller det er sannsynlig at de økonomiske fordelene som er knyttet til 

en usikkerhet er fjernet. For eksempel kan det være usikkert om en utenlandsk offentlig myndighet vil gi 

driftsinntektene innregnes. Dersom det imidlertid oppstår usikkerhet knyttet til inndrivelsen av et beløp som 
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for innregning av driftsinntekter er oppfylt. Driftsinntekter kan imidlertid ikke innregnes når kostnadene ikke 

tilknyttet transaksjonen innregnes i samsvar med transaksjonens fullføringsgrad på balansedagen. Utfallet av 
en transaksjon kan estimeres på en pålitelig måte når samtlige vilkår nedenfor er oppfylt:

1).

21  Innregning av driftsinntekter på grunnlag av en transaksjons fullføringsgrad omtales ofte som metoden for 
løpende avregning. I henhold til denne metoden innregnes inntekten i de regnskapsperiodene der tjenestene ytes. 
Innregning av driftsinntekter på dette grunnlaget gir nyttig informasjon om omfanget av tjenestevirksomhet og 
inntjening i løpet av en periode. IAS 11 krever også at driftsinntekter innregnes på dette grunnlaget. Kravene i 
IAS 11 kan generelt anvendes for innregning av driftsinntekter og de tilknyttede kostnadene ved en transaksjon 
som omfatter tjenesteytelser.

22  Driftsinntekter innregnes bare i de tilfeller det er sannsynlig at de økonomiske fordelene som er knyttet til 

23  Et foretak er vanligvis i stand til å utarbeide pålitelige estimater etter at det har avtalt følgende med de andre 
partene i transaksjonen:

Foretaket går gjennom og foretar om nødvendig en revurdering av estimerte driftsinntekter etter hvert som 
tjenesten ytes. Behovet for slike revurderinger indikerer ikke nødvendigvis at utfallet av transaksjonen ikke 
kan estimeres på en pålitelig måte.

24  Fullføringsgraden for en transaksjon kan fastsettes ved hjelp av en rekke ulike metoder. Et foretak bruker den 
metoden som på en pålitelig måte måler utførte tjenester. Avhengig av transaksjonens art kan disse metodene 
blant annet omfatte

transaksjonen.

Delbetalinger og forskudd mottatt fra kunder gjenspeiler ofte ikke tjenestene som er utført.

(1
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godtgjøres at en annen metode gir et bedre bilde av fullføringsgraden. Dersom en nærmere angitt handling er av 

angitte handlingen er utført.

av driftsinntekter bare skje i den utstrekning innregnede kostnader kan inndekkes.

27  I de tidlige fasene av en transaksjon er situasjonen ofte at utfallet av transaksjonen ikke kan estimeres på en 
pålitelig måte. Likevel kan det være sannsynlig at foretaket vil få gjenvunnet påløpte transaksjonsutgifter. Derfor 
skal driftsinntekter bare innregnes i den utstrekning påløpte utgifter kan forventes å bli inndekket. Ettersom 

Når det ikke lenger foreligger usikkerhetsmomenter som forhindret at utfallet av kontrakten ikke kunne 

nr. 26.

innregnes på grunnlagene er angitt i nr. 30 når

b) inntektsbeløpet kan måles på en pålitelig måte.

30  Driftsinntekter skal innregnes på følgende grunnlag:

egenkapitalinstrumentene.

mindre det med utgangspunkt i avtalens reelle innhold er mer hensiktsmessig å innregne driftsinntektene på et 
annet systematisk og rasjonelt grunnlag.

34  Driftsinntekter innregnes bare i de tilfeller det er sannsynlig at de økonomiske fordelene som er knyttet til 

35  Et foretak skal opplyse om
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oppstår av

36  Et foretak skal gi opplysninger om betingede forpliktelser og betingede eiendeler i samsvar med 

IKRAFTTREDELSE

eller senere.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 19

Ytelser til ansatte

Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av og opplysninger om ytelser til ansatte. 
Standarden krever at et foretak innregner

b) en kostnad når foretaket forbruker den økonomiske fordelen som oppstår av arbeid som en ansatt har utført i 
bytte mot ytelser.

2  Denne standard omhandler ikke pensjonsinnretningers egen regnskapsrapportering (se IAS 26: 

i de tilfeller der foretaket ikke har annet realistisk alternativ enn å betale ytelser til ansatte. Et eksempel på 
en underforstått plikt er der en endring i foretakets uformelle praksis ville føre til uakseptabel skade for 
foretakets forhold til de ansatte.

overskuddsdeling og bonusutbetalinger (dersom disse skal utbetales innen tolv måneder fra 

d) sluttvederlag.

separate krav for hver enkelt kategori.

I denne standard omfatter ansatte også styremedlemmer og annet ledelsespersonell.
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DEFINISJONER

7  Følgende begreper anvendes i denne standard:

av ansatte.

sin helhet forfaller til utbetaling innen tolv måneder etter avslutning av den regnskapsperioden da de ansatte 
utførte det tilknyttede arbeidet.

etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

ansatte.

ikke har tilstrekkelige eiendeler til å betale alle ytelser til ansatte knyttet til arbeid som ansatte utfører eller har 
utført i inneværende og tidligere regnskapsperioder.

lovregulerte pensjonsordninger) som

fastsettes uten hensyn til hvilket foretak som sysselsetter de berørte ansatte.

ikke i sin helhet forfaller innen tolv måneder etter avslutning av den regnskapsperioden da de ansatte utførte 
det tilknyttede arbeidet.

b) en ansatts avgjørelse om å godta frivillig oppsigelse i bytte mot et slikt vederlag.

forventede framtidige betalinger som er nødvendige for å gjøre opp plikten knyttet til arbeid som ansatte utfører 
eller har utført i inneværende eller tidligere perioder.

pensjonsforpliktelse som følger av arbeid som ansatte utfører i inneværende periode.

oppstår på grunn av at ytelsene er én periode nærmere oppgjør.

rapporterende foretaket) som
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rapporterende foretakets egne kreditorer (selv ikke ved konkurs) og ikke kan tilbakeføres til det 

i) de gjenværende eiendelene i fondet enten er tilstrekkelig til å oppfylle alle tilknyttede plikter om 

ii) eiendelene tilbakeføres til det rapporterende foretaket som refusjon av ytelser til ansatte som foretaket 
allerede har utbetalt.

1) utstedt av en forsikringsgiver som ikke er en 

dersom utkommet av polisen

b) ikke er tilgjengelige for det rapporterende foretakets egne kreditorer (selv ikke ved konkurs) og ikke kan 

i) utkommet enten representerer overskuddseiendeler som ikke er nødvendige for at polisen skal oppfylle 

ii) utkommet tilbakeføres til det rapporterende foretaket som refusjon av ytelser til ansatte som foretaket 
allerede har utbetalt.

administrering av ordningen og minus eventuell skatt som skal dekkes av ordningen selv.

a) erfaringsavvik (virkningene av differanser mellom de tidligere aktuarmessige forutsetningene og hva som 

b) virkningene av endringer i aktuarmessige forutsetninger.

endringer i pensjonsytelser eller andre langsiktige ytelser til ansatte i inneværende periode. Kostnad ved 
tidligere perioders pensjonsopptjening kan enten være positiv (der ytelsene innføres eller forbedres) eller 
negativ (der eksisterende ytelser reduseres).

8  Kortsiktige ytelser til ansatte omfatter poster som

nåværende ansatte.

9  Regnskapsføring av kortsiktige ytelser til ansatte er generelt ukomplisert fordi det ikke kreves noen 

mulighet for aktuarmessige gevinster eller tap. Plikter knyttet til kortsiktige ytelser til ansatte måles dessuten 
på udiskontert grunnlag.

(1
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Innregning og måling

Alle kortsiktige ytelser til ansatte

udiskonterte beløpet for kortsiktige ytelser til ansatte som forventes å bli utbetalt som motytelse for arbeidet

det overskytende som en eiendel (førtidig betalt kostnad) i den utstrekning den førtidige betalingen for 

av betalt fravær og overskuddsdelings- og bonusordninger.

Kortsiktig betalt fravær

11  Et foretak skal innregne den forventede utgiften ved kortsiktige ytelser til ansatte i form av betalt fravær i 
henhold til nr. 10 på følgende måte:

b) ikke-akkumulerbart.

13  Akkumulerbart betalt fravær kan overføres og benyttes i framtidige perioder dersom rettigheten i inneværende 

ansatte ikke har rett til en kontantutbetaling for en ubenyttet rettighet når de forlater foretaket). Det oppstår en 
plikt når ansatte utfører arbeid som øker deres rett til betalt fravær i framtiden. Plikten eksisterer og innregnes 

14  Et foretak skal måle den forventede utgiften ved akkumulerbart betalt fravær som det tilleggsbeløpet som 
foretaket forventer å måtte utbetale som følge av den ubenyttede rettigheten som er akkumulert på balansedagen.

oppstå bare ut fra det faktum at ytelsene akkumuleres. I mange tilfeller trenger et foretak ikke å foreta detaljerte 
beregninger for å estimere at det ikke foreligger noen vesentlig plikt ved ubenyttet fravær. For eksempel er 
plikten ved sykefravær sannsynligvis bare vesentlig dersom det er en formell eller uformell forståelse om at 
ubenyttet sykefravær med lønn kan tas ut som ferie med lønn.

Eksempel som illustrerer nr. 14 og 15

Et foretak har 100 ansatte som har rett til fem arbeidsdagers sykefravær med lønn per år. Ubenyttet 
sykefravær kan overføres ett kalenderår fram i tid. Sykefravær tas først ut av inneværende års rett og 

en halv dag hver.

Foretaket forventer at det vil betale for tolv dagers ekstra sykefravær som følge av den ubenyttede rettigheten 
som er akkumulert 31. desember 20X1 (en og en halv dag hver for åtte ansatte). Derfor innregner foretaket 
en forpliktelse lik tolv dagers sykefravær med lønn.
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foretaket. Dette er vanligvis tilfellet for sykefravær med lønn (i den utstrekning ubenyttede tidligere rettigheter 

omfanget av ytelsen.

Overskuddsdelings- og bonusordninger

17  Et foretak skal innregne den forventede utgiften av overskuddsdeling og bonusutbetalinger i henhold til nr. 10 

a) foretaket har en eksisterende juridisk eller underforstått plikt til å foreta slike utbetalinger som et resultat 

b) det kan gjøres et pålitelig estimat av plikten.

utbetalingene.

18  I henhold til enkelte overskuddsdelingsordninger mottar ansatte en andel av overskuddet bare dersom de blir 
værende i foretaket i en nærmere angitt periode. Slike ordninger skaper en underforstått plikt etter hvert som 

den angitte perioden. Målingen av slike underforståtte plikter gjenspeiler også muligheten for at enkelte ansatte 
kan forlate foretaket uten å motta utbetalinger knyttet til overskuddsdeling.

Eksempel som illustrerer nr. 18

En ordning for overskuddsdeling krever at et foretak utbetaler en nærmere angitt del av årets resultat til 

samlede årlige utbetalingene som følge av overskuddsdelingen være 3 % av resultatet. Foretaket estimerer 

Foretaket innregner en forpliktelse og en kostnad på 2,5 % av resultatet.

19  I noen tilfeller har et foretak ingen juridisk plikt til å utbetale en bonus. Like fullt har et foretak i enkelte tilfeller 
en praksis med bonusutbetalinger. I slike tilfeller har foretaket en underforstått plikt fordi foretaket ikke har noe 
annet realistisk alternativ enn å utbetale bonusen. Målingen av den underforståtte plikten skal også gjenspeile 
at enkelte ansatte kan forlate foretaket uten å motta bonusutbetalinger.

20  Et foretak kan gjøre et pålitelig estimat av sin juridiske eller underforståtte plikt i henhold til en overskuddsdelings- 

av en transaksjon med foretakets eiere. Derfor innregner ikke et foretak utgiften ved overskuddsdelings- og 

22  Dersom overskuddsdeling og bonusutbetalinger ikke forfaller i sin helhet innen tolv måneder etter avslutning 

langsiktige ytelser til ansatte (se nr. 126–131).

Opplysninger

eksempel at det gis opplysninger om ytelser til ansatte for nøkkelpersoner i ledelsen. IAS 1: «Presentasjon av 
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24  Pensjonsytelser omfatter for eksempel

pensjonsordninger er

a) foretakets juridiske eller underforståtte plikt begrenset til det beløp som foretaket avtaler å bidra med til 
fondet. Derfor er størrelsen på pensjonsytelsene som de ansatte får utbetalt etter ansettelsesperioden lik 
størrelsen på bidragene som innbetales av foretaket (og eventuelt også av den ansatte) til en pensjonsordning 

b) følgelig faller den aktuarmessige risikoen (at ytelsene vil bli mindre enn forventet) og investeringsrisikoen 
(at investerte eiendeler ikke vil være tilstrekkelig til å oppfylle forventede ytelser) på den ansatte.

26  Eksempler på tilfeller der et foretaks plikt ikke er begrenset til det beløpet som foretaket avtaler å bidra med til 

eller

foretaket ikke har noen juridisk plikt til å gjøre dette.

27  I ytelsesbaserte pensjonsordninger vil

b) den aktuarmessige risikoen (at ytelsene vil koste mer enn forventet) og investeringsrisikoen i realiteten 
vil falle på foretaket. Dersom den aktuarmessige eller investeringsmessige utviklingen blir dårligere enn 

28  Nr. 29–42 nedenfor forklarer sondringen mellom innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger i 

Flerforetaksordninger

basert på vilkårene i ordningen (herunder eventuelle underforståtte plikter som går utover de formelle 

og

b) gi de opplysninger som kreves av nr. 120A.



2.10.2014 Nr. 56/1367EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) gi opplysninger om

i tillegg opplyse om

iii) eventuelle konsekvenser av dette for foretaket.

noen realistiske måter å trekke seg fra ordningen på uten å måtte innbetale et bidrag for de ytelsene som 
ansatte har opptjent fram til tidspunktet da foretaket trekker seg fra ordningen. En slik ordning skaper en 
aktuarmessig risiko for foretaket: dersom de endelige utgiftene knyttet til ytelser som allerede er opptjent 

til å godta en reduksjon av ytelsene. Derfor er en slik ordning en ytelsesbasert pensjonsordning.

pensjonsmidlene og pensjonskostnadene tilknyttet ordningen på samme måte som for alle andre ytelsesbaserte 

andel av ordningens underliggende økonomiske stilling og resultat med tilstrekkelig grad av pålitelighet for 
regnskapsmessige formål. Dette kan forekomme dersom

a) foretaket ikke har tilgang til informasjon om pensjonsordningen som tilfredsstiller kravene i denne 

b) pensjonsordningen utsetter de deltakende foretakene for aktuarmessig risiko tilknyttet nåværende og 

pensjonsordningen.

og gir dessuten den tilleggsinformasjon som kreves av nr. 30.

Eksempel som illustrerer nr. 32A

grunnlag av IAS 19. Ordningen regnskapsføres derfor som om den var en innskuddsbasert pensjonsordning. 

underskudd på 100 millioner. I henhold til en avtale innebærer ordningen at de deltakende arbeidsgivere 
bidrar på en slik måte at underskuddet vil bli eliminert i løpet av neste femårsperiode. Foretakets samlede 
bidrag i henhold til avtalen er 8 millioner.

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



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1368 2.10.2014

forpliktelse for eksempel oppstå av

dersom andre foretak trekker seg fra ordningen.

33  Flerforetaksordninger er forskjellige fra samstyrte pensjonsordninger. En samstyrt pensjonsordning er bare en 
samling av ordninger for enkeltarbeidsgivere for å sette de deltakende arbeidsgiverne i stand til å slå sammen 

kravene fra de ulike arbeidsgiverne er atskilt og kan bare benyttes til ytelser for deres egne ansatte. Samstyrte 

ordninger ikke utsetter de deltakende foretakene for noen aktuarmessig risiko tilknyttet nåværende og 

pensjonsordning som en innskuddsbasert eller en ytelsesbasert pensjonsordning i samsvar med vilkårene i 
pensjonsordningen (herunder eventuelle underforståtte plikter som går utover de formelle vilkårene).

Ytelsesbaserte pensjonsordninger som deler risiko mellom ulike foretak under samme kontroll

34B  Deltakelse i en slik ordning utgjør en transaksjon mellom nærstående parter for hvert enkelt konsernforetak. Et 

b) Prinsippene for å beregne størrelsen på foretakets bidrag.

Lovregulerte pensjonsordninger

nr. 29 og 30).

37  Lovregulerte pensjonsordninger er opprettet ved lov for å omfatte alle foretak (eller alle foretak i en bestemt 

(for eksempel et frittstående organ som er opprettet spesielt for dette formålet) som ikke er underlagt det 

og for frivillige tilleggsytelser. Disse pensjonsordningene anses ikke som lovregulerte pensjonsordninger.
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forpliktet til å betale for de ytelsene som foretakets ansatte har opptjent i tidligere år. Av denne grunn er 
lovregulerte pensjonsordninger vanligvis innskuddsbaserte pensjonsordninger. I de sjeldne tilfellene der en 

er fastsatt i nr. 29 og 30.

Forsikrede ytelser

indirekte i henhold til ordningen) en juridisk eller underforstått plikt til enten

b) å betale ytterligere beløp dersom forsikringsgiver ikke betaler alle framtidige ytelser til ansatte som gjelder 
arbeid som ansatte utfører eller har utført i inneværende og tidligere perioder.

ytelsesbasert pensjonsordning.

pensjonsordninger.

premiene ensbetydende med en innskuddsbasert ordning. Av dette følger at foretaket

b) innregner andre forsikringspoliser som refusjonsrettigheter (dersom polisene oppfyller kriteriene i 
nr. 104A).

en investering for å oppfylle plikten. Følgelig har foretaket ikke lenger noen eiendel eller forpliktelse. Derfor 
behandler et foretak slike betalinger regnskapsmessig som bidrag til en innskuddsbasert pensjonsordning.

43  Regnskapsføring av innskuddsbaserte pensjonsordninger er ukomplisert fordi det rapporterende foretakets 
forpliktelse i hver enkelt periode bestemmes av beløpene som foretaket skal bidra med i denne perioden. 

tilfeller der de ikke i sin helhet forfaller innen tolv måneder etter avslutning av den regnskapsperioden da de 
ansatte utfører det tilknyttede arbeidet.

Innregning og måling

som skal betales til en innskuddsbasert pensjonsordning som motytelse for arbeidet

foretak innregne det overskytende som eiendel (førtidig betalt kostnad) i den utstrekning den førtidige 
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45  Dersom bidragene til en innskuddsbasert pensjonsordning ikke forfaller i sin helhet innen tolv måneder etter 

med en diskonteringsrente som angitt i nr. 78.

Opplysninger

46  Et foretak skal opplyse om hvilket beløp som er innregnet som kostnad for innskuddsbaserte pensjonsordninger.

nøkkelpersoner i ledelsen.

48  Regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger er komplisert fordi det kreves aktuarmessige 

utfører det tilknyttede arbeidet.

Innregning og måling

fra det rapporterende foretaket og som ytelser til ansatte betales fra. Framtidige utbetalinger av fondsbaserte 

(og vilje) til å dekke eventuell underdekning i fondets eiendeler. Derfor garanterer foretaket i realiteten for de 
aktuarmessige og investeringsmessige risikoene som er tilknyttet ordningen. Følgelig er kostnaden som blir 

50  Foretakets regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger innebærer at foretaket

a) benytter aktuarmessige teknikker for å foreta et pålitelig estimat av størrelsen på ytelsen som ansatte har 
opptjent som motytelse for arbeid i inneværende og tidligere perioder. Dette krever at foretaket fastsetter 
hvor stor del av ytelsene som kan henføres inneværende og tidligere perioder (se nr. 67–71) og foretar 

dødelighet) og økonomiske variabler (for eksempel framtidige økninger i lønn og legehjelpsutgifter) som 

ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen og kostnadene knyttet til inneværende periodes pensjonsopptjening 

e) beregner kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening dersom en ordning er blitt etablert eller endret 

vesentlige pensjonsordning separat.

for de detaljerte beregningene som vises i denne standard.

Regnskapsføring av en underforstått plikt

52  Et foretak skal ikke bare regnskapsføre sin juridiske plikt i henhold til de formelle vilkårene i en ytelsesbasert 

praksis fører til en underforstått plikt i de tilfeller der foretaket ikke har annet realistisk alternativ enn å betale 
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ytelser til ansatte. Et eksempel på en underforstått plikt er der en endring i foretakets uformelle praksis ville føre 
til uakseptabel skade for foretakets forhold til de ansatte.

53  De formelle vilkårene i en ytelsesbasert pensjonsordning kan tillate at et foretak avslutter sin plikt i henhold til 
pensjonsordningen. Likevel er det vanligvis vanskelig for et foretak å si opp en ordning dersom det skal holde 
på de ansatte. I mangel av en begrunnelse om det motsatte forutsetter regnskapsføring av pensjonsytelser at et 

til de ansatte.

Balanse

følgende beløp:

b) pluss eventuelle aktuarmessige gevinster (minus eventuelle aktuarmessige tap) som ikke er innregnet på 

d) minus den virkelige verdien på balansedagen av (eventuelle) pensjonsmidler som pliktene skal gjøres opp 
direkte i (se nr. 102–104).

av eventuelle pensjonsmidler.

56  Et foretak skal beregne nåverdien av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og den virkelige verdien av alle 

vesentlig fra de beløpene som ville blitt fastsatt på balansedagen.

aktuar utfører en detaljert verdsetting av forpliktelsen før balansedagen. Resultatene av denne verdsettingen 
skal likevel ajourføres ved alle vesentlige transaksjoner og andre vesentlige endringer i omstendigheter 
(herunder endringer i markedspriser og rentesatser) fram til balansedagen.

som den laveste verdien av

b) totalsummen av

i) eventuelle kumulative uinnregnede netto aktuarmessige tap og kostnad ved tidligere perioders 

ii) nåverdien av alle økonomiske fordeler som materialiseres i form av tilbakebetalinger fra ordningen 
eller reduksjoner i framtidige bidrag til ordningen. Nåverdien av disse økonomiske fordelene skal 
fastsettes ved hjelp av diskonteringsrenten angitt i nr. 78.

58A  Anvendelsen av nr. 58 skal ikke føre til innregning av gevinst bare som følge av inneværende periodes 

inneværende periodes aktuarmessige gevinst. Foretaket skal derfor umiddelbart innregne følgende i henhold 

nr. 58 b):

utstrekning de overstiger eventuelle reduksjoner i nåverdien av de økonomiske fordelene som er angitt i 

inneværende periodes netto aktuarmessige tap og kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening i sin 
helhet innregnes umiddelbart i henhold til nr. 54.

b) Inneværende periodes netto aktuarmessige gevinster etter fradrag for inneværende periodes kostnad ved 

av de økonomiske fordelene angitt i nr. 58 b) ii). Dersom det ikke er noen endring eller reduksjon i 

fradrag for inneværende periodes kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening i sin helhet innregnes 
umiddelbart i henhold til nr. 54.
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58B  Nr. 58A gjelder bare for et foretak som i begynnelsen eller slutten av regnskapsperioden har en overdekning(1) 

denne overdekningen fullt ut gjennom refusjoner av eller reduksjoner i framtidige bidrag. I slike tilfeller 

og dermed en innregnet gevinst. Nr. 58A forbyr under slike omstendigheter innregning av en gevinst. Den 

aktuarmessige tap. Nr. 58A forbyr under slike omstendigheter innregning av et tap. Eksempler på anvendelsen 

aktuarmessige gevinster blir innregnet. Et foretak innregner i disse tilfellene en eiendel fordi

b) denne kontrollen er et resultat av tidligere hendelser (bidrag betalt av foretaket samt arbeid som de ansatte 

60  Begrensningen i nr. 58 b) overstyrer ikke den forsinkede innregningen av visse aktuarmessige tap (se nr. 92 og 

at et foretak opplyser om alle beløp som ikke blir innregnet som eiendel på grunn av begrensningen i nr. 58 b).

Eksempel som illustrerer nr. 60

En ytelsesbasert pensjonsordning har følgende kjennetegn:

Forpliktelsens nåverdi 1 100
Pensjonsmidlenes virkelige verdi (1 190)
 (90)
Uinnregnede aktuarmessige tap (110)
Uinnregnet kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening (70)
Uinnregnet økning i forpliktelsen ved førstegangsanvendelse av standarden i henhold til nr. 155 b) (50)
Negativt beløp fastsatt i henhold til nr. 54 (320)

Begrensningen i henhold til nr. 58 b) beregnes slik:
Uinnregnede aktuarmessige tap 110
Uinnregnet kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening 70
Tilgjengelige framtidige refusjoners nåverdi, samt reduksjoner i framtidige bidrag 90
Begrensning 270

270 er mindre enn 320. Derfor innregner foretaket en eiendel lik 270 og opplyser om at begrensningen har 
redusert den balanseførte verdien av eiendelen med 50 (se nr. 120 f) iii)).

(1) En overdekning i denne sammenheng er det beløp den virkelige verdien av pensjonsmidlene overstiger nåverdien av den 
ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen.
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Resultat

en annen standard krever eller tillater at det inkluderes i en eiendels anskaffelseskost:

nr. 93C.

62  Andre standarder krever at det inkluderes visse utgifter for ytelser til ansatte i anskaffelseskost for eiendeler 
som beholdninger eller varige driftsmidler (se IAS 2 og IAS 16). Alle pensjonskostnader som er inkludert i 

Innregning og måling, nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og kostnad ved inneværende 
periodes pensjonsopptjening

sannsynlig at denne usikkerheten vil vedvare over lang tid. For å kunne måle pensjonsforpliktelsens nåverdi og 

Aktuarmessig verdsettingsmetode

tidligere perioders pensjonsopptjening.

forpliktelsen (se nr. 72–91).

Eksempel som illustrerer nr. 65

En ytelse i form av en engangssum utbetales ved arbeidsforholdets slutt og er lik 1 % av sluttlønnen for 

noen endringer i de aktuarmessige forutsetningene. For enkelthets skyld tar dette eksempelet ikke hensyn 
til tilleggsjusteringen som er nødvendig for å gjenspeile sannsynligheten for at den ansatte kan komme til å 
forlate foretaket på et tidligere eller senere tidspunkt.

År 1 2 3 4 5

Ytelse henført til:

– tidligere år 0 131 262 393 524

– inneværende år (1 % av sluttlønn) 131 131 131 131 131

– inneværende og tidligere år 131 262 393 524 655

Inngående forpliktelse — 89 196 324 476

Rente lik 10 % — 9 20 33 48
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År 1 2 3 4 5

Kostnad ved inneværende periodes pensjons-
opptjening

89 98 108 119 131

Utgående forpliktelse 89 196 324 476 655

Merknad:
1. Den inngående forpliktelsen er nåverdien av ytelser henført til tidligere år.
2. Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening er nåverdien av ytelser henført til inneværende 

år.
3. Den utgående forpliktelsen er nåverdien av ytelser henført til inneværende og tidligere år.

balansedagen.

Henføring av ytelser til tjenesteperioder

67  For å beregne nåverdien av foretakets ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og kostnad ved inneværende periodes 

ytelser til tjenesteperioder i samsvar med pensjonsordningens ytelsesformel. Men dersom en ansatts arbeid i 

fra

a) tidspunktet da den ansattes arbeid først fører til ytelser under ordningen (uansett om ytelsene er betinget av 

b) tidspunktet da ytterligere arbeid fra den ansattes side ikke vil føre til ytterligere ytelser av vesentlig omfang 

kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening) og inneværende og tidligere perioder (for å kunne 
beregne nåverdien av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser). Et foretak henfører ytelser til perioder da det oppstår 
en plikt til å sørge for pensjonsytelser. Denne plikten oppstår når ansatte utfører arbeid mot pensjonsytelser som 
et foretak forventer å betale ut i framtidige regnskapsperioder. Aktuarmessige teknikker gjør det mulig for et 
foretak å måle denne forpliktelsen med en tilstrekkelig grad av pålitelighet til å rettferdiggjøre innregning av en 
forpliktelse.

Eksempler som illustrerer nr. 68

som utbetales ved fratredelse.

 En ytelse på 100 henføres hvert enkelt år. Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening 
er nåverdien av 100. Nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen er nåverdien av 100, 
multiplisert med antall tjenesteår fram til balansedagen.

 Dersom ytelsen skal utbetales umiddelbart når den ansatte forlater foretaket, vil kostnad ved 
inneværende periodes pensjonsopptjening og nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen 
gjenspeile tidspunktet da den ansatte forventes å fratre. På grunn av virkningen av diskontering vil de 
derfor være lavere enn beløpene som ville blitt beregnet dersom den ansatte fratrådte på balansedagen.

utbetales fra oppnådde 65 år.

 Ytelser tilsvarende nåverdien på forventet fratredelsesdato av en månedlig pensjon på 0,2 % av 
estimert sluttlønn, betalbar fra forventet fratredelsesdato og fram til forventet dødsdato, henføres hvert 
tjenesteår. Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening er denne ytelsens nåverdi. Nåverdien 
av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen er nåverdien av månedlige pensjonsutbetalinger på 0,2 % 
av sluttlønnen, multiplisert med antall tjenesteår fram til balansedagen. Kostnad ved inneværende 
periodes pensjonsopptjening og nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen blir diskontert 
fordi pensjonsutbetalinger begynner ved oppnådde 65 år.
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av framtidig sysselsetting (med andre ord er det ikke innvunnet). Arbeid som ansatte utfører før tidspunktet for 

ytelsesbaserte pensjonsforpliktelse vurderer foretaket sannsynligheten for at enkelte av de ansatte ikke vil 

Eksempler som illustrerer nr. 69

 En ytelse på 100 henføres hvert enkelt år. I hvert av de første ti årene gjenspeiler kostnad ved 
inneværende periodes pensjonsopptjening og nåverdien av forpliktelsen sannsynligheten for at den 
ansatte ikke kommer til å fullføre ti tjenesteår.

 Ingen ytelser henføres tjenestegjøring før fylte 25 år, fordi tjenestegjøring før dette tidspunktet ikke 
fører til ytelser (betingede eller ubetingede). En ytelse på 100 henføres hvert av de påfølgende årene.

70  Forpliktelsen øker fram til den dato ytterligere tjenestegjøring fra den ansattes side ikke lenger vil føre til 
ytterligere ytelser av noe vesentlig omfang. Derfor henføres alle ytelser til perioder som avsluttes på eller 

ytelsesformel. Men dersom en ansatts arbeid i senere år vil føre til ytelser på et betydelig høyere nivå enn i 

i hele perioden til slutt vil føre til ytelser på dette høyere nivået.

Eksempler som illustrerer nr. 70

Ordningen medfører ikke ytterligere ytelser for etterfølgende tjenestegjøring.

En ytelse på 100 (1 000 dividert på 10) henføres hvert av de første ti årene. Kostnad ved inneværende 
periodes pensjonsopptjening i hvert av de første ti årene gjenspeiler sannsynligheten for at den ansatte 
ikke kommer til å fullføre ti tjenesteår. Det henføres ingen ytelser for de påfølgende årene.

2. En ordning utbetaler en pensjonsytelse på 2 000 i form av en engangssum til alle ansatte som fremdeles 

For ansatte som tiltrer før de fyller 35 år, vil arbeidsforholdet først føre til ytelser i henhold til 
ordningen ved oppnådde 35 år (en ansatt kan fratre ved oppnådde 30 år og tiltre igjen ved oppnådde 
33 år, uten at dette påvirker ytelsens beløp eller tidspunktet for utbetaling av ytelsene). Disse ytelsene 
er betinget av ytterligere arbeidsforhold. Tilsvarende vil ikke arbeidsforhold utover oppnådde 55 år 
føre til ytterligere ytelser av noe vesentlig omfang. For disse ansatte henfører foretaket ytelser lik 100 
(2 000 dividert med 20) for hvert år fra oppnådde 35 til oppnådde 55 år.

For ansatte som tiltrer mellom oppnådde 35 og 45, år vil ikke arbeidsforhold utover 20 år føre til 
ytterligere ytelser av noe vesentlig omfang. For disse ansatte henfører foretaket ytelser lik 100 (2 000 
dividert med 20) for hvert av de første 20 årene.

For en ansatt som tiltrer ved oppnådde 55 år, vil ikke arbeidsforhold utover ti år føre til ytterligere 
ytelser av noe vesentlig omfang. For denne ansatte henfører foretaket ytelser lik 200 (2 000 dividert 
med 10) for hvert av de første ti årene.

For alle ansatte gjenspeiler kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening og nåverdien av 
forpliktelsen sannsynligheten for at den ansatte ikke vil fullføre den nødvendige tjenesteperioden.
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3. En ordning for legehjelp etter fratredelse refunderer 40 % av en ansatts legehjelpsutgifter etter 

av disse utgiftene dersom den ansatte forlater foretaket etter 20 tjenesteår eller mer.

I henhold til ordningens ytelsesformel henfører foretaket 4 % av nåverdien av de forventede 
legehjelpsutgiftene (40 % dividert med 10) til hvert av de ti første årene og 1 % (10 % dividert med 
10) til hvert av de neste ti årene. Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening for hvert år 
gjenspeiler sannsynligheten for at den ansatte ikke vil fullføre den nødvendige tjenesteperioden til å 
opptjene en del av eller hele ytelsen. For ansatte som forventes å fratre innen ti år, henføres ingen 
ytelser.

4. En ordning for legehjelp etter fratredelse refunderer 10 % av en ansatts legehjelpsutgifter etter 

av disse utgiftene dersom den ansatte forlater foretaket etter 20 tjenesteår eller mer.

Tjenestegjøring i senere år vil føre til ytelser på et betydelig høyere nivå enn i tidligere år. For 
ansatte som forventes å fratre etter 20 år eller mer, henfører foretaket derfor ytelser lineært i henhold 
til nr. 68. Tjenestegjøring utover 20 år vil ikke føre til ytterligere ytelser av noe vesentlig omfang. 
Derfor er ytelsene som henføres hvert av de første 20 årene, lik 2,5 % av nåverdien av de forventede 
legehjelpsutgiftene (50 % dividert med 20).

For ansatte som forventes å fratre etter mellom 10 og 20 år, er ytelsen som henføres til hvert av de 
første ti årene, lik 1 % av nåverdien av de forventede legehjelpsutgiftene. For disse ansatte blir ingen 
ytelser henført til tjenestegjøring mellom slutten av det tiende året og den estimerte fratredelsesdagen.

For ansatte som forventes å fratre innen 10 år, henføres ingen ytelser.

vil framtidige lønnsøkninger påvirke beløpet som kreves for å gjøre opp den plikten som eksisterer for 

ytelsen er knyttet til.

Eksempel som illustrerer nr. 71

Ansatte har rett til en ytelse på 3 % av sluttlønnen for hvert tjenesteår før oppnådde 55 år.

En ytelse på 3 % av estimert sluttlønn henføres hvert år fram til oppnådde 55 år. Dette er tidspunktet da 
ytterligere arbeid fra den ansattes side ikke vil føre til ytterligere ytelser av noe vesentlig omfang under 
ordningen. Det henføres ingen ytelser for tjenestegjøring etter oppnådde 55 år.

Aktuarmessige forutsetninger

72  Aktuarmessige forutsetninger skal være objektive og konsistente.

73  Aktuarmessige forutsetninger er et foretaks beste estimater av de variablene som vil bestemme de endelige 
utgiftene knyttet til foretakets pensjonsytelser. Aktuarmessige forutsetninger omfatter
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iv) forventet avkastning på pensjonsmidler (se nr. 105–107).

74  Aktuarmessige forutsetninger er objektive dersom de verken er uforsiktige eller overdrevent forsiktige.

75  Aktuarmessige forutsetninger er konsistente dersom de gjenspeiler de økonomiske sammenhengene mellom 

er et omfattende marked for indeksregulerte obligasjoner i samme valuta og med samme vilkår.

77  Økonomiske forutsetninger skal baseres på markedets forventninger på balansedagen for den regnskapsperioden 
som forpliktelsene skal gjøres opp i.

Aktuarmessige forutsetninger: diskonteringsrente

78  Renten som skal benyttes til å diskontere pensjonsforpliktelser (både fondsbaserte og ikke-fondsbaserte) skal 
fastsettes med henvisning til markedsrenten på balansedagen på foretaksobligasjoner av høy kvalitet. I stater der 

valutaen og de estimerte vilkårene til pensjonsforpliktelsene.

heller ikke risikoen for at framtidig utvikling kan vise seg å avvike fra aktuarmessige forutsetninger.

80  Diskonteringsrenten gjenspeiler det estimerte tidspunktet for utbetaling av ytelsen. I praksis oppnår et foretak 
ofte dette ved å anvende en enkelt veid gjennomsnittlig diskonteringsrente som gjenspeiler estimerte tidspunkter 

81  I noen tilfeller vil det ikke være noe likvid marked i obligasjoner med en løpetid som er tilstrekkelig lang 
til å stemme overens med den estimerte løpetiden til alle ytelsesutbetalingene. I slike tilfeller skal foretaket 

diskonteringsrenten for utbetalinger med lengre løpetid ved å ekstrapolere gjeldende markedsrenter langs 
rentekurven. Den samlede nåverdien av en ytelsesbasert pensjonsforpliktelse er sannsynligvis ikke særlig 
sensitiv overfor diskonteringsrenten som anvendes på den delen av ytelsene som skal utbetales etter det seneste 
forfallet på tilgjengelige foretaks- eller statsobligasjoner.

82  Rentekostnader beregnes ved å multiplisere diskonteringsrenten fastsatt i begynnelsen av perioden med 

vesentlige endringer i pensjonsforpliktelsen. Nåverdien av plikten vil være forskjellig fra den plikten som 

Aktuarmessige forutsetninger: lønn, ytelser og legehjelpsutgifter

83  Pensjonsforpliktelser skal måles på et grunnlag som gjenspeiler

b) ytelsene som er fastsatt i vilkårene i ordningen (eller som er følge av eventuelle underforståtte plikter som 
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ii) tidligere erfaringer eller et annet pålitelig grunnlag indikerer at disse offentlige ytelsene vil bli endret 

prisnivået eller det generelle lønnsnivået.

85  Dersom de formelle vilkårene for en ordning (eller en underforstått plikt som går lenger enn disse vilkårene) 

disse endringene. Dette er for eksempel tilfellet når

86  Aktuarmessige forutsetninger gjenspeiler ikke framtidige endringer i ytelsene som ikke er fastsatt i de formelle 
vilkårene i ordningen (eller i en underforstått plikt) på balansedagen. Slike endringer vil føre til

utføres etter at endringen har skjedd.

87  Enkelte pensjonsytelser er knyttet til variabler som for eksempel nivået for offentlige fratredelsesytelser eller 

tidligere erfaringer og andre pålitelige opplysninger.

89  Måling av utgiftene for legehjelp etter fratredelse nødvendiggjør forutsetninger om nivået og hyppigheten av 
framtidige krav samt utgiftene ved å oppfylle disse kravene. Et foretak estimerer framtidige legehjelpsutgifter 

helsetjenesten eller leveringsmønstre samt endringer i helsestatusen til deltakerne i ordningen.

Den justeres også der det på pålitelig måte er sannsynliggjort at historiske trender ikke vil fortsette.

91  Enkelte ordninger for helsetjenester etter fratredelse krever at de ansatte bidrar til de legehjelpsutgiftene 

vilkårene i ordningen på balansedagen (eller basert på eventuelle underforståtte plikter som går lenger enn disse 
vilkårene). Endringer i disse bidragene fra de ansatte fører til kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening 
eller eventuelle avkortinger. Utgiftene ved å oppfylle krav kan reduseres ved ytelser fra det offentlige eller fra 

Aktuarmessige gevinster og tap

regnskapsperiode oversteg det største av følgende beløp:

a) 10 % av nåverdien av den brutto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen på dette tidspunktet (før fradrag av 
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b) 10 % av den virkelige verdien av alle pensjonsmidler på dette tidspunktet.

Disse grensene skal beregnes og anvendes separat for hver ytelsesbasert pensjonsordning.

de ansatte som deltar i pensjonsordningen. Et foretak kan imidlertid anvende systematiske metoder som fører 

gevinster og tap og at grunnlaget anvendes konsistent fra én regnskapsperiode til den neste. Et foretak kan 
anvende slike systematiske metoder for aktuarmessige gevinster og tap selv om de er innenfor grensene angitt 
i nr. 92.

dette også gjøres for

b) alle dets aktuarmessige gevinster og tap.

omfatter postene angitt i nr. 96 i IAS 1 (revidert i 2003). Foretaket skal ikke presentere aktuarmessige gevinster 

format som omfatter postene angitt i nr. 97 i IAS 1.

og kostnader.

93D  Aktuarmessige gevinster og tap samt justeringer som følger av begrensningen i nr. 58 b) som er blitt innregnet 

De skal ikke innregnes i resultatet i en etterfølgende periode.

94  Aktuarmessige gevinster og tap kan være resultatet av økninger eller reduksjoner enten i nåverdien av en 

aktuarmessige gevinster og tap omfatter for eksempel

d) differanser mellom den faktiske avkastningen på pensjonsmidler og forventet avkastning på pensjonsmidler 
(se nr. 105–107).

95  På lang sikt kan aktuarmessige gevinster og tap utligne hverandre. Derfor kan estimater på pensjonsforpliktelser 

foretak å innregne aktuarmessige gevinster og tap som faller innenfor dette området. Denne standard krever 
at et foretak som et minstekrav innregner en angitt andel av aktuarmessige gevinster og tap som faller utenfor 

metodene oppfyller betingelsene fastsatt i nr. 93. Slike tillatte metoder omfatter for eksempel umiddelbar 

forklarer behovet for å vurdere alle uinnregnede deler av overgangsforpliktelsen i regnskapsføring av 
påfølgende aktuarmessige gevinster.

Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening

innregne kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som kostnad lineært over den gjennomsnittlige 
perioden fram til ytelsene er innvunnet. I den utstrekning ytelsene blir innvunnet allerede umiddelbart etter 

perioders pensjonsopptjening umiddelbart.
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97  Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening oppstår når et foretak innfører en ytelsesbasert 
pensjonsordning eller endrer ytelsene som skal betales under en eksisterende ytelsesbasert pensjonsordning. 

tidligere perioders pensjonsopptjening måles som endring i den forpliktelsen som skyldes planendringen (se 
nr. 64).

Eksempel som illustrerer nr. 97

hvert tjenesteår fra og med 1. januar 20X1. På tidspunktet for økningen blir nåverdien av tilleggsytelsene 
for tjeneste fra 1. januar 20X1 til 1. januar 20X5 som følger:

Ansatte med mer enn fem års tjeneste 1/1/X5 150

Ansatte med mindre enn fem års tjeneste 1/1/X5 (gjennomsnittlig periode fram til  

 270

Foretaket innregner 150 umiddelbart fordi disse ytelsene allerede er innvunnet. Foretaket innregner 120 
lineært over tre år fra og med 1. januar 20X5.

98  Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening omfatter ikke

a) virkningene av differanser mellom faktisk og tidligere antatt lønnsvekst på plikten til å utbetale ytelser 
for tjenestegjøring i tidligere år (det er ingen kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening fordi 

b) under- og overvurderinger av diskresjonære pensjonsøkninger der et foretak har en underforstått plikt til å 
foreta slike økninger (det er ingen kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening fordi aktuarmessige 

innvinning av ytelsene (det er ingen kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening fordi de estimerte 
utgiftene til ytelsene ble innregnet som kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening da arbeidet 

e) virkningen av endringer i ordningen som reduserer ytelser for framtidig arbeid (en avkorting).

99  Et foretak oppretter en amortiseringsplan for kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening når ytelsene 
blir innført eller endret. Det ville ikke være praktisk mulig å opprettholde de detaljerte registrene som er 

virkningen sannsynligvis bare vesentlig i tilfelle av en avkorting eller et oppgjør. Derfor endrer et foretak 
avskrivningsplanen for kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening bare dersom det foreligger en 
avkortning eller et oppgjør.

blir den tilknyttede reduksjonen i netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse innregnet som (negativ) kostnad 
ved tidligere perioders pensjonsopptjening over den gjennomsnittlige perioden fram til den reduserte delen av 
ytelsene blir innvunnet.

foretaket endringen som en endring i nettostørrelser.
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Innregning og måling: pensjonsmidler

Virkelig verdi av pensjonsmidler

102  Den virkelige verdien av alle pensjonsmidler trekkes fra ved fastsettelse av beløpet som skal innregnes i balansen 

eksempel ved å diskontere forventede framtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente som gjenspeiler 

nr. 54 (med forbehold om en eventuell reduksjon dersom kravene under forsikringspolisene ikke kan gjenvinnes 
fullt ut).

Refusjoner

104A Når og bare når det er praktisk talt sikkert at en annen part vil refundere noen av eller alle de utgiftene som 

separat eiendel. Foretaket skal måle eiendelen til virkelig verdi. I alle andre henseender skal et foretak behandle 
en slik eiendel på samme måte som pensjonsmidler. I resultatregnskapet kan kostnaden ved en ytelsesbasert 
pensjonsordning presenteres som nettobeløpet etter innregning av en refusjon.

Nr. 104A omhandler disse tilfellene; foretaket innregner sin rett til refusjon i henhold til forsikringspolisen som 

på samme måte som pensjonsmidler. Spesielt nevnes at den netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen som er 

den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen og på den tilknyttede retten til refusjon forblir uinnregnet i henhold til 
nr. 92 og 93. Nr. 120A f) iv) krever at foretaket gir en kort beskrivelse av forbindelsen mellom retten til refusjon 
og den tilknyttede forpliktelsen.

Eksempel som illustrerer nr. 104A-104C

Forpliktelsens nåverdi 1 241

Uinnregnede aktuarmessige gevinster 17

Forpliktelse innregnet i balansen 1 258

Rettigheter i henhold til forsikringspoliser som nøyaktig stemmer med beløpet og tidspunktet  
for noen av de ytelsene som skal betales i henhold til ordningen. Disse ytelsene har en nåverdi  
på 1 092. 1 092

De uinnregnede aktuarmessige gevinstene på 17 er netto kumulative aktuarmessige gevinster på 
forpliktelsen og på retten til refusjon.

104D Dersom retten til refusjon oppstår i henhold til en forsikringspolise som nøyaktig tilsvarer beløpet og tidspunktet 

(med forbehold om en eventuell påkrevd reduksjon dersom refusjonen ikke kan gjenvinnes fullt ut).
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Avkastning på pensjonsmidler

105  Den forventede avkastningen på pensjonsmidler er én bestanddel av kostnaden som innregnes i resultatregnskapet. 

inkludert i de aktuarmessige gevinstene og tapene på den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen ved fastsettelse 

106  Den forventede avkastningen på pensjonsmidler er ved begynnelsen av perioden basert på markedets 
forventninger til avkastning over hele levetiden til den tilknyttede forpliktelsen. Den forventede avkastningen 
på foretakets pensjonsmidler gjenspeiler endringer i den virkelige verdien av pensjonsmidlene i løpet av 

Eksempel som illustrerer nr. 106

aktuarmessige gevinster var 760. 30. juni 20X1 utbetalte ordningen ytelser på 1 900 og mottok bidrag 

ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen var 14 792. Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelsen for 20X1 var 
60.

dagen:

%

For 20X1 er den forventede og faktiske avkastningen på pensjonsmidler som følger:

Avkastning på 10 000 i tolv måneder til 10,25 % 1 025

Avkastning på 3 000 i seks måneder til 5 % (tilsvarende 10,25 % pro anno, beregnet  
hver sjette måned) 150

Forventet avkastning på pensjonsmidler for 20X1 1 175

Pensjonsmidlers virkelige verdi 31. desember 20X1 15 000

Minus virkelig verdi av pensjonsmidler 1. januar 20X1 (10 000)

Minus mottatte bidrag (4 900)

Pluss utbetalte ytelser 1 900

Faktisk avkastning på pensjonsmidler 2 000

Differansen mellom den forventede avkastningen på pensjonsmidler (1 175) og den faktiske avkastningen 
på pensjonsmidler (2 000) er en aktuarmessig gevinst på 825. Derfor er de kumulative netto uinnregnede 
aktuarmessige gevinstene lik 1 525 (760 pluss 825 minus 60). I henhold til nr. 92 er grensene til «korridoren» 
satt til 1 500 (lik det største beløpet av i) 10 % av 15 000, og ii) 10 % av 14 792). Året etter (20X2) innregner 
foretaket i resultatregnskapet en aktuarmessig gevinst på 25 (1 525 minus 1 500), dividert på forventet 
gjennomsnitt for gjenværende tjenestetid for de berørte ansatte.

Den forventede avkastningen på pensjonsmidler for 20X2 vil bli basert på markedets forventning 1/1/X2 til 
avkastning over hele levetiden til forpliktelsen.

måle forpliktelsen.
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Virksomhetssammenslutninger

til nåverdien av forpliktelsen minus den virkelige verdien av eventuelle pensjonsmidler (se IFRS 3: 

overtatte foretaket ennå ikke hadde innregnet dem på overtakelsestidspunktet:

b) kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som oppstod av endringene av en ytelse eller av 

nr. 155 b).

Avkortinger og oppgjør

109  Et foretak skal innregne gevinster eller tap på avkorting eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning når 

a) alle endringer i nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen som avkortingen eller oppgjøret 

eventuelle tilknyttede pensjonsmidler) ved hjelp av løpende aktuarmessige forutsetninger (herunder løpende 
markedsrenter og andre løpende markedspriser).

111  En avkorting forekommer når et foretak enten

b) endrer vilkårene i en ytelsesbasert pensjonsordning slik at et vesentlig element i de nåværende ansattes 

en avkorting dersom innregningen av gevinst eller tap i forbindelse med avkortingen ville hatt en vesentlig 

foretak en avkorting på samme tid som en tilknyttet omstrukturering.

112  Et oppgjør forekommer når et foretak trer inn i en transaksjon som fjerner alle ytterligere rettslige eller 

for eksempel når en engangsutbetaling i kontanter foretas til eller på vegne av deltakerne i en ordning som 
motytelse for deres rett til å motta nærmere angitte pensjonsytelser.

gjelder arbeid som ansatte utfører eller har utført i inneværende og tidligere perioder. Tegningen av en slik 
polise er ikke et oppgjør dersom foretaket beholder en rettslig eller underforstått plikt (se nr. 39) til å betale 
ytterligere beløp dersom forsikringsgiver ikke betaler de ytelsene til ansatte som er angitt i forsikringspolisen. 
Nr. 104A–104D omhandler innregning og måling av retter til refusjon i henhold til forsikringspoliser som ikke 
er pensjonsmidler.

114  Et oppgjør forekommer sammen med en avkorting dersom en ordning blir avviklet på en slik måte at plikten 
blir gjort opp og ordningen opphører å eksistere. Avviklingen av en ordning er imidlertid ikke en avkorting eller 
et oppgjør dersom ordningen erstattes av en ny ordning som tilbyr ytelser som i realiteten er identiske.

knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening og aktuarmessige gevinster og tap (samt av overgangsbeløp 
som fortsatt ikke er innregnet i henhold til nr. 155 b)). Den forholdsmessige andelen fastsettes på grunnlag 
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mer rasjonelt under de gjeldende omstendighetene. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å anvende en 

med eventuelle uinnregnede kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening som er tilknyttet den samme 
ordningen.

Eksempel som illustrerer nr. 115

rett til ytterligere ytelser. Dette er en avkorting uten noe oppgjør. I henhold til gjeldende aktuarmessige 
forutsetninger (herunder løpende rente og andre løpende priser i markedet) har foretaket umiddelbart før 

virkelig verdi på 820 og netto kumulative uinnregnede aktuarmessige gevinster på 50. Foretaket hadde 

valgte å innregne over fem år (se nr. 155 b)). Avkortingen reduserer forpliktelsens netto nåverdi med 100 
til 900.

Av de tidligere uinnregnede aktuarmessige gevinstene og overgangsbeløpene gjelder 10 % (100/1 000) den 
delen av forpliktelsen som ble fjernet ved avkortingen. Virkningen av avkortingen er dermed som følger:

Før avkorting Gevinst ved 
avkorting Etter avkorting

Forpliktelsens netto nåverdi 1 000 (100) 900

Pensjonsmidlenes virkelige verdi (820) — (820)

180 (100) 80

Uinnregnede aktuarmessige gevinster 50 (5) 45

Uinnregnet overgangsbeløp (100 × 4/5) (80) 8 (72)

Nettoforpliktelse innregnet i balansen 150 (97) 53

Presentasjon

Motregning

116  Et foretak skal motregne en eiendel som gjelder én ordning mot en forpliktelse som gjelder en annen ordning 

a) har en juridisk håndhevbar rett til å benytte overdekning i én ordning til å gjøre opp forpliktelser under den 

b) har til hensikt enten å gjøre opp forpliktelsene på nettogrunnlag eller å realisere overdekningen i én ordning 
og gjøre opp forpliktelsen i henhold til den andre ordningen under ett.

Sondringen kortsiktig/langsiktig

118  Enkelte foretak skiller mellom omløpsmidler / kortsiktige forpliktelser og anleggsmidler / langsiktige 
forpliktelser. Denne standard angir ikke om et foretak skal skille mellom kortsiktige og langsiktige deler av 
eiendeler og forpliktelser som oppstår av pensjonsytelser.

Finansielle bestanddeler av pensjonskostnader

rentekostnader og forventet avkastning av pensjonsmidler som bestanddeler av ett enkelt inntekts- eller 
kostnadselement i resultatoppstillingen.

Opplysninger

i løpet av perioden.
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120A Et foretak skal opplyse om følgende når det gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger:

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

b) En generell beskrivelse av typen ordning.

separat presentasjon av eventuelle virkninger i løpet av perioden som kan henføres til hvert av følgende 
elementer: 

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

d) En oppdeling av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i beløp fra ordninger som i sin helhet er ikke-

e) En avstemming mellom åpnings- og sluttsaldoen for pensjonsmidlenes virkelige verdi og åpnings- og 

som eventuelt viser separat hvilke virkninger i løpet av perioden som kan henføres til hvert av følgende 
elementer:

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

viii) oppgjør.

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

v) de andre beløpene som er innregnet i balansen.
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iv) forventet avkastning på eventuelle retter til refusjon som er innregnet som eiendel i samsvar med 

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

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

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

i) For foretak som innregner aktuarmessige gevinster og tap i oppstillingen over innregnede inntekter og 

innregnet i oppstillingen over innregnede inntekter og kostnader.

beløp som hver hovedkategori utgjør av pensjonsmidlenes virkelige verdi.

k) Beløpene som omfattes av den virkelige verdien av pensjonsmidler:

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

l) En forklarende beskrivelse av det grunnlag som er brukt for å beregne den samlede forventede avkastningen 

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

ii) forventet avkastning på alle pensjonsmidler for de regnskapsperiodene som presenteres i 

iv) forventet lønnsvekst (og endring i en indeks eller en annen variabel som er angitt i de formelle eller 

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

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

utvikling i legehjelpsutgifter på

i) kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening og bestanddeler av rentekostnader ved netto 
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ii) kumulative ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som gjelder legehjelpsutgifter.

Med henblikk på disse opplysningene skal alle andre forutsetninger holdes konstante. Når det gjelder 

reduksjon i den antatte utviklingen av legehjelpsutgifter som har samme betydning som en økning eller en 

ii) erfaringsavvik som følge av

på balansedagen.

innbetalt til ordningen i den årsregnskapsperiode som begynner etter balansedagen.

121  Nr. 120A b) krever en generell beskrivelse av typen ordning. En slik beskrivelse sondrer for eksempel 

mellom pensjonsordninger for dekning av legehjelpsutgifter etter fratredelse. Beskrivelsen av ordningen skal 
omfatte uformell praksis som medfører at underforståtte plikter tas med ved måling av den ytelsesbaserte 

pensjonsordning eller gruppert på den måten som anses mest hensiktsmessig. Det kan være nyttig å sondre 
mellom de ulike grupperingene ved hjelp av følgende kriterier:

pensjonsordninger beregnet ut fra avtalt lønn og pensjonsordninger beregnet ut fra sluttlønn og mellom 
pensjonsordninger for dekning av legehjelpsutgifter etter fratredelse.

gjennomsnitt eller innenfor relativt smale områder.

innskuddsbaserte pensjonsordninger.

b) pensjonsytelser for nøkkelpersoner i ledelsen.

126  Andre langsiktige ytelser til ansatte omfatter for eksempel

d) overskuddsdeling og bonusutbetalinger som skal utbetales tolv måneder eller mer etter avslutning av den 

e) utsatt kompensasjon utbetalt tolv måneder eller mer etter avslutning av den regnskapsperioden da 
kompensasjonen er opptjent.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1388 2.10.2014

127  Målingen av andre langsiktige ytelser til ansatte er normalt ikke gjenstand for samme grad av usikkerhet som 

opphav til vesentlige beløp når det gjelder kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening. Av denne grunn 
krever denne standard en forenklet metode for regnskapsføring av andre langsiktige ytelser til ansatte. Denne 
metoden skiller seg fra regnskapsføring av pensjonsytelser på følgende måter:

b) kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening innregnes umiddelbart.

Innregning og måling

nettoverdien av følgende beløp:

b) minus den virkelige verdien på balansedagen av (eventuelle) pensjonsmidler som pliktene skal gjøres opp 
direkte i (se nr. 102–104).

nr. 104A ved innregning og måling av eventuelle retter til refusjon.

129  For andre langsiktige ytelser til ansatte skal et foretak innregne det samlede nettobeløpet av følgende beløp som 

inkluderes i en eiendels anskaffelseskost:

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

130  En annen form for langsiktige ytelser til ansatte er ytelser ved langsiktig arbeidsuførhet. Dersom ytelsesnivået 

sannsynligheten for at det vil bli nødvendig med en utbetaling og over hvor lang tid betalingen forventes å 

utgiften til disse ytelsene innregnet når det skjer noe som forårsaker en langvarig uførhet.

Opplysninger

foretak gi opplysninger om andre langsiktige ytelser til ansatte for nøkkelpersoner i ledelsen.

132  Denne standard omhandler sluttvederlag atskilt fra andre ytelser til ansatte fordi hendelsen som fører til at det 

Innregning

forpliktet til enten å
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b) yte sluttvederlag som følge av et tilbud som er framsatt for å oppmuntre til frivillig oppsigelse.

formell ordning for avslutning av arbeidsforholdet og ikke har realistiske muligheter til å trekke ordningen 
tilbake. Denne detaljerte ordningen skal minst omfatte

tidsrommet for å fullføre gjennomføringen skal være slik at vesentlige endringer i ordningen ikke er 
sannsynlig.

foretaket avslutter deres arbeidsforhold. Slike utbetalinger kalles sluttvederlag. Sluttvederlag er typisk 

b) lønn fram til avslutningen av en nærmere angitt oppsigelsesperiode dersom den ansatte ikke utfører 
ytterligere arbeid som gir økonomiske fordeler for foretaket.

136  Enkelte ytelser til ansatte skal utbetales uansett grunnen til den ansattes fratredelse. Utbetalingen av slike 

men tidspunktet for utbetalingen er usikkert. Selv om slike ytelser i noen stater omtales som sluttvederlag 

pensjonsytelser. Enkelte foretak gir en lavere ytelse for frivillig fratredelse etter den ansattes ønske (i realiteten 
en pensjonsytelse) enn for tvungen fratredelse etter foretakets ønske. Tilleggsytelsen som utbetales ved tvungen 

137  Sluttvederlag gir ikke et foretak framtidige økonomiske fordeler og innregnes umiddelbart som kostnad.

eller i andre ytelser til ansatte (se nr. 109).

Måling

angitt i nr. 78.

baseres på antallet ansatte som forventes å godta tilbudet.

Opplysninger

142  IAS 1 krever at et foretak skal opplyse om en kostnads art og omfang dersom den er vesentlig. Sluttvederlag 
kan føre til en kostnad som det må opplyses om for å oppfylle dette kravet.

153  Dette avsnitt angir overgangsbestemmelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger. Når et foretak for første gang 
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pensjonsordninger på dette tidspunktet som

b) minus den virkelige verdien på overgangstidspunktet av (eventuelle) pensjonsmidler som pliktene skal 

i senere perioder.

155 Dersom overgangsforpliktelsen er større enn forpliktelsen som ville blitt innregnet på samme tidspunkt i 

denne økningen som en del av foretakets netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelse i henhold til nr. 54

skal foretaket

i) anvende den begrensningen som er beskrevet i nr. 58 b) ved måling av eventuelle eiendeler som er 

iii) begrense innregningen av påfølgende aktuarmessige gevinster (men ikke negative kostnader ved 
tidligere perioders pensjonsopptjening) på følgende måte: Dersom en aktuarmessig gevinst skal 

iv) inkludere den tilknyttede delen av den uinnregnede overgangsforpliktelsen ved beregningen av 
eventuelle påfølgende gevinster eller tap ved oppgjør eller avkorting.

Dersom overgangsforpliktelsen er mindre enn forpliktelsen som ville blitt innregnet på samme tidspunkt i 

henhold til IAS 8.

10 % som er angitt i nr. 92.

Eksempel som illustrerer nr. 154-156

31. desember 1998 inneholder et foretaks balanse en pensjonsforpliktelse på 100. Foretaket anvender denne 

virkelige verdien av pensjonsmidlene er 1 000. 1. januar 1993 forbedret foretaket pensjonene (utgifter til 

tidspunktet: 10 år).

Overgangsvirkningene blir som følger:

Forpliktelsens nåverdi 1 300

Pensjonsmidlenes virkelige verdi (1 000)

Minus kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som skal innregnes i senere  
perioder (160 × 4/10) (64)

Overgangsforpliktelse 236

Forpliktelse som allerede er innregnet 100

Økning av forpliktelse 136

Foretaket kan velge å enten innregne økningen på 136 umiddelbart, eller over opptil fem år. Dette valget 
er ugjenkallelig.
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overgang til standarden er 120. Forventet gjennomsnittlig gjenværende tjenestetid for de ansatte som deltar 

Virkningen av begrensningen i nr. 155 b) iii) blir som følger:

Netto kumulative uinnregnede aktuarmessige gevinster 120

Uinnregnet del av overgangsforpliktelsen (136 × 4/5) (109)

Maksimal gevinst som kan innregnes (nr. 155 b) iii)) 11

IKRAFTTREDELSE

med de unntak som framgår av nr. 159-159C. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak 

159  Følgende bestemmelser trer i kraft for årsregnskap(1) for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2001 eller 
senere:

opplyse om dette.

159A Endringen i nr. 58A trer i kraft for årsregnskap for regnskapsperioder som avsluttes 31. mai 2002 eller senere. 

opplyse om dette.

som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender 

159C Alternativet i nr. 93A-93D kan anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som avsluttes 16. desember 
2004 eller senere. Et foretak som anvender alternativet for årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

160 IAS 8 kommer til anvendelse når et foretak endrer sine regnskapsprinsipper for å gjenspeile endringene angitt i 

anvender endringene i nr. 120A.

(1
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 20

opplysninger om andre former for offentlig støtte.

2  Denne standard omhandler ikke

DEFINISJONER

3  Følgende begreper anvendes i denne standard:

internasjonale organer.

støtte i denne standard omfatter ikke fordeler som bare ytes indirekte gjennom handlinger som påvirker 

handelsrestriksjoner for konkurrenter.

som motytelse for tidligere eller framtidig oppfyllelse av visse vilkår som gjelder foretakets driftsaktiviteter. 

transaksjoner med offentlige myndigheter som ikke kan skilles fra foretakets normale handelstransaksjoner(1).

som begrenser typen eller plasseringen av eiendelene eller i hvilke tidsrom disse skal anskaffes eller holdes.

angitte vilkår.

normalt er knyttet til støtten. Formålet med denne støtten kan være å oppmuntre et foretak til å sette i gang 
virksomhet som det normalt ikke ville ha satt i gang dersom slik støtte ikke hadde blitt gitt.

på. For det andre er det ønskelig å gi en indikasjon på i hvor stor utstrekning foretaket har nytt godt av slik 

(1
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rimelig sikkerhet for at

b) tilskuddene vil bli mottatt.

8  Et offentlig tilskudd blir ikke innregnet før det er rimelig sikkerhet for at foretaket vil oppfylle vilkårene som 

avgjørende bevis for at vilkårene knyttet til tilskuddet er eller vil bli oppfylt.

Et tilskudd blir dermed regnskapsført på samme måte enten det mottas kontant eller som reduksjon av en 
forpliktelse overfor offentlige myndigheter.

10  Et lån med potensiell ettergivelse fra offentlige myndigheter blir behandlet som et offentlig tilskudd når det er 
rimelig sikkerhet for at foretaket vil oppfylle vilkårene for å få ettergitt lånet.

12  Offentlige tilskudd skal innregnes som inntekt over de regnskapsperiodene som er nødvendig for å sammenstille 
dem med de tilknyttede kostnadene som de er ment å kompensere for på systematisk grunnlag. Tilskuddene 
skal ikke krediteres aksjeeiernes interesser direkte.

14  Følgende momenter støtter kapitalmetoden:

men representerer en bonus fra offentlige myndigheter uten noen tilknyttede kostnader.

15  Følgende momenter støtter resultatmetoden:

b) offentlige tilskudd er sjelden vederlagsfrie. Foretaket gjør seg fortjent til dem ved at det overholder 
vilkårene deres og oppfyller de planlagte forpliktelsene. Tilskuddene bør derfor innregnes som inntekt og 

16 Det er grunnleggende for resultatmetoden at offentlige tilskudd innregnes som inntekt på et systematisk og 
rasjonelt grunnlag over de regnskapsperiodene som er nødvendig for å sammenstille dem med de tilknyttede 
kostnadene. Innregning av inntekt når offentlige tilskudd mottas er ikke i samsvar med periodiseringsprinsippet 

å tilordne et tilskudd til andre regnskapsperioder enn den det ble mottatt i.

inntekt i samme regnskapsperiode som de aktuelle kostnadene. På samme måte innregnes tilskudd knyttet 
til avskrivbare eiendeler normalt som inntekt over de samme regnskapsperiodene og i samme forhold som 
avskrivningene av disse eiendelene.
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innregnet som inntekt over de regnskapsperiodene som inneholder utgiften ved å oppfylle forpliktelsene. Som 

derfor være hensiktsmessig å innregne tilskuddet som inntekt over bygningens levetid.

hensiktsmessig å tildele én del av et offentlig tilskudd på ett grunnlag og en annen del på et annet.

20  Et offentlig tilskudd som blir mottakbart som kompensasjon for kostnader eller underskudd som allerede er 

innregnes som inntekt i den regnskapsperioden det blir mottakbart.

forstått.

22  Et offentlig tilskudd kan bli mottakbart for et foretak som kompensasjon for utgifter eller underskudd påløpt 
i en tidligere periode. Et slikt tilskudd innregnes som inntekt i den regnskapsperioden det blir mottakbart for 

Ikke-monetære offentlige tilskudd

Presentasjon av tilskudd knyttet til eiendeler

av eiendelens balanseførte verdi.

knyttet til eiendeler som anses som akseptable alternativer.

26  Etter den ene metoden settes tilskuddet opp som utsatt inntekt som innregnes som inntekt på systematisk og 
rasjonelt grunnlag over eiendelens utnyttbare levetid.

27  Etter den andre metoden trekkes tilskuddet fra ved beregning av eiendelens balanseførte verdi. Tilskuddet 
innregnes som inntekt over levetiden til en avskrivbar eiendel ved en redusert avskrivning.

28  Kjøp av eiendeler og mottak av tilknyttede tilskudd kan føre til større bevegelser i et foretaks kontantstrøm. 

tilknyttede eiendelen eller ikke.

Presentasjon av tilskudd knyttet til resultat

tilknyttede kostnaden.

og at en oppdeling av tilskuddet fra kostnadene legger forholdene bedre til rette for en sammenligning med 
andre kostnader som ikke påvirkes av et tilskudd. Til fordel for den andre metoden hevdes det at foretaket 

kostnaden uten å trekke fra tilskuddet derfor kan være misvisende.
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31  Begge metoder anses som akseptable for presentasjon av tilskudd knyttet til resultat. Opplysninger om 

opplyse om virkningene av tilskuddet på alle inntekts- eller kostnadsposter som det kreves separat opplysning 
om.

Tilbakebetaling av offentlige tilskudd

av et tilskudd knyttet til resultat skal først føres mot alle ikke-amortiserte periodiseringsposter som er avsatt i 

utsatte inntekten med det beløp som skal tilbakebetales. Den økte kumulative avskrivningen som ville vært 

kostnad.

eiendelens nye balanseførte verdi.

foretakets normale transaksjoner.

eller markedsrådgivning samt garantier fra offentlige myndigheter. Et eksempel på støtte som ikke kan skilles 
ut fra foretakets normale transaksjoner er en offentlig innkjøpspolitikk som står for en del av foretakets salg. 

og offentlig støtte ville lett kunne bli vilkårlig.

av renter.

38  I denne standard omfatter offentlig støtte ikke infrastruktur ved at det generelle transport- og 

vannforsyningsanlegg stilles til rådighet for et helt lokalsamfunn på permanent basis.

39  Det skal opplyses om følgende:

b) enten

ii) bare anvende regnskapsbestemmelsene i standarden på offentlige tilskudd eller deler av slike tilskudd 
som blir mottakbare eller kan tilbakebetales etter ikrafttredelsestidspunktet for denne standard.

IKRAFTTREDELSE

eller senere.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 21

Virkningene av valutakursendringer

valuta. Formålet med denne standard er å fastsette hvordan transaksjoner i utenlandsk valuta og utenlandske 

presentasjonsvaluta.

3  Denne standard får anvendelse på(1)

standard. De derivater i utenlandsk valuta som ikke er omfattet av IAS 39 (for eksempel enkelte derivater i 

valuta til dets presentasjonsvaluta.

nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet. IAS 39 får anvendelse på sikringsbokføring.

7  Denne standard får ikke anvendelse på presentasjon i en kontantstrømoppstilling over kontantstrømmer 

DEFINISJONER

8  Følgende begreper anvendes i denne standard:

til en annen valuta til forskjellige valutakurser.

en annen valuta enn det rapporterende foretakets.

(1
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antall valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes.

virksomhetens nettoeiendeler.

Funksjonell valuta

9  Det primære økonomiske miljøet der et foretak driver sin virksomhet er vanligvis det miljøet der foretaket 
primært genererer og forbruker kontanter. Et foretak skal ta hensyn til følgende faktorer ved fastsettelse av sin 
funksjonelle valuta:

a) Den valuta

i) som hovedsakelig påvirker salgsprisene på varer og tjenester (som ofte vil være den valuta som 

ii) som gjelder i landet hvis markedskrefter og lovgivning hovedsakelig bestemmer salgsprisene på 
foretakets varer og tjenester.

levering av varer og tjenester (som ofte vil være den valuta som slike utgifter angis og gjøres opp i).

10  Følgende faktorer kan også være en indikasjon på et foretaks funksjonelle valuta:

genereres i.

b) Den valuta som innbetalinger fra driftsaktiviteter vanligvis foretas i.

11  I tillegg skal følgende faktorer tas i betraktning ved fastsettelse av en utenlandsk virksomhets funksjonelle 
valuta og ved beslutning om hvorvidt virksomhetens funksjonelle valuta er den samme som det rapporterende 
foretakets (dersom det rapporterende foretaket i denne sammenheng er det foretak som har den utenlandske 

a) Hvorvidt den utenlandske virksomhetens aktiviteter utøves som en forlengelse av det rapporterende 

og overfører salgsvederlaget til det rapporterende foretaket. Et eksempel på det sistnevnte kan være når 

b) Hvorvidt transaksjonene med det rapporterende foretaket utgjør en stor eller liten del av den utenlandske 
virksomhetens aktiviteter.

foretakets kontantstrømmer og er tilgjengelige for overføring til det rapporterende foretaket.

d) Hvorvidt kontantstrømmene fra den utenlandske virksomhetens aktiviteter er tilstrekkelige til å betjene 
eksisterende og normalt forventede gjeldsforpliktelser uten at det rapporterende foretaket stiller midler til 
rådighet.
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ledelsen utøve skjønn for å velge den funksjonelle valuta som best gjenspeiler den økonomiske virkningen av 

ytterligere veiledning ved fastsettelse av et foretaks funksjonelle valuta.

unngå omarbeiding i samsvar med IAS 29 ved for eksempel å anvende som sin funksjonelle valuta en annen 
valuta enn den funksjonelle valuta som er fastsatt i samsvar med denne standard (for eksempel morforetakets 
funksjonelle valuta).

Nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet

15  Et foretak kan ha monetære poster som er fordringer på eller gjeld til en utenlandsk virksomhet. En post 

Slike monetære poster kan omfatte langsiktige fordringer eller lån. De omfatter ikke kundefordringer eller 
leverandørgjeld.

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.

Monetære poster

16  Det avgjørende kjennetegnet ved en monetær post er en rett til å motta (eller en forpliktelse til å levere) et 
antall valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Eksempler på dette er pensjoner og andre ytelser 

som forpliktelse. Som en monetær post regnes også en kontrakt om mottak (eller levering) av et variabelt antall 
av foretakets egne egenkapitalinstrumenter eller et variabelt antall eiendeler der den virkelige verdien som 

det avgjørende kjennetegnet ved en ikke-monetær post en manglende rett til å motta (eller en forpliktelse til å 
levere) et antall valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Eksempler på dette er forhåndsbetalte 

utenlandske virksomheter (for eksempel et morforetak) eller en utenlandsk virksomhet (for eksempel et 

poster i utenlandsk valuta til sin funksjonelle valuta og rapportere virkningene av slike omregninger i samsvar 
med nr. 20-37 og 50.

38-50.

også omregnes til presentasjonsvalutaen i samsvar med nr. 38-50.
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Førstegangsinnregning

herunder transaksjoner som oppstår når et foretak

valuta.

21  En transaksjon i utenlandsk valuta skal ved førstegangsinnregning i den funksjonelle valutaen registreres ved 
at beløpet i utenlandsk valuta omregnes til den dagskurs som gjelder mellom den funksjonelle valutaen og den 
utenlandske valutaen på transaksjonstidspunktet.

en uke eller måned anvendes på alle transaksjoner i hver utenlandsk valuta i løpet av perioden. Anvendelse 
av en gjennomsnittlig kurs for en periode er imidlertid ikke korrekt dersom det er betydelige svingninger i 
valutakursene.

Presentasjon på etterfølgende balansedager

23  På hver balansedag skal

som gjaldt da den virkelige verdien ble fastsatt.

standard.

verdien av beholdninger utgjør for eksempel den laveste verdien av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi 

på tidspunktet da beløpet ble fastsatt (dvs. kursen på transaksjonstidspunktet for en post som måles til 

gjaldt på tidspunktet da verdien ble fastsatt (for eksempel sluttkursen på balansedagen).

første påfølgende kursen som veksling ville ha vært mulig i.

Innregning av valutakursdifferanser

av sikringsbokføring krever at et foretak regnskapsfører noen valutakursdifferanser på en annen måte enn 
den behandling av valutakursdifferanser som kreves av denne standard. For eksempel krever IAS 39 at 

ved førstegangsinnregning inkluderes i egenkapitalen i det omfang sikringen er effektiv.
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valutakurser enn dem som ble anvendt da postene første gang ble innregnet i perioden eller presentert i tidligere 

valutakursendringene i løpet av hver periode.

innregnes i resultatet.

31  Andre standarder krever at visse gevinster og tap innregnes direkte i egenkapitalen. IAS 16 krever for eksempel 

valutakursdifferanse som også innregnes i egenkapitalen.

skal slike valutakursdifferanser førstegangsinnregnes som en atskilt egenkapitalpost og innregnes i resultatet 
ved avhending av nettoinvesteringen i samsvar med nr. 48.

33  Når en monetær post utgjør en del av et rapporterende foretaks nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet 

konsolideres forholdsmessig eller regnskapsføres etter egenkapitalmetoden).

med nr. 20-26. Denne framgangsmåten gir de samme beløpene i den funksjonelle valutaen som ville ha oppstått 
dersom postene opprinnelig hadde blitt registrert i den funksjonelle valutaen. Eksempelvis omregnes monetære 

som førte til at postene ble innregnet.

Endring i funksjonell valuta

foretakets funksjonelle valuta.

ord alle poster til den nye funksjonelle valutaen ved anvendelse av den gjeldende valutakursen på tidspunktet 

avhendes.
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Omregning til presentasjonsvalutaen

b) inntekter og kostnader i hvert resultatregnskap (herunder sammenligningstall) skal omregnes til 

kostnadsposter. Anvendelse av en gjennomsnittlig kurs for en periode er imidlertid ikke korrekt dersom det er 
betydelige svingninger i valutakursene.

og forpliktelser omregnes til sluttkursen. Slike valutakursdifferanser oppstår både på inntekts- og 

b) at nettoeiendelene ved periodens begynnelse omregnes til en sluttkurs som er forskjellig fra den foregående 
sluttkursen.

innvirkning på eksisterende og framtidige kontantstrømmer fra driften. Når valutakursdifferansene gjelder en 

i den konsoliderte balansen.

tidligere regnskapsår (dvs. ikke justert for etterfølgende endringer i prisnivået eller etterfølgende 
valutakursendringer).

skal foretaket som historisk kost for omregning til presentasjonsvalutaen benytte beløp som er omarbeidet til 

Omregning av en utenlandsk virksomhet

virksomhet omregnes til en presentasjonsvaluta slik at den utenlandske virksomheten kan inkluderes i 

egenkapitalmetoden.

konserninterne saldoer og konserninterne transaksjoner i et datterforetak (se IAS 27 og IAS 31: «Andeler i 
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uten at resultatene av valutasvingninger framkommer i konsernregnskapet. Dette skyldes at den monetære 

foretas justeringer for virkningene av eventuelle betydelige transaksjoner eller andre hendelser som skjer 
mellom de forskjellige tidspunktene. I slike tilfeller omregnes den utenlandske virksomhetens eiendeler 
og forpliktelser til valutakursen på den utenlandske virksomhetens balansedag. Det foretas justeringer for 
betydelige valutakursendringer fram til det rapporterende foretakets balansedag i samsvar med IAS 27. Samme 
framgangsmåte benyttes ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttede foretak og felleskontrollerte 

47  Eventuell goodwill som følge av overtakelse av en utenlandsk virksomhet og eventuelle reguleringer 
av eiendelers og forpliktelsers balanseførte verdi til virkelig verdi ved overtakelsen av den utenlandske 

uttrykkes i den utenlandske virksomhetens funksjonelle valuta og omregnes til sluttkursen i samsvar med nr. 39 
og 42.

Avhending av en utenlandsk virksomhet

eller tapet ved avhendingen innregnes.

eller nedlegging av hele eller deler av foretaket. Utbetaling av utbytte er bare en del av avhendingen når den utgjør 

avhending inkluderes bare den forholdsmessige andelen av den tilknyttede akkumulerte valutakursdifferansen 
i gevinsten eller tapet. En nedskrivning av en utenlandsk virksomhets balanseførte verdi utgjør ikke en delvis 
avhending. Derfor innregnes ikke noen del av den utsatte kursgevinsten eller det utsatte kurstapet i resultatet 
når nedskrivningen foretas.

.

funksjonelle valuta.

52  Et foretak skal opplyse om

slike valutakursdifferanser ved begynnelsen og slutten av perioden.

funksjonelle valutaen og årsaken til at det anvendes en annen presentasjonsvaluta.

54  Når det foretas en endring av enten det rapporterende foretakets eller en betydelig utenlandsk virksomhets 
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herunder omregningsmetoden fastsatt i nr. 39 og 42.

sin funksjonelle valuta uten å oppfylle kravene i nr. 55. Et eksempel på dette er et foretak som omregner bare 

ved å omregne alle postene til den seneste sluttkursen. Slik omregning er ikke i samsvar med internasjonale 

tilleggsinformasjonen.

58  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

tilføyd og nr. 33 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som 
begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

regnskapsperioden da denne standard anvendes første gang. Tilbakevirkende anvendelse av nr. 47 på tidligere 

virksomhetens eiendeler og forpliktelser. Disse reguleringene av goodwill og virkelig verdi er derfor enten 

skal presenteres til valutakursen på overtakelsestidspunktet.

62  Denne standard erstatter følgende tolkninger:
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Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av låneutgifter. Denne standard krever generelt 

1  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av låneutgifter.

DEFINISJONER

4  Følgende begreper anvendes i denne standard:

5  Låneutgifter kan omfatte

som rutinemessig og regelmessig framstilles eller på annen måte produseres i store mengder over en kort 

Innregning

7  Låneutgifter skal innregnes som kostnad i regnskapsperioden da de har påløpt.

lånet anvendes.

Opplysninger

9  Finansregnskapet skal opplyse om hvilke regnskapsprinsipper som er anvendt for låneutgifter.

Innregning

i samsvar med nr. 11.
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skal kapitaliseres som del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost. Beløpet for låneutgifter som kan 

og utgiftene kan måles på en pålitelig måte. Andre låneutgifter skal innregnes som kostnad i regnskapsperioden 
da de har påløpt.

Låneutgifter som kan kapitaliseres

eiendelen.

og å fastslå hvilke lån som ellers kunne ha vært unngått. Slike vanskeligheter oppstår for eksempel når et 

til andre foretak i konsernet. Andre komplikasjoner oppstår gjennom bruk av lån i eller knyttet til utenlandske 

svingninger i valutakurser. Konklusjonen er at det vanskelig å fastsette beløpet for låneutgifter som er direkte 

med fradrag for eventuelle kapitalinntekter fra midlertidig investering av lånene.

eiendelen. I slike tilfeller investeres ofte midlene midlertidig i påvente av at utgiftene knyttet til den 

eiendelen. Kapitaliseringssatsen skal være lik det veide gjennomsnittet av låneutgiftene til foretakets utestående 

som har påløpt i samme periode.

datterforetak bruker et veid gjennomsnitt av låneutgiftene knyttet til deres egne lån.

føres ut av balansen i samsvar med kravene i andre standarder. I visse tilfeller tilbakeføres det beløp som er 

Oppstart av kapitalisering
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overføringer av andre eiendeler eller en forutsetning om rentebærende forpliktelser. Utgifter reduseres gjennom 
eventuelle delbetalinger og tilskudd som mottas i forbindelse med eiendelen (se IAS 20: «Regnskapsføring av 

som kapitaliseringssatsen anvendes på i samme periode.

enn eiendelens fysiske tilvirkning. De omfatter teknisk og administrativt arbeid før den fysiske tilvirkningen 

Slike aktiviteter omfatter imidlertid ikke at en eiendel innehas mens det ikke pågår noen form for produksjon eller 

for eksempel i den perioden da det pågår aktiviteter knyttet til utbyggingen. Låneutgifter som påløper mens 

oppfyller imidlertid ikke kriteriene for kapitalisering.

Midlertidig opphør av kapitalisering

23  Kapitalisering av låneutgifter skal opphøre midlertidig i lengre perioder da den aktive utviklingen avbrytes.

24  Låneutgifter kan påløpe i en lengre periode da de aktivitetene som er nødvendige for å forberede eiendelen 

låneutgifter opphører i en periode da det utføres omfattende teknisk og administrativt arbeid. Kapitalisering 
av låneutgifter opphører heller ikke dersom en midlertidig forsinkelse er en nødvendig del av prosessen med 
å klargjøre en eiendel for dens påtenkte bruk eller salg. Kapitalisering kan for eksempel fortsette i en lengre 

området.

Opphør av kapitalisering

25  Kapitalisering av låneutgifter skal opphøre når praktisk talt alle aktiviteter som er nødvendige for å forberede 

aktiviteter er fullført.

stålverk.

29  Finansregnskapet skal inneholde følgende opplysninger:
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Som alternativ skal foretaket kapitalisere bare de låneutgiftene som har påløpt etter ikrafttredelsestidspunktet 
for den standard som oppfyller kriteriene for kapitalisering.

IKRAFTTREDELSE

eller senere.
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2  Denne standard skal anvendes ved

d) fastsettelse av hvilke opplysninger som skal gis om disse forholdene.

3  Denne standard krever at opplysninger om transaksjoner og mellomværender med nærstående parter i det 

4  Transaksjoner og mellomværender med nærstående parter i andre foretak i et konsern skal opplyses i et foretaks 

utarbeidelse av konsernets konsernregnskap.

5  Forhold mellom nærstående parter er et normalt trekk ved handel og forretninger. Foretak utfører for eksempel 

parter kan inngå transaksjoner som ikke-nærstående parter ikke ville inngå. Et foretak som for eksempel selger 

Dessuten kan det være at transaksjoner mellom nærstående parter ikke blir utført i samme omfang som mellom 
ikke-nærstående parter.

tilstrekkelig til å påvirke foretakets transaksjoner med andre parter. Et datterforetak kan for eksempel avslutte 
forretningsforhold med en handelspartner ved at morforetaket overtar et søsterforetak innenfor samme 

seg i forskning og utvikling.

muligheter som foretaket står overfor.

DEFINISJONER

9  Følgende begreper anvendes i denne standard:
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e) parten er et nært medlem av familien til en hvilken som helst enkeltperson som det vises til i bokstav a) 

g) parten er en pensjonsordning for de ansatte i foretaket eller for ethvert foretak som er en nærstående part 
til foretaket.

påvirket av denne enkeltpersonen i deres forretninger med foretaket. Slike familiemedlemmer kan omfatte

som utføres for foretaket. Det omfatter også vederlag som betales på vegne av et morforetak til foretaket når det 

overskuddsdeling og bonusutbetalinger (dersom disse skal utbetales innen tolv måneder fra 

e) aksjebasert betaling. 

av foretakets aktiviteter.

innholdet i forholdet og ikke bare mot forholdets juridiske form.

11  I denne standard er følgende ikke nødvendigvis å anse som nærstående parter: 
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b) To deltakere i felleskontrollert virksomhet bare fordi de deler felles kontroll over en felleskontrollert 
virksomhet.

utelukkende i kraft av deres ordinære forbindelser med et foretak (selv om de kan påvirke et foretaks 
handlefrihet eller delta i foretakets beslutningstakingsprosess).

morforetaket som utgir offentlig tilgjengelige konsernregnskap.

16  Et foretak skal opplyse om godtgjørelse til nøkkelpersoner i ledelsen samlet og for hver av følgende kategorier: 

e) aksjebasert betaling. 

kommer i tillegg til kravene i nr. 16 om å opplyse om godtgjørelse til nøkkelpersoner i ledelsen. Disse 
opplysningene skal minst inneholde

d) kostnaden som er innregnet i løpet av perioden med hensyn til usikre eller tapsutsatte fordringer som er 
utestående hos nærstående parter.
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g) andre nærstående parter.

som skal presenteres enten i balansen eller i notene. Kategoriene er utvidet for å gi en mer omfattende analyse 

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

i) oppgjør av forpliktelser på vegne av foretaket eller av foretaket på vegne av en annen part.

Et morforetaks eller datterforetaks deltakelse i en ytelsesbasert pensjonsordning som deler risikoen mellom 

21  Opplysninger om at transaksjoner med nærstående parter ble foretatt på vilkår som tilsvarer dem som gjelder i 

nødvendig med separate opplysninger for en forståelse av virkningene av transaksjoner mellom nærstående 
parter.

IKRAFTTREDELSE

23  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

23A Et foretak skal anvende endringene i nr. 20 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 

på den tidligere perioden.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1412 2.10.2014

INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 26

denne standard anses en pensjonsinnretning som et selvstendig rapporterende foretak som er atskilt fra 

3  Denne standard omhandler regnskapsføring av innretningen og innretningens rapportering til alle deltakere 
under ett. Den omhandler ikke opplysninger til enkeltdeltakere om deres rett til pensjonsytelser.

arbeidsgivere som har slike pensjonsordninger. Denne standard utfyller derfor IAS 19.

5  Pensjonsinnretninger kan være innskuddsbaserte eller ytelsesbaserte pensjonsordninger. Mange 

fondsforvalter som mottar bidrag og utbetaler pensjonsytelser. Denne standard får anvendelse uansett om det 

velferdsordninger eller bonusordninger. Offentlige trygdeordninger er heller ikke omfattet av denne standard.

DEFINISJONER

8  Følgende begreper anvendes i denne standard:

dem kan beregnes eller estimeres før fratredelsen ut fra vilkårene i en avtale eller ut fra foretakets praksis.

fondet
henblikk på å oppfylle framtidige plikter med hensyn til utbetaling av pensjonsytelser.

Følgende begreper anvendes også i denne standard:

pensjonsordningen.

utover den aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser.
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av fortsatt ansettelse.

pålagt en viss plikt som følge av arbeidsgiverens faste praksis. Selv om noen pensjonsordninger tillater at 

en ordning dersom de ansatte skal beholdes. De samme regnskaps- og rapporteringsprinsipper gjelder både for 
uformelle og formelle pensjonsordninger.

11  Mange pensjonsinnretninger krever at det opprettes et separat fond som det betales bidrag til og utbetales 
ytelser fra. Slike fond kan forvaltes av uavhengige parter. I noen stater kalles slike parter for fondsforvaltere. 

eller ikke.

som hver har særlige kjennetegn. I enkelte tilfeller kan en pensjonsordning ha kjennetegn fra begge typer. Slike 
blandingsordninger anses i denne standard som ytelsesbaserte pensjonsordninger.

13  Finansregnskapet for en innskuddsbasert pensjonsordning skal inneholde en oppstilling over nettoeiendeler 

14  I en innskuddsbasert pensjonsordning bestemmes størrelsen på deltakernes framtidige ytelser av de bidrag 

En arbeidsgivers plikt oppfylles normalt ved bidragene til fondet. Rådgivning fra en aktuar er normalt ikke 

på nåværende bidrag og varierende framtidige bidrag og investeringsinntjening.

kontrolltiltak for å beskytte de begunstigedes interesser. Arbeidsgiveren er interessert i at pensjonsordningen 
drives effektivt og rimelig.

16  Formålet med rapportering fra en innskuddsbasert pensjonsordning er periodisk å gi informasjon om ordningen 

inneholder følgende:

b) oppstillinger som viser periodens transaksjoner og investeringsinntjening samt pensjonsordningens 

17  Finansregnskapet for en ytelsesbasert pensjonsordning skal inneholde enten

a) en oppstilling som viser

ii) en henvisning til denne informasjonen i en tilhørende aktuarrapport.
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18  Den aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser fastsatt i nr. 17 skal baseres på de ytelser som er 

også opplyses om virkningen av eventuelle endringer i aktuarmessige forutsetninger som har hatt en vesentlig 
innvirkning på den aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser.

19  Finansregnskapet skal inneholde en forklaring på forholdet mellom den aktuarmessige nåverdien av lovede 

ytelsene.

driftseffektivitet.

21  En ytelsesbasert pensjonsordning har periodevis behov for rådgivning fra en aktuar for å vurdere ordningens 

22  Formålet med rapportering fra en ytelsesbasert pensjonsordning er periodisk å gi informasjon om ordningens 

inneholder følgende:

b) oppstillinger som viser periodens transaksjoner og investeringsinntjening samt pensjonsordningens 

d) en beskrivelse av investeringsprinsippene.

Aktuarmessig nåverdi av lovede pensjonsytelser

23  Nåverdien av de forventede utbetalinger fra en pensjonsinnretning kan beregnes og rapporteres på grunnlag av 
nåværende lønnsnivå eller forventet lønnsnivå fram til tidspunktet for deltakernes fratredelse.

24  Følgende er begrunnelser for å velge metoden med nåværende lønnsnivå:

er vanligvis nærmere det beløp som skal utbetales ved opphør eller avvikling av pensjonsordningen.

25  Følgende er begrunnelser for å velge metoden med forventet framtidig lønnsnivå:

b) i pensjonsordninger beregnet ut fra sluttlønn bestemmes ytelsene med utgangspunkt i lønnsnivået på eller 
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26  Finansregnskapet for pensjonsordningen skal inneholde opplysninger om den aktuarmessige nåverdien 

pensjonsytelser basert på lønnsframskrivninger for å indikere omfanget av mulige plikter under forutsetning 

aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser kan det være nødvendig å gi en nærmere forklaring for 
klart å indikere hvilken sammenheng den aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser skal leses i. En 
slik forklaring kan gis i form av informasjon om tilstrekkeligheten av den planlagte framtidige fonderingen og 

eller i aktuarrapporten.

Hyppighet av aktuarmessig verdsetting

27  I mange stater utarbeides det ikke aktuarmessige verdsettinger oftere enn hvert tredje år. Dersom det ikke er 

Finansregnskapets innhold

forskjellig praksis med hensyn til opplysning om og presentasjon av aktuarmessig informasjon:

aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser og den tilhørende overdekning eller underdekning. 

som er disponible til ytelser og endringer i den aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser. 
Finansregnskapet kan ledsages av en separat aktuarrapport som underbygger den aktuarmessige nåverdien 

oppstilling over endringer i nettoeiendeler som er disponible til ytelser. Det opplyses om den aktuarmessige 
nåverdien av lovede pensjonsytelser i en note til oppstillingen. Finansregnskapet kan også ledsages av en 

nåverdien av lovede pensjonsytelser i en separat aktuarrapport.

komplett i seg selv og ikke være avhengig av supplerende opplysninger. Noen mener imidlertid at formatene 

lovede pensjonsytelser etter deres mening ikke har alle kjennetegnene til en forpliktelse.

ikke nødvendigvis sammenligner den aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser med investeringenes 

informasjon om lovede pensjonsytelser utelukkende skal inkluderes i den separate aktuarrapporten dersom det 

31  Denne standard godtar synspunktene om at det bør tillates å opplyse om lovede pensjonsytelser i en separat 

av en aktuarrapport som inneholder den aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser.
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Verdsetting av pensjonsmidler

32 Pensjonsinnretningers investeringer skal regnskapsføres til virkelig verdi. For omsettelige verdipapirer er den 
virkelige verdien lik markedsverdien. Dersom pensjonsordningen har investeringer som det ikke er mulig å 

for å gi den beste målingen av verdipapirene på rapporteringstidspunktet og av investeringsinntjeningen for 

under forutsetning av en konstant avkastning til forfall. Dersom pensjonsordningen har investeringer som det 

om årsaken til at virkelig verdi ikke er benyttet. I den utstrekning investeringer regnskapsføres med andre beløp 

Opplysninger

inneholde følgende informasjon:
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inndeles i ytelser som er innvunnet og ytelser som er ikke-innvunnet) basert på de ytelser som er lovet 

nåværende lønnsnivå eller det forventede lønnsnivå.

metoden som er benyttet ved beregning av den aktuarmessige nåverdien av lovede pensjonsytelser.

g) endringer i bokstav a)-f) i løpet av perioden som omfattes av rapporten.

og bare inkludere informasjon om etterfølgende endringer.

IKRAFTTREDELSE

januar 1988 eller senere.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 27

1  Denne standard skal anvendes ved utarbeiding og presentasjon av konsernregnskapet til et konsern som 
kontrolleres av et morforetak.

2  Denne standard omhandler ikke metoder for regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger og deres 

DEFINISJONER

4  Følgende begreper anvendes i denne standard:

foretaksenhet.

av foretakets aktiviteter.

anskaffelseskost. Investor innregner bare inntekt fra investeringen i den utstrekning investor mottar utdelinger 

en reduksjon i investeringens anskaffelseskost.

egenkapitalinteressen istedenfor på grunnlag av de rapporterte resultatene og nettoeiendelene til foretakene 
som det er investert i.

som kontrolleres av et annet foretak (kalt morforetaket).

5  Et morforetak eller dets datterforetak kan være en investor i et tilknyttet foretak eller en deltaker i et 
felleskontrollert foretak. I disse tilfellene skal konsernregnskap utarbeidet og presentert i samsvar med denne 

regnskapene.
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konsoliderer sine investeringer i datterforetak i samsvar med denne standard.

b) morforetakets gjelds- eller egenkapitalinstrumenter ikke omsettes i et offentlig marked (på en innenlandsk 

og

d) det overordnede morforetaket eller et mellomliggende morforetak for det aktuelle morforetaket avlegger 

11  Et morforetak som i samsvar med nr. 10 velger ikke å presentere konsernregnskap og bare presenterer separat 

12  Konsernregnskap skal omfatte alle morforetakets datterforetak(1).

gir kontroll. Kontroll foreligger også når morforetaket eier en halvpart eller mindre av stemmerettene i et 
foretak der morforetaket har(2)

foretaket ligger hos dette styret eller styringsorganet. 

driftsmessige prinsippene til et annet foretak (potensielle stemmeretter). Tilstedeværelsen og virkningen av 

framtidig hendelse inntreffer.

fakta og omstendigheter (herunder betingelsene for utøvelse av de potensielle stemmerettene og eventuelle 

(1

(2
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20  Et datterforetak blir ikke ekskludert fra konsernet fordi dets forretningsvirksomhet er forskjellig fra den 
virksomhet som drives av andre foretak innenfor konsernet. Relevant informasjon kan gis ved at slike datterforetak 

forklare betydningen av ulike former for forretningsvirksomhet innenfor konsernet.

kan forekomme med eller uten en endring i absolutte eller relative eierskapsnivåer. Det vil for eksempel 

reguleringsmyndighet. Det kan også skje som følge av en avtale.

a) den balanseførte verdien av morforetakets investering i hvert enkelt datterforetak samt morforetakets 

aksjeeieres egenkapital. Minoritetsinteresser i nettoeiendelene består av 

ii) minoritetens andel av endringer i egenkapitalen etter tidspunktet for virksomhetssammenslutningen.

mulig utøvelse eller konvertering av potensielle stemmeretter.

skal elimineres i sin helhet. Konserninterne tap kan indikere et tap ved verdifall som krever innregning i 

eliminering av fortjeneste og tap som resultat av konserninterne transaksjoner.

skal utarbeides på samme rapporteringstidspunkt. Når rapporteringstidspunktene til morforetaket og et 

av betydelige transaksjoner eller hendelser som forekommer mellom dette tidspunktet og tidspunktet for 

og morforetakets rapporteringstidspunkter. Lengden på rapporteringsperiodene og en eventuell forskjell i 
rapporteringstidspunktene skal være den samme fra periode til periode.
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28  Konsernregnskapet skal utarbeides ved anvendelse av ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og 
andre hendelser under lignende forhold.

29  Dersom et foretak i konsernet anvender andre regnskapsprinsipper enn dem som er vedtatt i konsernregnskapet 

da morforetakets kontroll over datterforetaket opphører. Differansen mellom provenyet fra avhendingen av 

valutakursdifferanser som er tilknyttet datterforetaket og innregnet i egenkapitalen i samsvar med IAS 21: 

av datterforetaket.

31  En investering i et foretak skal regnskapsføres i samsvar med IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning 

i morforetaket. Minoritetsinteresser i konsernets resultat skal også opplyses separat.

plikt til og er i stand til å foreta ytterligere investeringer for å dekke underskuddene. Dersom datterforetaket 

36  Dersom et datterforetak har utestående kumulative preferanseaksjer som eies av minoritetsinteresser og 

b) i samsvar med IAS 39.

Den samme regnskapsføringen skal anvendes på hver enkelt kategori av investeringer. Investeringer i 

nevnte IFRS.

39  Investeringer i felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak som regnskapsføres i samsvar med IAS 39 i 
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40  Følgende opplysninger skal gis i konsernregnskap:

å utarbeide konsernregnskap og gjelder for et rapporteringstidspunkt eller for en regnskapsperiode 

f) arten og omfanget av eventuelle betydelige restriksjoner (for eksempel som resultat av låneordninger eller 
lovbestemte krav) på datterforetakenes evne til å overføre midler til morforetaket i form av kontantutbytte 
eller til å tilbakebetale lån eller forskudd.

i samsvar med IAS 28 og IAS 31.

IKRAFTTREDELSE

43  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

(revidert i 2000).

45  Denne standard erstatter SIC-33: «Konsolidering og egenkapitalmetoden — potensielle stemmeretter og 
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 28

Investeringer i tilknyttede foretak

1  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak. Den får imidlertid 
ikke anvendelse på investeringer i tilknyttede foretak som innehas av

resultatet i perioden for endringen.

DEFINISJONER

2  Følgende begreper anvendes i denne standard:

virksomhet.

foretaksenhet.

av foretakets aktiviteter.

anskaffelseskost og deretter justeres for endringen etter anskaffelsen i investors andel av nettoeiendelene til 
foretaket som det er investert i. Investors resultat omfatter dennes andel av resultatet i foretaket som det er 
investert i.

partene som deler kontrollen (deltakerne).

egenkapitalinteressen istedenfor på grunnlag av de rapporterte resultatene og nettoeiendelene til foretakene 
som det er investert i.

som kontrolleres av et annet foretak (kalt morforetaket).

felleskontrollert virksomhet.

eller følge med disse regnskapene.

5  Foretak som er unntatt fra konsolidering i samsvar med nr. 10 i IAS 27: «Konsernregnskap og separat 
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av følgende måter:

e) levering av viktig teknisk informasjon.

inntreffer.

undersøke alle fakta og omstendigheter (herunder betingelsene for utøvelse av de potensielle stemmerettene 

stemmeretter.

kan forekomme med eller uten en endring i absolutte eller relative eierskapsnivåer. Det vil for eksempel 

reguleringsmyndighet. Det kan også skje som følge av en avtale.

Egenkapitalmetoden

etter overtakelsestidspunktet i foretaket som det er investert i. Investors andel av resultatet i foretaket som 

reduserer investeringens balanseførte verdi. Justeringer av den balanseførte verdien kan også være nødvendig 

valutaomregningsforskjeller. Investors andel av disse endringene blir innregnet direkte i investors egenkapital.
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ii) investors gjelds- eller egenkapitalinstrumenter ikke omsettes i et offentlig marked (på en innenlandsk 

eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig 

iv) det overordnede morforetaket eller et mellomliggende morforetak for investor avlegger 

14 Investeringer som beskrevet i nr. 13 a) skal regnskapsføres i samsvar med IFRS 5.

17  Det kan være at innregning av inntekt på grunnlag av mottatte utdelinger ikke gir en fornuftig måling av 

kan i bare liten grad stå i forhold til det tilknyttede foretakets inntjening. Ettersom investor har betydelig 

Som et resultat av dette gir anvendelsen av egenkapitalmetoden mer informativ rapportering av investors 
nettoeiendeler og resultat.

18  En investor skal ikke lenger benytte egenkapitalmetoden fra tidspunktet da investor ikke lenger har betydelig 

ved regnskapsføring av overtakelsen av en investering i et tilknyttet foretak.

21  Et konserns andel i et tilknyttet foretak er morforetakets og morforetakets datterforetaks samlede respektive 
eierandeler i det tilknyttede foretaket. De respektive eierandelene av konsernets andre tilknyttede foretak 

det tilknyttede foretakets andel av resultatene og nettoeiendelene i sine tilknyttede foretak og felleskontrollerte 

nr. 26 og 27).

eiendeler fra investor til et tilknyttet foretak. Investors andel i det tilknyttede foretakets resultat som følge av 
disse transaksjonene blir eliminert.
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23  En investering i et tilknyttet foretak regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden fra tidspunktet 

forskjell mellom investeringens anskaffelseskost og investors andel av netto virkelig verdi av det tilknyttede 

det tilknyttede foretakets resultat i perioden da investeringen anskaffes.

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

virkningene av betydelige transaksjoner eller hendelser som forekommer mellom dette tidspunktet og 

rapporteringstidspunktene for det tilknyttede foretaket og for investor. Lengden på rapporteringsperiodene og 
en eventuell forskjell i rapporteringstidspunktene skal være den samme fra periode til periode.

og andre hendelser under lignende forhold.

27  Dersom et tilknyttet foretak benytter andre regnskapsprinsipper enn de som benyttes av investor for like 

benyttes av investor ved anvendelse av egenkapitalmetoden.

28  Dersom et tilknyttet foretak har kumulative preferanseaksjer i omløp som eies av andre parter enn investor og 

29  Dersom en investors andel av tapene til et tilknyttet foretak er lik eller overstiger investors interesse i det 

sammen med eventuelle langsiktige interesser som reelt sett utgjør en del av investors nettoinvestering i det 

eksempel i realiteten en økning av foretakets investering i det tilknyttede selskapet. Slike poster kan omfatte 

innregnet ved bruk av egenkapitalmetoden ut over investors investering i ordinære aksjer blir henført til de 
andre bestanddelene av investors interesse i et tilknyttet foretak i motsatt rekkefølge av deres prioritet ved 
avvikling.

betalinger på vegne av det tilknyttede foretaket. Dersom det tilknyttede foretaket deretter rapporterer 

av overskuddet er lik den andelen av underskuddet som ikke er innregnet.
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Tap ved verdifall

eventuelle ytterligere tap ved verdifall når det gjelder investors nettoinvestering i det tilknyttede foretaket.

32  Investor anvender også kravene i IAS 39 for å avgjøre om eventuelle ytterligere tap ved verdifall blir innregnet 

beløpet for dette tapet ved verdifall.

estimere

a) sin andel av nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å bli generert av det 

b) nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene som forventes å oppstå av utbytte som 

Under hensiktsmessige forutsetninger vil begge metoder gi samme resultat.

som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra foretakets andre eiendeler.

nr. 37–42 i IAS 27.

tilgjengelige.

37  Følgende opplysninger skal gis:

a) den virkelige verdien av investeringer i tilknyttede foretak som det foreligger kunngjorte prisnoteringer 

benyttes ved anvendelse av egenkapitalmetoden og gjelder for et rapporteringstidspunkt eller for en 

f) arten og omfanget av eventuelle betydelige restriksjoner (for eksempel som resultat av låneordninger 
eller lovbestemte krav) på de tilknyttede foretakenes evne til å overføre midler til investor i form av 
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h) det faktum at et tilknyttet foretak ikke er regnskapsført ved hjelp av egenkapitalmetoden i samsvar med 

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

39  Investors andel av endringer innregnet direkte i det tilknyttede foretakets egenkapital skal innregnes direkte i 

a) investors andel av de betingede forpliktelsene til et tilknyttet foretak pådratt i fellesskap med andre 

b) de betingede forpliktelsene som oppstår fordi investor er solidarisk ansvarlig for alle eller en del av det 
tilknyttede foretakets forpliktelser.

IKRAFTTREDELSE

41  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

43  Denne standard erstatter følgende tolkninger:
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 29

a) befolkningen foretrekker å ha sin formue i ikke-monetære eiendeler eller i en relativt stabil utenlandsk 

b) befolkningen vurderer pengebeløp i en relativt stabil utenlandsk valuta og ikke i sin egen lokale valuta. 

til at enkelte priser øker eller faller betydelig og uavhengig av hverandre. I tillegg kan generelle krefter føre til 
endringer i det generelle prisnivået og derfor i pengers generelle kjøpekraft.

på eiendeler.

på balansedagen. Tilsvarende tall for forrige periode som kreves i henhold til IAS 1: «Presentasjon av 

som gjelder på balansedagen. For presentasjon av sammenligningstall i en annen presentasjonsvaluta anvendes 

9  Opplysninger om gevinster eller tap på netto monetær stilling skal inngå i resultatet og angis separat.
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og av skjønn. Det er viktigere med en konsistent anvendelse av slike framgangsmåter og slikt skjønn fra periode 

Finansregnskap basert på historisk kost

Balanse

ved hjelp av en generell prisindeks.

balansedagen. Monetære poster er likvide midler samt poster som skal mottas eller betales i penger.

14  Alle andre eiendeler og forpliktelser er ikke-monetære. Noen ikke-monetære poster balanseføres som de beløp 

å regulere historisk kost og akkumulert avskrivning i henhold til endringer i den generelle prisindeksen 

kjøpsutgiftene og bearbeidingsutgiftene påløp.

tilgjengelig eller mulig å estimere. I slike sjeldne tilfeller kan det i den første perioden denne standard 

bygger på endringene i valutakursene mellom den funksjonelle valuta og en relativt stabil utenlandsk valuta.

18  Noen ikke-monetære poster balanseføres som beløp som gjelder på andre tidspunkter enn tidspunktet for 

det overstiger det beløp som kan gjenvinnes fra postens framtidige bruk (herunder salg eller annen avhending). 

i samsvar med denne standard for å beregne investorens andel av sine nettoeiendeler og driftsresultater. Dersom 

omregnes regnskapet til sluttkurs.

påløpt.

22  Et foretak kan anskaffe eiendeler i henhold til en avtale som tillater at foretaket utsetter betalingen uten at det 

eiendeler fra betalingstidspunktet og ikke fra kjøpstidspunktet.
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prisindeks anvendes fra tidspunktet da elementene ble tilført eller på annen måte oppstod. Eventuelle 

dersom dette er senere. Det skal gis opplysninger om bevegelsene i eierens egenkapital i perioden i samsvar 
med IAS 1.

Resultatregnskap

26  Denne standard krever at alle poster i resultatregnskapet uttrykkes i den målenhet som gjelder på balansedagen. 

Gevinster eller tap på netto monetær stilling

kjøpekraft i den grad eiendelene og forpliktelsene ikke er knyttet til et prisnivå. Slike gevinster eller tap på 

eller tap kan estimeres ved at en endring i en generell prisindeks anvendes på det veide gjennomsnittet av 
forskjellen mellom monetære eiendeler og monetære forpliktelser for perioden.

sammen med gevinster eller tap på netto monetær stilling.

Finansregnskap basert på dagsverdi

Balanse

Resultatregnskap

de underliggende transaksjonene eller hendelsene fant sted. Solgte varers kost og avskrivninger føres som 

balansedagen.

Gevinster eller tap på netto monetær stilling

Skatter og avgifter

balanseførte verdien av de enkelte eiendelene og forpliktelsene i balansen og i deres skattegrunnlag. Disse 

Kontantstrømoppstilling

33  Denne standard krever at alle poster i kontantstrømoppstillingen uttrykkes i den målenhet som gjelder på 
balansedagen.
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Tilsvarende tall

som gjelder ved slutten av rapporteringsperioden. For presentasjon av sammenligningstall i en annen 
presentasjonsvaluta anvendes nr. 42 b) og nr. 43 i IAS 21 (revidert i 2003).

Konsernregnskap

Valg og bruk av generell prisindeks

benytte samme indeks.

39 Følgende opplysninger skal gis:

løpet av inneværende og foregående rapporteringsperiode.

nødvendig for å forstå dette grunnlaget og de beløpene som framkommer.

IKRAFTTREDELSE

eller senere.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 31

Andeler i felleskontrollert virksomhet

1  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av andeler i felleskontrollert virksomhet og ved rapportering 

andeler i felleskontrollerte foretak som innehas av

resultatet i perioden for endringen.

2  En deltaker i felleskontrollert virksomhet med en andel i et felleskontrollert foretak er unntatt fra bestemmelsene 
i nr. 30 (forholdsmessig konsolidering) og nr. 38 (egenkapitalmetoden) når deltakeren oppfyller følgende 
betingelser:

eller

ii) deltakerens gjelds- eller egenkapitalinstrumenter ikke omsettes i et offentlig marked (på en innenlandsk 

eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig 

iv) det overordnede morforetaket eller et mellomliggende morforetak for deltakeren avlegger 

DEFINISJONER

3  Følgende begreper anvendes i denne standard:

hensikt å oppnå fordeler av aktiviteten.

deltakerens andel av det felleskontrollerte foretakets nettoeiendeler. Deltakerens resultat omfatter dennes andel 
av resultatet i den felleskontrollerte virksomheten.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1434 2.10.2014

kontroll over denne felleskontrollerte virksomheten.

partene som deler kontrollen (deltakerne).

aktivitet som er underlagt felles kontroll.

egenkapitalinteressen istedenfor på grunnlag av de rapporterte resultatene og nettoeiendelene til foretakene 
som det er investert i.

over denne felleskontrollerte virksomheten.

felleskontrollert foretak.

eller følge med disse regnskapene.

Former for felleskontrollert virksomhet

alle felleskontrollerte virksomheter:

b) den kontraktsregulerte ordningen oppretter felles kontroll.

Felles kontroll

tilstrekkelige til å begrunne at felleskontrollerte virksomheter ikke skal regnskapsføres i samsvar med denne 
standard.

Kontraktsregulert ordning

i henhold til denne standard.
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tilfeller er ordningen innarbeidet i den felleskontrollerte virksomhetens statutter eller andre regler. Uansett form 
er den kontraktsregulerte ordningen vanligvis skriftlig og omhandler saker som

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

forhold til den driftsansvarlige og ikke en felleskontrollert virksomhet.

FELLESKONTROLLERT DRIFT

13  Driften av enkelte felleskontrollerte virksomheter innebærer bruk av eiendeler og andre ressurser som 

deltakerens egne plikter. Aktivitetene i den felleskontrollerte virksomheten kan utføres av deltakerens ansatte 
side om side med deltakerens lignende aktiviteter. Avtalen for den felleskontrollerte virksomheten inneholder 
vanligvis bestemmelser om hvordan inntektene av salg av det felles produktet og eventuelle kostnader de har 

et luftfartøy. Ulike deler av produksjonsprosessen blir utført av hver av deltakerne i den felleskontrollerte 

denne andelen blir fastsatt i samsvar med den kontraktsregulerte ordningen.

felleskontrollerte virksomhetens varer eller tjenester.

ingen justeringer eller andre konsolideringsprosedyrer når det gjelder disse postene når deltakeren i den 
felleskontrollerte virksomheten presenterer konsernregnskapet.

den felleskontrollerte virksomhetens inntjening.

FELLESKONTROLLERTE EIENDELER

til den felleskontrollerte virksomhetens formål. Eiendelene benyttes til å oppnå fordeler for deltakerne i den 

og hver av deltakerne bærer også en avtalt andel av de kostnadene som de pådrar seg.
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selv. Hver deltaker har kontroll over sin andel av framtidige økonomiske fordeler gjennom sin andel i den 
felleskontrollerte eiendelen.

For eksempel kan en rekke oljeproduksjonsselskaper i fellesskap kontrollere og drive en oljeledning. Hver 

til gjengjeld en avtalt del av kostnadene ved å drive oljeledningen. Et annet eksempel på en felleskontrollert 

de mottar og bærer en andel av kostnadene.

d) eventuelle inntekter av salg eller bruk av deltakerens andel av produksjonen til den felleskontrollerte 

e) eventuelle kostnader deltakeren har pådratt seg med hensyn til sin andel i den felleskontrollerte 
virksomheten.

d) eventuelle inntekter av salg eller bruk av deltakerens andel av den felleskontrollerte virksomhetens 

e) eventuelle kostnader deltakeren har pådratt seg med hensyn til sine andeler i den felleskontrollerte 

av deltakerens andel av produksjonen.

ingen justeringer eller andre konsolideringsprosedyrer når det gjelder disse postene når deltakeren i den 
felleskontrollerte virksomheten presenterer konsernregnskapet.

23  Behandlingen av felleskontrollerte eiendeler gjenspeiler den felleskontrollerte virksomhetens innhold og 
økonomiske realitet samt vanligvis dens juridiske form. Separat regnskapsføring for den felleskontrollerte 
virksomheten selv kan være begrenset til de kostnader som deltakerne pådrar seg i fellesskap og til slutt blir 

felleskontrollerte virksomhetens inntjening.

FELLESKONTROLLERTE FORETAK

et ansvarlig selskap eller et annet foretak som hver av deltakerne har en andel i. Foretaket driver på samme 

kontraktsregulert ordning mellom deltakerne i det felleskontrollerte foretaket.

forpliktelser og kostnader og opptjener inntekter. Foretaket kan inngå kontrakter i eget navn og ordne 

innebærer en deling av den felleskontrollerte virksomhetens produksjon.
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26  Et vanlig eksempel på et felleskontrollert foretak er når to foretak slår sammen sine aktiviteter innenfor en 
bestemt virksomhetsgren ved at relevante eiendeler og forpliktelser overføres til et felleskontrollert foretak. 
Et annet eksempel oppstår når et foretak starter virksomhet i en annen stat sammen med myndighetene eller 

myndigheten eller organet.

27  Mange felleskontrollerte foretak ligner i innhold de felleskontrollerte virksomhetene som det er vist til som 
felleskontrollert drift eller felleskontrollerte eiendeler. Deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten kan av 

felleskontrollert foretak. Tilsvarende kan deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten overføre eiendeler 
som skal benyttes til det felleskontrollerte foretakets felles aktiviteter. Enkelte former for felleskontrollert 

29 Hver deltaker i den felleskontrollerte virksomheten overfører vanligvis kontanter eller andre ressurser til det 

Finansregnskap for en deltaker i felleskontrollert virksomhet

Forholdsmessig konsolidering

30  En deltaker i felleskontrollert virksomhet skal innregne sin andel i et felleskontrollert foretak ved hjelp av 
forholdsmessig konsolidering eller den alternative metoden beskrevet i nr. 38. Når forholdsmessig konsolidering 

31  En deltaker innregner sin andel i et felleskontrollert foretak ved hjelp av ett av de to rapporteringsformatene for 

eller form. I et felleskontrollert foretak har en deltaker kontroll over sin andel av framtidige økonomiske 
fordeler gjennom sin andel i eiendelene og forpliktelsene til den felleskontrollerte virksomheten. Innholdet 
og den økonomiske realiteten gjenspeiles i deltakerens konsernregnskap når deltakeren innregner sine andeler 

rapporteringsformatene for forholdsmessig konsolidering som er beskrevet i nr. 34.

33  Anvendelsen av forholdsmessig konsolidering betyr at deltakerens balanse inneholder deltakerens andel av de 
eiendelene som deltakeren kontrollerer i fellesskap samt andelen av de forpliktelsene som deltakeren er felles 
ansvarlig for. Deltakerens andel av det felleskontrollerte foretakets inntekter og kostnader inngår i deltakerens 
resultatregnskap. Mange av de framgangsmåtene som er relevante for anvendelsen av forholdsmessig 

av IAS 27.

34  Det kan benyttes ulike rapporteringsformater for forholdsmessig konsolidering. Deltakeren i en felleskontrollert 

post. Deltakeren kan for eksempel slå sammen sin andel av det felleskontrollerte foretakets beholdning med 

felleskontrollert virksomhet kan også inkludere separate poster for sin andel av det felleskontrollerte foretakets 

anlegg og utstyr. Begge disse rapporteringsformatene fører til rapportering av identiske resultater og av alle 

henhold til formålene i denne standard.
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motregningen representerer forventningen med hensyn til realisasjon av eiendelen eller oppgjør av forpliktelsen.

36  En deltaker i felleskontrollert virksomhet skal ikke lenger gjøre bruk av forholdsmessig konsolidering fra 
tidspunktet da denne opphører å ha felles kontroll over et felleskontrollert foretak.

37  En deltaker i felleskontrollert virksomhet gjør ikke lenger bruk av forholdsmessig konsolidering fra tidspunktet 
da denne opphører å ta del i kontrollen over et felleskontrollert foretak. Dette kan for eksempel skje når 
deltakeren avhender sine andeler eller når det blir lagt slike eksterne restriksjoner på det felleskontrollerte 

Egenkapitalmetoden

virksomhet innregne sin andel i et felleskontrollert foretak ved hjelp av egenkapitalmetoden.

konsernregnskap.

er beskrevet i IAS 28. Bruken av egenkapitalmetoden støttes av de som hevder at det ikke er hensiktsmessig å 
slå sammen kontrollerte poster med felleskontrollerte poster og av de som mener at deltakere bare har betydelig 

andel av de framtidige økonomiske fordelene. Ikke desto mindre tillater denne standard at egenkapitalmetoden 
kan brukes som en alternativ metode ved innregning av andeler i felleskontrollerte foretak.

41  En deltaker i felleskontrollert virksomhet skal ikke lenger gjøre bruk av egenkapitalmetoden fra tidspunktet da 

Unntak fra forholdsmessig konsolidering og egenkapitalmetoden

samsvar med nevnte IFRS.

skal deltakeren regnskapsføre sin andel i samsvar med IAS 27. Fra tidspunktet da et felleskontrollert foretak 

andel i samsvar med IAS 28.

med nr. 37–42 i IAS 27.

tilgjengelige.
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skal innregningen av alle deler av en gevinst eller et tap fra transaksjonen gjenspeile transaksjonens innhold. 

av gevinsten eller tapet som er henførbart til de andre deltakernes andeler(1). Deltakeren i en felleskontrollert 
virksomhet skal innregne det fulle beløpet for eventuelle tap når bidraget eller salget godtgjør en reduksjon i 
netto realiserbar verdi av omløpsmidler eller tap ved verdifall.

deltakeren ikke innregne sin andel av overskuddet i den felleskontrollerte virksomheten fra transaksjonen 
før det skjer et salg til en uavhengig part. En deltaker i felleskontrollert virksomhet skal innregne sin andel 

innregnes umiddelbart når de representerer en reduksjon i netto realiserbar verdi av omløpsmidler eller et tap 
ved verdifall.

50  For å kunne vurdere om en transaksjon mellom en deltaker i felleskontrollert virksomhet og den felleskontrollerte 

avhending av eiendelen.

i samsvar med IAS 28.

52  Driftsansvarlige eller ledere for en felleskontrollert virksomhet skal regnskapsføre alle honorarinntekter i 

en felleskontrollert virksomhet. Driftsansvarlige blir vanligvis betalt et ledelseshonorar for slike tjenester. 
Honorarene regnskapsføres av den felleskontrollerte virksomheten som kostnad.

54  En deltaker i felleskontrollert virksomhet skal opplyse om det samlede beløpet for følgende betingede 

liten:

a) alle betingede forpliktelser som deltakeren i en felleskontrollert virksomhet har pådratt seg i tilknytning 

b) deltakerens andel av de betingede forpliktelsene til selve de felleskontrollerte virksomhetene som 

deltakerne i en felleskontrollert virksomhet.

55  En deltaker i felleskontrollert virksomhet skal opplyse om det samlede beløpet for følgende tilsagn med hensyn 
til sine andeler i felleskontrollert virksomhet atskilt fra andre tilsagn:

a) alle tilsagn om kapitalinnskudd som deltakeren i en felleskontrollert virksomhet har i tilknytning til sine 

b) deltakerens andel av de felleskontrollerte virksomhetenes egne tilsagn om kapitalinnskudd.

(1



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1440 2.10.2014

56  En deltaker i felleskontrollert virksomhet skal gi opplysninger i form av en oversikt over og en beskrivelse 
av andeler i betydelige felleskontrollerte virksomheter og eierandel i felleskontrollerte foretak. En deltaker 
i en felleskontrollert virksomhet som innregner sine andeler i felleskontrollerte foretak ved hjelp av et 

inntekter og kostnader knyttet til deltakerens andeler i felleskontrollerte virksomheter.

57  En deltaker i felleskontrollert virksomhet skal opplyse om hvilken metode som benyttes til å innregne dennes 
andeler i felleskontrollerte foretak.

IKRAFTTREDELSE

58  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

2000).
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 32

Standarden 

kunne nettopresenteres under.

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.

dersom utstederen i samsvar med nr. 4 d) i IFRS 4 velger å anvende IFRS 4 ved innregning og måling av 
kontrakter.

Disse instrumentene er imidlertid underlagt alle andre krav i denne standard. Denne standard får dessuten 
anvendelse på derivativer som er innebygd i disse instrumentene (se IAS 39).

andre aksjebaserte betalingsordninger.

eller bruksbehov.
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a) når vilkårene i kontrakten tillater begge parter å gjøre opp kontrakten netto i kontanter eller i et annet 

kort periode etter levering med det formål å generere et overskudd fra kortsiktige svingninger i pris eller 

derfor omfattes av denne standard.

under virkeområdet for denne standard. En slik kontrakt kan ikke inngås med det formål å motta eller levere 

11  Følgende begreper anvendes i denne standard:

d) en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter og som er

i) et ikke-derivat som foretaket er eller kan bli forpliktet til å motta et variabelt antall av foretakets egne 

ii) et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved et bytte av et fast kontantbeløp 

grunn omfatter ikke foretakets egne egenkapitalinstrumenter instrumenter som selv er kontrakter for 
framtidig mottak eller levering av foretakets egne egenkapitalinstrumenter.

a) en kontraktsregulert plikt til å 
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b) en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter og som er

i) et ikke-derivat som foretaket er eller kan bli forpliktet til å levere et variabelt antall av foretakets egne 

ii) et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved et bytte av et fast kontantbeløp 

grunn omfatter ikke foretakets egne egenkapitalinstrumenter instrumenter som selv er kontrakter for 
framtidig mottak eller levering av foretakets egne egenkapitalinstrumenter.

fradrag for alle foretakets forpliktelser.

IAS 39:

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– transaksjonsutgifter.

og trenger ikke foreligge skriftlig.

forvaltningsselskaper og offentlige organer.

PRESENTASJON

Forpliktelser og egenkapital (se også AG25–AG29)
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bokstav a) og b) nedenfor er oppfylt.

a) Instrumentet inneholder ingen kontraktsregulert plikt til å

ugunstige for utstederen.

i) et ikke-derivat som ikke inneholder noen kontraktsregulert plikt for utstederen til å levere et variabelt 

ii) et derivat som bare vil bli gjort opp av utstederen ved et bytte av et fast kontantbeløp eller en annen 

ikke utstederens egne egenkapitalinstrumenter instrumenter som selv er kontrakter for framtidig 
mottak eller levering av utsteders egne egenkapitalinstrumenter.

av et egenkapitalinstrument kan ha rett til å motta en proratarisk andel av et eventuelt utbytte eller andre 

Eksempler:

a) En preferanseaksje som fastsetter obligatorisk innløsning av utsteder til et beløp som er fast eller som kan 

kreve at utsteder løser inn instrumentet på eller etter et bestemt tidspunkt til et beløp som er fast eller som 

med innløsningsrett gir innehaver rett til en residualinteresse i en utsteders eiendeler. Det faktum at det 

kan for eksempel gi andelseiere eller medlemmer rett til å innløse sine interesser hos utsteder når som helst 

i regnskapsoppstillingene til et foretak som ikke har noen innskutt egenkapital (for eksempel enkelte 
Illustrative Example

Illustrative 
Example nr. 8).
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påvirker ikke foretakets kontraktsregulerte plikt eller innehavers kontraktsregulerte rettighet i henhold til 
instrumentet.

forpliktelse fordi foretaket ikke har noen ubetinget rett til å unngå å levere kontanter eller en annen 

Eksempler:

unnlater å foreta utdelinger eller å innløse instrumentet. Dersom et foretak bare kan unngå en overføring 

levere enten

ii) foretakets egne aksjer hvis verdi i vesentlig grad anses for å overstige verdien av kontantene eller en 

Selv om foretaket ikke har noen eksplisitt kontraktsregulert plikt til å levere kontanter eller en annen 

er innehaver uansett garantert mottak av et beløp som minst er lik alternativet for oppgjør i kontanter (se 
nr. 21).

Oppgjør i foretakets egne egenkapitalinstrumenter (nr. 16 b))

21  En kontrakt er ikke et egenkapitalinstrument bare fordi den kan føre til mottak eller levering av foretakets egne 
egenkapitalinstrumenter. Et foretak kan ha en kontraktsregulert rett eller plikt til å motta eller levere sine egne 

plikten. En slik kontraktsregulert rett eller plikt kan være for et fast beløp eller et beløp som svinger helt eller 
delvis i takt med endringer i en annen variabel enn markedskursen på foretakets egne egenkapitalinstrumenter 

1

b) en kontrakt om å levere så mange av foretakets egne egenkapitalinstrumenter som i verdi tilsvarer 100 unser 

variabelt antall av sine egne egenkapitalinstrumenter som et middel til å gjøre opp kontrakten. Derfor uttrykker 
kontrakten ikke noen residualinteresse i et foretaks eiendeler etter at alle foretakets forpliktelser er fratrukket.

22  En kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at foretaket (mottar eller) leverer et fast antall av 

egenkapitalinstrument. En utstedt aksjeopsjon som for eksempel gir motparten en rett til å kjøpe et fast antall av 

kan være et egenkapitalinstrument. Alle vederlag som mottas (for eksempel mottatt premie for en utstedt 
opsjon eller tegningsrett for foretakets egne aksjer) legges direkte til egenkapitalen. Alle betalte vederlag (for 
eksempel betalt premie for en kjøpt opsjon) trekkes direkte fra egenkapitalen. Endringer i den virkelige verdien 

(1
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23  En kontrakt som innebærer en plikt for et foretak til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter for kontanter 

Dette er tilfellet selv om selve kontrakten er et egenkapitalinstrument. Et eksempel er et foretaks plikt i henhold 
til en ikke-børsomsatt terminkontrakt til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter for kontanter. Når den 

motparten utøver en rett til innløsning (for eksempel en utstedt salgsopsjon som gir motparten rett til å selge et 
foretaks egne egenkapitalinstrumenter tilbake til foretaket til en fast pris).

24  En kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at det leverer eller mottar et fast antall av egne 

sine egne egenkapitalinstrumenter mot et kontantbeløp beregnet til å være lik verdien av 100 unser gull.

Vilkår for betinget oppgjør

eller ikke inntreffer noen usikre framtidige hendelser (eller avhengig av utfallet av usikre omstendigheter) 

nettoinntekt eller forholdstallet mellom gjeld og egenkapital. Utsteder av et slikt instrument har ikke en 

mindre

a) den delen av bestemmelsen om betinget oppgjør som ville kunne framtvinge oppgjør i kontanter eller en 

Oppgjørsalternativer

derivatet ble et egenkapitalinstrument.

der utsteder kan bestemme om den skal gjøres opp i kontanter eller ved bytte av utsteders egne aksjer mot 

 nr. 9–12)

foretaket. En obligasjon eller et tilsvarende instrument som innehaver kan konvertere til et fast antall ordinære 



2.10.2014 Nr. 56/1447EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

et slikt instrument er i alt vesentlig det samme som samtidig å utstede et gjeldsinstrument med en bestemmelse 

aksjetegningsretter. I samsvar med dette presenterer foretaket alltid forpliktelsen og egenkapitaldelene separat 
i foretakets balanse.

synes å ha blitt økonomisk fordelaktig for enkelte innehavere. Det kan være at innehavere ikke alltid opptrer 

kontraktsregulerte plikt til å foreta framtidige betalinger vil fortsatt være utestående inntil den opphører ved 

er instrumenter som uttrykker en residualinteresse i et foretaks eiendeler etter fradrag for alle foretakets 

Summen av de balanseførte verdiene henført til forpliktelses- og egenkapitaldelene ved førstegangsinnregning 
er alltid lik den virkelige verdien som ville blitt tildelt instrumentet som helhet. Ingen gevinster eller tap oppstår 
ved at bestanddelene i instrumentet førstegangsinnregnes separat.

32 I henhold til tilnærmingsmåten beskrevet i nr. 31 beregner utsteder av en obligasjon som er konvertibel til 

forpliktelse (herunder eventuelle innebygde derivatdeler som ikke er egenkapital) som ikke har noen tilknyttet 
egenkapitaldel. Den balanseførte verdien av egenkapitalinstrumentet som retten til å konvertere instrumentet 

Egne aksjer (se også AG36)

utstedelse eller annullering av et foretaks egne egenkapitalinstrumenter. Slike egne aksjer kan kjøpes og 

direkte i egenkapitalen.

nærstående parter.

Rente, utbytte, tap og gevinster (se også AG37)

skattemessige fordeler. Transaksjonsutgifter for en egenkapitaltransaksjon skal regnskapsføres som et fradrag i 

dermed innregnes som kostnader på samme måte som renter på en obligasjon. Tilsvarende blir gevinster og 

37  Et foretak vil typisk pådra seg ulike utgifter i forbindelse med utstedelse eller kjøp av sine egne 

Transaksjonsutgiftene for en egenkapitaltransaksjon regnskapsføres som et fradrag i egenkapitalen (fratrukket 
eventuelle tilknyttede skattemessige fordeler) i den utstrekning de er marginale utgifter direkte henførbare 
til egenkapitaltransaksjonen som ellers ikke ville ha påløpt. Utgifter til en egenkapitaltransaksjon som ikke 
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forpliktelses- og egenkapitaldelen av instrumentet i forhold til fordelingen av provenyet. Transaksjonsutgifter 
som er felles for mer enn én transaksjon (for eksempel utgifter til samtidig salg av noen aksjer og børsnotering 
av andre aksjer) fordeles på disse transaksjonene ut fra et fordelingsgrunnlag som er rasjonelt og i 
overensstemmelse med tilsvarende transaksjoner.

39  Beløpet for transaksjonsutgifter regnskapsført som et fradrag i egenkapitalen i perioden skal opplyses separat 

forpliktelser eller som en separat post. I tillegg til kravene i denne standard er opplysninger om renter og 
utbytte underlagt kravene i IAS 1 og IFRS 7. På grunn av forskjeller mellom rente og utbytte med hensyn 
til skattemessig fradragsrett er det under enkelte omstendigheter ønskelig å opplyse om disse separat i 
resultatregnskapet. Opplysninger om skattemessige virkninger skal gis i samsvar med IAS 12.

inntekt eller kostnad i resultatet selv når disse er knyttet til et instrument som inneholder en rettighet til 

henhold til IAS 1 skal foretaket presentere eventuelle gevinster eller tap som oppstår ved ny måling av et slikt 
instrument separat i resultatregnskapet når det er relevant for å forklare foretakets inntjening.

b) har til hensikt enten å gjøre dem opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen 
under ett.

ikke motregne den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen (se IAS 39 nr. 36).

deres respektive kjennetegn som foretakets ressurser eller plikter.

en gevinst eller et tap.

på annen måte utligne hele eller en del av det beløp denne skylder en kreditor ved å føre mot dette beløpet et 
beløp som kreditor skylder debitor. I sjeldnere tilfeller kan en debitor ha en juridisk rett til å benytte et beløp 

avtale mellom de tre partene som helt klart fastsetter debitors rett til å motregne. Fordi retten til å motregne er 

som anvendes på forholdene mellom partene må tas i betraktning.

imidlertid i seg selv ikke et tilstrekkelig grunnlag for nettopresentasjon. I fravær av en hensikt om å utøve 

foretaks framtidige kontantstrømmer. Når et foretak har til hensikt å utøve denne retten eller å foreta et oppgjør 

disse kontantstrømmene er eksponert for. En parts eller begge parters hensikt om å gjøre opp på nettogrunnlag 

uendret.
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47  Et foretaks hensikter med hensyn til oppgjør av visse eiendeler og forpliktelser kan påvirkes av foretakets 

dermed bli eksponert for kredittrisiko for hele beløpet for eiendelen eller likviditetsrisiko for hele beløpet for 
forpliktelsen. Slike risikoeksponeringer kan være betydelige selv om de er relativt kortvarige. Dermed blir 

transaksjonene faktisk skjer samtidig.

primære risikoeksponering (for eksempel eiendeler og forpliktelser i en portefølje av ikke-børsomsatte 

ved hjelp av et krav i henhold til en forsikringskontrakt.

andre omstendigheter som fører til at en motpart ikke lenger kan oppfylle sine plikter. En nettooppgjørsordning 
skaper ofte en rett til å motregne som blir håndhevbar og påvirker realiseringen eller oppgjøret av enkeltstående 

under andre omstendigheter som ikke forventes å oppstå i normal virksomhet. En nettooppgjørsordning gir ikke 

virkningene av ordningen på et foretaks eksponering for kredittrisiko i samsvar med IFRS 7 nr. 36.

IKRAFTTREDELSE

96  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Et foretak skal ikke anvende denne standard på årsregnskap som 

herunder endringene utgitt i mars 2004. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder som begynner 

97  Denne standard skal anvendes med tilbakevirkende kraft.

, revidert i 
2000(1).

(1  
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99  Denne standard erstatter følgende tolkninger:

100  Denne standard opphever utkast til SIC-tolkning D34: «Finansielle instrumenter — instrumenter eller 

Vedlegg

VEILEDNING I ANVENDELSE

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard.

DEFINISJONER (NR. 11–14)

motta kontanter fra institusjonen eller til å utstede en sjekk eller et tilsvarende instrument mot sitt innestående 

d) obligasjoner som innehas eller er utstedt.

I hvert enkelt tilfelle svarer den ene parts kontraktsregulerte rett til å motta (eller plikt til å betale) til den annen 
parts tilsvarende plikt til å betale (eller rett til å motta).

kapitalgjeldsbrev) gir vanligvis innehaveren en kontraktsregulert rett til å motta akontobetalinger av renter på 

eller med rett til å motta tilbakebetaling av hovedstolen på vilkår som gjør dette svært usannsynlig eller som 

foretaket foretar evigvarende betalinger tilsvarende en fast rentesats på 8 prosent av en pålydende pariverdi 
1

det at utsteder påtar seg en kontraktsregulert plikt til å foreta en strøm av framtidige rentebetalinger som har 

(1
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kontanter eller til at det anskaffes eller utstedes et egenkapitalinstrument.

kravet mot garantisten om å levere i henhold til sin plikt begge er betinget av en framtidig misligholdshandling 

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

blandede betalinger av hovedstol og renter i henhold til en låneavtale. Utleieren regnskapsfører sin investering 
i det beløpet som skal mottas i henhold til leiekontrakten istedenfor selve den leide eiendelen. En operasjonell 
leieavtale blir på den annen side ansett som i hovedsak en ikke fullført kontrakt som binder utleieren til å levere 
bruken av en eiendel i framtidige perioder i bytte mot vederlag tilsvarende et honorar for en tjeneste. Utleieren 
fortsetter å regnskapsføre selve den leide eiendelen og ikke de framtidige beløp som skal mottas i henhold til 

forfalt og skal betales).

den utgående strømmen av økonomiske fordeler tilknyttet disse er levering av varer og tjenester og ikke en 

eiendeler. Regnskapsføring av inntektsskatt omhandles i IAS 12. Tilsvarende oppstår ikke underforståtte 

Egenkapitalinstrumenter

tegne seg for eller kjøpe et fast antall ordinære aksjer uten innløsningsrett i det utstedende foretaket i bytte 

egenkapitalinstrument for foretaket. Dersom en slik kontrakt imidlertid medfører en plikt for foretaket til å 

en forpliktelse når denne gjør de formelle handlinger for å foreta en utdeling og blir rettslig forpliktet overfor 
aksjonærene til dette. Dette kan være tilfellet etter en erklæring om utbytte eller når foretaket kommer under 

gjenanskaffe et fast antall av sine egne egenkapitalinstrumenter i bytte mot levering av et fast kontantbeløp eller 

Finansielle derivater

innenfor denne standards virkeområde.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1452 2.10.2014

ugunstige. Disse fører imidlertid generelt(1

forfall. Enkelte instrumenter inneholder både en rett og en plikt til å foreta et bytte. Fordi vilkårene for byttet 

er kontraktens underliggende. Motsatt påtar utstederen av en opsjon seg en plikt til å gi avkall på potensielle 
framtidige økonomiske fordeler eller å ta på seg potensielle tap av økonomiske fordeler knyttet til endringer 

skal byttes ved utøvelsen av opsjonen. Arten av innehaverens rett og av utstederens plikt påvirkes ikke av 
sannsynligheten for at opsjonen vil bli utøvd.

forpliktelse) tilsvarende en plikt i henhold til en utstedt kjøpsopsjon. På samme måte som med opsjoner 

til en opsjonskontrakt bare forekommer dersom og når innehaveren av opsjonen velger å utøve den.

omsettes på en børs.

typen. Noen er standardiserte i form og omsettes i organiserte markeder på stort sett samme måte som enkelte 

imidlertid faktisk den underliggende råvaren. Muligheten til å kunne kjøpe eller selge en råvarekontrakt for 

(1

byttet ved inngåelsen (og byttet tilbake ved forfall).



2.10.2014 Nr. 56/1453EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

oppgjør av plikten til å motta eller levere råvaren endrer ikke kontraktens fundamentale karakter på en måte 

ut over tidspunktet da de fysiske eiendelene blir overført. Dette er for eksempel tilfellet med kjøp eller salg av 
varer på kreditt.

av faste beløp. Hovedstolen til en obligasjon kan for eksempel beregnes ved å anvende markedsprisen på olje 
som gjelder ved obligasjonens forfall på en fast mengde olje. Hovedstolen indeksfastsettes med henvisning til 

oljetilknyttet obligasjon kan for eksempel gi innehaveren rett til å motta en strøm av faste periodiske 

verdi i forhold til bytteforholdet mellom kontanter og olje (bytteprisen) som ligger i obligasjonen. Hensikten 
hos innehaveren av obligasjonen med hensyn til utøvelse av opsjonen påvirker ikke det reelle innholdet i 

samtidig.

PRESENTASJON

Forpliktelser og egenkapital (nr. 15–27)

preferanseaksje som for eksempel inneholder bestemmelser om innløsning på et bestemt tidspunkt eller etter 

eiendeler til innehaveren av aksjen. En utsteders mulige manglende evne til å oppfylle en plikt om å innløse en 

om innløsning av aksjene fullt og helt hos utstederen. Det kan imidlertid oppstå en plikt når utstederen av 

aksjene.

grunn av restriksjoner på utbetaling av utbytte på de ordinære aksjene dersom utbytte ikke blir betalt på 
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Oppgjør i foretakets egne egenkapitalinstrumenter (nr. 21–24)

a) En kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at det mottar eller leverer et fast antall av egne aksjer 

som gir motparten en rett til å kjøpe et fast antall av foretakets aksjer til et fast kontantbeløp. Dersom 
kontrakten imidlertid krever at foretaket kjøper (innløser) sine egne aksjer for kontanter eller en annen 

henhold til en ikke-børsomsatt terminkontrakt til å kjøpe tilbake et fastsatt antall egne aksjer til et fastsatt 
kontantbeløp.

er et utstedt opsjon som krever at foretaket kjøper tilbake sine egne aksjer for kontanter dersom motparten 
utøver sin opsjon.

aksjeopsjon som skal gjøres opp netto i kontanter.

d) En kontrakt som vil bli gjort opp i et varierende antall av foretakets egne aksjer hvis verdi er lik et fast 

Vilkår for betinget oppgjør (nr. 25)

En kontrakt som bare krever oppgjør i kontanter eller i et variabelt antall av foretakets egne aksjer når 

egenkapitalinstrument. Tilsvarende kan oppgjør i et fast antall av et foretaks egne aksjer i henhold til kontrakt 

Behandling i konsernregnskap

betingelser mellom medlemmer av konsernet og innehaverne av instrumentet ved avgjørelsen av om konsernet 
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andre avtaler mellom medlemmer i konsernet og innehaverne av instrumentet tas i betraktning for å sikre at 
konsernregnskap gjenspeiler de kontraktene og transaksjonene som konsernet som helhet har inngått. I den 

inneholder gjelds- og egenkapitaldeler.

verdien av forpliktelsesdelen nåverdien av den kontraktsmessig fastsatte strømmen av framtidige 

men uten konverteringsopsjonen.

b) Egenkapitalinstrumentet er en innebygd opsjon om å konvertere forpliktelsen til utsteders egenkapital. Den 
virkelige verdien av denne opsjonen omfatter dens tidsverdi og dens eventuelle egenverdi. Denne opsjonen 
har verdi ved førstegangsinnregning selv om den er dårlig posisjonert for utøvelse.

den som egenkapital. Den opprinnelige egenkapitaldelen gjenstår som egenkapital (selv om den kan overføres 
fra én post i egenkapitalen til en annen). Det foreligger ingen gevinster eller tap ved konvertering ved forfall.

vederlaget samt eventuelle transaksjonsutgifter ved tilbakekjøpet eller innløsningen på instrumentets 
forpliktelses- og egenkapitaldeler på tidspunktet for transaksjonen. Den metoden som benyttes til fordeling av 
det betalte vederlaget samt transaksjonsutgiftene på de separate bestanddelene er i overensstemmelse med den 
metoden som ble benyttet i den opprinnelige fordelingen for de separate bestanddelene av provenyet mottatt av 

b) omfanget av vederlaget knyttet til egenkapitaldelen blir innregnet i egenkapitalen.

tilby et mer fordelaktig konverteringsforhold eller betale et annet tilleggsvederlag i tilfellet av konvertering før 
et nærmere angitt tidspunkt. Differansen på tidspunktet da vilkårene blir endret mellom den virkelige verdien 
av det vederlaget innehaveren mottar ved konvertering av instrumentet i henhold til de reviderte vilkårene og 

innregnes som tap i resultatet.

Egne aksjer (nr. 33 og 34)

fra disse egenkapitalinstrumentene i egenkapitalen. Men når et foretak holder sin egenkapital på vegne av 
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Rente, utbytte, tap og gevinster (nr. 35–41)

nåverdien av innløsningsbeløpet. Avviklingen av diskonteringen for denne bestanddel blir innregnet i resultatet 

innregnet som en utdeling av resultatet. En lignende behandling ville anvendes dersom innløsningen ikke 

ordinære aksjer beregnet til å tilsvare et fast beløp eller et beløp basert på endringer i en underliggende variabel 

juridisk rett til å motregne de innregnede beløpene. Et foretak kan ha en betinget rett til å motregne innregnede 

ordning oppfyller dermed ikke betingelsene for motregning.

på nettogrunnlag med mindre de oppfyller kriteriene for motregning i nr. 42.



2.10.2014 Nr. 56/1457EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 33

1  Formålet med denne standard er å sette opp prinsipper for fastsettelse og presentasjon av resultat per aksje for 
å forbedre muligheten for sammenligning av inntjening mellom ulike foretak i samme rapporteringsperiode og 
mellom ulike rapporteringsperioder for samme foretak. Selv om opplysninger om resultat per aksje inneholder 

beregningen av resultat per aksje.

2  Denne standard får anvendelse på

i) hvis ordinære eller potensielle ordinære aksjer omsettes i et offentlig marked (på en innenlandsk eller 

b) konsernregnskapet til et konsern med et morforetak

i) hvis ordinære eller potensielle ordinære aksjer omsettes i et offentlig marked (på en innenlandsk eller 

utstede ordinære aksjer i et offentlig marked.

denne standard.

presenteres på grunnlag av konsolidert informasjon. Et foretak som velger å opplyse om resultat per aksje 

oppstilling av separat resultatregnskap. Et foretak skal ikke presentere slike opplysninger om resultat per aksje 
i konsernregnskapet.

DEFINISJONER

5  Følgende begreper anvendes i denne standard:

ordinære aksjer utstedes ved oppfyllelse av nærmere angitte betingelser.

blir oppfylt.

kontantsum eller annet vederlag ved oppfyllelse av nærmere angitte betingelser i en betinget aksjeavtale.

utstedes ved oppfyllelse av nærmere angitte betingelser.

ordinære aksjer.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1458 2.10.2014

til ordinære aksjer.

nærmere angitt kurs i en gitt periode.

motta utbytte.

7  Eksempler på potensielle ordinære aksjer er:

for eksempel kjøp av en virksomhet eller andre eiendeler.

: «Finansielle instrumenter — 

Basisresultat per aksje

9  Et foretak skal beregne beløp for basisresultat per aksje for resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere 

10  Basisresultat per aksje skal beregnes ved å dividere resultatet henførbart til morforetakets ordinære eiere 
(telleren) med veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer (nevneren) i løpet av perioden.

11  Formålet med informasjon om basisresultat per aksje er å gi et mål på andelen av foretakets inntjening i 
rapporteringsperioden for hver ordinær aksje i morforetaket.

Resultat

12  For å beregne basisresultat per aksje skal de beløp som er henførbare til morforetakets eiere for

egenkapital.

beregningen av resultatet i perioden som er henførbart til morforetakets ordinære eiere (se IAS 1: «Presentasjon 
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enten utbytte er vedtatt eller ikke. Beløpet for preferanseutbytte for perioden omfatter ikke eventuelt 
preferanseutbytte på kumulative preferanseaksjer for tidligere perioder som er betalt eller vedtatt i 
inneværende periode.

15  Preferanseaksjer som i begynnelsen gir rett til et lavt utbytte for å kompensere et foretak for å ha solgt 

utbytte. Eventuell rabatt eller overkurs ved den opprinnelige utstedelsen av preferanseaksjer med stigende 

i beregningen av resultat per aksje.

16  Preferanseaksjer kan kjøpes tilbake i henhold til et foretaks offentlige overtakelsestilbud til innehaverne. Det 
som den virkelige verdien av vederlaget betalt til eierne av preferanseaksjene overstiger den balanseførte 

en belastning av opptjent egenkapital for foretaket. Dette beløpet blir fratrukket i beregningen av resultat 
henførbart til morforetakets ordinære eiere.

17  En tidlig konvertering av konvertible preferanseaksjer kan framtvinges av et foretak gjennom gunstige 
endringer i de opprinnelige konverteringsvilkårene eller ved betaling av et tilleggsvederlag. Det overskytende 
av den virkelige verdien av de ordinære aksjene eller annet betalt vederlag utover den virkelige verdien av de 

18  Et eventuelt overskytende av preferanseaksjenes balanseførte verdi utover den virkelige verdien av det 

ordinære eiere.

Aksjer

19 For å beregne basisresultat per aksje skal antallet ordinære aksjer være lik veid gjennomsnittlig antall ordinære 
utestående aksjer i perioden.

20  Bruken av veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer i perioden gjenspeiler at størrelsen på 
aksjekapitalen kan ha variert i løpet av perioden som følge av at et større eller mindre antall aksjer til enhver 
tid har vært utestående. Det veide gjennomsnittlige antallet ordinære utestående aksjer i løpet av perioden er 

tilbake eller utstedt i løpet av perioden og multiplisert med en tidsveiingsfaktor. Tidsveiingsfaktoren er antallet 

det veide gjennomsnittet er i mange tilfeller tilstrekkelig.

21 Aksjer inkluderes vanligvis i veid gjennomsnittlig antall aksjer fra tidspunktet da vederlaget for dem skal 

Tidsplanen for inkludering av ordinære aksjer fastsettes av de vilkår og betingelser som er knyttet til utstedelsen 
av dem. Det skal tas tilstrekkelig hensyn til det reelle innholdet i enhver kontrakt som er knyttet til utstedelsen.
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22  Ordinære aksjer utstedt som en del av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost blir inkludert i det 
veide gjennomsnittlige antallet aksjer fra og med overtakelsestidspunktet. Dette skyldes at det overtakende 
foretaket inkorporerer det overtatte foretakets resultat i sitt resultatregnskap fra dette tidspunktet.

beregningen av basisresultat per aksje fra og med tidspunktet da kontrakten inngås.

24  Aksjer med betinget utstedelse behandles som utestående og inkluderes bare i beregningen av basisresultat per 
aksje fra og med tidspunktet da alle nødvendige betingelser er oppfylt (dvs. hendelsene har inntruffet). Aksjer 

aksjene ikke lenger kan tilbakekalles.

ordinære utestående aksjer uten noen tilsvarende endring i ressurser.

endring i ressurser. Eksempler på dette er

d) en motsatt aksjesplitt (aksjespleis).

28  I en fonds- eller bonusemisjon eller en aksjesplitt blir ordinære aksjer utstedt til eksisterende aksjeeiere uten 
noe tilleggsvederlag. Derfor økes antallet ordinære utestående aksjer uten noen tilsvarende økning i ressurser. 
Antallet ordinære utestående aksjer før hendelsen blir justert for den forholdsmessige endringen i antallet 
ordinære utestående aksjer som om hendelsen hadde forekommet i begynnelsen av den tidligste presenterte 
perioden. I en to-for-en-bonusutstedelse blir for eksempel antallet ordinære utestående aksjer før utstedelsen 

å få antallet ekstra ordinære aksjer.

29  En sammenslåing av ordinære aksjer reduserer generelt antallet ordinære utestående aksjer uten noen 

Et eksempel er en aksjesammenslåing kombinert med et særlig utbytte. Det veide gjennomsnittlige antallet 

i antallet ordinære aksjer fra og med tidspunktet da det særlige utbyttet blir innregnet.

Utvannet resultat per aksje

30  Et foretak skal beregne utvannet basisresultat per aksje for resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere 

31  For å beregne utvannet resultat per aksje skal et foretak justere resultat henførbart til morforetakets ordinære 
eiere og veid gjennomsnittlig antall utestående aksjer for virkningene av alle utvannende potensielle ordinære 
aksjer.

32 Formålet med utvannet resultat per aksje er det samme som formålet med basisresultat per aksje — å gi et mål 
på hver enkelt ordinær aksjes andel i et foretaks inntjening — med virkning for alle utvannende potensielle 
ordinære aksjer utestående i løpet av perioden. Som en følge av dette

a) økes resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere med etter skatt-beløp for utbytte og renter innregnet 

endringer i inntekt eller kostnad som ville følge av konvertering av de utvannende potensielle ordinære 
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b) økes veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer med veid gjennomsnittlig antall ekstra ordinære 
aksjer som ville vært utestående under forutsetning av konvertering av alle utvannende potensielle ordinære 
aksjer.

Resultat

33  For å beregne utvannet resultat per aksje skal et foretak justere resultat henførbart til morforetakets ordinære 

a) alt utbytte eller andre poster knyttet til utvannende potensielle ordinære aksjer som er trukket fra for å 

utvannende potensielle ordinære aksjene.

til morforetakets ordinære eiere. Derfor blir resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere beregnet i 

Kostnadene tilknyttet potensielle ordinære aksjer omfatter transaksjonsutgifter og rabatter regnskapsført i 

revidert i 2003).

35  Konvertering av potensielle ordinære aksjer kan medføre endringer i annen inntekt eller kostnad. Reduksjon av 

føre til en økning i kostnad knyttet til en ikke-diskresjonær overskuddsdelingsordning for de ansatte. For å 
beregne utvannet resultat per aksje blir resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere justert for alle slike 
konsekvensendringer i inntekt eller kostnad.

Aksjer

36  For å beregne utvannet resultat per aksje skal antallet ordinære aksjer være lik veid gjennomsnittlig antall 

blitt utstedt ved konverteringen av alle utvannende potensielle ordinære aksjer til ordinære aksjer. Utvannende 
potensielle ordinære aksjer skal anses for å ha blitt konvertert til ordinære aksjer ved begynnelsen av perioden 

37  Utvannende potensielle ordinære aksjer skal fastsettes separat for hver av periodene som presenteres. Antallet 

veid gjennomsnitt av de utvannende potensielle ordinære aksjene som omfattes av hver av delårsberegningene.

38  Potensielle ordinære aksjer vektes med den perioden de er utestående. Potensielle ordinære aksjer som blir 

for den delen av perioden de er utestående. Potensielle ordinære aksjer som blir konvertert til ordinære aksjer i 

basisresultat og utvannet resultat per aksje.

ståstedet til innehaveren av de potensielle ordinære aksjene.

foretaket eller i den felleskontrollerte virksomheten har en utvannende virkning på basisresultatet per aksje i 
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Utvannende potensielle ordinære aksjer

ordinære aksjer ville ha redusert resultat per aksje fra videreført virksomhet.

42  Et foretak bruker resultat fra videreført virksomhet henførbart til morforetaket som det kontrolltallet som 
benyttes til å slå fast om potensielle ordinære aksjer er utvannende eller motsatt utvannende. Resultatet av 

avviklet virksomhet.

43  Potensielle ordinære aksjer er motsatt utvannende når konverteringen av dem til ordinære aksjer vil øke resultat 

utøvelse eller annen utstedelse av potensielle ordinære aksjer som ville hatt en motsatt utvannende virkning på 
resultat per aksje.

eller serie av potensielle ordinære aksjer betraktet separat og ikke under ett. Rekkefølgen som potensielle 

de ikke påvirker telleren i beregningen.

45  For å beregne utvannet resultat per aksje skal et foretak forutsette utøvelse av utvannende opsjoner og 
tegningsretter i foretaket. Det antatte provenyet fra disse instrumentene skal anses som om det var blitt mottatt 
ved utstedelse av ordinære aksjer til gjennomsnittlig markedskurs på ordinære aksjer i løpet av perioden. 
Differansen mellom antallet utstedte ordinære aksjer og antallet ordinære aksjer som ville ha blitt utstedt 

ordinære aksjer uten vederlag.

46  Opsjoner og tegningsretter er utvannende når de vil føre til at det utstedes ordinære aksjer for mindre enn 
gjennomsnittlig markedskurs på ordinære aksjer i løpet av perioden. Omfanget av utvanningen er gjennomsnittlig 
markedskurs på ordinære aksjer i løpet av perioden med fradrag for utstedelseskursen. For å beregne utvannet 
resultat per aksje skal potensielle ordinære aksjer derfor behandles som om de bestod av følgende:

a) En kontrakt om å utstede et visst antall ordinære aksjer til aksjenes gjennomsnittlige markedskurs i løpet av 

eller motsatt utvannende. De ses bort ifra ved beregningen av utvannet resultat per aksje.

b) En kontrakt om å utstede de gjenværende ordinære aksjene uten vederlag. Slike ordinære aksjer genererer 

er derfor utvannende og legges til antallet ordinære utestående aksjer i beregningen av utvannet resultat per 
aksje.

47  Opsjoner og tegningsretter har bare en utvannende virkning når gjennomsnittlig markedskurs på ordinære 
aksjer i løpet av perioden overstiger utøvelseskursen på opsjonene eller tegningsrettene (dvs. de er godt 
posisjonert for utøvelse). Tidligere rapportert resultat per aksje blir ikke justert med tilbakevirkende kraft for å 
gjenspeile endringer i kurser på ordinære aksjer.

av alle varer eller tjenester som i framtiden skal leveres til foretak i henhold til aksjeopsjonen eller andre 
aksjebaserte betalingsordninger.

innvinnes. De behandles som utestående på tildelingstidspunktet. Inntjeningsbaserte aksjeopsjoner for ansatte 
blir behandlet som aksjer med betinget utstedelse fordi utstedelsen av dem er betinget av at særlige betingelser 
blir oppfylt i tillegg til tidsforløpet.
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Konver t ib l e  i n s t rumen te r

49  Den utvannende virkningen av konvertible instrumenter skal gjenspeiles i utvannet resultat per aksje i samsvar 
med nr. 33 og 36.

50  Konvertible preferanseaksjer er motsatt utvannende når vedtatt eller akkumulert utbyttebeløp for slike aksjer 

Likedan er konvertibel gjeld motsatt utvannende når dens rente (etter skatt og andre endringer i inntekt eller 

51  Innløsning eller framtvunget konvertering av konvertible preferanseaksjer kan bare påvirke en del av de 
tidligere utestående konvertible preferanseaksjene. I slike tilfeller blir ethvert overskytende vederlag som nevnt 

preferanseaksjene er utvannende eller ikke. De innløste eller konverterte aksjene vurderes atskilt fra de aksjene 
som ikke er innløst eller konvertert.

Aks je r  med  be t inge t  u t s t ede l se

52  Som i beregningen av basisresultat per aksje blir aksjer med betinget utstedelse behandlet som utestående og 
bare inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje dersom betingelsene er oppfylt (dvs. hendelsene 
har inntruffet). Aksjer med betinget utstedelse skal inkluderes fra og med begynnelsen av perioden (eller fra 

slutten på perioden for betingelsen. Omarbeiding er ikke tillatt dersom betingelsene ikke er oppfylt ved slutten 
av perioden for betingelsen.

53  Dersom betingelsen for betinget utstedelse er at det oppnås eller opprettholdes et bestemt beløp for resultat 

I så fall blir beregningen av utvannet resultat per aksje basert på antallet ordinære aksjer som ville blitt utstedt 
dersom resultatbeløpet ved slutten av rapporteringsperioden var lik resultatbeløpet ved slutten av perioden 

fordi ikke alle nødvendig betingelser er oppfylt.

54  Antallet ordinære aksjer med betinget utstedelse kan avhenge av den framtidige markedskursen på ordinære 

antallet ordinære aksjer som ville ha blitt utstedt dersom markedskursen ved slutten av rapporteringsperioden 
var lik markedskursen ved slutten av perioden for betingelsen. Dersom betingelsen er basert på et gjennomsnitt 

ikke beregning av basisresultat per aksje slike ordinære aksjer med betinget utstedelse før slutten av perioden 

55  Antallet ordinære aksjer med betinget utstedelse kan avhenge av framtidige resultater og framtidige 
markedskurser på ordinære aksjer. I slike tilfeller er antallet ordinære aksjer inkludert i beregningen av 
utvannet resultat per aksje basert på begge betingelsene (dvs. resultatet fram til dette tidspunktet samt gjeldende 
markedskurs ved slutten av rapporteringsperioden). Ordinære aksjer med betinget utstedelse er ikke inkludert i 
beregningen av utvannet resultat per aksje med mindre begge betingelsene er oppfylt.

56  I andre tilfeller avhenger antallet ordinære aksjer med betinget utstedelse av en annen betingelse enn resultat 
eller markedskurs (for eksempel åpning av et nærmere bestemt antall detaljhandler). I slike tilfeller og under 

ordinære aksjer med betinget utstedelse inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje i samsvar med 
betingelsens status ved slutten av rapporteringsperioden.

konvertible instrumenter med betinget utstedelse) inkluderes i beregningen av utvannet resultat per aksje på 
følgende måte:

a) et foretak avgjør om potensielle ordinære aksjer kan antas å ville kunne utstedes på grunnlag av de 
betingelsene som er angitt for utstedelsen av dem i samsvar med bestemmelsene om betingede ordinære 
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foretaket aksjenes innvirkning på beregningen av utvannet resultat per aksje ved å følge bestemmelsene 

relevante bestemmelser.

det forutsettes utøvelse eller konvertering av tilsvarende utestående potensielle ordinære aksjer uten betinget 
utstedelse.

Kon t rak te r  som kan  g jø res  opp  i  o rd inære  aks j e r  e l l e r  kon tan te r

58  Når et foretak har utstedt en kontrakt som etter foretakets eget valg kan gjøres opp i ordinære aksjer eller 

potensielle ordinære aksjer skal inkluderes i utvannet resultat per aksje dersom virkningen av dette er 
utvannende.

59  Når en slik kontrakt blir lagt fram for regnskapsmessige formål som eiendel eller forpliktelse eller inneholder 

egenkapitalinstrument. Denne justeringen ligner justeringen som kreves i henhold til nr. 33.

alternativet som er mest utvannende av et oppgjør i kontanter og et oppgjør i aksjer benyttes i beregningen av 
utvannet resultat per aksje.

61  Et eksempel på en kontrakt som kan gjøres opp i ordinære aksjer eller i kontanter er et gjeldsinstrument som 
ved forfall gir foretaket en ubegrenset rett til å gjøre opp hovedstolen i kontanter eller i sine egne ordinære 
aksjer. Et annet eksempel er en utstedt salgsopsjon som gir innehaveren et valg mellom oppgjør i ordinære 
aksjer eller kontanter.

K jøp te  ops jone r

62  Kontrakter som for eksempel kjøpte salgsopsjoner og kjøpte kjøpsopsjoner (dvs. opsjoner som foretaket innehar 

av å inkludere dem ville være motsatt utvannende. Salgsopsjoner ville bare bli utøvd dersom utøvelseskursen 

markedskursen.

Ut s t ed te  sa lgsops jone r

utvannende. Dersom disse kontraktene er godt posisjonert for utøvelse i perioden (dvs. utøvelses- eller 

utvannende virkningen på resultat per aksje beregnes slik: 

a) det skal forutsettes at det ved begynnelsen av perioden vil bli utstedt et tilstrekkelig antall ordinære aksjer 
(til gjennomsnittlig markedskurs i løpet av perioden) til å framskaffe nødvendig proveny for å oppfylle 

b) det skal også forutsettes at provenyet fra utstedelsen av benyttes til å oppfylle kontrakten (dvs. å kjøpe 

antallet ordinære aksjer som mottas ved oppfyllelse av kontrakten) skal inkluderes i beregningen av 
utvannet resultat per aksje.

64  Dersom antallet ordinære aksjer eller potensielle ordinære utestående aksjer øker som følge av en fonds- eller 

basisresultat og utvannet resultat per aksje for alle de presenterte periodene justeres med tilbakevirkende kraft. 

det opplyses om dette. I tillegg skal basisresultat og utvannet resultat per aksje for alle de presenterte periodene 
justeres for virkningene av feil og justeringer som skyldes endringer i regnskapsprinsipper som regnskapsføres 
med tilbakevirkende kraft.
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65  Et foretak omarbeider ikke utvannet resultat per aksje for noen av de foregående presenterte periodene for 
endringer i de forutsetningene som er benyttet i beregninger av resultat per aksje eller for konvertering av 
potensielle ordinære aksjer til ordinære aksjer.

PRESENTASJON

66  Et foretak skal i resultatregnskapet presentere basisresultat og utvannet resultat per aksje for resultat fra 

overskudd. Et foretak skal presentere basisresultat og utvannet resultat per aksje på like fot for alle de presenterte 
periodene.

67  Resultat per aksje presenteres for hver periode som det legges fram et resultatregnskap for. Dersom utvannet 

presenteres på én linje i resultatregnskapet.

underskudd per aksje).

70  Et foretak skal opplyse om følgende:

avstemming av disse beløpene til periodens resultat henførbart til morforetaket. Avstemmingen skal 
omfatte de individuelle virkningene av hver klasse av instrumenter som påvirker resultat per aksje.

individuelle virkningene av hver klasse av instrumenter som påvirker resultat per aksje.

motsatt utvannende for den presenterte perioden eller de presenterte periodene.

ville ha endret antallet ordinære aksjer eller potensielle ordinære utestående aksjer ved slutten av perioden 
dersom disse transaksjonene hadde skjedd før slutten av rapporteringsperioden.

71  Eksempler på transaksjoner i nr. 70 d) omfatter 

b) utstedelse av aksjer når provenyet benyttes til å betale tilbake gjeld eller utestående preferanseaksjer på 

f) det faktum at det foreligger betingelser som ville ha ført til utstedelse av aksjer med betinget utstedelse.

transaksjoner påvirker ikke omfanget av kapital som brukes til å produsere periodens resultat.
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vilkår og betingelser som påvirker målingen av basisresultat og utvannet resultat per aksje. Slike vilkår og 

på veid gjennomsnittlig antall utestående aksjer samt eventuelle konsekvensjusteringer av resultat henførbart 

beregnes ved hjelp av veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer fastsatt i samsvar med denne standard. Det 

beløp per aksje er før skatt eller etter skatt. Dersom det benyttes en resultatstørrelse i resultatregnskapet som 

størrelsen og en post som rapporteres i resultatregnskapet.

IKRAFTTREDELSE

74  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

Vedlegg A

VEILEDNING I ANVENDELSE

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard.

RESULTAT SOM ER HENFØRBART TIL MORFORETAKET

det konsoliderte foretakets resultat etter justering for minoritetsinteresser.

A2  Utstedelse av ordinære aksjer på tidspunktet for utøvelse eller konvertering av potensielle ordinære aksjer 
fører ikke normalt til et bonuselement. Dette skyldes at de potensielle ordinære aksjene vanligvis utstedes 

tegningsrettsemisjon er imidlertid utøvelseskursen ofte lavere enn aksjenes virkelige verdi. Derfor inneholder 

multiplisert med følgende faktor:

Teoretisk virkelig verdi per aksje etter utøvelse av tegningsrettene

Den teoretiske virkelige verdien per aksje etter utøvelse av tegningsretten beregnes ved å legge sammen 
den samlede markedsverdien av aksjene umiddelbart før utøvelse av rettene og provenyet fra utøvelsen av 

avslutningen av den siste dagen da aksjene blir omsatt sammen med tegningsrettene.
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KONTROLLTALL

A3  For å illustrere anvendelsen av begrepet kontrolltall beskrevet i nr. 42 og 43 forutsettes at et foretak har et 
1

potensielle ordinære aksjene. Fordi overskudd fra videreført virksomhet henførbart til morforetaket er lik 

A4  For å beregne utvannet resultat per aksje blir den gjennomsnittlige markedskursen på ordinære aksjer som antas 

Teoretisk ville alle markedstransaksjoner for et foretaks ordinære aksjer kunne inkluderes i fastsettelsen av 
gjennomsnittlig markedskurs. I praksis vil imidlertid et enkelt gjennomsnitt av ukentlige eller månedlige kurser 
vanligvis være tilstrekkelig.

representativ på grunn av endrede forhold. Et foretak som for eksempel har benyttet sluttkurser i markedet til 

representativ gjennomsnittskurs.

A6  Opsjoner eller tegningsretter til kjøp av konvertible instrumenter antas å bli utøvd for å kjøpe det konvertible 
instrumentet når gjennomsnittlig kurs på både det konvertible instrumentet og de ordinære aksjene som kan 

forutsettes imidlertid ikke med mindre en eventuell konvertering av tilsvarende utestående konvertible 
instrumenter også forutsettes.

A7  Opsjoner eller tegningsretter kan tillate eller kreve overtakelse av gjeld eller instrumenter i foretaket (eller i 
morforetaket eller et datterforetak) i betaling for hele eller en del av utøvelseskursen. I beregningen av utvannet 
resultat per aksje har disse opsjonene eller tegningsrettene en utvannende virkning dersom a) gjennomsnittlig 

markedskursen på de ordinære aksjene som kan fås ved utøvelsen. I beregningen av utvannet resultat per aksje 

forutsettes å bli overtatt. Dersom overtakelse av kontanter er mer fordelaktig for innehaveren av opsjonen 

A8  Preferanseaksjer med tilsvarende bestemmelser eller andre instrumenter med konverteringsopsjoner som 

A9  De underliggende vilkårene i visse opsjoner eller tegningsretter kan kreve at provenyet som mottas fra 

morforetaket eller et datterforetak). I beregningen av utvannet resultat per aksje forutsettes disse opsjonene 

istedenfor å kjøpe ordinære aksjer. Det overskytende provenyet som mottas fra den forutsatte utøvelsen ut over 

tilbakekjøp av ordinære aksjer) i beregningen av utvannet resultat per aksje. Renter (etter skatt) på gjeld som 

(1
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utstedte 150 ordinære aksjene og de 120 ordinære aksjene som ble mottatt ved oppfyllelsen av salgsopsjonen 
(30 marginale ordinære aksjer) legges til telleren i beregningen av utvannet resultat per aksje.

FORETAK

investor (det rapporterende foretaket) blir inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje på følgende 
måte:

eller det tilknyttede foretaket.

i det rapporterende foretaket for beregning av utvannet resultat per aksje. Likedan blir opsjoner eller 

i det rapporterende foretaket for beregning av konsolidert utvannet resultat per aksje.

A12  For å fastsette virkningen av resultat per aksje på instrumenter utstedt av et rapporterende foretak som er 

om nødvendig justert i samsvar med nr. 33. I tillegg til disse justeringene blir telleren justert for alle 
endringer i resultatet som registreres av det rapporterende foretaket (for eksempel utbytteinntekt eller inntekt 

felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket som er utestående som følge av den forutsatte 
konverteringen. Telleren i beregningen av utvannet resultat per aksje påvirkes ikke fordi antallet utestående 
ordinære aksjer i det rapporterende foretaket ikke endres ved den antatte konverteringen.

A13 Egenkapitalen i enkelte foretak omfatter

a) instrumenter som inngår i utbyttet sammen med ordinære aksjer i samsvar med en på forhånd fastsatt 

fortrinnsretter eller andre særlige rettigheter.

A14  For å beregne utvannet resultat per aksje forutsettes konvertering for de instrumentene som er beskrevet i A13 

deltakende egenkapitalinstrumenter i samsvar med deres utbytteretter eller andre retter til å ta del i tilbakeholdt 
resultat. Slik beregnes basisresultat og utvannet resultat per aksje:
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med det utbyttet som er vedtatt for perioden for hver klasse av aksjer og med det kontraktsregulerte 
utbyttebeløpet (eller renter på deltakende obligasjoner) som må betales i perioden (for eksempel ubetalt 
kumulativt utbytte).

b) Det gjenstående resultatet fordeles på ordinære aksjer og deltakende egenkapitalinstrumenter i det omfang 

beløpet som er tilordnet utbytte med det beløpet som er tilordnet annen deltakelse.

For beregning av utvannet resultat per aksje inkluderes alle potensielle ordinære aksjer som forutsettes å være 

sett i forhold til en ordinær aksje som er innbetalt i sin helhet.

av utvannet resultat per aksje behandlet som om de var tegningsretter eller opsjoner. Det ubetalte beløpet 
forutsettes å representere proveny benyttet til å kjøpe ordinære aksjer. Antallet aksjer inkludert i utvannet 
resultat per aksje er differansen mellom antallet tegnede aksjer og antallet aksjer som antas å bli kjøpt.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 34

Formålet med denne standard er å foreskrive minstekravene til innhold i en delårsrapport og foreskrive innregnings- 

et foretak er pålagt eller velger å offentliggjøre en delårsrapport i samsvar med internasjonale standarder 
1) oppfordrer foretak 

oppfordres særlig til å

b) gjøre delårsrapporten tilgjengelig senest 60 dager etter utgangen av delårsperioden.

rapportering dersom dette ellers er tilfellet.

visse opplysninger i henhold til nr. 19.

DEFINISJONER

4  Følgende begreper anvendes i denne standard:

standard) for en delårsperiode.

ii) endringer i egenkapital bortsett fra endringer som oppstår som følge av transaksjoner med eiere som 

(1

startet sin virksomhet i 2001.
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foretak pålegges eller velge å framlegge mindre informasjon i delårsrapporter enn i årsregnskapet. I denne 

forklarende noter. Hensikten med delårsrapporten er å gi en oppdatering av det siste fullstendige årsregnskapet. 

informasjon som tidligere er rapportert.

7  Ingen del av denne standard er ment å forby eller fraråde at foretak i sine delårsrapporter offentliggjør et 

forklarende noter. Standarden forbyr eller fraråder heller ikke at foretakene inkluderer mer i et sammendratt 

og et slikt regnskap skal omfatte alle opplysninger som kreves i henhold til denne standard (særlig de utvalgte 

rapportering.

Minstekrav til bestanddeler i en delårsrapport

8  En delårsrapport skal minst inneholde følgende bestanddeler:

e) utvalgte forklarende noter.

Delårsregnskapets form og innhold

utelatelse av disse ville gjøre det sammendratte delårsregnskapet misvisende.

om resultatregnskapet er fullstendig eller sammendratt.

presenteres på.

13  IAS 1 krever at en oppstilling over endringer i egenkapital skal presenteres som en atskilt bestanddel av 

transaksjoner med eiere i deres egenskap av å være eiere (herunder utdeling til innehavere av egenkapital) gis 
enten i oppstillingen eller i notene. Foretaket følger samme format på oppstillingen over endringer i egenkapital 

14  Delårsrapporten utarbeides som konsernregnskap dersom foretakets siste årsregnskap var et konsernregnskap. 

delårsrapporten.
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Utvalgte forklarende noter

15  Brukere av et foretaks delårsrapport har også tilgang til foretakets siste årsrapport. Det er derfor unødvendig 
at notene til en delårsrapport inneholder relativt uvesentlige ajourføringer av informasjon som allerede er gitt i 
notene til siste årsrapport. I en delårsrapport er det mer nyttig med en forklaring av hendelser og transaksjoner 

forrige årsrapportering.

vesentlig og ikke er gitt andre steder i delårsrapporten. Normalt skal informasjonen rapporteres basert på 
regnskapet hittil i år. Foretaket skal imidlertid også opplyse om eventuelle hendelser eller transaksjoner som er 
vesentlige for å forstå inneværende delårsperiode:

a) en erklæring om at de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet 

d) arten og omfanget av endringer i estimater av beløp som er rapportert i tidligere delårsperioder i 

g) følgende segmentinformasjon (segmentinformasjon er bare påkrevd i et foretaks delårsrapport dersom det 

gjennomgås av øverste beslutningstaker eller på annen måte innberettes regelmessig til øverste 

gjennomgås av øverste beslutningstaker eller på annen måte innberettes regelmessig til øverste 

iv) samlede eiendeler der det har vært en vesentlig endring fra det beløpet som det ble opplyst om i det 

vi) en avstemming mellom målingene av de rapporteringspliktige segmentenes samlede resultat og 
foretakets resultat før kostnad (inntekt) ved skatt og avviklet virksomhet. Dersom et foretak fordeler 

foretaket avstemme segmentenes samlede målinger av resultatet til foretakets resultat etter disse 

omstruktureringer og avviklet virksomhet. Med hensyn til virksomhetssammenslutninger skal foretaket gi 

j) endringer i betingede forpliktelser eller betingede eiendeler siden forrige årlige balansedag.
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17  Nedenfor følger eksempler på de typer opplysninger som kreves i henhold til nr. 16. De enkelte standarder og 
tolkninger gir veiledning om mange av disse:

j) transaksjoner med nærstående parter.

det ikke opplysninger i henhold til disse andre standardene dersom et foretaks delårsrapport bare inneholder et 

Opplysning om samsvar med IFRS-er

skal ikke angis som å være i samsvar med standardene med mindre den er i samsvar med samtlige krav i de 

Perioder da det kreves presentasjon av delårsregnskap

20  Delårsrapporter skal inneholde delårsregnskap (sammendratt eller fullstendig) i henhold til følgende:

regnskapsår.

tolvmånedersperiode til sammenligning. Derfor oppfordres foretak med svært sesongpreget virksomhet til å gi 
slik informasjon i tillegg til den informasjon som kreves i forrige nummer.

rapporterer kvartalsvis.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1474 2.10.2014

Vesentlighet

vurdering av vesentlighet skal det tas hensyn til at målinger i delårsrapporter i større grad kan avhenge av 

24  IAS 1 og IAS  
vesentlig dersom utelatelse av eller feilaktig opplysning i posten kan påvirke økonomiske beslutninger som tas 

med hensyn til vesentlighet.

at det trekkes misvisende konklusjoner fordi opplysninger er utelatt. Det overveiende målet er å sikre at 

inntjening i delårsperioden.

og omfanget av endringen i estimatet opplyses i en note til årsregnskapet.

27  IAS 8 krever at det gis opplysninger om arten og (dersom det er praktisk mulig) omfanget av en endring i et 
estimat som har vesentlig innvirkning i inneværende regnskapsperiode eller forventes å få vesentlig innvirkning 
i etterfølgende regnskapsperioder. Nr. 16 d) i denne standard krever at det gis lignende opplysninger i en 
delårsrapport. Eksempler på slike opplysninger er endringer i estimater i den siste delårsperioden med hensyn 

delårsperiode i regnskapsåret. Opplysningskravene i forrige nummer er i samsvar med kravet i IAS 8 og 

Samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet

endringer i regnskapsprinsipper som er foretatt etter tidspunktet for siste delårsregnskap og vil bli gjenspeilt i 

påvirke målingen av dets årsresultat. For dette formål skal måling i forbindelse med delårsrapportering foretas 
basert på regnskapet hittil i år.

29  Kravet om at et foretak anvender de samme regnskapsprinsipper i delårsregnskapet som i årsregnskapet kan synes 
å innebære at måling i delårsperioden foretas som om hver delårsperiode er en uavhengig rapporteringsperiode. 

imidlertid en erkjennelse av at en delårsperiode er en del av et større regnskapsår. Målinger basert på regnskapet 
hittil i år kan omfatte endringer i estimater av beløp som er rapportert i tidligere delårsperioder i inneværende 

imidlertid de samme som i årsregnskapet.

30  Dette kan illustreres på følgende måte:

verdifall i en delårsperiode er de samme som et foretak følger dersom det bare utarbeider årsregnskap. 
Dersom slike poster innregnes og måles i en delårsperiode og estimatet endres i en etterfølgende 

delårsperioden enten ved periodisering av et ytterligere tap eller ved reversering av det tidligere innregnede 
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skattesats som forventes for hele regnskapsåret. Det kan være nødvendig å justere periodiserte 

estimatet av den årlige skattesatsen endres.

32  For eiendeler gjelder de samme tester av framtidige økonomiske fordeler i delårsrapporter som ved utgangen 
av et foretaks regnskapsår. Utgifter som på grunn av sin art ikke kan betegnes som eiendeler ved utgangen av 

på et tidspunkt for årsrapportering.

33  Et avgjørende kjennetegn ved inntekter og kostnader er at de tilknyttede inngående og utgående strømmene av 
eiendeler og forpliktelser allerede har funnet sted. Dersom slike inngående og utgående strømmer har funnet 

skal kostnader innregnes i resultatregnskapet når det har oppstått en reduksjon i framtidige økonomiske fordeler 

eller forpliktelser.

i løpet av regnskapsåret. Foretakets målinger foretas i realiteten basert på regnskapet hittil i år.

justeres ikke med tilbakevirkende kraft. I henhold til nr. 16 d) og nr. 26 skal det imidlertid opplyses om arten 
og omfanget av eventuelle betydelige endringer i estimater.

endringer av estimater av beløp som er rapportert i tidligere delårsperioder i regnskapsåret. Beløpene som er 

det imidlertid opplyses om arten og omfanget av eventuelle betydelige endringer i estimater.

Sesongmessige, sykliske eller leilighetsvise inntekter

forskuddsføres eller utsettes i en delårsrapport dersom forskuddsføringen eller utsettelsen ikke vil være relevant 
ved utgangen av foretakets regnskapsår.

inntektsvariasjoner. Slike inntekter innregnes når de oppstår.

Utgifter som påløper uregelmessig i løpet av regnskapsåret

denne typen utgifter ved utgangen av regnskapsåret.

Anvendelse av innregnings- og målingsprinsippene

nr. 28-39.
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Bruk av estimater

av delårsrapporter enn ved utarbeidingen av årsrapporter.

delårsperioder i eventuelle tidligere regnskapsår som vil bli omarbeidet i årsregnskapet i samsvar med IAS 

b) når det ved begynnelsen av regnskapsåret ikke er praktisk mulig å beregne den samlede virkningen av å 

der dette er praktisk mulig.

44  Ett av formålene med ovennevnte prinsipp er å sikre at de samme regnskapsprinsipper anvendes på en 
bestemt klasse av transaksjoner gjennom hele regnskapsåret. I henhold til IAS 8 gjenspeiles en endring i 

tilbake som det er praktisk mulig. Dersom det ikke er praktisk mulig å beregne det samlede justeringsbeløpet 

fremadrettet anvendelse senest fra regnskapsårets begynnelse.

ville det bety at to forskjellige regnskapsprinsipper kunne anvendes på en bestemt klasse av transaksjoner 

driftsresultater og gjøre det komplisert å analysere og forstå informasjon om delårsperioden.

IKRAFTTREDELSE

eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 36

1  Formålet med denne standard er å fastsette de framgangsmåter som et foretak skal anvende for å sikre at deres 
eiendeler ikke regnskapsføres høyere enn deres gjenvinnbare beløp. En eiendel er regnskapsført høyere enn 
gjenvinnbart beløp dersom dens balanseførte verdi overstiger det beløp som kan gjenvinnes ved bruk eller 

og fastsetter hvilke opplysninger som skal gis.

kontraktsregulerte rettigheter i henhold til forsikringskontrakter innenfor virkeområdet for IFRS 4: 

investeringseiendom målt til virkelig verdi i samsvar med IAS 40 eller for biologiske eiendeler knyttet til 
landbruk målt til virkelig verdi med fradrag for estimerte omsetningsutgifter i samsvar med IAS 41. Denne 
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standard får imidlertid anvendelse på eiendeler som balanseføres til regulert verdi (dvs. virkelig verdi) i 

virkelig verdi:

til avhendingen av eiendelen

nødvendigvis nær eller større enn dens verdiregulerte beløp (dvs. virkelige verdi). I så fall er det etter 
anvendelse av kravene om verdiregulering ikke sannsynlig at den verdiregulerte eiendelen har falt i 

fratrukket salgsutgifter nødvendigvis mindre enn dens virkelige verdi. Derfor har den verdiregulerte 
eiendelen falt i verdi dersom dens bruksverdi er mindre enn dens regulerte verdi (dvs. virkelige verdi). 
I så fall skal et foretak etter anvendelse av kravene om verdiregulering anvende denne standard for å 
beregne om eiendelen har falt i verdi.

verdi (dvs. virkelige verdi) være større eller mindre enn dens gjenvinnbare beløp. Etter å ha anvendt 
kravene om verdiregulering anvender foretaket derfor denne standard for å beregne om eiendelen har falt 
i verdi.

DEFINISJONER

6  Følgende begreper anvendes i denne standard:

det overtakende foretakets tilbud til at det overtakende foretaket kan oppnå kontroll over det overtatte foretaket.

avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

eller grupper av eiendeler.

kontantgenererende enhet og i andre kontantgenererende enheter.

levetid.
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overstiger dens gjenvinnbare beløp med.

kontantgenererende enhetens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og enhetens bruksverdi.

b) antall produserte enheter eller lignende enheter som foretaket forventer at eiendelen skal generere.

kontantgenererende enhet.

gjelder for både en enkelt eiendel eller en kontantgenererende enhet. Resten av denne standard er strukturert på 
følgende måte:

men kravene gjelder for både en enkelt eiendel og en kontantgenererende enhet.

b) I nr. 58–108 fastsettes kravene for innregning og måling av tap ved verdifall. Innregning og måling av 
tap ved verdifall for andre enkelteiendeler enn goodwill behandles i nr. 58–64. Nr. 65–108 omhandler 
innregning og måling av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter og goodwill.

og 125.

d) I nr. 126–133 angis hvilke opplysninger som skal gis om tap ved verdifall og reverseringer av tap ved 
verdifall for eiendeler og kontantgenererende enheter. I nr. 134–137 angis ytterligere opplysningskrav for 
kontantgenererende enheter som goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid er 
fordelt på for å teste om de har falt i verdi.

8  En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp. I nr. 12–14 beskrives 

foretaket foreta et formelt estimat på gjenvinnbart beløp. Bortsett fra i tilfellene beskrevet i nr. 10 krever 
denne standard ikke at foretaket foretar et formelt estimat på gjenvinnbart beløp dersom det ikke foreligger 
indikasjoner på et tap ved verdifall.

a) hvert år teste en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid eller en immateriell eiendel som ennå 

dens gjenvinnbare beløp. Denne testingen av tap ved verdifall kan utføres når som helst i løpet av en 

tap ved verdifall til ulik tid. Dersom en slik immateriell eiendel imidlertid ble innregnet første gang i 

b) hvert år teste goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning for tap ved verdifall i samsvar med 
nr. 80–99.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1480 2.10.2014

11  En immateriell eiendels evne til å generere tilstrekkelige framtidige økonomiske fordeler til at eiendelens 

enn etter at den er tilgjengelig for bruk. Derfor krever denne standard at et foretak minst én gang per år tester 
den balanseførte verdien for tap ved verdifall av en immateriell eiendel som ennå ikke er tilgjengelig for bruk.

til følgende indikasjoner:

Eksterne informasjonskilder

a) Eiendelens markedsverdi har i løpet av perioden falt vesentlig mer enn det som kunne forventes som følge 
av alder eller normal bruk.

marked som eiendelen er beregnet på.

sannsynlig at disse økningene vil påvirke diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av eiendelens 

d) Den balanseførte verdien av foretakets nettoeiendeler er høyere enn dets børsverdi.

Interne informasjonskilder

e) Det foreligger dokumentasjon på at en eiendel er ukurant eller fysisk skadet.

en revurdering av en eiendels utnyttbare levetid som bestemt istedenfor ubestemt(1).

g) Det foreligger dokumentasjon fra intern rapportering på at en eiendels inntjening er eller vil bli lavere enn 
forventet.

test for tap ved verdifall i samsvar med nr. 80–99.

a) kontantstrømmer til anskaffelse av eiendelen eller etterfølgende behov for kontanter i forbindelse med drift 

d) driftstap eller netto utgående kontantstrømmer for eiendelen når beløpene for inneværende periode 
summeres med budsjetterte beløp for framtidige perioder.

vurdering av hvorvidt en eiendels gjenvinnbare beløp må estimeres. Dersom tidligere beregninger for eksempel 

foreta en ny estimering av eiendelens gjenvinnbare beløp dersom det ikke har inntruffet hendelser som utligner 
forskjellen. Likeledes kan tidligere analyser vise at en eiendels gjenvinnbare beløp ikke påvirkes av en (eller 

(1



2.10.2014 Nr. 56/1481EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

16  Som en forklaring til nr. 15 kan nevnes at dersom markedsrenter eller annen markedsmessig avkastning på 

gjenvinnbare beløp i følgende tilfeller:

vil bli påvirket av økningen i markedsmessig avkastning. Eksempelvis har økninger i den kortsiktige 
renten ikke nødvendigvis en vesentlig virkning på den diskonteringsrenten som brukes på en eiendel med 
lang gjenværende utnyttbar levetid.

beløp viser at

framtidige kontantstrømmer vil stige (i noen tilfeller vil for eksempel et foretak kunne dokumentere at 

ii) det er usannsynlig at reduksjonen i gjenvinnbart beløp vil medføre et vesentlig tap ved verdifall.

enhets virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. I nr. 19–57 fastsettes kravene for måling av 

og en kontantgenererende enhet.

19 Det er ikke alltid nødvendig å beregne både eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens 

20  Det kan være mulig å beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter selv om eiendelen ikke omsettes i et 
aktivt marked. Noen ganger er det imidlertid umulig å beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter fordi det 

bruke eiendelens bruksverdi som dens gjenvinnbare beløp.

21  Dersom det ikke er grunn til å tro at en eiendels bruksverdi i vesentlig grad overstiger dens virkelige verdi 

beløp. Dette er ofte tilfellet for eiendeler som holdes med sikte på avhending. Dette skyldes at bruksverdien 

ubetydelige.

kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper 
av eiendeler. I så fall beregnes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører (se 

verdi fratrukket salgsutgifter kan beregnes.

bruksverdi.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1482 2.10.2014

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

24  I nr. 10 kreves det at en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid skal testes for tap ved verdifall hvert 

noen indikasjon på at den har falt i verdi eller ikke. Den nyeste detaljerte beregningen av en slik eiendels 
gjenvinnbare beløp foretatt i en tidligere periode kan imidlertid benyttes i testen for tap ved verdifall for 

a) dersom den immaterielle eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer fra fortsatt bruk som 

er eiendelene og forpliktelsene som utgjør denne enheten ikke endret i betydelig grad siden den siste 

b) den siste beregningen av gjenvinnbart beløp førte til et beløp som i vesentlig grad oversteg eiendelens 

siden den siste beregningen av gjenvinnbart beløp.

Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter

25  Den beste indikasjon på en eiendels virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er prisen i en bindende salgsavtale i 

verdi fratrukket salgsutgifter eiendelens markedspris minus avhendingsutgiftene. Den relevante markedsprisen 

ikke har skjedd en betydelig endring i de økonomiske omstendighetene mellom transaksjonstidspunktet og 
tidspunktet for estimatet.

fratrukket salgsutgifter på beste tilgjengelige informasjon om det beløp foretaket kan oppnå på balansedagen 

ikke utgifter direkte knyttet til avhending av eiendelen.

angis framgangsmåten i slike tilfeller.

Bruksverdi

30  Følgende elementer skal gjenspeiles i beregningen av en eiendels bruksverdi:

framtidige kontantstrømmene som foretaket forventer å motta fra eiendelen.
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31  Estimering av en eiendels bruksverdi omfatter følgende trinn:

a) estimering av framtidige inngående og utgående kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen og fra 

b) anvendelse av en egnet diskonteringsrente på disse framtidige kontantstrømmene.

kontantstrømmene eller som justeringer av diskonteringsrenten. Uansett hvilken metode et foretak anvender 

måling av en eiendels bruksverdi.

Grunnlag for estimater på framtidige kontantstrømmer

a) Basere framskrivning av kontantstrømmer på rimelige og dokumenterbare forutsetninger som representerer 
ledelsens beste estimat på de ulike økonomiske forhold som vil foreligge i eiendelens gjenværende 
utnyttbare levetid. Ekstern dokumentasjon skal tillegges størst vekt.

som forventes å oppstå av framtidige omstruktureringer eller av at eiendelens inntjening forbedres. 

en lengre periode er berettiget.

høyere vekstrate er berettiget.

34  Ledelsen vurderer rimeligheten av de forutsetningene som de gjeldende kontantstrømmene er basert på ved 
å undersøke årsakene til differansene mellom tidligere framskrivninger av kontantstrømmer og faktiske 
kontantstrømmer. Ledelsen skal sikre at forutsetningene som de gjeldende framskrivningene av kontantstrømmer 

enn fem år er vanligvis ikke tilgjengelige. Derfor baseres ledelsens estimater på framtidige kontantstrømmer på 
de siste budsjetter/prognoser for høyst fem år. Ledelsen kan bruke framskrivning av kontantstrømmer basert på 

bakgrunn av tidligere erfaringer kan dokumentere sin evne til å gi korrekte prognoser av kontantstrømmer over 
en slik lengre periode.

36  Framskrivning av kontantstrømmer til slutten av en eiendels utnyttbare levetid estimeres ved å ekstrapolere 
framskrivningen av kontantstrømmer basert på budsjettene/prognosene ved anvendelse av en vekstrate for 

null eller negativ.

Derfor vil det være vanskelig for foretak å overstige den gjennomsnittlige historiske vekstraten på lang sikt 

marked der eiendelen brukes.

og dokumenterbare forutsetninger og representerer ledelsens beste estimat på de økonomiske forhold som vil 
foreligge i eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.

Sammensetning av estimater på framtidige kontantstrømmer

39  Estimater på framtidige kontantstrømmer skal omfatte følgende:

a) Framskrivning av inngående kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen.
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kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen (herunder utgående kontantstrømmer for å forberede 

ensartet måte.

av dens utnyttbare levetid.

40  Estimater på framtidige kontantstrømmer og diskonteringsrenten gjenspeiler ensartede forutsetninger om 

fellesutgifter som kan knyttes direkte til bruken av eiendelen eller henføres til bruken av eiendelen på en 
rimelig og ensartet måte.

42  Når en eiendels balanseførte verdi ennå ikke omfatter alle utgående kontantstrømmer som vil påløpe fram til 

alle forventede utgående kontantstrømmer fram til eiendelen er klar til bruk eller salg. Dette er for eksempel 

43  For å unngå dobbeltregning skal estimater på framtidige kontantstrømmer ikke omfatte

a) inngående kontantstrømmer fra eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet 

b) utgående kontantstrømmer tilknyttet plikter som allerede er innregnet som forpliktelser (for eksempel 

44  Framtidige kontantstrømmer skal estimeres for eiendelen i dens aktuelle tilstand. Estimater på framtidige 
kontantstrømmer skal ikke omfatte framtidige inngående eller utgående kontantstrømmer som forventes å 
oppstå som følge av

b) forbedring eller oppgradering av eiendelens inntjening.

ikke

a) framtidige utgående kontantstrømmer eller tilknyttede kostnadsbesparelser (for eksempel reduserte 
personalkostnader) eller fordeler som forventes å oppstå som følge av en framtidig omstrukturering som 

tilknyttede inngående kontantstrømmer som forventes å oppstå av slike utgående kontantstrømmer.

omstrukturering.

denne omstruktureringen. Så snart foretaket har forpliktet seg til å foreta omstruktureringen

kostnadsbesparelser og andre fordeler ved omstruktureringen (basert på de siste budsjetter/prognoser som 

b) estimater på framtidige utgående kontantstrømmer knyttet til omstrukturering omfattes av en 
omstruktureringsavsetning i samsvar med IAS 37.

Illustrative Example nr. 5 forklarer virkningen av en framtidig omstrukturering på beregningen av bruksverdi.
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framtidige kontantstrømmer ikke de estimerte framtidige inngående kontantstrømmene som forventes å oppstå 
fra økningen i økonomiske fordeler tilknyttet den utgående kontantstrømmen (se Illustrative Example nr. 6).

49  Estimater på framtidige kontantstrømmer omfatter framtidige utgående kontantstrømmer som er nødvendige 
for å opprettholde nivået av økonomiske fordeler som forventes å oppstå av eiendelen i dens nåværende 

en del av enhetens daglige vedlikehold når de framtidige kontantstrømmene tilknyttet enheten skal estimeres. 

50 Estimater på framtidige kontantstrømmer skal ikke omfatte

b) inn- eller utbetalinger av inntektsskatt.

51  Estimerte framtidige kontantstrømmer gjenspeiler forutsetninger som stemmer overens med måten 

eller oversett. Ettersom pengenes tidsverdi tas i betraktning ved at estimerte framtidige kontantstrømmer 

før skatt.

52  Estimatet på netto kontantstrømmer som skal mottas (eller betales) for avhending av en eiendel ved slutten 

avhendingsutgifter.

53  Estimatet på netto kontantstrømmer som skal mottas (eller betales) ved avhending av en eiendel ved slutten 

bortsett fra at følgende gjelder ved estimering av disse netto kontantstrømmene:

a) Et foretak anvender de priser som gjelder på estimeringstidspunktet for tilsvarende eiendeler som har nådd 

under.

b) Foretaket justerer disse prisene for virkningen av både framtidige prisstigninger som skyldes generell 

kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen og diskonteringsrenten ikke omfatter virkningen av 

ved avhending.

Framtidige kontantstrømmer i utenlandsk valuta

diskonteringsrente som er relevant for den valutaen. Et foretak regner om nåverdien ved hjelp av dagskursen på 
tidspunktet for beregning av bruksverdien.

Diskonteringsrente

55  Diskonteringsrenten(e) skal være satsen(e) før skatt som gjenspeiler gjeldende markedsvurderinger av

b) eiendelens særlige risiko som de framtidige kontantstrømestimatene ikke er justert for.

56  En sats som gjenspeiler aktuelle markedsvurderinger av pengenes tidsverdi og de særskilte risikoer forbundet 

foretaket forventer å oppnå fra eiendelen. Denne satsen estimeres ut fra den sats som er implisitt i aktuelle 

børsnotert foretak som har en enkelt eiendel (eller en portefølje av eiendeler) som med hensyn til potensiell 
yteevne og risiko svarer til den aktuelle eiendelen. Diskonteringsrenten(e) som benyttes til å måle en eiendels 

fall vil virkningen av noen av forutsetningene bli tatt med to ganger.
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diskonteringsrenten under slike omstendigheter.

goodwill. Innregning og måling av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter og goodwill behandles i 
nr. 65–108.

59  En eiendels balanseførte verdi skal bare nedskrives til dens gjenvinnbare beløp dersom eiendelens gjenvinnbare 
beløp er mindre enn dens balanseførte verdi. Reduksjonen er et tap ved verdifall.

verdi i samsvar med en annen standard (for eksempel i samsvar med verdireguleringsmetoden i IAS 16. Tap 
ved verdifall på en verdiregulert eiendel skal behandles som negativ verdiregulering i samsvar med den andre 
standarden.

61  Et tap ved verdifall på en ikke-verdiregulert eiendel innregnes i resultatet. Et tap ved verdifall på en verdiregulert 

verdifallet ikke overstiger beløpet for verdireguleringsreserven for den samme eiendelen.

62  Når beløpet for det estimerte tapet ved verdifall er større enn den balanseførte verdien av eiendelen det er 

eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.

skattemessige verdi (se Illustrative Example nr. 3).

fastsettelse av den balanseførte verdien av og innregning av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter 
og goodwill.

beregne det gjenvinnbare beløpet for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører (eiendelens 
kontantgenererende enhet).

67  Det gjenvinnbare beløpet for en enkelt eiendel kan ikke beregnes dersom

a) eiendelens bruksverdi ikke kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter (for 
eksempel når de framtidige kontantstrømmene fra fortsatt bruk av eiendelen ikke kan estimeres til å være 

b) eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av 
kontantstrømmer fra andre eiendeler.

kontantgenererende enhet.

Eksempel

Et gruveforetak eier en privat jernbane til bruk i sin gruvedrift. Den private jernbanen kan bare selges 
til skrapverdi og genererer ikke inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengig av 
kontantstrømmer fra andre eiendeler i gruven.
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Det er ikke mulig å estimere den private jernbanens gjenvinnbare beløp, fordi dens bruksverdi ikke kan 
beregnes, og fordi bruksverdien sannsynligvis avviker fra skrapverdien. Derfor estimerer foretaket det 
gjenvinnbare beløpet for den kontantgenererende enheten som den private jernbanen tilhører, dvs. gruven 
som helhet.

eiendelen og som genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengig av inngående 

uavhengige.

Eksempel

Et busselskap har kontrakt med en kommune om drift av minst fem forskjellige bussruter. Eiendeler 

et betydelig tap.

inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre 
eiendeler eller grupper av eiendeler, de inngående kontantstrømmene som genereres av de fem rutene til 
sammen. Den kontantgenererende enheten for hver rute er busselskapet som helhet.

69  Inngående kontantstrømmer er innstrømmende kontanter og kontantekvivalenter fra parter utenfor foretaket. 

om fortsatt bruk eller avhending av foretakets eiendeler og virksomheter. Illustrative Example nr. 1 viser 

om noen av eller alle produktene brukes internt. Dersom de inngående kontantstrømmene som blir generert av 

ledelsens beste estimat på framtidig(e) pris(er) som kunne oppnås i en transaksjon på armlengdes avstand når 
foretaket skal estimere

a) de framtidige inngående kontantstrømmene som benyttes til å beregne eiendelens eller den 

b) de framtidige utgående kontantstrømmene som benyttes til å beregne bruksverdien av eventuelle andre 
eiendeler eller kontantgenererende enheter som påvirkes av intern prising av overføringer.

71  Selv om noen av eller alle produktene fra en eiendel eller en gruppe av eiendeler brukes av andre enheter i 

gruppen av eiendeler en separat kontantgenererende enhet dersom foretaket kan selge disse produktene i et 
aktivt marked. Dette skyldes at eiendelen eller gruppen av eiendeler kan generere inngående kontantstrømmer 
som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av 

foretaket disse opplysningene dersom interne overføringspriser ikke gjenspeiler ledelsens beste estimat på 
framtidige priser som ville kunne oppnås i en transaksjon på armlengdes avstand.

ved verdifall innregnes eller reverseres for den kontantgenererende enheten.
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Gjenvinnbart beløp og balanseført verdi av en kontantgenererende enhet

74  En kontantgenererende enhets gjenvinnbare beløp er den høyeste verdien av den kontantgenererende enhetens 

75  En kontantgenererende enhets balanseførte verdi skal beregnes på et grunnlag som stemmer overens med 
hvordan dens gjenvinnbare beløp er beregnet.

76  En kontantgenererende enhets balanseførte verdi

a) omfatter bare den balanseførte verdien av de eiendeler som kan henføres direkte til den kontantgenererende 

kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp ikke kan beregnes uten å ta hensyn til slike forpliktelser.

beregnes uten hensyn til kontantstrømmer knyttet til eiendeler som ikke er en del av den kontantgenererende 

har oppstått et tap ved verdifall. Selv om noen eiendeler bidrar til en kontantgenererende enhets estimerte 

i tilknytning til hovedkontoret. I nr. 80-103 angis behandlingen av slike eiendeler når en kontantgenererende 
enhet testes for verdifall.

78  Det kan være nødvendig å ta hensyn til visse innregnede forpliktelser for å kunne beregne en kontantgenererende 
enhets gjenvinnbare beløp. Dette kan forekomme dersom avhendingen av en kontantgenererende enhet krever 
at kjøperen må overta en forpliktelse. I dette tilfellet tilsvarer den kontantgenererende enhetens virkelige 
verdi fratrukket salgsutgifter (eller den estimerte kontantstrømmen fra endelig avhending) den estimerte 

for avhendingsutgiftene. For å kunne foreta en meningsfull sammenligning mellom en kontantgenererende 

fastsettelsen av både den kontantgenererende enhetens bruksverdi og dens balanseførte verdi.

Eksempel

Et selskap driver en gruve i en stat der lovgivningen krever at eieren rehabiliterer grunnen når gruvedriften 

fjernes før gruvedriften kan påbegynnes. Det ble gjort en avsetning for utgiftene til tilbakelegging 
av det overliggende jordlaget så snart jorden ble fjernet. Beløpet ble innregnet som en del av gruvens 
anskaffelseskost og avskrives over gruvens utnyttbare levetid. Den balanseførte verdien av avsetningene til 

a

kjøper vil overta forpliktelsen til å legge tilbake det overliggende jordlaget. Avhendingsutgiftene for gruven 

Den kontantgenererende enhetens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er VE 800. Dette beløpet tar i 
betraktning rehabiliteringsutgifter som det allerede er tatt hensyn til. Derfor beregnes bruksverdien av 
den kontantgenererende enheten etter at det er tatt hensyn til rehabiliteringsutgiftene, og den estimeres til 
å være VE 700 (VE 1 200 minus VE 500). Den kontantgenererende enhetens balanseførte verdi er VE 500, 
som tilsvarer gruvens balanseførte verdi (VE 1 000) minus den balanseførte verdien av avsetningen til 
rehabiliteringsutgifter (VE 500). Derfor overstiger den kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp 
dens balanseførte verdi.

__________________
(a
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79  Av praktiske årsaker tas det ved beregningen av en kontantgenererende enhets gjenvinnbare beløp noen ganger 
hensyn til eiendeler som ikke er en del av den kontantgenererende enheten (for eksempel fordringer eller andre 

avsetninger). I slike tilfeller økes den kontantgenererende enhetens balanseførte verdi med den balanseførte 

Goodwill

Forde l ing  av  goodwi l l  på  kon tan tgene re rende  enhe te r

uansett om andre av det overtatte foretakets eiendeler eller forpliktelser er henført til disse enhetene eller 

av kontantgenererende enheter. Som et resultat omfatter det laveste nivået innenfor enheten der goodwill blir 

fordelt på.

82  Anvendelse av kravene i nr. 80 fører til at goodwill blir testet for tap ved verdifall på et nivå som gjenspeiler 
måten et foretak driver sin virksomhet og som goodwill naturlig vil være forbundet med. Derfor er utvikling av 
ytterligere rapporteringssystemer typisk ikke nødvendig.

av gevinster og tap i utenlandsk valuta. Dersom det for eksempel i henhold til IAS 21 kreves at et foretak 

nivået for interne ledelsesformål.

84  Dersom førstegangsfordeling av goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning ikke kan fullføres 

fullføres før utgangen av den første årsperioden som begynner etter overtakelsestidspunktet.

overtakende foretaket

b) innregne eventuelle justeringer av disse foreløpige verdiene som resultat av fullføringen av første 
regnskapsføring innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet.

Under slike omstendigheter kan det også hende at det ikke er mulig å fullføre førstegangsfordeling av goodwill 
anskaffet ved virksomhetssammenslutningen før utgangen av årsperioden da virksomhetssammenslutningen 
ble gjennomført. I slike tilfeller skal foretaket gi de opplysningene som kreves av nr. 133. 

b) måles på grunnlag av de relative verdiene av den avhendede virksomheten og den andel av den 

gjenspeiler goodwill som er knyttet til den avhendede virksomheten.
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Eksempel

Fordi goodwill som er fordelt på den kontantgenererende enheten på et ikke-vilkårlig grunnlag, ikke kan 

tilknyttet den avhendede virksomheten målt på grunnlag av de relative verdiene av den avhendede 
virksomheten og andelen av enheten som beholdes. Derfor inkluderes 25 prosent av goodwill fordelt på den 
kontantgenererende enheten i den balanseførte verdien av virksomheten som blir solgt.

87  Dersom et foretak omorganiserer sin rapporteringsstruktur på en måte som endrer sammensetningen av én eller 

som påvirkes av dette. Denne nye fordelingen skal utføres ved hjelp av en metode for relativ verdi tilsvarende 

foretaket kan påvise at en annen metode bedre gjenspeiler goodwill tilknyttet de omorganiserte enhetene.

Eksempel

av eiendeler på et lavere nivå enn A, fordeles goodwill på nytt på enhetene B, C og D på grunnlag av de 
relative verdiene av de tre andelene av A før disse andelene integreres i B, C og D.

Tes t ing  av  kon tan tgene re rende  enhe te r  med  goodwi l l  fo r  t ap  ved  ve rd i f a l l 

gjenvinnbare beløp. Et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med nr. 104. 

hvert år testes for tap ved verdifall.

verdifall i samsvar med nr. 104.

Minor i t e t s in t e re s se

91  I samsvar med IFRS 3 representerer goodwill innregnet ved en virksomhetssammenslutning den goodwill 

som ble kontrollert av morforetaket som resultat av virksomhetssammenslutningen. Derfor blir goodwill som 

balanseførte verdien av denne enheten

b) morforetakets andel i goodwill.
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imidlertid henføres til minoritetsinteressen i goodwill.

enhetens balanseførte verdi justert før den blir sammenlignet med dens gjenvinnbare beløp. Dette skjer ved å 
regne om balanseført verdi av goodwill fordelt på enheten slik at den omfatter goodwill som kan henføres til 
minoritetsinteressen. Denne justerte balanseførte verdien blir deretter sammenlignet med enhetens gjenvinnbare 

foretaket først tapet ved verdifall i samsvar med nr. 104 for å redusere den balanseførte verdien av goodwill 
som er tildelt enheten.

tap ved verdifall knyttet til goodwill fordelt mellom det som kan regnes til morforetaket og det som kan regnes 

94  Dersom det totale tapet ved verdifall knyttet til goodwill er mindre enn det beløpet som den kontantgenererende 

overskytende fordeles på enhetens andre eiendeler proratarisk på grunnlag av den balanseførte verdien av hver 
av eiendelene i enheten.

95  Illustrative Example nr. 7 viser testing for tap ved verdifall av en ikke-heleid kontantgenererende enhet med 
goodwill.

Tidsp lan  fo r  t e s t ing  av  t ap  ved  ve rd i f a l l

enheter kan testes for tap ved verdifall til ulik tid. Men dersom en del av eller hele goodwill som er fordelt på en 

skal enheten testes for tap ved verdifall før utgangen av inneværende årsperiode.

som inneholder goodwill.

det foreligge en indikasjon på et tap ved verdifall for en eiendel innenfor enheten som inneholder goodwill. 

ved verdifall for denne eiendelen før den tester den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill for 
tap ved verdifall. Likedan kan det foreligge en indikasjon på et tap ved verdifall på en kontantgenererende 
enhet innenfor en gruppe av enheter som inneholder goodwill. Under slike omstendigheter tester foretaket den 

99  Den nyeste detaljerte beregningen foretatt i en tidligere periode av gjenvinnbart beløp for en kontantgenererende 

b) den nyeste beregningen av gjenvinnbart beløp førte til et beløp som i vesentlig grad oversteg enhetens 

den siste beregningen av gjenvinnbart beløp.
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Felleseiendeler

felleseiendeler er at de ikke genererer inngående kontantstrømmer uavhengig av andre eiendeler eller grupper 

sammenlignes med denne kontantgenererende enhetens eller denne gruppen av kontantgenererende enheters 
balanseførte verdi. Et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med nr. 104. 

som er knyttet til den aktuelle kontantgenererende enheten. Dersom en andel av en felleseiendels balanseførte 
verdi

det gjenvinnbare beløpet til gruppen av enheter. Et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar 
med nr. 104. 

103  Illustrative Example nr. 8 viser hvordan disse kravene anvendes på felleseiendeler.

Tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet

104 Et tap ved verdifall skal innregnes for en kontantgenererende enhet (den minste gruppen av kontantgenererende 

enheten (gruppen av enheter) er mindre enn den balanseførte verdien av enheten (gruppen av enheter). Tapet 
ved verdifall skal fordeles for å redusere den balanseførte verdien av eiendelene i enheten (gruppen av enheter) 
i denne rekkefølgen:

a) først reduseres den balanseførte verdien av eventuell goodwill som er tildelt den kontantgenererende 

den balanseførte verdien av hver eiendel i enheten (gruppen av enheter).

Disse reduksjonene i balanseført verdi skal behandles som tap ved verdifall på enkelteiendeler og innregnes i 
samsvar med nr. 60.

av en eiendel til mindre enn den høyeste av følgende verdier:

eiendelene i enheten (gruppen av enheter).
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106  Dersom det ikke er praktisk mulig å estimere gjenvinnbart beløp for hver enkelt eiendel i en kontantgenererende 

107  Dersom gjenvinnbart beløp for en enkelt eiendel ikke kan beregnes (se nr. 67):

a) innregnes et tap ved verdifall på eiendelen dersom dens balanseførte verdi er høyere enn den høyeste verdi 
av dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og resultatet av fordelingsprosedyrene beskrevet i nr. 104 

b) innregnes det ikke noe tap ved verdifall for eiendelen dersom den tilknyttede kontantgenererende enheten 
ikke har falt i verdi. Dette gjelder selv om eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er lavere enn 
dens balanseførte verdi.

Eksempel

verdi fratrukket salgsutgifter er lavere enn dens balanseførte verdi. Maskinen genererer ikke uavhengige 

og som genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av inngående 

for produksjonslinjen viser at produksjonslinjen som helhet ikke har falt i verdi.

å skifte ut maskinen.

Maskinens gjenvinnbare beløp kan ikke estimeres separat, ettersom maskinens bruksverdi:

a) kan avvike fra dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, og

b) bare kan beregnes for den kontantgenererende enhet som maskinen tilhører (produksjonslinjen).

Produksjonslinjen har ikke falt i verdi. Derfor skal det ikke innregnes noe tap ved verdifall for 
maskinen. Likevel kan det være nødvendig for foretaket å revurdere avskrivningsperioden eller 
avskrivningsmetoden for maskinen. En kortere avskrivningsperiode eller raskere avskrivningsmetode 
kan være nødvendig for å gjenspeile maskinens forventede gjenværende utnyttbare levetid eller 
mønsteret for hvordan foretaket forbruker økonomiske fordeler.

Forutsetning 2: budsjetter/prognoser godkjent av ledelsen gjenspeiler at ledelsen har til hensikt å skifte 
ut maskinen og selge den i nær framtid. Kontantstrømmene fra fortsatt bruk av maskinen og fram til 
den avhendes estimeres til å være ubetydelige.

Maskinens bruksverdi kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter. Derfor 
kan maskinens gjenvinnbare beløp fastsettes, og det tas ikke hensyn til den kontantgenererende 
enhet som maskinen tilhører (dvs. produksjonslinjen). Ettersom maskinens virkelige verdi fratrukket 
salgsutgifter er lavere enn dens balanseførte verdi, innregnes det et tap ved verdifall for maskinen.

tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet dersom dette kreves i henhold til en annen standard.

109 I nr. 110–116 angis kravene for reversering av et tap ved verdifall som er innregnet for en eiendel eller en 
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indikasjoner i betraktning:

Eksterne informasjonskilder

a) Eiendelens markedsverdi har steget vesentlig i perioden.

markedet som eiendelen er beregnet på.

det er sannsynlig at disse reduksjonene vil påvirke diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av 

Interne informasjonskilder

endringene omfatter utgifter som har påløpt i løpet av perioden for å forbedre eiendelens inntjening eller 
omstrukturere virksomheten som eiendelen tilhører.

e) Det foreligger dokumentasjon fra intern rapportering på at eiendelens inntjening er eller vil bli høyere enn 
forventet.

112  Indikasjonene på en mulig reduksjon av et tap ved verdifall i nr. 111 tilsvarer i hovedsak indikasjonene på et 
mulig tap ved verdifall i nr. 12. 

113  Dersom det foreligger indikasjon på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn 

avskrivningsmetode eller restverdi må gjennomgås og justeres i henhold til den standard som gjelder for 

dersom det etter innregning av siste tap ved verdifall har skjedd en endring i estimatene som ble brukt ved 

tap ved verdifall.

potensiell yteevne. Følgende er eksempler på endringer i estimater:

a) en endring i grunnlaget for gjenvinnbart beløp (dvs. om gjenvinnbart beløp er basert på virkelig verdi 

b) en endring i beløpet eller tidspunktet for estimerte framtidige kontantstrømmer eller en endring i 

var basert på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.

116  En eiendels bruksverdi kan bli høyere enn dens balanseførte verdi av den enkle grunn at nåverdien av 
framtidige inngående kontantstrømmer stiger etter hvert som de kommer nærmere i tid. Eiendelens potensielle 
yteevne stiger imidlertid ikke. Derfor reverseres ikke et tap ved verdifall bare på grunn av tidens gang (noen 

balanseførte verdi.

Reversering av et tap ved verdifall for en enkelt eiendel

117  Den økte balanseførte verdien av en annen eiendel enn goodwill på grunn av reversering av et tap ved verdifall 
skal ikke overstige den balanseførte verdien som ville blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det 
ikke var innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen i tidligere år.
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118  Enhver økning i balanseført verdi av en annen eiendel enn goodwill utover den balanseførte verdien som ville 
blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det ikke var innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen 

standard som gjelder for eiendelen.

med mindre eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen standard (for eksempel i henhold til 
modellen for verdiregulering i IAS 16. Enhver reversering av et tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel 
skal behandles som en positiv verdiregulering i samsvar med den andre standarden.

120  En reversering av et tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel krediteres direkte mot egenkapital under 
verdireguleringsreserven. I det omfang et tap ved verdifall på samme verdiregulerte eiendel tidligere ble 

121  Etter innregning av en reversering av et tap ved verdifall skal satsene for avskrivning av eiendelen justeres i 

systematisk over eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.

Reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet

proratarisk på enhetens eiendeler med de balanseførte verdiene av disse eiendelene. Disse økningene i 
balanseførte verdier skal behandles som reverseringer av tap ved verdifall for enkelteiendeler og innregnes i 
samsvar med nr. 119.

123  Når en reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet fordeles i henhold til nr. 122 skal en 
eiendels balanseførte verdi ikke økes til mer enn den laveste av følgende verdier:

b) den balanseførte verdien som ville ha blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det ikke var 
innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen i tidligere perioder.

Reversering av et tap ved verdifall for goodwill

124  Et tap ved verdifall innregnet for goodwill skal ikke reverseres i en etterfølgende periode.

det gjenvinnbare beløpet for goodwill i periodene etter innregning av et tap ved verdifall for slik goodwill 

innregnet for overtatt goodwill.

126  For hver klasse av eiendeler skal et foretak gi følgende opplysninger:

post(er) i resultatregnskapet disse tapene ved verdifall er ført.

hvilken (hvilke) post(er) i resultatregnskapet disse tapene ved verdifall er reversert.

av perioden.

d) Omfanget av reverseringer av tap ved verdifall for verdiregulerte eiendeler som er innregnet direkte mot 
egenkapital i løpet av perioden.

127  En eiendelsklasse er en gruppe eiendeler som er av likeartet type og brukes på likeartet måte i foretakets 
virksomhet.
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eiendelsklassen. Slik informasjon kan for eksempel inngå i en avstemming av den balanseførte verdien av 

enkelt rapporteringspliktig segment:

og

b) omfanget av reverseringer av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet og direkte mot egenkapital i 
løpet av perioden.

130  Et foretak skal opplyse om følgende for alle vesentlige tap ved verdifall innregnet eller reversert i løpet av 

a) De hendelser og omstendigheter som førte til innregning eller reversering av tapet ved verdifall.

b) Omfanget av det innregnede eller reverserte tapet ved verdifall.

d) For en kontantgenererende enhet: 

og

e) Hvorvidt eiendelens (den kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp er dens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter eller dens bruksverdi.

virkelig verdi fratrukket salgsutgifter (for eksempel om virkelig verdi ble beregnet med henvisning til et 
aktivt marked).

og eventuelle tidligere estimater på bruksverdien.

131  Et foretak skal opplyse om følgende for de samlede tap ved verdifall og de samlede reverseringene av tap ved 

påvirkes av reverseringer av tap ved verdifall.

b) De viktigste hendelsene og omstendighetene som førte til innregning eller reversering av disse tapene ved 
verdifall. 

132  Et foretak oppfordres til å opplyse om forutsetningene som ble benyttet ved beregningen av gjenvinnbart beløp 
for eiendelene (de kontantgenererende enhetene) i løpet av perioden. Imidlertid krever nr. 134 at et foretak 
opplyser om de estimatene som ble benyttet til å måle det gjenvinnbare beløpet av en kontantgenererende 
enhet når goodwill eller en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid inkluderes i denne enhetens 
balanseførte verdi.
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133  Dersom en andel av goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning i løpet av perioden ikke er fordelt 

opplyses om beløpet for ikke-fordelt goodwill sammen med grunnene til at dette beløpet ikke er fordelt.

Estimater brukt til å måle gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill 
eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid

134  Et foretak skal gi følgende opplysninger som kreves av bokstav a)–f) for hver enkelt kontantgenererende 
enhet (gruppe av enheter) der den balanseførte verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt 

foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid:

a) Den balanseførte verdien av goodwill fordelt på enheten (gruppen av enheter).

b) Den balanseførte verdien av immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid fordelt på enheten 
(gruppen av enheter).

eller virkelig verdi fratrukket salgsutgifter).

d) Dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på bruksverdi: 

i) en beskrivelse av hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sine framskrivninger 
av kontantstrømmer på for perioden som omfattes av de siste budsjetter/prognoser. De viktigste 
forutsetningene er de som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er mest sensitive 

ii) en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til hver av de viktigste 

iv) vekstraten som benyttes til å ekstrapolere framskrivninger av kontantstrømmer ut over perioden 

v) den (de) diskonteringsrenten(e) som benyttes på framskrivningene av kontantstrømmer. 

e) Dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på virkelig verdi fratrukket 

virkelig verdi fratrukket salgsutgifter ikke beregnes ved hjelp av en observerbar markedspris for enheten 

i) en beskrivelse av hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sin fastsettelse av 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter på. De viktigste forutsetningene er de som gjenvinnbart beløp 

ii) en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til hver av de viktigste 

hvorfor de skiller seg fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder.

f) Dersom en endring innenfor et rimelig mulighetsområde av en viktig forutsetning som ledelsen har basert 

av enheten (gruppen av enheter) overstiger dens gjenvinnbare beløp: 

i) beløpet som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) overstiger dens balanseførte verdi 
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eventuelle påfølgende virkninger av denne endringen på de andre variablene som ble benyttet til å 

balanseførte verdi.

135  Dersom noen eller alle balanseførte verdier av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar 

enhet (gruppe av enheter) ikke er betydelig i sammenligning med foretakets samlede balanseførte verdier 

om den samlede balanseførte verdien av goodwill eller immateriell eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid 
som er fordelt på disse enhetene (gruppene av enheter). Dersom de gjenvinnbare beløpene for noen av disse 
enhetene (gruppene av enheter) i tillegg er basert på den(de) samme viktigste forutsetningen(e) og den samlede 
balanseførte verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid fordelt på disse 
enhetene (gruppene av enheter) er betydelig i sammenligningen med foretakets samlede balanseførte verdi 

dessuten om følgende:

a) Samlet balanseført verdi av goodwill fordelt på disse enhetene (gruppene av enheter).

b) Samlet balanseført verdi av immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid fordelt på disse enhetene 
(gruppene av enheter).

fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder.

e) Dersom en endring innenfor et rimelig mulighetsområde av den (de) viktigste forutsetningen(e) ville 
føre til at de samlede balanseførte verdiene av enhetene (gruppene av enheter) overstiger deres samlede 
gjenvinnbare beløp:

i) beløpet som det samlede gjenvinnbare beløpet for enhetene (gruppene av enheter) overstiger deres 

av eventuelle påfølgende virkninger av endringen på de andre variablene som ble benyttet til å måle 

deres samlede balanseførte verdier.

136  Den nyeste detaljerte beregningen av gjenvinnbart beløp for en kontantgenererende enhet (gruppe av enheter) 

137  Illustrative Example nr. 9 viser hvilke opplysninger som kreves av nr. 134 og 135. 

Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse

138  Dersom et foretak i samsvar med nr. 85 i IFRS 3 velger å anvende IFRS 3 fra et tidligere tidspunkt enn 

fra samme tidspunkt.

139  I alle andre tilfeller skal et foretak anvende denne standard:

a) på goodwill og immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutninger der avtaletidspunktet 

b) fremadrettet på alle andre eiendeler for begynnelsen av det første årsregnskapet som begynner 31. mars 
2004 eller senere.
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ikrafttredelsestidspunktene angitt i nr. 139. Dersom et foretak imidlertid anvender denne standard før de samme 

tidspunktene.

Oppheving av IAS 36 (utgitt i 1998)

Vedlegg A

BRUK AV NÅVERDITEKNIKKER FOR Å MÅLE BRUKSVERDI

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard. Det gir veiledning om bruken av nåverditeknikker ved måling av 
bruksverdi. Selv om begrepet «eiendel» brukes i veiledningen, gjelder det også for en gruppe av eiendeler som utgjør 
en kontantgenererende enhet.

Bestanddelene i en nåverdimåling

A1  Følgende elementer gir til sammen uttrykk for de økonomiske differansene mellom eiendeler:

gjenspeile ved prisingen de framtidige kontantstrømmene som foretaket forventer å motta fra eiendelen.

skal beregnes. Uansett hvilken metode et foretak anvender for å vise forventningene om mulige variasjoner i 

Generelle prinsipper

styrer imidlertid enhver anvendelse av nåverditeknikker ved måling av eiendeler:

forutsetningene bli tatt med to ganger eller oversett. En diskonteringsrente på 12 prosent kan for eksempel 
anvendes på kontraktsregulerte kontantstrømmer på et utlån. Denne renten gjenspeiler forventninger om 
framtidige mislighold av lån med særlige kjennetegn. Den samme rentesatsen på 12 prosent skal ikke 
benyttes til å diskontere forventede kontantstrømmer fordi disse kontantstrømmene allerede gjenspeiler 
forutsetninger om framtidige mislighold.

b) Estimerte kontantstrømmer og diskonteringsrenter skal være uten systematiske skjevheter og uten faktorer 
som ikke har noen tilknytning til den relevante eiendelen. En overlagt undervurdering av estimerte netto 
kontantstrømmer for å forbedre den tilsynelatende framtidige lønnsomheten av en eiendel gir for eksempel 
en systematisk skjevhet ved målingen.
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Beregning av nåverdi med tradisjonell metode og med metode for forventet kontantstrøm 

Tradisjonell metode

tradisjonelle metoden forutsetter i virkeligheten at en enkelt konvensjon for diskonteringsrente kan inneholde 
alle forventningene om framtidige kontantstrømmer og tilhørende risikopremie. Derfor legger den tradisjonelle 
metoden mest vekt på valg av diskonteringsrenten.

tradisjonell metode relativt enkel å anvende. For eiendeler med kontraktsregulerte kontantstrømmer er metoden 

A6  Det kan imidlertid være at den tradisjonelle metoden ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til enkelte komplekse 

fra den observerbare rentesatsen i denne andre eiendelen. For å kunne utlede dette må kjennetegnene til den 
andre eiendelens kontantstrømmer være tilsvarende dem som gjelder for eiendelen som måles. Derfor må den 

d) vurdere om det er et element i en post som ikke er til stede i den andre (er for eksempel den ene mindre 

e) vurdere om begge settene av kontantstrømmer med sannsynlighet vil oppføre seg (dvs. variere) på lignende 
måte under endrede økonomiske forhold.

Metode for forventet kontantstrøm

A7  Metoden for forventet kontantstrøm er i enkelte situasjoner et mer effektivt måleverktøy enn den tradisjonelle 

den tradisjonelle metoden ved at den fokuserer på direkte analyse av de relevante kontantstrømmene og på mer 
eksplisitte opplysninger om forutsetningene som benyttes i målingen.

A8  Metoden for forventet kontantstrøm tillater også bruk av nåverditeknikker når tidsplanen for kontantstrømmer 

nåverdi i en slik situasjon.

Sannsynlighet

Sannsynlighet

Sannsynlighet

Forventet nåverdi

og vil dermed ikke gjenspeile sannsynlighetene ved andre tidsplaner. Dette skyldes at diskonteringsrenten i en 
tradisjonell nåverdiberegning ikke kan gjenspeile usikkerhet med hensyn til tidsplaner.
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A10  Bruken av sannsynligheter er et viktig element i metoden for forventet kontantstrøm. Enkelte spørsmål med 
hensyn til fordeling av sannsynligheter på svært subjektive estimater kan vise en større grad av presisjon enn 
den som faktisk foreligger. Korrekt anvendelse av den tradisjonelle metoden (slik den er beskrevet i nr. A6) 
krever imidlertid de samme estimatene og den samme subjektiviteten uten at den gir den beregningsmessige 
åpenheten som metoden for forventet kontantstrøm gir.

A11  Mange estimater utviklet i gjeldende praksis har allerede innarbeidet i seg elementene i forventede 
kontantstrømmer på en uformell måte. I tillegg står regnskapsførere ofte overfor behovet for å kunne måle en 
eiendel ved hjelp av begrenset informasjon om sannsynlighetene for mulig kontantstrømmer. En regnskapsfører 
kan for eksempel stå overfor følgende situasjoner:

dette området er mer sannsynlig enn et annet beløp. Basert på disse begrensede opplysningene er den 

I hvert enkelt tilfelle vil den estimerte forventede kontantstrømmen sannsynligvis gi et bedre estimat på 

A12  Anvendelsen av metoden for forventet kontantstrøm er underlagt en nytte-/kostnadsrestriksjon. I noen tilfeller 

I andre tilfeller kan det være at et foretak ikke er i stand til å utvikle noe mer enn generell informasjon om 
kontantstrømmenes variabilitet uten å pådra seg betydelige utgifter. Foretaket må veie utgiftene ved å få tak i 
tilleggsinformasjon opp mot den ekstra påliteligheten som slik informasjon vil gi til målingen.

A13  Enkelte hevder at teknikker for forventet kontantstrøm ikke er egnede for å måle en enkelt post eller en post 

resultatet for ikke å representere noen av beløpene som til slutt vil bli betalt.

A14  Påstander som den foregående gjenspeiler en underliggende uenighet med hensyn til målingens formål. Dersom 

representativt pålitelig estimat på den forventede utgiften. Denne standard dreier seg imidlertid om å måle en 
eiendels gjenvinnbare beløp. Det er ikke sannsynlig at det gjenvinnbare beløpet for eiendelen i dette eksempelet 

inkorporerer usikkerheten ved kontantstrømmen i målingen av eiendelen. Den usikre kontantstrømmen blir 
isteden presentert som om den var en sikker kontantstrøm. Ingen rasjonelle foretak ville selge en eiendel med 

Diskonteringsrente

for. I så fall vil virkningen av noen av forutsetningene bli tatt med to ganger.

tilsvarende trekk for å estimere diskonteringsrenten. Formålet er i størst mulig grad å foreta en markedsvurdering 
av

komme estimerte kontantstrømmene skal beregnes.

A17  Som utgangspunkt for å gjøre et slikt estimat kan foretaket ta følgende satser i betraktning:

a) foretakets veide gjennomsnittlige kapitalkostnader beregnet ved bruk av teknikker som «Capital Asset 
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A18  Disse satsene må imidlertid justeres

a) for å gjenspeile markedets vurdering av de særskilte risikofaktorene knyttet til eiendelens estimerte 

estimerte kontantstrømmene allerede er justert for.

A21  Et foretak bruker normalt én enkelt diskonteringsrente ved estimering av en eiendels bruksverdi. Imidlertid 
bruker foretaket separate diskonteringsrenter for forskjellige framtidige perioder når bruksverdien er sensitiv 
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 37

eiendeler.

parter delvis og i like stor grad har utført sine plikter. Denne standard skal ikke anvendes på gjensidig uoppfylte 

omhandler for eksempel et overtakende foretaks behandling av betingede forpliktelser som er overtatt ved 
en virksomhetssammenslutning. Tilsvarende er visse typer avsetninger også omhandlet i standarder som 
omhandler

fra forsikringsgiverens kontraktsregulerte plikter og rettigheter i henhold til forsikringskontrakter innenfor 
virkeområdet for IFRS 4.

foretak stiller garantier mot et vederlag. Denne standard omhandler ikke innregning av driftsinntekter. IAS 18: 

for anvendelsen av innregningskriteriene. Denne standard endrer ikke kravene i IAS 18.

standard

8  Andre standarder angir om utgifter skal behandles som eiendeler eller som kostnader. Disse spørsmålene 
omhandles ikke av denne standard. Følgelig verken forbyr eller krever denne standard balanseføring av utgifter 
som innregnes når en avsetning foretas.

9  Denne standard får anvendelse på avsetninger til omstrukturering (herunder avviklet virksomhet). Der 
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DEFINISJONER

10  Følgende begreper anvendes i denne standard:

forventes å føre til en strøm av ressurser ut fra foretaket som omfatter økonomiske fordeler.

foretak ikke har annet realistisk alternativ enn å gjøre opp denne plikten.

b) som et resultat av at foretaket har skapt en berettiget forventning hos de andre partene om at det vil innfri 
dette ansvaret.

ii) forpliktelsesbeløpet ikke kan måles på en pålitelig måte.

helhet er innenfor foretakets kontroll.

kontrakten overstiger de økonomiske fordelene som forventes å bli mottatt i henhold til samme kontrakt.

enten

b) måten denne virksomheten drives på.

Avsetninger og andre forpliktelser

11  Avsetninger kan skilles fra andre forpliktelser som for eksempel leverandørgjeld og påløpte utgifter fordi det 
er usikkerhet omkring oppgjørstidspunktet eller beløpet for de framtidige utgiftene som kreves for å gjøre opp 
avsetningen. Derimot er

gode (for eksempel beløp som gjelder opptjent betalt ferie). Selv om det enkelte ganger er nødvendig å 

avsetninger.
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rapporteres separat.

Forholdet mellom avsetninger og betingede forpliktelser

om forpliktelser som ikke oppfyller innregningskriteriene.

13  Denne standard skiller mellom

a) avsetninger — som innregnes som forpliktelser (forutsatt at det kan foretas et pålitelig estimat) fordi de er 
eksisterende plikter og det er sannsynlig at det vil kreves en strøm av ressurser som omfatter økonomiske 

b) betingede forpliktelser — som ikke innregnes som forpliktelser fordi de enten er

ii) eksisterende plikter som ikke oppfyller innregningskriteriene i denne standard (enten fordi det 
ikke er sannsynlig at det vil kreves en strøm av ressurser som omfatter økonomiske fordeler ut fra 

forpliktelsesbeløpet).

Avsetninger

14  En avsetning skal innregnes når

Eksisterende plikt

15  I noen sjeldne tilfeller er det uklart om det foreligger en eksisterende plikt. I slike tilfeller anses en hendelse 

sannsynlig at en eksisterende plikt foreligger på balansedagen enn at den ikke gjør det.

16  I nesten alle tilfeller vil det være klart om en tidligere hendelse har ført til en eksisterende plikt. I sjeldne 

hendelsene fører til en eksisterende plikt. I et slikt tilfelle avgjør et foretak om en eksisterende plikt foreligger 
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Tidligere hendelse

plikten som hendelsen er årsak til. Dette er bare tilfellet

berettigede forventninger hos andre parter om at foretaket vil innfri plikten.

foretakets mulige stilling i framtiden. Derfor blir det ikke innregnet noen avsetninger for utgifter som må 

forpliktelser som foreligger på balansedagen.

19  Bare de plikter som oppstår av tidligere hendelser og som eksisterer uavhengig av et foretaks framtidige 

framtidige handlinger. Likeledes innregner foretaket en avsetning for stengningsutgifter ved en oljeinstallasjon 
eller et kjernekraftverk i den utstrekning foretaket er forpliktet til å rette opp skade som allerede er skjedd. 

og derfor innregnes det heller ikke noen avsetning.

nødvendig å kjenne identiteten til den part som foretaket er forpliktet overfor — plikten kan for eksempel være 

foretaket vil innfri sitt ansvar.

være at det ikke foreligger noen plikt til å utbedre skaden. Det faktum at foretaket er årsak til miljøskaden vil 

eller når foretaket offentlig påtar seg ansvaret for utbedringene på en måte som skaper en underforstått plikt.

at loven blir vedtatt som foreslått. I denne standard blir en slik plikt behandlet som en juridisk plikt. Ulikheter 

lov så godt som sikker. I mange tilfeller vil det være umulig å være sikker på om en lov vil bli vedtatt før den 
faktisk vedtas.

Mulig strøm av ressurser som omfatter økonomiske fordeler ut fra foretaket

en sannsynlighet for en strøm av ressurser som omfatter økonomiske fordeler ut fra foretaket for å gjøre opp 
denne plikten. I denne standard(*) anses en strøm av ressurser eller en annen hendelse som sannsynlig dersom 

inntreffe er større enn sannsynligheten for at den ikke vil inntreffe. Når det ikke er sannsynlig at det foreligger 

av klassen av plikter under ett. Selv om sannsynligheten kan synes å være liten for en strøm ut fra foretaket 

andre innregningskriteriene er oppfylt).

(*

nødvendigvis for andre standarder.
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Pålitelig estimat av plikten

balansen. Bortsett fra i svært sjeldne tilfeller vil et foretak kunne fastsette en sammenhengende rekke av mulige 

innregning av en avsetning.

kan innregnes. En slik forpliktelse skal opplyses om som en betinget forpliktelse (se nr. 86).

Betingede forpliktelser

27  Et foretak skal ikke innregne en betinget forpliktelse.

unntatt i de svært sjeldne tilfellene der et pålitelig estimat ikke kan foretas.

30  Betingede forpliktelser kan utvikle seg på en måte som i utgangspunktet ikke var forventet. Derfor vurderes de 
fortløpende for å avgjøre om det er blitt sannsynlig at det vil forekomme en strøm av ressurser som omfatter 
økonomiske fordeler ut fra foretaket. Dersom det blir sannsynlig at det vil kreves en strøm ut fra foretaket av 

i de svært sjeldne tilfellene der et pålitelig estimat ikke kan foretas).

Betingede eiendeler

31  Et foretak skal ikke innregne en betinget eiendel.

32  Betingede eiendeler oppstår normalt som følge av ikke-planlagte eller andre uventede hendelser som fører til 
en mulig strøm av økonomiske fordeler til foretaket. Et eksempel på dette er et krav som et foretak forfølger 
gjennom en rettslig prosess der utfallet er usikkert.

34  Det skal opplyses om en betinget eiendel i henhold til nr. 89 når en strøm av økonomiske fordeler til foretaket 
er sannsynlig.

35  Betingede eiendeler vurderes fortløpende for å sikre at utviklingen av dem gjenspeiles på riktig måte i 

opplyse om den betingede eiendelen (se nr. 89).

Beste estimat

eksisterende plikten på balansedagen.

til tredjemann på samme tidspunkt. Det vil ofte være umulig eller uoverkommelig kostbart å gjøre opp eller 
overdra en plikt på balansedagen. Estimatet på det beløp som et foretak ut fra en rasjonell betraktning ville 

for å gjøre opp den eksisterende plikten på balansedagen.

supplert med erfaring fra lignende transaksjoner og i noen tilfeller med rapporter fra uavhengige sakkyndige. 
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alle mulige utfall vektes med deres tilhørende sannsynlighet. Denne statistiske estimeringsmetoden kalles en 

Eksempel

Et foretak selger varer med en garanti som dekker kundens utgifter til reparasjoner av produksjonsfeil som 
framkommer innenfor de første seks måneder etter kjøpet. Dersom mindre feil ble oppdaget i alle de solgte 

20 prosent av de solgte varene vil ha mindre feil og 5 prosent av de solgte varene vil ha større feil. I samsvar 
med nr. 24 vurderer et foretak sannsynligheten for en strøm ut av foretaket for garantiløftene som en helhet.

Forventningsverdien av reparasjonsutgiftene er:

Men til og med i slike tilfeller skal foretaket ta andre mulige utfall i betraktning. Der andre mulige utfall for 

høyere eller lavere beløp. Dersom et foretak for eksempel må rette opp en alvorlig feil i et større fabrikkanlegg 

risiko for at ytterligere reparasjonsforsøk vil bli nødvendig.

henhold til IAS 12.

Risiko og usikkerhet

for å komme fram til beste estimat av en avsetning.

43  Risiko uttrykker variabiliteten i utfall. En risikojustering kan øke beløpet som en forpliktelse måles til. Det er 

eiendeler ikke blir overvurdert og kostnader eller forpliktelser ikke blir undervurdert. Usikkerheter rettferdiggjør 
imidlertid ikke at det foretas for store avsetninger eller at det bevisst fastsettes for høye forpliktelser. Dersom 

ikke dette utfallet deretter bevisst som mer sannsynlig enn det som faktisk er tilfellet. Det er nødvendig med en 
viss forsiktighet for å unngå å duplisere justeringer for risiko og usikkerhet med en påfølgende overvurdering 
av en avsetning.

44  Opplysninger om usikkerhet omkring utgiftenes størrelse skal gis i henhold til nr. 85 b).

Nåverdi

utgiftene som forventes å bli nødvendige for å gjøre opp plikten.

46  På grunn av pengers tidsverdi er avsetninger som gjelder utlegg av kontanter som oppstår kort tid etter 

senere tidspunkt. Avsetninger blir derfor diskontert i de tilfeller der virkningen er vesentlig.

47  Diskonteringsrenten(e) skal være renten(e) før skatt som gjenspeiler gjeldende markedsvurderinger av pengers 
tidsverdi og forpliktelsens særlige risiko. Diskonteringsrenten(e) skal ikke gjenspeile risikoer som er justert ved 
estimater på framtidige kontantstrømmer.
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Framtidige hendelser

gjenspeiles i avsetningsbeløpet der det er godtgjort på en tilstrekkelig objektiv måte at hendelsene vil inntreffe.

49  Forventede framtidige hendelser kan være særlig viktige ved måling av avsetninger. Et foretak kan for eksempel 

opprensingen skal skje. Det er derfor hensiktsmessig å inkludere for eksempel forventede utgiftsreduksjoner 

anvende eksisterende teknologi på en større eller mer kompleks opprensingsoperasjon enn det som har vært 

mindre dette støttes av tilstrekkelig objektiv informasjon.

tilstrekkelig objektiv informasjon om at det er så godt som sikkert at lovgivningen vedtas. De ulike 

utgjøre tilstrekkelig objektiv informasjon. Det vil kreves informasjon både om hva lovgivningen vil kreve 
og om det er så godt som sikkert at den blir vedtatt og gjennomført til rett tid. I mange tilfeller vil det ikke 

Forventet avhending av eiendeler

den forventede avhendingen er nært knyttet til hendelsen som er årsak til avsetningen. Et foretak skal isteden 
innregne gevinster ved forventet avhending av eiendeler på det tidspunktet som angis av den standard som 
omhandler de aktuelle eiendelene.

REFUSJONER

foretaket gjør opp plikten. Refusjonen skal behandles som separat eiendel. Beløpet som innregnes for 

54  I resultatregnskapet kan kostnaden knyttet til en avsetning presenteres netto etter innregning av en refusjon.

55  Enkelte ganger kan et foretak regne med at en annen part dekker noen av eller alle de utgifter som er 

betale beløpene direkte.

til å måtte gjøre opp med fullt beløp dersom tredjemann av en eller annen grunn ikke betaler. I dette tilfellet 

refusjonen når det er så godt som sikkert at refusjonen blir mottatt dersom foretaket gjør opp forpliktelsen.

57 I noen tilfeller vil foretaket ikke være ansvarlig for de aktuelle utgiftene dersom tredjemann ikke betaler. I et 

grad det forventes at plikten vil bli gjort opp av de andre partene.

59  Avsetninger skal gjennomgås på hver balansedag og justeres for å gjenspeile gjeldende beste estimat. Dersom 
det ikke lenger er sannsynlig at det for å gjøre opp plikten blir nødvendig med en strøm av ressurser som 

tidsforløpet. Denne økningen innregnes som lånekostnad.
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61  En avsetning skal bare benyttes for utgifter som avsetningen opprinnelig ble innregnet for.

Framtidige driftstap

63  Avsetninger skal ikke innregnes for framtidige driftstap.

for avsetninger i nr. 14.

65  En forventning om framtidige driftstap er en indikasjon på at det kan foreligge et verdifall for visse eiendeler 

Tapsbringende kontrakter

innregnes og måles som avsetning.

67  Mange kontrakter (for eksempel enkelte rutinemessige innkjøpsordrer) kan kanselleres uten at det utbetales 

til samme kontrakt. De uunngåelige utgiftene i henhold til en kontrakt gjenspeiler minste netto utgift for å 

kompensasjoner eller sanksjoner som oppstår dersom kontrakten ikke blir oppfylt.

verdifall som har skjedd for eiendeler knyttet til den aktuelle kontrakten (se IAS 36).

Omstrukturering

d) grunnleggende omorganiseringer som har en vesentlig innvirkning på arten av og fokuset for foretakets 
drift.

71  En avsetning for omstruktureringsutgifter innregnes bare når de generelle innregningskriteriene for 
avsetninger i nr. 14 er oppfylt. Nr. 72–83 fastsetter hvordan de generelle innregningskriteriene anvendes på 
omstruktureringer.

72  En underforstått plikt til omstrukturering oppstår bare når et foretak
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b) har skapt en berettiget forventning hos dem som berøres av omstruktureringen om at omstruktureringen 

for dem som berøres av den.

offentlig kunngjøring om en detaljert omstruktureringsplan utgjør en underforstått plikt til å omstrukturere bare 
dersom den gjøres på en slik måte og i tilstrekkelig detalj (dvs. framlegging av hovedtrekkene ved planen) til 

representanter) om at foretaket vil gjennomføre omstruktureringen.

74  For at en plan skal være tilstrekkelig til at det oppstår en underforstått plikt når den kunngjøres for dem som 

være fullført innenfor en tidsramme som gjør at betydelige endringer av planen ikke er sannsynlig. Dersom 

det mulig for foretaket å endre sine planer.

b) kunngjort hovedtrekkene ved omstruktureringsplanen overfor dem som vil bli berørt av den på en 

gjennomføre omstruktureringen.

være resultat av andre tidligere hendelser i tillegg til et slikt vedtak. For eksempel kan forhandlinger med de 

en underforstått plikt til å omstrukturere dersom vilkårene i nr. 72 er oppfylt.

77  I enkelte stater er den endelige myndigheten tillagt et styre der medlemmene omfatter representanter for andre 

kan det føre til en underforstått plikt til omstrukturering.

det foreligger en bindende salgsavtale.

kan foretaket ikke være bundet til å selge før en kjøper er funnet og det foreligger en bindende salgsavtale. 

for de andre partene i omstruktureringen før en bindende salgsavtale foreligger.

utgifter som er både

b) ikke knyttet til foretakets løpende virksomhet.
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81 En omstruktureringsavsetning omfatter ikke utgifter så som

balansedagen. Slike utgifter innregnes på samme grunnlag som om de oppstod uavhengig av en omstrukturering.

83  Som fastsatt i nr. 51 tas gevinster ved forventet avhending av eiendeler ikke i betraktning ved måling av en 

84  For hver klasse av avsetninger skal et foretak opplyse om

endringer i diskonteringsrenten.

Sammenligningsinformasjon kreves ikke.

85  For hver klasse av avsetninger skal et foretak gi følgende opplysninger:

a) en kort beskrivelse av pliktens art og forventet oppgjørstidspunkt for en eventuell strøm av økonomiske 

b) en indikasjon på usikkerhetsmomenter omkring beløpet eller for oppgjørstidspunktet for slike strømmer ut 

den forventede refusjonen.

foretak for hver klasse av betingede forpliktelser på balansedagen gi en kort beskrivelse av den betingede 

b) en indikasjon på usikkerhetsmomenter som gjelder beløpet eller oppgjørstidspunktet for eventuelle 

må det vurderes om de enkelte postenes art er tilstrekkelig like til at en samlet beskrivelse av dem oppfyller 
kravene i nr. 85 a) og b) og nr. 86 a) og b). Det kan således være hensiktsmessig å behandle avsetningsbeløp 

klasse.

opplysninger som kreves i henhold til nr. 84–86 på en slik måte at de viser forbindelsen mellom avsetningen og 
den betingede forpliktelsen.



2.10.2014 Nr. 56/1513EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

90  Det er viktig at opplysninger om betingede eiendeler unngår å gi villedende indikasjoner om sannsynligheten 
for at det oppstår inntekter.

opplyses om dette.

92  I svært sjeldne tilfeller kan opplysninger om en del av eller all den informasjon som kreves i henhold til 
nr. 84–89 i vesentlig grad forventes å påvirke foretakets stilling i en tvist med en annen part om grunnlaget for 

som en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital for perioden da standarden anvendes første gang. 

IKRAFTTREDELSE

95  Denne standard trer i kraft for årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. juli 1999 eller 
senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder som 
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 38

Immaterielle eiendeler

1  Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av immaterielle eiendeler som ikke 
omhandles spesielt i en annen standard. Denne standard krever at et foretak innregner en immateriell eiendel 

et foretak anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Denne standard får for eksempel ikke 
anvendelse på følgende:

a) Immaterielle eiendeler som holdes av et foretak for salg som del av foretakets ordinære virksomhet (se IAS 

kontraktsregulerte rettigheter i henhold til forsikringskontrakter innenfor virkeområdet for IFRS 4: 

men ikke for tilsvarende immaterielle eiendeler. Derfor kommer opplysningskravene i denne standard til 
anvendelse for slike immaterielle eiendeler. 

Dataprogramvare for et datamaskinkontrollert maskinverktøy som ikke kan benyttes uten denne spesielle 

og utviklingsaktiviteter. Forsknings- og utviklingsaktiviteter er rettet mot utvikling av kunnskap. Selv om slik 

eiendelen.
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Etter førstegangsinnregning regnskapsfører en leietaker en immateriell eiendel som holdes i henhold til en 

IAS 17 og innenfor virkeområdet for denne standard.

7  Avgrensning av en standards virkeområde kan forekomme dersom aktiviteter eller transaksjoner er så 
spesialiserte at de fører til regnskapsmessige spørsmål som det kan være nødvendig å behandle på en helt annen 

standard får derfor ikke anvendelse på utgifter ved slike aktiviteter og kontrakter. Denne standard får imidlertid 
anvendelse på andre immaterielle eiendeler (for eksempel programvare) som benyttes i og for andre utgifter 
(for eksempel oppstartsutgifter) som påløper i utvinningsindustrien eller hos forsikringsgivere.

DEFINISJONER

8  Følgende begreper anvendes i denne standard:

overtakerens tilbud til at overtakeren kan oppnå kontroll over det overtatte foretaket.

levetid.

akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

fratrukket eiendelens restverdi.

kommersiell produksjon eller bruk kommer i gang.

i forbindelse med fortsatt bruk av en eiendel og ved avhending av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare 

fastsettes.
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teknisk kunnskap og forståelse.

forventet alder og i forventet tilstand ved slutten av dens utnyttbare levetid.

b) antallet produserte enheter eller lignende enheter som foretaket forventer at eiendelen skal generere.

Immaterielle eiendeler

og markedsføringsrettigheter.

over en ressurs og at det foreligger framtidige økonomiske fordeler. Dersom en enhet som faller innenfor 

overtakelsestidspunktet (se nr. 68).

av det overtakende foretaket i forventning om framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan 

virksomhetssammenslutningen.

eller kan skilles ut fra foretaket eller fra andre rettigheter og plikter.

Kontroll

13  Et foretak kontrollerer en eiendel dersom det tilligger foretaket å nyte godt av de framtidige økonomiske 

tilgang til disse fordelene. Et foretaks evne til å kontrollere de framtidige økonomiske fordelene av en 
immateriell eiendel vil vanligvis ha sitt utspring i juridiske rettigheter som kan fullbyrdes ved dom. I mangel av 
juridiske rettigheter er det vanskeligere å vise at foretaket har kontroll. At en rettighet kan håndheves juridisk er 

økonomiske fordelene på andre måter.

14  Markedskunnskap og teknisk kunnskap kan føre til framtidige økonomiske fordeler. Et foretak kontrollerer 

en begrensning i en handelsavtale (der dette er tillatt) eller av en juridisk plikt om taushetsplikt som pålegges de 
ansatte.

som fører til framtidige økonomiske fordeler som følge av opplæring. Foretaket kan også forvente at personalet 

tilstrekkelig kontroll over de forventede framtidige økonomiske fordelene av et team av faglært personale og av 
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av juridiske rettigheter til å beskytte eller på andre måter kontrollere forholdet til kundene eller kundenes 

rettigheter til å beskytte kundeforhold vil transaksjoner for samme eller lignende ikke-kontraktsregulerte 
kundeforhold (bortsett fra som en del av en virksomhetssammenslutning) indikere at foretaket ikke desto 

Framtidige økonomiske fordeler

av eiendelen. Bruken av intellektuell kapital i en produksjonsprosess kan for eksempel redusere framtidige 
produksjonsutgifter framfor å øke framtidige inntekter.

18  Innregningen av en enhet som immateriell eiendel krever at et foretak kan vise at enheten oppfyller

b) innregningskriteriene (se nr. 21–23).

og nr. 33–43 omhandler innregningskriterienes anvendelse på immaterielle eiendeler overtatt ved en 
virksomhetssammenslutning. Nr. 44 omhandler førstegangsmåling av immaterielle eiendeler anskaffet ved et 

av internt utviklet goodwill. Nr. 51–67 omhandler førstegangsinnregning og -måling av internt utviklede 
immaterielle eiendeler.

20  De immaterielle eiendelene er av en slik art at det i mange tilfeller ikke kan gjøres tillegg til en slik eiendel eller 

framtidige økonomiske fordelene som ligger i en eksisterende immateriell eiendel heller enn å oppfylle 

henføre etterfølgende utgifter direkte til en bestemt immateriell eiendel istedenfor til virksomheten som helhet. 
Derfor er det bare i sjeldne tilfeller at etterfølgende utgifter — utgifter som er påløpt etter førstegangsinnregning 
av en anskaffet immateriell eiendel eller etter ferdigstillelse av en internt utviklet immateriell eiendel — blir 
innregnet i den immaterielle eiendelens balanseførte verdi. I samsvar med nr. 63 innregnes etterfølgende 

fra utgifter til å utvikle virksomheten som helhet.

21  En immateriell eiendel skal bare innregnes dersom

b) eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

22  Et foretak skal vurdere sannsynligheten for forventede framtidige økonomiske fordeler ved hjelp av fornuftige 
og dokumenterbare forutsetninger som representerer ledelsens beste estimat på det settet av økonomiske 
forhold som vil foreligge over eiendelens utnyttbare levetid.

fordeler som er henførbare til utnyttingen av eiendelen på grunnlag av den dokumentasjon som er tilgjengelig 
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24  En immateriell eiendel skal ved førstegangsmåling måles til anskaffelseskost.

Separat kjøp

anses sannsynlighetskriteriet for innregning i nr. 21 a) alltid for å være oppfylt for separat anskaffede 
immaterielle eiendeler.

26 Dessuten kan anskaffelseskost for en separat anskaffet immateriell eiendel vanligvis måles på en pålitelig måte. 
Dette er særlig tilfellet når vederlaget for innkjøpet har form av kontanter eller andre monetære eiendeler.

27  Anskaffelseskost for en separat anskaffet immateriell eiendel omfatter

b) eventuelle direkte henførbare utgifter til å forberede eiendelen til dens påtenkte formål.

28  Eksempler på direkte henførbare utgifter er

a) utgifter til å introdusere et nytt produkt eller en ny tjeneste (herunder utgifter til annonsering og 

b) utgifter til å drive virksomheten på et nytt sted eller med en ny klasse av kunder (herunder utgifter til 

30  Innregning av utgifter i den balanseførte verdien av en immateriell eiendel opphører når eiendelen er i den 
tilstand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Derfor inngår ikke 
utgifter som påløper ved bruk eller omplassering i en immateriell eiendel av den balanseførte verdien av denne 
eiendelen. Følgende utgifter inngår for eksempel ikke i en immateriell eiendels balanseførte verdi:

opp.

31  Enkelte operasjoner skjer i forbindelse med utvikling av en immateriell eiendel uten å være nødvendige for 
å sette eiendelen i den stand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. 
Disse tilfeldige operasjonene kan skje før eller under utviklingsaktivitetene. Fordi tilfeldige operasjoner ikke 
er nødvendige for å sette eiendelen i den stand som er nødvendig for at den skal virke slik den var tiltenkt av 

eiendelens anskaffelseskost lik dens kontantprisekvivalent. Differansen mellom dette beløpet og de samlede 

Anskaffelse som del av en virksomhetssammenslutning

for den immaterielle eiendelen i henhold til IFRS 3 dens virkelige verdi på overtakelsestidspunktet. En 
immateriell eiendels virkelige verdi gjenspeiler markedets forventninger om sannsynligheten for at de 

av sannsynligheten gjenspeiles i målingen av den immaterielle eiendelens virkelige verdi. Derfor anses 
sannsynlighetskriteriet for innregning i nr. 21 a) alltid for å være oppfylt for immaterielle eiendeler som er 
anskaffet ved en virksomhetssammenslutning.
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34  I samsvar med denne standard og IFRS 3 innregner et overtakende foretak derfor på overtakelsestidspunktet 
og atskilt fra goodwill en immateriell eiendel fra det overtatte foretaket dersom eiendelens virkelige verdi 

virksomhetssammenslutningen. Dette betyr at det overtakende foretaket innregner som en eiendel atskilt fra 

eiendelen

Måling av virkelig verdi av en immateriell eiendel anskaffet ved en virksomhetssammenslutning

35  Den virkelige verdien av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutninger kan vanligvis 
måles med tilstrekkelig pålitelighet til å kunne innregnes atskilt fra goodwill. Når det for de estimatene som 

manglende evne til å måle virkelig verdi på en pålitelig måte. Dersom en immateriell eiendel anskaffet ved en 

måles på en pålitelig måte.

sammen med en tilknyttet materiell eller immateriell eiendel. Et magasins utgivelsestittel kan for eksempel 

være tilknyttet en bestemt kilde og kan ikke selges atskilt fra denne. I slike tilfeller innregner det overtakende 
foretaket gruppen av eiendeler som én enkelt eiendel atskilt fra goodwill dersom de individuelle virkelige 
verdiene av eiendelene i gruppen ikke kan måles på en pålitelig måte.

varemerker og andre merkenavn. De førstnevnte er imidlertid generelle markedsføringsbegreper som typisk 

innregner en gruppe av ekstra immaterielle eiendeler som utgjør et varenavn som en enkelt eiendel dersom de 
komplementære eiendelenes virkelige verdier ikke kan måles på en pålitelig måte. Dersom de enkelte virkelige 

38 De eneste omstendighetene der det kanskje ikke er mulig å måle den virkelige verdien av en immateriell eiendel 

som følge av juridiske eller andre kontraktsregulerte rettigheter og enten

39  Noterte markedspriser i et aktivt marked gir det mest pålitelige estimatet av en immateriell eiendels virkelige 
verdi (se også nr. 78). Den relevante markedsprisen er vanligvis lik løpende kjøpskurs. Dersom løpende 

omstendighetene mellom transaksjonstidspunktet og tidspunktet da eiendelens virkelige verdi blir estimert.

beløp som foretaket ville ha betalt på eiendelens overtakelsestidspunkt i en transaksjon på armlengdes avstand 

beløpet tar et foretak i betraktning utfallet av nylig utførte transaksjoner for lignende eiendeler.

teknikker for indirekte å kunne estimere slike eiendelers virkelige verdi. Disse teknikkene kan benyttes ved 

a) anvendelse av multipler basert på nylige markedstransaksjoner på indikatorer som har sammenheng med 

royalty som vil kunne oppnås ved å lisensiere den immaterielle eiendelen til en annen part i en transaksjon 
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b) diskontering av estimerte framtidige netto kontantstrømmer fra eiendelen.

Etterfølgende utgifter ved et anskaffet løpende forsknings- og utviklingsprosjekt

42  Utgifter til forskning eller utvikling

a) som er knyttet til et løpende forsknings- eller utviklingsprosjekt anskaffet separat eller ved en 

skal regnskapsføres i samsvar med nr. 54-62.

43  Anvendelse av kravene i nr. 54–62 betyr at etterfølgende utgifter ved et løpende forsknings- eller 
utviklingsprosjekt som er anskaffet separat eller ved en virksomhetssammenslutning og innregnet som 
immateriell eiendel

b) innregnes som kostnad når de påløper dersom det dreier seg om utviklingsutgifter som ikke oppfyller 

dreier seg om utviklingsutgifter som oppfyller innregningskriteriene i nr. 57.

Anskaffelse ved hjelp av offentlige tilskudd

44  I noen tilfeller kan en immateriell eiendel være anskaffet gratis eller for et nominelt vederlag ved hjelp av et 
offentlig tilskudd. Dette kan forekomme når en myndighet overfører eller tildeler immaterielle eiendeler til 

å innregne både den immaterielle eiendelen og det offentlige tilskuddet til virkelig verdi. Dersom et foretak 

henførbare til å forberede eiendelen til dens påtenkte formål.

Bytte av eiendeler

mot en kombinasjon av monetære og ikke-monetære eiendeler. Den følgende diskusjonen viser ganske enkelt 

i forrige setning. Anskaffelseskost for en slik immateriell eiendel måles til virkelig verdi med mindre a) 

foretak ikke umiddelbart kan fraregne den avgitte eiendelen. Dersom den anskaffede eiendelen ikke blir målt 

46  Et foretak fastsetter om en transaksjon har et forretningsmessig innhold ved at det tas i betraktning i hvilken 
utstrekning foretakets framtidig kontantstrømmer forventes å bli endret som et resultat av transaksjonen. En 
transaksjon har et forretningsmessig innhold dersom

Resultatet av disse analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.

47  Nr. 21 b) angir at en betingelse for innregning av en immateriell eiendel er at eiendelens anskaffelseskost 
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for at de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes for å estimere virkelig 
verdi. Dersom et foretak på en pålitelig måte kan beregne den virkelige verdien av enten den mottatte eller den 

mottatte eiendelens virkelige verdi framgår mest tydelig.

Internt utviklet goodwill

48  Internt utviklet goodwill skal ikke innregnes som eiendel.

det skapes en immateriell eiendel som oppfyller innregningskriteriene i denne standard. Slike utgifter beskrives 
ofte som bidrag til internt utviklet goodwill. Internt utviklet goodwill innregnes ikke som eiendel fordi det ikke 

måte.

nettoeiendeler på ethvert tidspunkt kan være resultat av en rekke faktorer som påvirker foretakets verdi. Slike 
differanser representerer imidlertid ikke anskaffelseskost for immaterielle eiendeler som foretaket kontrollerer.

Internt utviklede immaterielle eiendeler

grunn av problemer med å

b) fastsette eiendelens anskaffelseskost på en pålitelig måte. I noen tilfeller kan ikke utgiftene som er knyttet 

forbedre foretakets internt utviklede goodwill eller utgiftene knyttet til den daglige driften.

anvender et foretak derfor kravene og veiledningen i nr. 52–67 på alle internt utviklede immaterielle eiendeler.

foretak utviklingen av eiendelen i

b) en utviklingsfase.

53  Dersom et foretak ikke kan skille forskningsfasen fra utviklingsfasen for et internt prosjekt med det 

forskningsfasen.

Forskningsfase

de påløper.

55  I et internt prosjekts forskningsfase kan ikke et foretak påvise at det foreligger noen immateriell eiendel som 
med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. Slike utgifter innregnes derfor som kostnad 
når de påløper.

56  Eksempler på forskningsvirksomhet er
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Utviklingsfase

a) De tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle eiendelen med sikte på at den vil bli tilgjengelig 
for bruk eller salg.

b) Foretaket har til hensikt å fullføre den immaterielle eiendelen og ta den i bruk eller selge den.

d) Hvordan den immaterielle eiendelen med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. Blant 
annet kan foretaket vise til at det eksisterer et marked for produktene av den immaterielle eiendelen eller av 

eiendelen.

ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen.

f) Foretakets evne til på en pålitelig måte å måle de utgiftene som er henførbare på den immaterielle eiendelen 
mens den er under utvikling.

at eiendelen med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. Dette skyldes at utviklingsfasen 
til et prosjekt er kommet lenger enn forskningsfasen.

59  Eksempler på utviklingsaktiviteter er

60  For å dokumentere hvordan en immateriell eiendel med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske 

IAS 36.

62 Et foretaks kalkulasjonssystemer kan ofte på en pålitelig måte måle utgiftene ved å utvikle en immateriell 

lisenser eller utvikle programvare.

som immaterielle eiendeler.

kan ikke skilles fra utgiftene ved å utvikle virksomheten som helhet. Derfor innregnes ikke slike elementer som 
immaterielle eiendeler.

Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel

65  Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel i henhold til nr. 24 er summen av utgifter som 

57. Nr. 71 forbyr balanseføring av utgifter som tidligere er innregnet som kostnad.

66  Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel omfatter alle direkte henførbare utgifter som er 

av ledelsen. Eksempler på direkte henførbare utgifter er:
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d) avskrivning av patenter og lisenser som benyttes til å utvikle den immaterielle eiendelen.

IAS 23 angir kriterier for innregning av renter som en bestanddel av utgiftene til en internt utviklet immateriell 
eiendel.

67  Følgende er ikke bestanddeler av anskaffelseskost ved en internt utviklet immateriell eiendel:

Eksempel som illustrerer nr. 65

a

20X5. Foretaket kan dokumentere at produksjonsprosessen den 1. desember 20X5 oppfylte kriteriene for 

i prosessen (herunder framtidige utlegg av kontanter for å fullføre prosessen før den blir tilgjengelig for 

Ved utgangen av 20X5 blir produksjonsprosessen innregnet som immateriell eiendel til en anskaffelseskost 
på VE 100 (utgifter påløpt siden tidspunktet da innregningskriteriene ble oppfylt, dvs. 1. desember 20X5). 
Utgiftene på VE 900 som påløp før 1. desember 20X5, innregnes som kostnad fordi innregningskriteriene 
ikke ble oppfylt før 1. desember 20X5. Disse utgiftene utgjør ikke en del av anskaffelseskost for 
produksjonsprosessen som er innregnet i balansen.

Ved utgangen av 20X6 er anskaffelseskost for produksjonsprosessen lik VE 2 100 (utgifter på VE 100 
innregnet ved utgangen av 20X5 pluss utgifter på VE 2 000 innregnet i 20X6). Foretaket innregner et tap 
ved verdifall på VE 200 for å justere den balanseførte verdien av prosessen før tap ved verdifall (VE 2 100) 
til dens gjenvinnbare beløp (VE 1 900). Dette tapet ved verdifall vil bli reversert i en etterfølgende 
regnskapsperiode dersom kravene til reversering av et tap ved verdifall i henhold til IAS 36 er oppfylt.

_________________
(a

a) de utgjør en del av anskaffelseskost for en immateriell eiendel som oppfyller innregningskriteriene (se 

b) eiendelen er anskaffet ved en virksomhetssammenslutning og kan ikke innregnes som immateriell 

virksomhetssammenslutningen) utgjøre en del av det beløp som er henførbart til goodwill på 
overtakelsestidspunktet (se IFRS 3).

det er anskaffet eller skapt noen immateriell eiendel eller annen eiendel som kan innregnes. I slike tilfeller 
innregnes utgifter som kostnad når de påløper. For eksempel innregnes utgifter til forskning som kostnad når de 

bestå av etableringsutgifter som juridiske utgifter og sekretærutgifter påløpt ved etableringen av en juridisk 

åpning) eller utgifter i forbindelse med oppstart av ny drift eller lansering av nye produkter eller prosesser 
(dvs. utgifter forut for drift).
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b) Utgifter til opplæringsvirksomhet.

d) Utgifter til omplassering eller omorganisering av deler av eller hele foretaket.

70  Nr. 68 utelukker ikke innregning av en forskuddsbetaling som eiendel når betaling for levering av varer eller 
tjenester er gjort forut for varelevering eller tjenesteyting.

Tidligere kostnader som ikke skal innregnes som eiendel

anskaffelseskost for en immateriell eiendel på et senere tidspunkt.

72  Et foretak skal velge enten anskaffelseskostmodellen i nr. 74 eller verdireguleringsmodellen i nr. 75 som foretakets 

73  En klasse av immaterielle eiendeler er en gruppering av eiendeler av lignende art og for lignende bruk i 
foretakets virksomhet. Alle enheter innenfor samme klasse av immaterielle eiendeler verdireguleres samtidig 

av anskaffelseskost og verdier på ulike tidspunkter.

Anskaffelseskostmodellen

74  Etter førstegangsinnregning skal en immateriell eiendel balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for 
eventuelle akkumulerte avskrivninger og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

Verdireguleringsmodellen

avskrivninger og eventuelle etterfølgende akkumulerte tap ved verdifall. Når det gjelder verdireguleringer i 

skal gjøres med en slik hyppighet at den balanseførte verdien ikke avviker vesentlig fra eiendelens virkelige 
verdi på balansedagen.

b) førstegangsinnregning av immaterielle eiendeler til andre beløp enn anskaffelseskost.

bare en del av anskaffelseskost for en immateriell eiendel innregnes som eiendel fordi eiendelen ikke oppfylte 

benyttes på eiendelen i sin helhet. Dessuten kan verdireguleringsmodellen anvendes på en immateriell eiendel 
som ble mottatt ved et offentlig tilskudd og innregnet til et nominelt beløp (se nr. 44).

dessuten ofte ikke tilgjengelige for allmennheten.

79  Hyppigheten av verdireguleringer avhenger av volatiliteten i den virkelige verdien av de immaterielle eiendelene 
som verdireguleres. Dersom den virkelige verdien av en verdiregulert eiendel avviker vesentlig fra balanseført 

nødvendig med så hyppige verdireguleringer av immaterielle eiendeler som bare har ubetydelige bevegelser i 
virkelig verdi.
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verdireguleringstidspunktet enten

verdiregulerte beløp.

81  Dersom en immateriell eiendel i en klasse av verdiregulerte immaterielle eiendeler ikke kan verdireguleres 

med fradrag for eventuelle akkumulerte avskrivninger og eventuelle tap ved verdifall.

82  Dersom en verdiregulert immateriell eiendels virkelige verdi ikke lenger kan fastsettes med henvisning til 

avskrivninger og eventuelle etterfølgende akkumulerte tap ved verdifall.

anvendes verdireguleringsmodellen fra dette tidspunktet.

direkte mot egenkapitalen under betegnelsen verdireguleringsreserve. En positiv verdiregulering skal imidlertid 
innregnes i resultatet i den utstrekning den reverserer en negativ verdiregulering av den samme eiendelen som 
tidligere er innregnet i resultatet.

reduksjonen innregnes i resultatet. Reduksjonen skal imidlertid debiteres direkte mot egenkapitalen under 
verdireguleringsreserve i den utstrekning det foreligger en kreditsaldo i verdireguleringsreserven som er 
knyttet til denne eiendelen.

egenkapital når reserven realiseres. Hele verdireguleringsreserven kan realiseres ved utrangering eller 
avhending av eiendelen. Noe av verdireguleringsreserven kan imidlertid realiseres etter hvert som foretaket 

basert på eiendelens verdiregulerte balanseførte verdi og avskrivning som ville vært innregnet på grunnlag av 
eiendelens historiske anskaffelseskost. Overføring fra verdireguleringsreserve til opptjent egenkapital skal ikke 
føres over resultatregnskapet.

å generere netto inngående kontantstrømmer for foretaket.

89  Regnskapsføringen av en immateriell eiendel er basert på eiendelens utnyttbare levetid. En immateriell eiendel 

levetid blir ikke avskrevet (se nr. 107–110). Eksemplene (Illustrative Examples) vedlagt denne standard viser 

disse eiendelene basert på beregning av utnyttbar levetid.
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f) nivået for utgifter til vedlikehold som kreves for å oppnå de forventede framtidige økonomiske fordelene 

h) om eiendelens utnyttbare levetid avhenger av den utnyttbare levetiden til andre av foretakets eiendeler.

å nå et slikt nivå. En konklusjon om at en immateriell eiendels utnyttbare levetid er ubestemt skal ikke være 
avhengig av planlagte framtidige utgifter ut over det som kreves for å opprettholde eiendelens yteevne.

immaterielle eiendeler utsatt for teknologisk ukurans. Det er derfor sannsynlig at eiendelens utnyttbare levetid 
vil være kort.

en levetid som er urealistisk kort.

kontraktsregulerte rettighetene eller andre juridiske rettigheter er overdratt for en avgrenset periode som kan 

dokumenteres at fornyelse fra foretakets side kan skje uten betydelige utgifter.

95  Både økonomiske og juridiske faktorer kan virke inn på en immateriell eiendels utnyttbare levetid. Økonomiske 
faktorer avgjør i hvilken periode framtidige økonomiske fordeler vil mottas av foretaket. Juridiske faktorer 
kan begrense perioden da foretaket kontrollerer tilgangen til disse fordelene. Den utnyttbare levetiden er den 
korteste av de periodene som avgjøres av disse faktorene.

kontraktsregulerte eller andre juridiske rettigheter uten betydelige utgifter for foretaket:

og

Dersom utgiftene knyttet til fornyelsen er betydelige sammenlignet med de framtidige økonomiske fordelene 

for å anskaffe en ny immateriell eiendel på fornyelsestidspunktet.

Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode

97  Avskrivbart beløp for en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal fordeles systematisk over 

er på det stedet og i den tilstand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. 

framtidige økonomiske fordeler forventes å bli forbrukt av foretaket. Dersom mønsteret ikke kan fastsettes på 

eiendels balanseførte verdi.

98  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk over 
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en avskrivningsmetode for immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid som fører til et lavere beløp 
for akkumulert avskrivning enn i henhold til den lineære metoden.

99  Avskriving innregnes vanligvis i resultatet. I enkelte tilfeller vil imidlertid de framtidige økonomiske fordelene 
av en eiendel inngå i produksjonen av andre eiendeler. I dette tilfellet utgjør avskrivningen en del av den andre 

Restverdi

a) det foreligger en bindende avtale med tredjemann om kjøp av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare 

101  Det avskrivbare beløpet for en eiendel med bestemt utnyttbar levetid fastsettes etter fradrag for eiendelens 
restverdi. En annen restverdi enn null innebærer at et foretak forventer å avhende den immaterielle eiendelen 
før slutten av eiendelens økonomiske levetid.

102  Et estimat på eiendelens restverdi er basert på det beløpet som kan gjenvinnes ved avhending av eiendelen ved 
hjelp av priser som gjelder på estimattidspunktet for salg av en lignende eiendel som har nådd slutten av sin 

Restverdien skal minst gjennomgås ved avslutningen av hvert regnskapsår. En endring i eiendelens restverdi 

103  Restverdien av en immateriell eiendel kan øke til et beløp som er lik eller større enn eiendelens balanseførte 

deretter reduseres til et lavere beløp enn eiendelens balanseførte verdi. 

Gjennomgåelse av avskrivningsperiode og avskrivningsmetode

104  Avskrivningsperioden og avskrivningsmetoden for en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal 
gjennomgås minst ved avslutningen av hvert regnskapsår. Dersom eiendelens forventede utnyttbare levetid er 

skal avskrivningsmetoden endres for å gjenspeile det endrede mønsteret. Slike endringer skal regnskapsføres 
som endringer i regnskapsmessige estimater i samsvar med IAS 8.

105  I løpet av en immateriell eiendels levetid kan det bli klart at det tidligere estimatet for eiendelens utnyttbare 
levetid ikke lenger stemmer. Innregning av et tap ved verdifall kan for eksempel indikere at det er behov for å 
endre avskrivningsperioden.

et foretak fra en immateriell eiendel. Det kan for eksempel bli klart at en degressiv avskrivningsmetode er 
mer hensiktsmessig enn en lineær metode. Et annet eksempel er dersom bruken av rettigheter som en lisens 

107  En immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid skal ikke avskrives.

108  I samsvar med IAS 36 kreves det at et foretak tester en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid for 
tap ved verdifall ved å sammenligne eiendelens gjenvinnbare beløp med dens balanseførte verdi

b) når det foreligger en indikasjon på at den immaterielle eiendelen kan ha falt i verdi.
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Gjennomgåelse av vurdering av utnyttbar levetid

å avgjøre om hendelser og omstendigheter fortsatt støtter en vurdering om at eiendelen har ubestemt utnyttbar 

110  I samsvar med IAS 36 er en revurdering av en immateriell eiendels utnyttbar levetid fra ubestemt til bestemt 
en indikator på at eiendelen kan ha falt i verdi. Som et resultat av dette tester foretaket eiendelen for tap 

gjenvinnbart beløp som tap ved verdifall.

fastsetter en eiendels gjenvinnbare beløp og når foretaket innregner eller reverserer et tap ved verdifall.

112  En immateriell eiendel skal fraregnes

et eventuelt netto avhendingsproveny og eiendelens balanseførte verdi. Dette skal innregnes i resultatet når 

anvendelse på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie.

erstattede delens balanseførte verdi. Dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak å beregne den erstattede 

anskaffelseskost for den erstattede delen var på tidspunktet da den ble anskaffet eller utviklet internt.

kontantprisekvivalent. Differansen mellom det nominelle beløpet for vederlaget og kontantprisekvivalenten 

117  Avskrivning av en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid opphører ikke når den immaterielle 

Alminnelige bestemmelser

internt utviklede immaterielle eiendeler og andre immaterielle eiendeler:

hvilke avskrivningssatser som er benyttet.

b) Hvilke avskrivningsmetoder som er benyttet for immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid. 

begynnelsen og slutten av perioden.
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d) Hvilken post eller hvilke poster i resultatregnskapet som omfatter eventuell avskrivning av immaterielle 
eiendeler.

e) En avstemming av balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden som viser

viii) andre endringer i balanseført verdi i løpet av perioden.

119  En klasse av immaterielle eiendeler er en gruppering av eiendeler av lignende art og for lignende bruk i 
foretakets virksomhet. Eksempler på slike separate klasser kan være

g) immaterielle eiendeler under utvikling.

120  Et foretak skal gi opplysninger om immaterielle eiendeler som har vært utsatt for verdifall i samsvar med IAS 

121 IAS 8 krever at et foretak gir opplysninger om arten og omfanget av en endring i et regnskapsmessig estimat 

etterfølgende regnskapsperioder. Krav til slike opplysninger kan oppstå ved endringer i

122  Et foretak skal også opplyse om følgende:

grunnene som støtter vurderingen av at eiendelen har ubestemt utnyttbar levetid. Når et foretak opplyser 
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verdi (se nr. 44):

iii) om eiendelene måles etter innregning i henhold til anskaffelseskostmodellen eller 

d) eventuell forekomst og omfang av balanseført verdi av immaterielle eiendeler hvis eiendomsrett er 

e) omfanget av kontraktsregulerte plikter til anskaffelse av immaterielle eiendeler.

123  Når et foretak beskriver den (de) faktoren(e) som spilte en betydelig rolle ved fastsettelsen av at en immateriell 

Immaterielle eiendeler målt etter innregning med verdireguleringsmodellen

a) etter klasse av immaterielle eiendeler: 

iii) den balanseførte verdien som ville ha vært innregnet dersom den verdiregulerte klassen av immaterielle 

b) beløpet for verdireguleringsreserve som gjelder immaterielle eiendeler ved begynnelsen og slutten av 

125  Av hensyn til opplysningskravene kan det være nødvendig å slå sammen klasser av verdiregulerte 
eiendeler til større klasser. Klasser skal imidlertid ikke slås sammen dersom resultatet av dette ville bli en 
klasse av immaterielle eiendeler som omfatter både beløp målt i henhold til kostmetoden og i henhold til 
verdireguleringsmetoden.

Utgifter til forskning og utvikling

126  Et foretak skal opplyse om det samlede beløpet for utgifter til forskning og utvikling som innregnes som 
kostnad i løpet av perioden.

127  Utgifter til forskning og utvikling omfatter alle utgifter som er direkte henførbare til forsknings- eller 
utviklingsaktiviteter (se nr. 66 og 67 for veiledning om hvilken type utgifter som skal tas med for å oppfylle 
opplysningskravet i nr. 126).

Annen informasjon

i kraft.

129  Dersom et foretak i samsvar med nr. 85 i IFRS 3 velger å anvende IFRS 3 fra et tidligere tidspunkt enn 

fra samme tidspunkt. Foretaket skal derfor ikke justere den balanseførte verdien av immaterielle eiendeler som 
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ble innregnet på dette tidspunktet. Foretaket skal imidlertid på dette tidspunktet anvende denne standard til 
å revurdere den utnyttbare levetiden til foretakets innregnede immaterielle eiendeler. Dersom foretaket som 

regnskapsføres som endring i et regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8.

130  I alle andre tilfeller skal et foretak anvende denne standard

a) ved regnskapsføring av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutninger der 

b) ved fremadrettet regnskapsføring av alle andre immaterielle eiendeler fra begynnelsen av det første 
årsregnskapet som begynner 31. mars 2004 eller senere. Foretaket skal derfor ikke justere den balanseførte 
verdien av immaterielle eiendeler som ble innregnet på dette tidspunktet. Foretaket skal imidlertid på dette 
tidspunktet anvende denne standard til å revurdere slike immaterielle eiendelers utnyttbare levetid. Dersom 

denne endringen regnskapsføres som endring i et regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8.

130A Et foretak skal anvende endringene i nr. 2 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 

tidligere perioden.

Bytte av lignende eiendeler

131  Kravet i nr. 129 og nr. 130 b) om fremadrettet anvendelse av denne standard betyr at dersom et bytte av 

virkelige verdi på overtakelsestidspunktet.

Tidlig anvendelse

ikrafttredelsestidspunktene angitt i nr. 130. Dersom et foretak imidlertid anvender denne standard før de samme 

tidspunktene.

133  Denne standard erstatter IAS 38: «
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 39

IAS 28 eller IAS 31 regnskapsføres i henhold til denne standard. Foretak skal også anvende denne standard 

er

32 (herunder opsjoner og tegningsretter). Innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter skal imidlertid 

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 for IFRS 4 (se nr. 10-13 og 

uttrykkelig har opplyst at han betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført 

f) Kontrakter om betinget vederlag i en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3: 

g) Kontrakter mellom et overtakende foretak og en selger i en virksomhetssammenslutning om å kjøpe eller 
selge et overtatt foretak på et framtidig tidspunkt.
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h) Andre lånetilsagn enn dem som beskrives i nr. 4. En utsteder av lånetilsagn skal anvende IAS 37: 

standard. Alle lånetilsagn er imidlertid underlagt fraregningsbestemmelsene i denne standard (se nr. 15–42 

j) Rettigheter til betalinger for å refundere utgifter som foretaket krever refundert for å gjøre opp en 

periode har innregnet som avsetning i samsvar med IAS 37.

4  Følgende lånetilsagn omfattes av denne standards virkeområde:

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).

eller bruksbehov.

a) når vilkårene i kontrakten tillater begge parter å gjøre opp kontrakten netto i kontanter eller i et annet 

kort periode etter levering med det formål å generere et overskudd fra kortsiktige svingninger i pris eller 

av denne standard.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1534 2.10.2014

under virkeområdet for denne standard. En slik kontrakt kan ikke inngås med det formål å motta eller levere 

DEFINISJONER

– 

– 

– 

– 

9  Følgende begreper anvendes i denne standard:

som har alle de tre følgende kjennetegnene:

b) det krever ingen innledende nettoinvestering eller en innledende nettoinvestering som er mindre enn det 
som ville kreves for andre typer kontrakter som forventes å ha en tilsvarende reaksjon på endringer i 

sikringsinstrument).

i) den eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en uoverensstemmelse i måling eller innregning (noen 
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beskrivelse av hvordan øremerkingen til virkelig verdi over resultatet er konsistent med foretakets 
dokumenterte risikohåndterings- eller investeringsstrategi.

øremerkes til virkelig verdi over resultatet.

eller om det gis opplysninger om dens virkelige verdi.

av investeringer som holdes til forfall før forfall (mer enn ubetydelig i forhold til den totale mengden av 

foretaket ikke med rimelighet kunne forventet.

En andel anskaffet i en samling av eiendeler som ikke er utlån eller fordringer (for eksempel en andel i et 

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.
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avsetningskonto) for verdifall eller tapsutsatthet.

og punkter betalt eller mottatt mellom parter i kontrakten som er en integrert del av den effektive renten 

på en pålitelig måte. I de sjeldne tilfellene der det imidlertid ikke er mulig å estimere kontantstrømmene eller 

balanse.

1).

krever levering av eiendelen innenfor den tidsrammen som generelt er etablert gjennom regulering eller 
sedvane i det aktuelle markedet.

hvis virkelige verdi eller kontantstrømmer forventes å utligne endringer i den virkelige verdien av eller 

eller en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet som a) eksponerer foretaket for risiko for endringer i 

10  Et innebygd derivat er en bestanddel av et hybridinstrument (kombinert instrument) som også omfatter en 
ikke-derivativ vertskontrakt — med den virkning at noe av kontantstrømmene til det kombinerte instrumentet 
varierer på en tilsvarende måte som for et frittstående derivat. Et innebygd derivat er årsak til at noen eller alle 

(1

verdi.
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11  Et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et derivat i henhold til denne 

a) de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen ved det innebygde derivatet ikke er nært 

regnskapsoppstillingene.

a) det innebygde derivatet (de innebygde derivatene) ikke i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som 

b) det med liten eller ingen analyse tydelig framgår når et tilsvarende hybridinstrument (kombinert instrument) 

opsjon på førtidig tilbakebetaling innebygd i et lån som gir innehaveren mulighet til å løse inn lånet til dets 
anslåtte amortiserte kost.

virkelig verdi over resultatet.

13  Dersom et foretak ikke på en pålitelig måte er i stand til å fastsette den virkelige verdien av et innebygd 
derivat på grunnlag av derivatets vilkår og betingelser (for eksempel fordi det innebygde derivatet er basert 

til denne standard. Dersom foretaket ikke er i stand til å fastsette den virkelige verdien av det innebygde 

instrumentet) angis som øremerket til virkelig verdi over resultatet.

Førstegangsinnregning

konsoliderer et foretak først alle datterforetak i samsvar med IAS 27 og SIC-12: «Konsolidering — foretak for 

følgende tre betingelsene: 
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kommer nr. 17–23 til anvendelse på rentekontantstrømmene.

en ordning der motparten får retten til en andel på 90 prosent av alle kontantstrømmene fra et 

inngår i en ordning der motparten får retten til en andel på 90 prosent av rentekontantstrømmene fra 

forholdsmessig andel.

men gir en garanti om å kompensere kjøperen for eventuelle kredittap opptil 8 prosent av fordringenes 

til fraregning i samsvar med nr. 20.

oppfyller betingelsene i nr. 19.

a) Foretaket har ingen plikt til å betale beløp til de endelige mottakerne med mindre det innkasserer tilsvarende 
beløp fra den opprinnelige eiendelen. Kortsiktige forskudd fra foretaket med rett til full gjenvinning av det 
utlånte beløpet pluss opptjente renter til markedskurs vil ikke komme i strid med denne betingelsen.

b) Foretaket forbys av vilkårene i overføringskontrakten å selge den opprinnelige eiendelen eller stille den 
som sikkerhet på annen måte enn som sikkerhet overfor de endelige mottakerne for plikten til å betale disse 
mottakerne kontantstrømmer.

endelige mottakerne uten vesentlig forsinkelse. I tillegg har foretaket ikke rett til å reinvestere slike 

de endelige mottakerne.
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fall: 

21  Overføring av risikoer og fordeler (se nr. 20) blir vurdert ved å sammenligne foretakets eksponering før og etter 
overføringen med variabilitet i størrelsen på og forløpet for den overførte eiendelens netto kontantstrømmer. Et 

henhold til en avtale om å kjøpe den tilbake til en fastsatt pris eller salgspris pluss långivers avkastning). Et 

eksponering for en slik variabilitet ikke lenger er vesentlig i forhold til den samlede variabiliteten i nåverdien 

gjenkjøpstidspunktet eller har overført en fullt ut forholdsmessig andel av kontantstrømmene fra en større 

22  Det vil ofte framgå klart om foretaket har overført eller beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved 

være nødvendig å beregne og sammenligne foretakets eksponering for variabilitet i nåverdien av framtidige 
netto kontantstrømmer før og etter overføringen. Beregningen og sammenligningen skal gjøres ved å benytte 
en egnet løpende markedsrente som diskonteringsrente. All variabilitet som med rimelighet er mulig i netto 

vil inntreffe.

mulighet for å selge eiendelen. Dersom det i praksis er mulig for erververen å selge eiendelen i sin helhet 

beholdt kontroll.

Overføringer som oppfyller kravene til fraregning (se nr. 20 a) og c) i)).

en forvaltningseiendel eller en forvaltningsforpliktelse for denne forvaltningskontrakten. Dersom honoraret 

for forvaltningsretten med et beløp fastsatt på grunnlag av en fordeling av den balanseførte verdien av den 

virkelig verdi.
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b) summen av i) det mottatte vederlaget (herunder eventuelle nye eiendeler som er tilkommet og med fradrag 

skal innregnes i resultatet.

virkelige verdiene av disse delene på overføringstidspunktet. Av denne grunn skal en beholdt forvaltningseiendel 
behandles som en del som fortsatt blir innregnet. Differansen mellom

b) summen av i) det mottatte vederlaget for den fraregnede delen (herunder eventuelle nye eiendeler som er 

virkelige verdier.

det beste estimatet av delens virkelige verdi. Når det ikke foreligger noen noterte priser eller nylig foretatte 

som helhet og vederlaget mottatt fra erververen for den delen som er fraregnet.

Overføringer som ikke oppfyller kravene til fraregning (se nr. 20 b))

29  Dersom en overføring ikke fører til fraregning fordi foretaket har beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler 

skal foretaket innregne eventuell inntekt fra den overførte eiendelen og en eventuell kostnad påløpt fra den 

Vedvarende engasjement i overførte eiendeler (se nr. 20 c) ii))

30  Dersom et foretak verken overfører eller beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til en 

overførte eiendelen i det omfang foretaket har et vedvarende engasjement. I hvilket omfang et foretak fortsatt 
er engasjert i den overførte eiendelen bestemmes av i hvilket omfang foretaket fremdeles er eksponert for 
endringer i den overførte eiendelens verdi. Eksempler:

b) Når foretakets vedvarende engasjement har form av en utstedt eller kjøpt opsjon (eller begge deler) 

overførte eiendelen som foretaket kan kjøpe tilbake. Men i tilfellet av en utstedt salgsopsjon for en eiendel 

framgår av bokstav b) ovenfor.
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skal foretaket også innregne en tilknyttet forpliktelse. Til tross for de andre målingskravene i denne standard 
blir den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen målt på et grunnlag som gjenspeiler de rettighetene 
og pliktene som foretaket har beholdt. Den tilknyttede forpliktelsen blir målt på en slik måte at netto balanseført 
verdi av den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er lik

b) den virkelige verdien av de rettighetene og pliktene som foretaket beholder når de måles på frittstående 

32  Foretaket skal fortsatt innregne eventuell inntekt som oppstår av den overførte eiendelen i det omfang foretaket 

33  For senere måling blir innregnede endringer i den virkelige verdien av den overførte eiendelen og den 

ikke presenteres netto.

som ikke fører til at det beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap og foretaket dessuten 

innregner på grunnlag av de relative virkelige verdiene av disse delene på overføringstidspunktet. Kravene i 
nr. 28 kommer derfor til anvendelse. Differansen mellom

gevinster eller tap som er fordelt på denne delen og som har vært innregnet direkte i egenkapitalen (se 

virkelige verdien av disse delene.

Alle overføringer

nettopresenteres. Tilsvarende skal foretaket ikke nettopresentere en eventuell inntekt som oppstår av den 
overførte eiendelen mot en eventuell kostnad som påløper den tilknyttede forpliktelsen (se IAS 32 nr. 42).

37  Dersom avhenderen sørger for annen sikkerhet enn kontanter (for eksempel gjelds- eller egenkapitalinstrumenter) 

avhenderen. Avhender og erverver skal regnskapsføre sikkerheten som følger:

a) Dersom erververen i henhold til kontrakt eller sedvane har rett til å selge sikkerheten eller stille den som 

eiendeler.

salget og en forpliktelse målt til virkelig verdi for erververens plikt til å returnere sikkerheten.

til å returnere sikkerheten.
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vedlegg A).

40  Et bytte mellom en eksisterende låntaker og långiver av gjeldsinstrumenter med svært ulike vilkår skal 

resultatet.

44  Når et foretak anvender regnskapsføring på oppgjørstidspunktet for en eiendel som deretter blir målt 

Disse kategoriene kommer til anvendelse på måling og resultatinnregning i henhold til denne standard. 
Foretaket kan benytte andre beskrivelser av disse kategoriene eller andre kategoriseringer ved presentasjon 

kreves av IFRS 7.



2.10.2014 Nr. 56/1543EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

i vedlegg A).

vedlegg A.

gjøres opp ved levering av et unotert egenkapitalinstrument hvis virkelige verdi ikke kan måles på en 

kontrakt (med mindre nr. 47 a) eller b) kommer til anvendelse) måle den til det høyeste av

innregnet i samsvar med IAS 18.

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

innregnet i samsvar med IAS 18.

sikringsbokføring i nr. 89–102.

Betraktninger om måling av virkelig verdi

med å benytte en verdsettingsmetode er å fastsette hva transaksjonskursen ville ha vært på måletidspunktet i et 

diskontert kontantstrømsberegning og opsjonsprisingsmodeller. Dersom det er en verdsettingsmetode som er i 

jevnlig justere verdsettingsmetoden og teste dens gyldighet ved hjelp av priser fra alle observerbare løpende 
markedstransaksjoner i det samme instrumentet (dvs. uten å endre instrumentet eller endre sammensetningen 
av det) eller basert på all tilgjengelig observerbar markedsinformasjon.

da beløpet kan kreves betalt.
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50  Et foretak

nr. 50B eller 50D er oppfylt.

førstegangsinnregning.

eventuelt dens amortiserte kost.

for salg til kategorien lån og kundefordringer dersom foretaket har til hensikt samt evne til å beholde den 

samsvar med nr. 54.

differansen mellom investeringens balanseførte verdi og dens virkelige verdi skal regnskapsføres i samsvar 
med nr. 55 b).

balanseførte verdi og virkelige verdi regnskapsføres i samsvar med nr. 55 b).

samsvar med nr. 55.

54  Dersom det på grunn av en endring i intensjon eller evne eller i det sjeldne tilfellet at en pålitelig måling 
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dens nye anskaffelseskost eller dens amortiserte kost. Eventuelle tidligere gevinster eller tap på den eiendelen 

gjenværende levetiden til investeringen som holdes til forfall ved en effektiv rente-metode. Eventuelle 

Gevinster og tap

skal regnskapsføringen av gevinsten eller tapet følge nr. 89–102.

anskaffelseskost eller til amortisert kost (bortsett fra ved tap ved verdifall). For eiendeler som balanseføres til 
virkelig verdi skal imidlertid endringen i virkelig verdi innregnes i resultatet eller i egenkapitalen etter hva som 
passer i henhold til nr. 55.

for et eventuelt tap ved verdifall.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1546 2.10.2014

inkluderer observerbare opplysninger som innehaveren av eiendelen blir oppmerksom på vedrørende følgende 
tapshendelser:

f) når observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i de estimerte framtidige 

herunder 

i) negative endringer i betalingsstatus for låntakere i gruppen (for eksempel et økt antall av for sene 
betalinger eller et økt antall kredittkortlåntakere som har nådd deres respektive kredittgrenser og 

ii) nasjonale eller lokale økonomiske forhold som står i forbindelse med mislighold av eiendelene i 

til oljeprodusenter eller negative endringer i forholdene for industrien som påvirker låntakerne i 
gruppen).

ingen indikasjon på verdifall. En nedgradering av et foretaks kredittverdighet er i seg selv ikke noen indikasjon 

eller amortiserte kost er ikke nødvendigvis en indikasjon på verdifall (for eksempel en nedgang i den virkelige 
verdien av en investering i et gjeldsinstrument som en følge av en økning i den risikofrie renten).

investering i et egenkapitalinstrument informasjon om betydelige endringer med negativ innvirkning som har 

og som indikerer at anskaffelseskost for investeringen i egenkapitalinstrumentet kanskje ikke kan gjenvinnes. 
En vesentlig eller lengre nedgang i den virkelige verdien av en investering i et egenkapitalinstrument til under 
instrumentets anskaffelseskost er også en objektiv indikasjon på verdifall.

62 I noen tilfeller kan de observerbare opplysningene som kreves for å estimere beløpet for et tap ved verdifall 

historiske opplysninger knyttet til tilsvarende låntakere. I slike tilfeller bruker et foretak sitt erfaringsmessige 
skjønn til å estimere beløpet for et eventuelt tap ved verdifall. Tilsvarende bruker et foretak sitt erfaringsmessige 

og påvirker ikke dets pålitelighet.

Finansielle eiendeler balanseført til amortisert kost

63  Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall på utlån og fordringer eller på investeringer 

differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene 

effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Eiendelens balanseførte verdi 
skal reduseres enten direkte eller ved bruk av en avsetningskonto. Tapsbeløpet skal innregnes i resultatet.

vesentlige (se nr. 59). Dersom et foretak slår fast at det ikke foreligger noen objektive indikasjoner på verdifall 
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objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet ble innregnet (for eksempel en forbedring av debitors 

overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på 
tidspunktet da verdifallet blir reversert. Det reverserte beløpet skal innregnes i resultatet.

Finansielle eiendeler balanseført til anskaffelseskost

66  Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall er pådratt på et unotert 
egenkapitalinstrument som ikke blir balanseført til virkelig verdi fordi instrumentets virkelige verdi ikke kan 

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg

skal være differansen mellom anskaffelseskost (med fradrag for eventuell tilbakebetaling og amortisering 

eiendelen som tidligere var innregnet i resultatet.

sikringsobjektet regnskapsføres i samsvar med nr. 89–102.

Sikringsinstrumenter

Poster som oppfyller kravene til sikringsinstrumenter

sikringsinstrument for sikring av valutarisiko.

innenfor et foretak kan inngå sikringstransaksjoner med andre foretak innenfor konsernet eller divisjoner 
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oppfyller ikke slike sikringstransaksjoner kravene til sikringsbokføring i konsernregnskapet. De kan imidlertid 

segmentet som det blir rapportert om.

Øremerking av sikringsinstrumenter

et foretak for et sikringsinstrument i sin helhet. De eneste tillatte unntakene er

a) å skille egenverdien og tidsverdien til en opsjonskontrakt og bare øremerke endringen i en opsjons 

b) å skille renteelementet og spotprisen i en ikke-børsomsatt terminkontrakt.

Disse unntakene er tillatt fordi opsjonens egenverdi og premien i terminkontrakten vanligvis kan måles 

kan oppfylle kravene til sikringsbokføring.

sikringsinstrumentet i et sikringsforhold. Et sikringsforhold kan imidlertid ikke øremerkes for bare en del av 
perioden som et sikringsinstrument er utestående.

en særlig øremerking av sikringsinstrumentet og ulike risikoposisjoner.

dersom den faktisk er en netto utstedt opsjon (dvs. som det mottas en netto premie for). Tilsvarende kan to eller 

utstedt opsjon eller en netto utstedt opsjon.

Sikringsobjekter

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter

sannsynlig forventet transaksjon eller en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet. Sikringsobjektet kan 

svært sannsynlige forventede transaksjoner eller nettoinvesteringer i utenlandske virksomheter med tilsvarende 

den virkelige verdien eller kontantstrømmene til en slik investering som er henførbare til renteendringer. En 

valutakurser og kredittrisiko.

Av dette følger at sikringsbokføring kan anvendes på transaksjoner mellom foretak eller segmenter innenfor 

og ikke i selve konsernregnskapet. Som et unntak fra dette kan valutarisikoen til en konsernintern 
monetær post (for eksempel lån/fordringer mellom to datterforetak) oppfylle kravene til et sikringsobjekt i 
konsernregnskapet dersom den fører til en eksponering for valutagevinster eller -tap som ikke blir fullt ut 

blir valutakursgevinster og -tap på konserninterne monetære poster ikke fullt ut eliminert ved konsolidering når 
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den konserninterne monetære posten forekommer i en transaksjon mellom to foretak i konsernet som har ulike 
funksjonelle valutaer. I tillegg kan valutarisikoen ved en svært sannsynlig forventet konsernintern transaksjon 

påvirke konsernresultatet.

med hensyn til den risiko som er tilknyttet bare en andel av dens kontantstrømmer eller virkelige verdi (for 

separat målbar andel av renteeksponeringen til en rentebærende eiendel eller rentebærende forpliktelse være 
øremerket som den sikrede risikoen (for eksempel en del av risikofri rente eller referanserente av den samlede 

beløpet et beløp av eiendeler eller et beløp av forpliktelser. Øremerking av et nettobeløp som inkluderer 
eiendeler og forpliktelser er ikke tillatt. Foretaket kan sikre en andel av renterisikoen som er knyttet til dette 

måle den relevante andelen av kontantstrømmene eller endringene i virkelig verdi som er henførbare til en 

Øremerking av grupper av poster som sikringsobjekter

83  Like eiendeler eller like forpliktelser skal bare slås sammen og sikres som en gruppe dersom de enkelte 

forventes å være tilnærmet proporsjonal med den generelle endringen i virkelig verdi som er henførbar til den 
sikrede risikoen for gruppen av poster.

84  På grunn av at et foretak vurderer sikringseffektivitet ved å sammenligne endringen i den virkelige verdien 
av eller kontantstrømmene til et sikringsinstrument (eller gruppe av tilsvarende sikringsinstrumenter) og et 

generell nettoposisjon (for eksempel nettoverdien av alle eiendeler og forpliktelser med fast rente og med 

Sikringsbokføring

85  Sikringsbokføring innregner de utlignende virkningene på resultatet knyttet til endringer i de virkelige verdiene 
av sikringsinstrumentet og sikringsobjektet.

86  Det er tre typer sikringsforhold:

henførbar til en særlig risiko tilknyttet en innregnet eiendel eller forpliktelse (for eksempel alle eller noen 

påvirke resultatet.

87  En sikring av valutarisikoen ved et bindende tilsagn kan regnskapsføres som en virkelig verdi-sikring eller som 
en kontantstrømssikring.
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de følgende betingelsene er oppfylt:

foretakets mål og strategi for risikohåndtering ved å påta seg sikringen. Denne dokumentasjonen skal 

som sikres og hvordan foretaket vil vurdere sikringsinstrumentets effektivitet med hensyn til å utligne 
eksponering for endringer i sikringsobjektets virkelige verdi eller kontantstrømmer henførbare til den 
sikrede risikoen.

med den opprinnelige dokumenterte risikohåndteringsstrategien for dette bestemte sikringsforholdet.

sannsynlig og må inneha en eksponering for variasjoner i kontantstrømmer som til slutt vil kunne påvirke 
resultatet.

til sikringsobjektet som er henførbar til den sikrede risikoen og den virkelige verdien av sikringsinstrumentet 

av virkelig verdi).

rapporteringsperiodene som sikringen var øremerket for.

Virkelig verdi-sikring

følgende måte:

a) gevinst eller tap fra ny måling av sikringsinstrumentet til virkelig verdi (for et derivativt sikringsinstrument) 
eller av valutadelen av dets balanseførte verdi målt i samsvar med IAS 21 (for et ikke-derivativt 

balanseførte verdi og innregnes i resultatet. Dette gjelder dersom sikringsobjektet ellers blir målt til 

eiendelene eller forpliktelsene blir fraregnet.

91  Et foretak skal med fremadrettet virkning opphøre med sikringsbokføring som angitt i nr. 89 dersom

rullering av et sikringsinstrument til et annet sikringsinstrument ikke som utløp eller avslutning dersom en 
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for endringer i dens virkelige verdi som er henførbar til den risikoen som blir sikret. Justeringen skal baseres 
på en rekalkulert effektiv rente på tidspunktet da amortiseringen begynner. Dersom det i tilfelle av en virkelig 

bare i forbindelse med en slik sikring) ikke er praktisk mulig med en amortisering som benytter en rekalkulert 

perioden for reprising.

som eiendel eller forpliktelse med en tilsvarende gevinst eller et tilsvarende tap innregnet i resultatet (se 
nr. 89 b)). Endringene i sikringsinstrumentets virkelige verdi blir også innregnet i resultatet.

94  Når et foretak inngår i et bindende tilsagn om å anskaffe en eiendel eller påta seg en forpliktelse og dette er 

virkelige verdien av det bindende tilsagnet henførbar til den sikrede risikoen som ble innregnet i balansen.

Kontantstrømssikring

følgende måte:

a) den andelen av gevinst eller tap på sikringsinstrumentet som vurderes til å være en effektiv sikring (se 

b) den ikke-effektive andelen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet skal innregnes i resultatet.

96  En kontantstrømssikring regnskapsføres nærmere bestemt som følger:

a) den separate bestanddelen av egenkapitalen tilknyttet sikringsobjektet blir justert til det minste av følgende 
beløp (i absolutte størrelser):

ii) kumulativ endring i virkelig verdi (nåverdi) av de forventede framtidige kontantstrømmene for 

b) eventuelle gjenværende gevinster eller tap på sikringsinstrumentet eller øremerkede bestanddeler av 

bestemt bestanddel av gevinsten eller tapet eller tilknyttede kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (se 

eller tap innregnes i samsvar med nr. 55.

eiendelen eller den overtatte forpliktelsen påvirker resultatet (for eksempel i de periodene da renteinntekt eller 
rentekostnad blir innregnet). Dersom et foretak imidlertid forventer at hele eller en andel av et tap innregnet 
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foretaket anvende bokstav a) eller b) nedenfor:

samsvar med nr. 95 i resultatet i den samme perioden eller de samme periodene der den anskaffede eiendelen 
eller den overtatte forpliktelsen påvirker resultatet (for eksempel i de periodene der avskrivningskostnad 
eller kostnad solgte varer blir innregnet). Dersom et foretak imidlertid forventer at hele eller en andel av 

b) Foretaket fjerner tilknyttede gevinster og tap som ble innregnet direkte i egenkapitalen i samsvar med 

eller forpliktelsen.

konsistent på alle sikringer som nr. 98 omfatter.

forventede transaksjonen påvirker resultatet (for eksempel når et forventet salg skjer).

101  Et foretak skal under følgende omstendigheter med fremadrettet virkning opphøre med sikringsbokføring som 
angitt i nr. 95–100:

rullering av et sikringsinstrument til et annet sikringsinstrument ikke som et utløp eller en avslutning 
dersom en slik fornying eller rullering er en del av foretakets dokumenterte sikringsstrategi). I så fall skal 
kumulative gevinster eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet direkte i egenkapitalen fra 

b) Sikringen oppfyller ikke lenger kriteriene for sikringsbokføring i nr. 88. I så fall skal kumulative gevinster 
eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet direkte i egenkapitalen fra den perioden da 

kumulative gevinster eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet direkte i egenkapitalen fra 

gevinster eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet direkte i egenkapitalen fra den 

Sikring av en nettoinvestering

kontantstrømssikring:

a) den andelen av gevinst eller tap på sikringsinstrumentet som vurderes til å være en effektiv sikring (se 

b) den ikke-effektive andelen skal innregnes i resultatet.
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103  Et foretak skal anvende denne standard (herunder endringene utgitt i mars 2004) på årsregnskap som omfatter 
perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Et foretak skal ikke anvende 
denne standard (herunder endringene utgitt i mars 2004) på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

dette.

103A Et foretak skal anvende endringene i nr. 2 j) på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 

begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender disse 

IAS 32(1) og IFRS 4.

rapporteringsperioder som avsluttes før ikrafttredelsestidspunktet fastsatt i dette nummer.

om dette og indikere i hvilken utstrekning informasjonen ble omarbeidet.

skal overføre slike kumulative gevinster eller tap til resultatet. Foretaket skal også

13 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere 
anvendelse.

(1
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(revidert i 2000) som en følge av en transaksjon som skjedde før 1. januar 2004 og disse eiendelene ikke ville 

tidspunktet for den opprinnelige regnskapsføringen av disse transaksjonene.

måter: 

b) fremadrettet på transaksjoner inngått etter 1. januar 2004.

for å utelukke gevinster og tap knyttet til kontantstrømssikring som var inkludert i den balanseførte verdien 
før begynnelsen av regnskapsåret da denne standard først ble anvendt. I begynnelsen av regnskapsperioden da 

som begynner 1. januar 2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak har 
øremerket en ekstern forventet transaksjon som sikringsobjekt som

b) fører til en eksponering som vil innvirke på konsernresultatet (dvs. angis i en annen valuta enn konsernets 
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kan foretaket anvende sikringsbokføring i konsernregnskapet i perioden(e) før tidspunktet for anvendelse av 

110  Denne standard og den tilhørende veiledningen for gjennomføring erstatter veiledningen for gjennomføring 

Vedlegg A

Veiledning i anvendelse

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard.

eller tjenesteinntekter som regnskapsføres i henhold til IAS 18.

der investeringen er gjort. Investorforetaket benytter IAS 28 til å avgjøre om egenkapitalmetoden er en 
hensiktsmessig regnskapsmessig behandling av en slik investering. Tilsvarende benytter investorforetaket 
IAS 31 til å avgjøre om forholdsmessig konsolidering eller egenkapitalmetoden er en hensiktsmessig 
regnskapsføring av en slik investering. Dersom verken egenkapitalmetoden eller forholdsmessig konsolidering 

kontrakter som omfattes av IFRS 4.

behandlingen av slike kontrakter avhenger ikke av deres juridiske form. Følgende er eksempler på korrekt 
behandling (se nr. 2 e)):

tidligere uttrykkelig har opplyst at han betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har 

følgelig utsteder måle den til det høyeste av
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forfall. Et eksempel på dette er en garanti som krever utbetaling som reaksjon på endringer i en angitt 

utstederen skal anvende denne standard på dem.

IAS 18 til å avgjøre når driftsinntektene fra garantien og fra salget av varene skal innregnes.

anvendt disse regnskapskravene.

Øremerking til virkelig verdi over resultatet

resultatet tilsvarer et valg av regnskapsprinsipper (selv om det til forskjell fra et valg av regnskapsprinsipper 

Nr. 9 b) i): Øremerking eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en inkonsistens i måling eller innregning 
som ellers ville oppstå

del av et øremerket sikringsforhold. Disse kravene kan skape en inkonsistens i måling eller innregning (noen 

blitt målt til amortisert kost (der endringer i virkelig verdi ikke er innregnet). I slike tilfeller kan et foretak 

bare dersom prinsippet i nr. 9 b) i) er oppfylt.

a) Et foretak har forpliktelser der kontantstrømmene ved kontrakt er basert på inntjeningen fra eiendeler 

forpliktelser som inneholder en skjønnsmessig del der ytelser skal utbetales på grunnlag av realiserte og/
eller urealiserte investeringsavkastninger på en bestemt gruppe av forsikringsgiverens eiendeler. Dersom 

i samme periode som tilknyttede endringer i forpliktelsenes verdi.
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b) Et foretak har forpliktelser i henhold til forsikringskontrakter der målingen inneholder aktuell informasjon 

bli motregnet mot hverandre. Bare noen av instrumentene vil imidlertid bli målt til virkelig verdi over 

er et derivat. I fravær av sikringsbokføring er det videre en betydelig inkonsistens i innregningen av 
gevinster og tap. Eksempler:

tilgjengelig for salg med obligasjoner til fast rente der endringer i virkelig verdi har en tendens til å 
bli motregnet mot hverandre. Rapportering av både eiendelene og obligasjonene til virkelig verdi over 
resultatet vil korrigere den inkonsistens som ellers ville oppstå når eiendelene måles til virkelig verdi 
når endringene rapporteres i egenkapitalen og obligasjonene rapporteres til amortisert kost.

virkelig verdi har en tendens til å bli motregnet mot hverandre. Dersom foretaket dessuten regelmessig 

både lånene og obligasjonene til virkelig verdi over resultatet eliminere den inkonsistens i tidspunktene 
for innregning av resultat som ellers ville oppstå som følge av at de begge måles til amortisert kost og 
innregnes som gevinst eller tap hver gang en obligasjon kjøpes tilbake.

eller i vesentlig grad redusere inkonsistens i måling eller innregning og gi mer relevant informasjon. For 
praktiske formål er det ikke nødvendig for foretaket å angi alle de eiendelene og forpliktelsene som forårsaker 

enn andre tillatte øremerkinger) i inkonsistensen. Anta for eksempel at et foretak har en rekke tilsvarende 
1

referanserente) eller en av forpliktelsens andeler (dvs. en prosentdel).

inntjening vurderes på grunnlag av virkelig verdi, i samsvar med en risikohåndterings- eller investeringsstrategi

informasjon. I dette tilfellet fokuseres det mer på hvordan foretaket forvalter og vurderer inntjeningen enn på 

(1
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bare dersom prinsippet i nr. b) ii) er oppfylt.

utbytte og endringer i virkelig verdi. IAS 28 og IAS 31 tillater at slike investeringer utelates fra deres 

disse risikoene forvaltes og vurderes på grunnlag av virkelig verdi i samsvar med dokumenterte prinsipper 
for forvaltning av eiendeler og forpliktelser. Et eksempel kan være at et foretak har utstedt «strukturerte 

Et tilsvarende eksempel kan være et foretak som oppretter lån til fast rente og forvalter det resulterende 

denne porteføljen med sikte på å oppnå høyest mulig samlet avkastning (dvs. renter eller utbytte og 

forsikringsgiveren også forvalter og vurderer forpliktelsene på grunnlag av virkelig verdi. Betingelsen 
i nr. 9 b) ii) kan oppfylles når forsikringsgiverens mål er å få høyest mulig langsiktig avkastning på 

andre faktorer som for eksempel størrelsen på gevinster som er realisert i en kortere periode (for eksempel 

grunnlag av porteføljen. Dersom for eksempel forvaltningssystemet for en avdelings inntjening — slik det er 
godkjent av foretakets nøkkelpersoner i ledelsen — viser klart at inntjeningen vurderes på grunnlag av samlet 

Effektiv rente

Foretak inkluderer slike påløpte kredittap i de estimerte kontantstrømmene ved beregningen av effektiv rente.

over instrumentets forventede levetid. En kortere periode benyttes imidlertid dersom dette er den perioden 

I et slikt tilfelle er hensiktsmessig amortiseringsperiode perioden fram til det neste tidspunktet for reprising. 

blir fastsatt på nytt til markedskurser. Dette skyldes at merbetaling eller rabatt er knyttet til perioden fram til 
neste tidspunkt for rentejustering fordi variabelen på det tidspunktet som merbetaling eller rabatt er knyttet til 
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vanligvis ingen vesentlig virkning på eiendelens eller forpliktelsens balanseførte verdi.

instrumenter) for å gjenspeile faktiske og reviderte estimerte kontantstrømmer. Foretaket omberegner den 

instrumentets opprinnelige effektive rente. Justeringen blir innregnet som inntekt eller kostnad i resultatet. 

sine estimater for framtidige kontantbetalinger som skal mottas som følge av at disse innbetalingene er blitt 

estimatet ble endret.

Derivater

et antall vekt- eller volumenheter eller andre enheter angitt i kontrakten. Et derivat krever imidlertid ikke at 
innehaveren eller utstederen investerer eller mottar det nominelle beløpet ved inngåelsen av kontrakten. Som et 
alternativ kan et derivat kreve en fast betaling eller betaling av et beløp som kan endres (men ikke proporsjonalt 
med en endring i det underliggende) som en følge av en framtidig hendelse som ikke er knyttet til et nominelt 

1) dersom seksmåneders LIBOR-renter 
øker med 100 basispoeng. En slik kontrakt er et derivat selv om det ikke er angitt noe nominelt beløp.

underliggende (for eksempel en ikke-børsomsatt terminkontrakt om å kjøpe et gjeldsinstrument med fast rente). 

kontrakt om å kjøpe eller selge en råvare til en fastsatt pris på et framtidig tidspunkt). En slik kontrakt omfattes 

det som ville kreves for andre typer kontrakter som ville forventes å ha en tilsvarende reaksjon på endringer i 

Slike variabler omfatter en indeks over tap ved jordskjelv i en bestemt region og en indeks over temperaturer 

eller ikke oppstår en brann som skader eller ødelegger en eiendel som tilhører en kontraktspart. En endring i 

restverdien av en bestemt bil for eksempel utsetter garantisten for en risiko for endringer i bilens fysiske 

Transaksjonsutgifter

(1
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salgsmarginer.

behandlet sammen og som det er godtgjort at det foreligger et nylig mønster for kortsiktig realisering av 
overskudd for.

forpliktelsen blir en forpliktelse holdt for omsetning.

Investeringer som holdes til forfall

til forfall dersom

ikke vil gjentas og ikke med rimelighet kunne vært forventet av foretaket) som reaksjon på endringer i 

amortiserte kost.

som holdes til forfall. Foretaket tar i betraktning all betalt overkurs og kapitaliserte transaksjonsutgifter når det 
skal avgjøre om det vesentligste av den balanseførte verdien ville kunne gjenvinnes.

og evne til å holde på investeringen fram til forfall. Når et foretaks handlinger kaster tvil om dets intensjon om 
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det skal avgjøre om det har en positiv intensjon om og evne til å holde på en investering fram til forfall.

å holde på andre investeringer til forfall — dersom de kan henføres til følgende:

a) En vesentlig svekkelse av utsteders kredittverdighet. Et salg som for eksempel kommer etter en 

ved foretakets intensjon om å holde på andre investeringer fram til forfall dersom nedgraderingen 

kredittverdigheten ofte sett på som vesentlig.

b) En endring i skattelovgivningen som eliminerer eller i vesentlig grad reduserer skattefritaksstatus for 
renter på investeringer som holdes til forfall (men ikke en endring i skattelovgivningen som reviderer de 
marginale skattesatsene som kommer til anvendelse på renteinntekter).

nødvendiggjør salg eller overføring av investeringer som holdes til forfall for å opprettholde foretakets 
eksisterende renterisikoposisjon eller kredittrisikopolitikk (selv om virksomhetssammenslutningen er en 

en renterisikoposisjon eller kredittrisikopolitikk være en følgehendelse og ikke en forventet hendelse).

d) En endring i lovfestede krav eller i reguleringskrav som i vesentlig grad endrer enten hva som utgjør en 

må avhende en investering som holdes til forfall.

e) En vesentlig økning i industriens regulerte kapitalkrav som fører til at foretaket må nedskalere sin 
virksomhet ved å selge investeringer som holdes til forfall.

f) En vesentlig økning i risikovekting av investeringer som holdes til forfall og som brukes til regulerte 
risikobaserte kapitalformål.

forfall dersom

b) foretaket er underlagt en eksisterende juridisk eller annen restriksjon som kan hindre dets intensjon om å 

intensjon om eller evne til å holde på en investering til forfall.

etterfølgende balansedagene.

Utlån og fordringer

for salg.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1562 2.10.2014

samme foretak for å bli ansett som nært tilknyttet. Dersom en vertskontrakt ikke er et egenkapitalinstrument og 

som for et gjeldsinstrument.

virkelig verdi lik null ved førstegangsinnregning. Et innebygd opsjonsbasert derivat (for eksempel en innebygd 

uttrykte vilkårene i opsjonen. Den opprinnelige balanseførte verdien av vertsinstrumentet er restbeløpet etter at 
det innebygde derivatet er utskilt.

ett innebygd derivat og disse derivatene er knyttet til ulike risikoeksponeringer og klart kan skilles fra og er 

a) En salgsopsjon innebygd i et instrument som gjør at innehaveren kan kreve av utstederen at denne kjøper 
tilbake instrumentet for et beløp i kontanter eller i andre eiendeler som varierer på grunnlag av endringen 

b) En kjøpsopsjon innebygd i et egenkapitalinstrument som gjør at utstederen kan kjøpe tilbake dette 

i form av egenkapital (fra utstederens synsvinkel er kjøpsopsjonen et egenkapitalinstrument forutsatt at 

standard).

justering omtrent til den løpende markedsrenten på tidspunktet for utvidelsen. Dersom et foretak utsteder et 
gjeldsinstrument og innehaveren av dette gjeldsinstrumentet utsteder en kjøpsopsjon på gjeldsinstrumentet 

markedsføring av gjeldsinstrumentet som en følge av at kjøpsopsjonen blir utøvd.

d) Aksjeindekserte betalinger av rente eller hovedstol innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld 
eller en forsikringskontrakt — der rentebeløpet eller hovedstolen er indeksert med verdien av 
egenkapitalinstrumenter — er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet fordi den iboende risikoen i 
vertsinstrumentet og det innebygde derivatet er forskjellig.

e) Råvareindekserte betalinger av rente eller hovedstol innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld eller 
forsikringskontrakt — der rentebeløpet eller hovedstolen er indeksert med prisen på en råvare (for 
eksempel gull) — er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet fordi den iboende risikoen i vertsinstrumentet 
og det innebygde derivatet er forskjellig.

f) En aksjekonverteringsrett innebygd i et konvertibelt gjeldsinstrument er fra innehaverens synsvinkel ikke 
nært knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld (fra utstederens synsvinkel er konverteringsretten et 

på hvert utøvelsestidspunkt er omtrent lik amortisert kost for vertsinstrumentet i form av gjeld eller 
vertsforsikringskontraktens balanseførte verdi. Sett fra synsvinkelen til utstederen av et konvertibelt 

henhold til IAS 32.
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kredittderivater tillater garantisten å påta seg kredittrisikoen tilknyttet referanseeiendelen uten å eie den 
direkte.

som varierer på grunnlag av endringen i en egenkapital- eller råvareindeks som kan øke eller reduseres (et 

et innebygd derivat (dvs. den indekserte hovedstolbetalingen) i henhold til nr. 11 ettersom vertskontrakten 

innebygd derivat og regnskapsføre hver bestanddel å måle det kombinerte instrumentet til det innløsningsbeløpet 
som skal betales på balansedagen dersom innehaveren utøver sin rett til å innløse instrumentet hos utstederen.

nært knyttet til vertskontraktens økonomiske kjennetegn og risiko. I disse eksemplene skal et foretak ikke 
regnskapsføre den innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten.

a) Et innebygd derivat der det underliggende er en rente eller renteindeks som kan endre rentebeløpet som 
ellers ville ha blitt betalt eller mottatt i henhold til en vertskontrakt i form av rentebærende gjeld eller en 

at det innebygde derivatet minst kunne fordoble innehaverens opprinnelige avkastning på vertskontrakten 
og kunne medføre en avkastning som er minst det dobbelte av det som ville være markedsavkastningen for 
en kontrakt med samme vilkår som vertskontrakten.

b) Et innebygd rentegulv eller rentetak i en lånekontrakt eller forsikringskontrakt er nært knyttet til 

beløp enn vertskontrakten. Tilsvarende er bestemmelser i en kontrakt om kjøp eller salg av en eiendel (for 
eksempel en råvare) som fastsetter en høyeste og en laveste verdi på prisen som skal betales eller mottas for 

ved inngåelsen og ikke gjelder et større beløp enn vertskontrakten.

knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld. Et slik derivat blir ikke skilt fra vertsinstrumentet fordi IAS 21 
krever at valutagevinster og valutatap på monetære poster skal innregnes i resultatet.

angis i ved kommersielle transaksjoner over hele verden (for eksempel amerikanske dollar for 

som ofte brukes i lokale forretningstransaksjoner eller utenrikshandel).
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vertskontrakten i form av gjeld.

f) Et innebygd derivat i en vertskontrakt i form av en leieavtale er nært knyttet til vertskontrakten dersom det 

leiebetaling basert på variable renter.

betalingene angitt i andeler måles til gjeldende andelsverdier som gjenspeiler de virkelige verdiene av 

internt eller eksternt investeringsfond.

det innebygde derivatet og vertsforsikringskontrakten er så avhengige av hverandre at et foretak ikke kan 
måle det innebygde derivatet separat (dvs. uten å ta vertskontrakten i betraktning).

Instrumenter som inneholder innebygde derivater

og senere. Disse kravene kan være mer komplekse eller føre til mindre pålitelige målinger enn om hele 
instrumentet var blitt målt til virkelig verdi over resultatet. Derfor tillater denne standard at hele instrumentet 
øremerkes til virkelig verdi over resultatet.

eller om et slikt skille er forbudt. Nr. 11A rettferdiggjør imidlertid ikke at hybridinstrumentet (det kombinerte 

dette verken ville redusere kompleksiteten eller øke påliteligheten.

Førstegangsinnregning (nr. 14)

a) Ubetingede fordringer og ubetinget gjeld blir innregnet som eiendeler eller forpliktelser når foretaket blir 
part i kontrakten og som en følge av dette har en juridisk rett til å motta eller en juridisk plikt til å betale 
kontant.

b) Eiendeler som skal anskaffes og forpliktelser som skal pådras som en følge av et bindende tilsagn om å 

virkelig verdi henførbar til den sikrede risikoen innregnet som eiendel eller forpliktelse etter inngåelse av 
sikringen (se nr. 93 og 94).
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forpliktelser når innehaveren eller utstederen blir part i kontrakten.

foretaket ennå ikke er blitt part i en kontrakt.
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(nr. 18 b)).

fraregning dersom betingelsene i nr. 19 og 20 er oppfylt.

eiendelen og videresender kontantstrømmer til ikke-nærstående tredjemanninvestorer.

Vurdering av overføringen av risikoer og fordeler ved eierskap (nr. 20)

utøvelse (dvs. en opsjon som er så dårlig posisjonert for utøvelse at det er svært usannsynlig at den vil 
komme i posisjon for utøvelse før den utløper).

a) en salgs- og gjenkjøpstransaksjon der gjenkjøpsprisen er en fast pris eller er lik salgspris pluss långivers 

utøvelse (dvs. en opsjon er så godt posisjonert for utøvelse at det er svært usannsynlig at den vil komme ut 

e) et salg av kortsiktige fordringer der foretaket garanterer å kompensere erververen for kredittap som med 
sannsynlighet vil skje.

Vurdering av overføring av kontroll

selge den overførte eiendelen. Et foretak har beholdt kontroll over en overført eiendel dersom erververen i 
praksis ikke har mulighet til å selge den overførte eiendelen. En erverver har i praksis mulighet til å selge den 

den overførte eiendelen i markedet dersom erververen har behov for å returnere eiendelen til foretaket. En 
erverver kan for eksempel i praksis ha mulighet til å selge en overført eiendel dersom den overførte eiendelen 

overførte eiendelen i markedet dersom denne opsjonen blir utøvd. En erverver har i praksis ikke mulighet til å 
selge den overførte eiendelen dersom foretaket forbeholder seg en slik opsjon og erververen ikke raskt kan få 
hånd om den overførte eiendelen i markedet dersom foretaket utøver sin opsjon.

overførte eiendelen i sin helhet til en ikke-nærstående tredjemann og er i stand til å utøve denne muligheten 
ensidig og uten å legge tilleggsrestriksjoner på overføringen. Det kritiske spørsmålet er hva erververen i praksis 

for
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kan utøves fritt. Av denne grunn

i) må erververens mulighet til å avhende den overførte eiendelen være uavhengig av andres handlinger 

ii) erververen må være i stand til å avhende den overførte eiendelen uten å måtte knytte restriktive 
betingelser eller forbehold til overføringen (for eksempel betingelser om hvordan en låneeiendel blir 
betjent eller en opsjon som gir erververen rett til å kjøpe tilbake eiendelen).

avhenderen har beholdt kontroll over den overførte eiendelen. Dersom en salgsopsjon eller en garanti legger 

ville selge den overførte eiendelen til en tredjemann uten å knytte en lignende opsjon eller andre restriktive 
betingelser til eiendelen. Erververen vil isteden holde på den overførte eiendelen slik at han får betalinger i 
henhold til garantien eller salgsopsjonen. Under disse omstendighetene har avhenderen beholdt kontroll over 
den overførte eiendelen.

Overføringer som oppfyller kravene til fraregning

forvaltning av disse eiendelene. Den delen av rentebetalingene som foretaket ville avgi ved avslutning eller 

fordringen mellom den delen av eiendelen som er fraregnet og den delen som fortsatt er innregnet. Dersom det 
ikke er noe forvaltningshonorar som skal mottas eller honoraret som skal mottas ikke forventes å kompensere 

innregnes til virkelig verdi.

Overføringer som ikke oppfyller kravene til fraregning

mislighold på den overførte eiendelen forhindrer at en overført eiendel blir fraregnet fordi foretaket har beholdt 

fortsatt innregnes i sin helhet og det mottatte vederlaget skal innregnes som forpliktelse.

Vedvarende engasjement i overførte eiendeler

henhold til nr. 30.

Al l e  e i ende le r

den overførte eiendelen på tidspunktet for overføringen målt til den laveste verdien av i) eiendelens 

målt til garantibeløpet pluss den virkelige verdien av garantien (som vanligvis er vederlaget mottatt for 
garantien). Deretter blir førstegangs virkelige verdi av garantien innregnet i resultatet proporsjonalt over 

E iende le r  må l t  t i l  amor t i s e r t  kos t

b) Dersom en salgsopsjonsplikt utstedt av et foretak eller en kjøpsopsjonsrett holdt av et foretak forhindrer 

av en eventuell differanse mellom nevnte anskaffelseskost og amortisert kost for den overførte eiendelen 
på opsjonens utløpstidspunkt. Anta for eksempel at amortisert kost og balanseført verdi av eiendelen på 
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av den tilknyttede forpliktelsen og utøvelseskursen innregnet i resultatet.

Eiendeler målt til  virkelig verdi

verdi. Den tilknyttede forpliktelsen blir målt til i) opsjonens utøvelseskurs med fradrag for opsjonens 

for utøvelse. Justeringen av målingen av den tilknyttede forpliktelsen sikrer at netto balanseført verdi 
av eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er lik den virkelige verdien av kjøpsopsjonsretten. Dersom 

pluss opsjonens tidsverdi. Målingen av eiendelen til virkelig verdi er begrenset til den laveste verdien av den 

verdien av den overførte eiendelen ut over opsjonens utøvelseskurs. Dette sikrer at netto balanseført verdi 
av eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er den virkelige verdien av salgsopsjonsplikten. Dersom 

utøvelseskurs).

e) Dersom en rentekorridor i form av en kjøpt kjøpsopsjon og utstedt salgsopsjon hindrer at en overført 

virkelig verdi. Den tilknyttede forpliktelsen blir målt til i) summen av kjøpsopsjonens utøvelseskurs og 

verdi minus kjøpsopsjonens tidsverdi dersom kjøpsopsjonen er utenfor posisjon for utøvelse. Justeringen 
av målingen av den tilknyttede forpliktelsen sikrer at netto balanseført verdi av eiendelen og den tilknyttede 
forpliktelsen er lik den virkelige verdien av de opsjonene som innehas og utstedes av foretaket. Anta for 

har utstedt.

Alle overføringer

kontraktsregulerte rettigheter eller plikter knyttet til overføringen ikke regnskapsført separat som derivater 
dersom en innregning av både derivatet og den overførte eiendelen eller forpliktelsen som oppstår av 
overføringen ville føre til innregning av de samme rettighetene eller pliktene to ganger. En kjøpsopsjon som for 

salg. I det tilfellet blir kjøpsopsjonen ikke innregnet separat som en derivativ eiendel.

erververen den overførte eiendelen som sin eiendel. Erververen fraregner kontanter eller annet betalt vederlag 
og innregner en fordring på avhenderen. Dersom avhenderen både har en rett og en plikt til å kjøpe tilbake 

erververen regnskapsføre sin fordring som utlån eller fordring.

Eksempler

a) Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån.
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fordi avhenderen beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap. Dersom erververen får rett 

eksempel som en utlånt eiendel eller gjenkjøpsfordring.

b) Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån — eiendeler som praktisk talt er de samme.
blir solgt i henhold til en avtale om å kjøpe den samme eller praktisk talt den samme eiendelen tilbake til 

eiendelen ikke fraregnet fordi avhenderen beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap.

Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån — rett til utskiftning. Dersom en gjenkjøpsavtale til en fast gjenkjøpspris 

erververen rett til å skifte ut eiendeler som er tilsvarende og av samme virkelige verdi som den overførte 

verdipapirlåntransaksjon ikke fraregnet fordi avhenderen beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler 
ved eierskap.

d) Gjenkjøpsrett med forkjøpsrett til virkelig verdi.
beholder en forkjøpsrett til gjenkjøp av den overførte eiendel til virkelig verdi dersom erververen senere 

eierskap.

e) Oppblåsingstransaksjon («wash sale transaction»).
den er solgt blir enkelte ganger vist til som en oppblåsingstransaksjon. Et slikt gjenkjøp forhindrer ikke 

f) Salgsopsjoner og kjøpsopsjoner som er svært godt posisjonert for utøvelse.

oppfyller ikke overføringen kravene til fraregning fordi avhenderen har beholdt praktisk talt alle risikoer og 

fordi avhenderen har beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap.

g) Salgsopsjoner og kjøpsopsjoner som er svært dårlig posisjonert for utøvelse. 

skyldes at avhenderen har overført praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap.

h) Lett tilgjengelige eiendeler underlagt en kjøpsopsjon som verken er svært godt eller svært dårlig posisjonert 
for utøvelse. Dersom et foretak innehar en kjøpsopsjon på en eiendel som er lett tilgjengelig på markedet 

beholdt kontroll over eiendelen.

i) En vanskelig tilgjengelig eiendel underlagt en salgsopsjon utstedt av et foretak som verken er svært 
godt eller svært dårlig posisjonert for utøvelse

ved eierskap på grunn av den utstedte salgsopsjonen. Foretaket beholder kontroll over eiendelen dersom 

kontroll over eiendelen dersom salgsopsjonen ikke er tilstrekkelig verdifull til å hindre erververen i å selge 

j) Eiendeler underlagt en salgs- eller kjøpsopsjon til virkelig verdi eller en framtidig gjenkjøpsavtale. En 

risikoer og fordeler ved eierskap.
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k) Kjøpsopsjoner eller salgsopsjoner med kontant oppgjør.
eiendel som er underlagt en salgs- eller kjøpsopsjon eller en framtidig gjenkjøpsavtale med nettooppgjør 

ved eierskap. Dersom foretaket ikke har beholdt praktisk talt alle risiko og fordeler ved eierskap til den 

kjøpsopsjonen eller den framtidige gjenkjøpsavtalen blir gjort opp netto i kontanter betyr ikke automatisk 

l) En «removal of accounts»-avtale. 

Forutsatt at en slik opsjon fører til at foretaket verken beholder eller overfører praktisk talt alle risikoer 

at erververen ikke kan selge eiendelene). Dersom den balanseførte verdien og provenyet fra overføringen 

m) «Clean-up calls».

beholder eller overfører praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap og erververen ikke kan selge 

kjøpsopsjonen.

n) Uprioriterte beholdte andeler og kredittgarantier. Et foretak kan sørge for kredittforbedring hos erververen 
ved å gi noen eller alle sine andeler som er beholdt i den overførte eiendelen lavere prioritet. Som et 
alternativ kan et foretak sørge for kredittforbedring hos erververen i form av en kredittgaranti som kan 
være ubegrenset eller begrenset til et nærmere angitt beløp. Dersom foretaket beholder praktisk talt alle 

kreves at foretaket betaler.

o) «Total return swaps».

eller reduksjoner i den virkelige verdien av den underliggende eiendelen blir dekket av foretaket. I dette 
tilfellet er fraregning av hele eiendelen forbudt.

p) Rentebytteavtaler («interest rate swaps»).

byttet ikke er betinget av at det foretas betalinger for den overførte eiendelen.

Avtaler om amortiserende rentebytte («amortising interest rate swaps»). Et foretak kan overføre til en 

rente basert på et nominelt beløp. Dersom det nominelle beløpet for byttet blir amortisert slik at det blir 

å innregne hele den overførte eiendelen eller fortsette å innregne den overførte eiendelen i det omfang 

føre til at foretaket beholder risikoen for forhåndsbetaling for eiendelen. Dette utelukker dermed ikke 

foretatt rentebetalinger på den overførte eiendelen og byttet ikke fører til at foretaket beholder praktisk talt 
alle risikoer og fordeler ved eierskap av den overførte eiendelen.
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Anta at et foretak har en portefølje av lån med rett til førtidig tilbakebetaling hvis kupongrente og 

Foretaket fastslår at det har overført en betydelig del av alle risikoer og fordeler ved eierskap (for eksempel 

fordeler ved eierskap (på grunn av foretakets uprioriterte beholdte andel) og har beholdt kontroll. Foretaket 
anvender derfor metoden for vedvarende engasjement.

For å anvende denne standard analyserer foretaket transaksjonen som a) en tilbakeholdelse av en fullt ut 

en kredittforbedring for erververen med hensyn til kredittap.

representerer vederlaget for en fullt ut forholdsmessig andel på 90 prosent. Resten av det mottatte 

kredittforbedring til erververen med hensyn til kredittap. I tillegg representerer det overskytende marginen 

Foretaket beregner gevinsten eller tapet på salget av andelen på 90 prosent av kontantstrømmer. Det antas at 
separate virkelige verdier på den overførte andelen på 90 prosent og den tilbakeholdte andelen på 10 prosent 

Estimert virkelig verdi Prosent-andel Fordelt balanseført 
verdi

Andel overført 9 090 90 % 9 000

Andel beholdt 1 010 10 % 1000

Totalt 10 100 10 000

Foretaket beregner sin gevinst eller sitt tap på salget av andelen på 90 prosent av kontantstrømmene ved å 

I tillegg innregner foretaket det vedvarende engasjementet som følger av etterprioriteringen av sin 

Debet Kredit

Opprinnelig eiendel — 9 000

Eiendel innregnet for etterprioritering eller 
residualinteresse

1 000 —

Eiendel for det mottatte vederlaget i form av 
overskytende margin

40 —

Resultat (gevinst på overføring) — 90

Forpliktelse — 1 065

Mottatte kontanter 9 115 —

Totalt 10 155 10 155

representerer foretakets vedvarende engasjement i tillegg fra etterprioriteringen med hensyn til kredittap 
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og det innregner eventuelle kredittverdifall på de innregnede eiendelene. Som et eksempel på det siste kan 

kategori fra eiendeler som ble øremerket til virkelig verdi over resultatet.

kontrakt. En slik kontrakt skal isteden regnskapsføres som derivat i perioden mellom avtaletidspunktet og 
oppgjørstidspunktet.

på avtaletidspunktet innebærer a) innregning av en eiendel som skal mottas og forpliktelsen om å betale for den 

ikke renter å påløpe eiendelen og den tilsvarende forpliktelsen før oppgjørstidspunktet når eiendomsretten blir 
overført.

fraregning av en eiendel og innregning av eventuelle gevinster eller tap ved avhendingen på tidspunktet da den 

endring i den virkelige verdien av eiendel som skal mottas i løpet av perioden mellom avtaletidspunktet og 

endringen i verdi blir ikke innregnet for eiendeler som balanseføres til anskaffelseskost eller amortisert kost; 

b) blir rettslig løst fra det primære ansvaret for forpliktelsen (eller en del av denne) enten ved en rettsprosess 

utstederen er en markedspleier i dette instrumentet eller har til hensikt å selge det videre på kort sikt.

rettslig frita debitor for hans primære plikt overfor kreditor.

brakt gjelden til opphør. Men dersom debitor aksepterer å foreta betalinger på gjelden til tredjemann eller 
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foretaket innregner en ny forpliktelse knyttet til de overførte eiendelene.

forpliktelsen. Dersom et bytte av gjeldsinstrumenter eller en endring av vilkårene blir regnskapsført som 

eller honorarer justere den balanseførte verdien av forpliktelsen og nedskrives over den gjenværende tiden for 
den endrede forpliktelsen.

påtar seg en garantiplikt om å betale dersom den parten som påtar seg primært ansvar misligholder. Under slike 
omstendigheter vil debitor

oppfyller kravene til innregning som en annen type eiendel.

rabatten i resultatet ved hjelp av en effektiv rente-metode.

verdi.

intensjon om å holde dem til forfall.
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Betraktninger om måling til virkelig verdi (nr. 48-49)

imidlertid instrumentets kredittkvalitet.

transaksjonsutgifter. Andre justeringer for å komme fram til virkelig verdi (for eksempel for kredittrisiko hos 

Aktivt marked — notert pris

og disse kursene representerer faktiske og regelmessig forekommende markedstransaksjoner på armlengdes 

mest fordelaktige aktive markedet som foretaket har umiddelbar tilgang til. Foretaket justerer imidlertid kursen 
i det mest fordelaktige markedet for å gjenspeile eventuelle differanser i motpartens kredittrisiko mellom 
instrumenter omsatt i dette markedet og det markedet som vurderes. Det faktum at det foreligger offentliggjorte 

middelkurser som grunnlag for å fastsette virkelige verdier for foretakets utlignende risikoposisjoner og kjøps- 

det ikke har skjedd noen betydelig endring i de økonomiske omstendighetene siden transaksjonstidspunktet. 
Dersom betingelsene er endret siden transaksjonstidspunktet (for eksempel en endring i den risikofrie renten 

dersom foretaket kan vise at den siste transaksjonskursen ikke er lik virkelig verdi (for eksempel fordi den 

for bestanddelene.

som data i en verdsettingsmetode for å fastsette virkelig verdi. Dersom den markedsnoterte kursen ikke omfatter 

justerer foretaket kursen for disse faktorene.

Manglende aktivt marked — verdsettingsmetode

opsjonsprisingsmodeller. Dersom det er en verdsettingsmetode som er i vanlig bruk av deltakerne i markedet 

verdi blir estimert på grunnlag av resultatene av en verdsettingsmetode som i størst mulig grad gjør bruk av 

komme fram til et realistisk estimat av den virkelige verdien dersom a) den i rimelig grad gjenspeiler hvordan 
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instrumenter. Et foretak vil jevnlig justere verdsettingsmetoden og teste dens gyldighet ved hjelp av priser 
fra alle observerbare løpende markedstransaksjoner i det samme instrumentet (dvs. uten å endre instrumentet 
eller endre sammensetningen av det) eller basert på all tilgjengelig observerbar markedsinformasjon. Den 

virkelige verdien av dette instrumentet blir dokumentert ved en sammenligning med andre observerbare løpende 

eller basert på en verdsettingsmetode hvis variabler bare omfatter opplysninger fra observerbare markeder.

i den grad det oppstår av en endring i en faktor (herunder tid) som markedsdeltakere ville ta i betraktning ved 
prisfastsettelse.

kan et estimat av løpende markedsrente beregnes ved å benytte en referanserente som gjenspeiler en bedre 

denne referanserenten mens kredittrisikotillegget holdes konstant. Dersom forholdene har endret seg siden 

transaksjonspris som også er en markedspris. Det kan imidlertid være at ny informasjon om transaksjonen ikke 

kan det være at foretaket ikke kjenner til hvilket nivå på kredittrisiko eller annen risiko deltakerne i markedet 
vil ta i betraktning ved prissetting av instrumentet på dette tidspunktet. Et foretak har kanskje ikke informasjon 
fra nylige transaksjoner for å fastsette et relevant kredittrisikotillegg til basisrenten som skal benyttes ved 

ble gitt. Det vil imidlertid forventes at foretaket gjør rimelige anstrengelser for å slå fast om det foreligger 

instrumentet.

den gjenværende tiden til tilbakebetaling av hovedstolen og valutaen som betalingene skal gjøres i. Kortsiktige 
fordringer og kortsiktig gjeld uten fastsatt rente kan måles til det opprinnelige fakturabeløpet dersom virkningen 
av diskonteringen er uvesentlig.

Manglende aktivt marked — egenkapitalinstrumenter

marked og derivater som er koblet til og må gjøres opp ved levering av et slikt unotert egenkapitalinstrument 

av virkelig verdi ikke er vesentlige for dette instrumentet eller b) sannsynligheten for de ulike estimatene 
innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes til å estimere virkelig verdi.

fra en utenforstående part. Men dersom området for rimelige estimater av virkelig verdi er vesentlig og 

måle instrumentet til virkelig verdi.
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Data for verdsettingsmetoder

markedsdata om markedsforholdene og andre faktorer som sannsynligvis vil påvirke instrumentets virkelige 

kanskje andre faktorer):

a) Tidsverdien av penger (dvs. basisrente eller risikofri rente). Basisrenter kan vanligvis utledes fra 
observerbare priser på statsobligasjoner og blir ofte notert i økonomiske publikasjoner. Slike renter 
varierer typisk med forventede tidspunkter for framskrevne kontantstrømmer langs en avkastningskurve 
for renter for ulike tidshorisonter. Av praktiske grunner kan et foretak benytte en allment akseptert og lett 

I enkelte stater kan sentrale myndigheters obligasjoner inneholde en betydelig kredittrisiko og ikke gi 
en stabil alternativ basisrente for instrumenter i den nevnte valutaen. Noen foretak i disse statene kan 
ha en bedre kredittverdighet og en lavere lånerente enn de sentrale myndighetene. I dette tilfellet kan 
basisrentene fastsettes på en mer hensiktsmessig måte med henvisning til renter for de høyest rangerte 
foretaksobligasjonene som er utstedt i valutaen til den nevnte jurisdiksjonen.

b) Kredittrisiko.
kan utledes av observerbare markedskurser for omsatte instrumenter med ulik kredittkvalitet eller fra 
observerbare rentesatser som tas av långivere for lån av varierende kredittverdighet.

Valutakurser.
økonomiske publikasjoner.

d) Råvarepriser. 

e) Egenkapitalpriser. Priser (og prisindekser) på omsatte egenkapitalinstrumenter er lett observerbare 
i enkelte markeder. Teknikker basert på nåverdi kan benyttes til å estimere løpende markedspriser på 

f) 
gjenstand). Mål på volatilitet i aktivt omsatte gjenstander kan vanligvis estimeres med rimelighet på 
grunnlag av historiske markedsdata eller ved hjelp av volatilitet som er innbakt i løpende markedspriser.

g) Risiko for førtidig tilbakebetaling og tilbakekjøpsrisiko. Forventede mønstre for førtidig tilbakebetaling 

h)  Utgifter til forvaltning kan 
estimeres ved hjelp av sammenligninger med gjeldende honorarer som tas av andre markedsdeltakere. 

er sannsynlig at den virkelige verdien ved inngåelse av en kontraktsregulert rett til framtidige honorarer 

overensstemmelse med vanlige markedsvilkår.

Gevinster og tap (nr. 55–57)

samsvar med IAS 21 og angitt i en utenlandsk valuta. I henhold til IAS 21 blir alle gevinster og tap i utenlandsk 
valuta på monetære eiendeler og monetære forpliktelser innregnet i resultatet. Et unntak er en monetær post 
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Finansielle eiendeler balanseført til amortisert kost (nr. 63–65)

vilkårene ble endret. Kontantstrømmer knyttet til kortsiktige fordringer blir ikke diskontert dersom virkningen 

løpende effektive renten(e) fastsatt i henhold til kontrakten. I praksis kan en kreditor måle verdifall på en 

en observerbar markedspris. Beregningen av nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene til en 

ikke.

intervall av mulige beløp. I det siste tilfellet innregner foretaket et tap ved verdifall lik det beste estimatet 
innenfor intervallet(1

vedrørende debitorers evne til å betale alle forfalte beløp i samsvar med kontraktsvilkårene (for eksempel 

trekkene er relevante for estimeringen av framtidige kontantstrømmer for grupper av slike eiendeler ved at 
de indikerer debitorers evne til å betale alle forfalte beløp i samsvar med kontraktsvilkårene for eiendelene 
som blir vurdert. Sannsynlighet for tap og annen tapsstatistikk er imidlertid forskjellig på gruppenivå mellom 

tilleggsvurderingen.

estimert på grunnlag av historiske erfaringer med tap på eiendeler med kjennetegn for kredittrisiko som svarer 

med tap blir justert på grunnlag av løpende observerbare opplysninger for å gjenspeile virkningene av gjeldende 
forhold som ikke har påvirket den perioden som den historiske erfaringen med tap er basert på og for å fjerne 
virkningene av forhold i den historiske perioden som ikke foreligger lenger. Estimater på endringer i framtidige 
kontantstrømmer skal gjenspeile og være retningsmessig i overensstemmelse med endringer i tilknyttede 

gjennomgått regelmessig for å redusere eventuelle forskjeller mellom tapsestimatene og faktisk erfarte tap.

hovedårsakene til mislighold av kredittkortlån er låntakers død. Foretaket kan se at dødsraten er uendret fra et 
år til det neste. Ikke desto mindre kan noen av låntakerne i foretakets gruppe av kredittkortlån ha dødd i løpet 

(1) IAS 37 nr. 39 inneholder en veiledning for hvordan det beste estimatet i et område av mulige utfall kan fastsettes.
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avslutning ennå ikke er oppmerksom på hvilke bestemte låntakere som er døde. Det vil være hensiktsmessig 

fordi den nødvendige tapshendelsen (låntakers dødsfall) ennå ikke har skjedd.

blir knyttet til informasjon om erfaringer med tidligere tap i grupper av eiendeler med kredittrisiko-trekk og 
relevante observerbare data som gjenspeiler gjeldende forhold.

eiendeler (for eksempel for mindre utlånssaldoer) så lenge de er i overensstemmelse med kravene i nr. 63–

Renteinntekt etter innregning av verdifall

de framtidige kontantstrømmene for målingen av tapet ved verdifall.

Sikringsinstrumenter (nr. 72–77)

Poster som oppfyller kravene til sikringsinstrumenter (nr. 72 og 73)

gjelder å redusere resultateksponeringen av et sikringsobjekt. En utstedt opsjon oppfyller derfor ikke kravene 

en innløsbar forpliktelse). Motsatt har en kjøpt opsjon potensielle gevinster lik eller større enn tap og har derfor 
potensialet til å redusere resultateksponeringen for endringer i virkelige verdier eller kontantstrømmer. Følgelig 
oppfyller den kravene til et sikringsinstrument.

en sikring av en valutarisiko.

virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig måte eller et derivat som er koblet til og må gjøres opp ved levering 

og kan derfor ikke øremerkes som sikringsinstrumenter.

Sikringsobjekter (nr. 78–84)

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter (nr. 78–80)

og måles. Disse andre typene risiko er generell virksomhetsrisiko.
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endringer i investeringens virkelige verdi. Av tilsvarende grunn kan en investering i et konsolidert datterforetak 
ikke være et sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring fordi konsolidering i resultatet innregner datterforetakets 

endringen i investeringens verdi.

konserninterne salg eller kjøp av beholdninger dersom det skjer et videresalg av beholdningen til en part som er 
utenfor konsernet. Tilsvarende kan et forventet konserninternt salg av anlegg og utstyr fra det konsernforetaket 

konsernresultatet. Dette vil for eksempel kunne skje fordi anlegg og utstyr vil bli avskrevet av det innkjøpende 

konserninterne transaksjonen angis i en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til det innkjøpende 
foretaket.

i samme periode(r) som valutarisikoen til den sikrede transaksjonen påvirker konsernresultatet.

forpliktelsen som et sikringsobjekt og sikre dem mot bare én særlig risiko (for eksempel bare mot endringer 

kontantstrømmene til hele denne forpliktelsen som kan henføres til endringer i LIBOR. Foretaket kan også 

på tidspunktet da det først øremerket den som sikringsobjekt for eiendelens daværende virkelige verdi på 

8 prosent som består dels av kontantstrømmene for den avtalte renten og dels av differansen mellom løpende 

Dersom det er en forskjell mellom vilkårene til sikringsinstrumentet og sikringsobjektet (for eksempel for en 
sikring av et forventet kjøp av brasiliansk kaffe ved hjelp av en ikke-børsomsatt terminkontrakt om å kjøpe 

beløpet på sikringsinstrumentet være større eller mindre enn beløpet på sikringsobjektet dersom dette bedrer 
effektiviteten til sikringsforholdet. Det kan for eksempel utføres en regresjonsanalyse for å slå fast et statistisk 
forhold mellom sikringsobjektet (for eksempel en transaksjon i brasiliansk kaffe) og sikringsinstrumentet (for 
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benyttes til å fastsette det sikringsforholdet som vil maksimere forventet effektivitet. Dersom stigningen på 

til en ineffektivitet som skal innregnes i resultatet i løpet av perioden for sikringsforholdet.

Øremerking av grupper av poster som sikringsobjekter (nr. 83 og 84)

Omtrent den samme virkningen på resultatet i sikringsbokføring for denne typen sikringsforhold kan 
imidlertid oppnås ved å øremerke en del av de underliggende objektene som sikringsobjekt. Dersom en bank 

kontantstrømssikring. Tilsvarende kan et foretak som har et bindende tilsagn om å foreta et kjøp i en utenlandsk 

Sikringsbokføring (nr. 85–102)

et gjeldsinstrument med fast rente som en følge av renteendringer. En slik sikring kan inngås av utsteder eller 
av innehaver.

er de framtidige rentebetalingene).

uinnregnede kontraktsregulerte plikt til å kjøpe inn brensel til en fast pris) er en sikring av en eksponering for 
endring i virkelig verdi. Derfor er en slik sikring en virkelig verdi-sikring. I henhold til nr. 87 kan imidlertid en 
sikring av valutarisikoen ved et bindende tilsagn også regnskapsføres som kontantstrømssikring.

Vurdering av sikringseffektivitet

gjelder å oppnå utlignende endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer som er henførbare til den sikrede 

herunder en sammenligning av tidligere endringer i sikringsobjektets virkelige verdi eller kontantstrømmer 
som er henførbare til den sikrede risikoen med tidligere endringer i sikringsinstrumentets virkelige 

sikringsinstrumentets virkelige verdi eller kontantstrømmer. Foretaket kan velge et annet sikringsforhold 

b) De faktiske resultatene av sikringen faller innenfor et område på 80–125 prosent. Dersom faktiske resultater 

foretaket konkludere med at sikringen har vært svært effektiv.

delårsregnskap.

anvender for vurdering av sikringseffektivitet avhenger av foretakets risikohåndteringsstrategi. Dersom et 
foretaks risikohåndteringsstrategi for eksempel er å justere beløpet for sikringsinstrumentet periodisk for 

effektiv for perioden fram til beløpet for sikringsinstrumentet blir justert neste gang. I enkelte tilfeller anvender 
et foretak ulike metoder for ulike typer av sikringer. Et foretaks dokumentasjon av sin sikringsstrategi omfatter 
hvordan foretaket går fram for å vurdere effektivitet. Disse framgangsmåtene angir om vurderingen omfatter 
alle gevinster eller tap på et sikringsinstrument eller om instrumentets tidsverdi er ekskludert.
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for sikringsinstrumentet og sikringsobjektet. I tillegg er det sannsynlig at en sikring av et svært sannsynlig 
forventet kjøp av en råvare med en ikke-børsomsatt terminkontrakt er svært effektiv dersom

a) terminkontrakten er for kjøp av samme mengde av samme råvare på samme tid og samme sted som det 

transaksjonen er basert på terminprisen for råvaren.

ikke være fullt ut effektiv dersom sikringsinstrumentet og sikringsobjektet er angitt i ulike valutaer som ikke 
beveger seg parallelt. Dessuten vil en sikring av renterisiko ved hjelp av et derivat ikke være fullt ut effektiv 
dersom en del av endringen i derivatets virkelige verdi er henførbar til motpartens kredittrisiko.

sikring av risikoen for ukurans av en fysisk eiendel eller risikoen for ekspropriasjon av eiendom av en offentlig 

måles på en pålitelig måte.

nettoeksponeringen er tilknyttet en særskilt eiendel eller forpliktelse (eller en særskilt gruppe av eiendeler eller 

vurdert opp mot denne eiendelen eller forpliktelsen.

som er øremerket som en virkelig verdi-sikring. Den variable renten på en rentebærende eiendel eller 
forpliktelse trenger heller ikke være den samme som den variable renten på en bytteavtale øremerket som 
en kontantstrømssikring. Den virkelige verdien av en bytteavtale oppstår ved dens nettooppgjør. De faste og 
variable rentene på en bytteavtale kan endres uten å påvirke nettooppgjøret dersom begge blir endret med 
samme beløp.

sikringsbokføring fra og med tidspunktet for hendelsen eller endringen i omstendigheter.

Regnskapsføring av virkelig verdi-sikring for porteføljesikring av renterisiko

forpliktelser vil et foretak oppfylle kravene i denne standard dersom foretaket overholder de framgangsmåter 

nedenfor på hver enkelt portefølje.

perioder fram til det forventes å skje en reprising.
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d) Foretaket øremerker den renterisikoen som det sikrer. Denne risikoen kan være en andel av renterisikoen i 

er øremerket for.

faktisk har vært svært effektiv når den vurderes ved hjelp av foretakets dokumenterte metode for vurdering 

trenger ikke fordeles på enkelteiendeler eller -forpliktelser.

h) Foretaket måler endringen i den virkelige verdien av sikringsinstrumentene (som angitt i bokstav e)) og 
innregner den som gevinst eller et tap i resultatet. Den virkelige verdien av sikringsinstrumentene blir 
innregnet som eiendel eller forpliktelse i balansen.

i) Enhver ineffektivitet(1) skal innregnes i resultatet som differansen mellom endringen i virkelig verdi som 

portefølje som inneholder bare eiendeler eller bare forpliktelser. Porteføljen blir benyttet til å fastsette beløpet 
for de eiendelene eller forpliktelsene som foretaket ønsker å sikre. Porteføljen i seg selv er imidlertid ikke 
øremerket som sikringsobjekt.

tidligste av tidspunktene for når posten forventes å forfalle eller reprises til markedsrente. De forventede 

instrumenter. Disse estimatene blir gjennomgått jevnlig og ajourført i lys av erfaring. I tilfelle av en post med 

ensartede poster kan inndelingen i perioder basert på forventede reprisingstidspunkter ta form av en fordeling 

fordeling av nedbetalingslån til perioder basert på forventede reprisingstidspunkter. Metoden for en slik 
fordeling skal imidlertid være i samsvar med foretakets risikohåndteringsprosedyrer og -formål.

2) 

pund eller rand) og ikke som enkelteiendeler. Det følger av dette at alle eiendelene (eller forpliktelsene) som det 

(1) De samme betraktningene vedrørende vesentlighet gjelder i denne sammenheng som i alle andre IFRS-er.
(2) Denne standard tillater at et foretak øremerker et hvilket som helst beløp av de tilgjengelige eiendelene eller forpliktelsene som 
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herunder følgende:

a) hvilke eiendeler og forpliktelser som skal omfattes av porteføljesikringen og grunnlaget som skal benyttes 

for estimater av førtidige betalinger og grunnlaget for endring av disse estimatene. Den samme metoden 
blir benyttet for både førstegangsestimater foretatt på det tidspunktet en eiendel eller en forpliktelse blir 

e) metoden som benyttes av foretaket til å fastsette beløpet for de eiendelene eller forpliktelsene som blir 

eller ved en kombinasjon av begge.

med foretakets risikohåndteringsprosedyrer og -formål. Endringer i prinsipper skal ikke foretas på vilkårlig 
grunnlag. De skal begrunnes på grunnlag av endringer i markedsforhold og andre faktorer og basert på og i 
overensstemmelse med foretakets risikohåndteringsprosedyrer og -formål.

portefølje av derivater kan inneholde utlignende risikoposisjoner. Den kan imidlertid ikke inneholde utstedte 
1) ikke tillater at slike opsjoner blir øremerket som 

sikringsinstrumenter (unntatt når en utstedt opsjon blir øremerket som utligning av en kjøpt opsjon). Dersom 

fordelt på alle periodene som instrumentet sikrer. Hele sikringsinstrumentet må imidlertid være fordelt på disse 
2) ikke tillater at et sikringsforhold blir øremerket bare for en andel av 

perioden da et sikringsinstrument fortsatt er utestående.

virkelige verdien av de kontraktsregulerte kontantstrømmene og den virkelige verdien av opsjonen på førtidig 
tilbakebetaling som ligger i en post med rett til førtidig innløsning. Nr. 81 i standarden tillater at et foretak 

hensiktsmessig å anta at endringer i sikringsobjektets virkelige verdi er lik endringer i sikringsinstrumentets 
verdi.

fordeling på enkelteiendeler (eller -forpliktelser).

(1

(2) Se nr. 75.
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Slik ineffektivitet(1

a) dersom foretaket fordeler poster med forskjellige kjennetegn for førtidig betaling på en måte som tar 

grad av ineffektivitet sannsynlig dersom bare én av postene får en førtidig betaling tidligere eller senere 

perioder for reprising). Smalere perioder for reprising reduserer virkningen av en eventuell manglende 
samstemmighet mellom reprisings- og betalingstidspunkter (innenfor perioden for reprising) for 

d) jo hyppigere sikringsinstrumentets beløp blir justert for å gjenspeile endringer i sikringsobjektet (for 
eksempel på grunn av endringer i forventninger til førtidig betaling).

tilbakebetaling som kom tidligere enn forventet eller føres ut av balansen som følge av verdifall eller salg. 

tapet som oppstår ved fraregning av posten. Av denne grunn er det nødvendig å vite i hvilke(n) periode(r) for 

den skal fjernes fra og dermed hvilket beløp som skal fjernes fra den separate posten som det er vist til i 

inneholder den fraregnede posten på et systematisk og rasjonelt grunnlag dersom posten ble solgt eller redusert 
i verdi.

regnskapsført som kontantstrømssikring i samsvar med IAS 39. Et slikt foretak skal tilbakekalle den tidligere 

punktum). Et slikt foretak kan benytte denne øremerkingen til å anvende sikringsbokføring i konsernregnskap 
fra begynnelsen av den årsregnskapsperiode som begynner 1. januar 2005 eller senere (eller begynnelsen av 

av den årsregnskapsperiode som begynner 1. januar 2005 eller senere. I samsvar med nr. 108B trenger foretaket 

(1) De samme betraktningene vedrørende vesentlighet gjelder i denne sammenheng som i alle andre IFRS-er.



2.10.2014 Nr. 56/1585EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 40

Investeringseiendom

1  Formålet med denne standard er å fastsette den regnskapsmessige behandlingen av investeringseiendom og de 
tilknyttede opplysningskravene.

henhold til en operasjonell leieavtale. Denne standard får ikke anvendelse på saker som omfattes av IAS 17: 

4  Denne standard får ikke anvendelse på

DEFINISJONER

5  Følgende begreper anvendes i denne standard:

b) for salg som en del av ordinær virksomhet.

leieavtale) for bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål.
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investeringseiendom genererer derfor kontantstrømmer som stort sett er uavhengige av de andre eiendelene 
som foretaket innehar. Dette skiller investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom. Produksjon eller levering av 
varer eller tjenester (eller bruk av eiendom for administrative formål) genererer kontantstrømmer som ikke bare 

8  Følgende er eksempler på investeringseiendom:

a) Tomt som holdes for langsiktig verdistigning heller enn for kortsiktig salg som en del av ordinær 
virksomhet.

b) Tomt som holdes for framtidig bruk som for tiden ikke er fastsatt. (Dersom et foretak ikke har bestemt 
at det vil benytte tomten enten som eierbenyttet eiendom eller for kortsiktig salg som en del av ordinær 

leieavtaler.

for denne standard:

a) Eiendom som holdes for salg som en del av ordinær virksomhet eller som en del av en bygge- eller 

eierbenyttet eiendom som holdes i påvente av avhending.

d) Eiendom som er under bygging eller utvikling for framtidig bruk som investeringseiendom. IAS 16 
anvendes på slik eiendom fram til bygging eller utvikling er fullført; på det tidspunktet blir eiendommen 

anvendelse på eksisterende investeringseiendommer som er under ombygging for fortsatt framtidig bruk 
som investeringseiendom (se nr. 58).

del som benyttes til bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål. 

investeringseiendom bare dersom en ubetydelig del innehas for bruk i produksjon eller levering av varer eller 

11  I visse tilfeller leverer et foretak tilleggstjenester til leietakerne av en eiendom som innehas av foretaket. 
Et foretak behandler en slik eiendom som investeringseiendom dersom tjenestene er ubetydelige i forhold 
til ordningen som helhet. Et eksempel kan være der eieren av en kontorbygning sørger for sikkerhets- og 
vedlikeholdstjenester for leietakerne som holder til i bygningen.

som leveres til gjestene betydelige i forhold til ordningen som helhet. Et eierdrevet hotell er derfor eierbenyttet 

investeringseiendom. For eksempel overfører eieren av et hotell noen ganger ansvarsområder til tredjemann i 
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stilling i realiteten være som passiv investor. I den andre enden av spekteret kan eieren ganske enkelt ha satt ut 

driften av hotellet genererer.

15  I noen tilfeller eier et foretak eiendom som blir utleid til og benyttes av foretakets morforetak eller et annet 

eiendommen er en eierbenyttet eiendom sett fra perspektivet til konsernet som helhet. Sett fra perspektivet til 

b) investeringseiendommens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

17  Et foretak evaluerer i henhold til dette innregningsprinsippet alle sine utgifter vedrørende investeringseiendom 
på det tidspunktet de påløp. Disse utgiftene omfatter utgifter som opprinnelig er påløpt for å anskaffe en 

eiendommen.

18  I henhold til innregningsprinsippet i nr. 16 skal et foretak i den balanseførte verdien av en investeringseiendom 

og kan omfatte anskaffelseskost av mindre deler. Formålet med disse utgiftene er ofte beskrevet som for 

den balanseførte verdien av en investeringseiendom når denne utgiften påløper. Den balanseførte verdien av de 

20  En investeringseiendom skal i utgangspunktet måles til anskaffelseskost. Transaksjonsutgifter skal inkluderes 
i førstegangsmålingen.

21  Anskaffelseskost for en kjøpt investeringseiendom omfatter kjøpsprisen og alle direkte henførbare utgifter. 

overføring av eiendom og andre transaksjonsutgifter.

22  Anskaffelseskost for en egenbygd investeringseiendom er eiendommens anskaffelseskost på tidspunktet da 
byggingen eller utviklingen er fullført. Fram til dette tidspunktet skal et foretak anvende IAS 16. På dette 

nr. 65).

23  Anskaffelseskost for en investeringseiendom økes ikke som følge av

a) oppstartutgifter (med mindre de er nødvendige for å klargjøre eiendommen for planlagt bruk slik at den er 

av eiendommen.

kontantprisekvivalent. Differansen mellom dette beløpet og de samlede betalingene innregnes som rentekostnad 
over kredittperioden.
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eiendelen skal innregnes til det laveste beløpet av eiendommens virkelige verdi og nåverdien av minsteleien. Et 
tilsvarende beløp skal innregnes som forpliktelse i samsvar med samme nummer.

veiledningen er også relevant for fastsettelse av virkelig verdi når denne verdien benyttes som anskaffelseskost 
ved førstegangsinnregningen.

eller mot en kombinasjon av monetære og ikke-monetære eiendeler. Den følgende diskusjonen viser til et bytte 

setning. Anskaffelseskost for en slik investeringseiendom måles til virkelig verdi med mindre a) transaksjonen 

kan måles på en pålitelig måte. Den anskaffede eiendelen blir målt på denne måten selv om et foretak ikke 
umiddelbart kan fraregne den avgitte eiendelen. Dersom den anskaffede eiendelen ikke blir målt til virkelig 

28  Et foretak fastsetter om en transaksjon har et forretningsmessig innhold ved at det tas i betraktning i hvilken 
utstrekning foretakets framtidige kontantstrømmer forventes endret som resultat av transaksjonen. En 
transaksjon har et forretningsmessig innhold dersom

Resultatet av disse analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.

på en pålitelig måte dersom: a) variabiliteten innenfor området av rimelige estimater av virkelig verdi ikke er 

rimelig måte og benyttes for å estimere virkelig verdi. Dersom foretaket på en pålitelig måte kan beregne den 

Regnskapsprinsipp

30  Med unntakene nevnt i nr. 32A og 34 skal et foretak velge enten modellen med virkelig verdi i nr. 33-55 eller 

investeringseiendommer.

regnskapsprinsipper bare skal gjøres dersom endringen vil føre til en mer hensiktsmessig presentasjon 

en endring fra modellen med virkelig verdi til anskaffelseskostmodellen vil føre til en mer hensiktsmessig 
presentasjon.

for målingsformål (dersom foretaket benytter modellen med virkelig verdi) eller for opplysningsformål 

investeringseiendommens virkelige verdi på grunnlag av en verdsetting foretatt av en uavhengig takstmann 

den investeringseiendommen som takseres.
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32A  Et foretak kan

a) velge enten modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen for alle investeringseiendommer 

b) velge enten modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen for alle andre 

anskaffelseskost.

Modell med virkelig verdi

benyttes.

innregnes i resultatet i perioden da gevinsten eller tapet oppstår.

36  Den virkelige verdien av investeringseiendom er den prisen eiendommen kan omsettes for i en transaksjon på 

37  Et foretak fastsetter den virkelige verdien uten fradrag for transaksjonsutgifter som det måtte pådra seg ved salg 
eller annen avhending.

38  Den virkelige verdien av investeringseiendom skal gjenspeile markedsforholdene på balansedagen.

rapporteres som virkelig verdi være ukorrekt eller uegnet dersom det estimeres på et annet tidspunkt. 

parter dersom overdragelse og fullføring ikke skjer på samme tid.

40  Den virkelige verdien av investeringseiendom gjenspeiler blant annet utleieinntekt fra løpende leieavtaler og 

strømmer) som kan forventes med hensyn til eiendommen. Enkelte av disse utgående strømmene gjenspeiles i 

senere tidspunkt (for eksempel periodiske betalinger som variable leier).

41  Nr. 25 fastsetter grunnlaget for førstegangsinnregning av anskaffelseskost for en interesse i en leid eiendom. 
Nr. 33 krever at interessen i den leide eiendommen om nødvendig måles på nytt til virkelig verdi. I en leieavtale 

nr. 20. Derfor skal en ny måling av en leid eiendel fra anskaffelseskost i samsvar med nr. 25 til virkelig verdi 

forskjellige tidspunkter. Dette kan forekomme når et foretak velger å anvende modellen med virkelig verdi etter 
førstegangsinnregning.
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eller fast bestemt på å kjøpe til enhver pris. Den antatte kjøperen vil ikke betale en høyere pris enn det et marked 

vente på en pris som ikke kan anses som rimelig under de gjeldende markedsforholdene. En villig selger er 
motivert til å selge investeringseiendommen på markedets vilkår for den beste prisen det er mulig å oppnå. 
De faktiske omstendighetene omkring eieren av den aktuelle investeringseiendommen er ikke en del av 
denne betraktningen fordi den villige selgeren er en hypotetisk eier (for eksempel vil en villig selger ikke ta i 
betraktning de særlige skattemessige omstendighetene til eieren av den aktuelle investeringseiendommen).

avstand er en transaksjon mellom parter som ikke har noe bestemt eller særlig forhold til hverandre som 
gjør prisene i transaksjonene atypiske i forhold til markedet. Transaksjonen forutsettes å være mellom ikke-

45  Den beste kunnskapen om virkelig verdi gis av gjeldende priser i et aktivt marked for en tilsvarende eiendom 
på samme sted og i samme stand og underlagt tilsvarende leieavtaler og andre kontrakter. Et foretak skal 

kontraktsvilkårene i leieavtaler og andre kontrakter knyttet til eiendommen.

eventuelle endringer i økonomiske forhold etter tidspunktet for transaksjonene som skjedde til de nevnte 

kunnskap som gjeldende markedsleier for tilsvarende eiendommer med samme plassering og under samme 

beløpet og tidsplanen for kontantstrømmene.

47  I noen tilfeller kan de ulike kildene nevnt i forrige nummer gi ulike konklusjoner med hensyn til en 
investeringseiendoms virkelige verdi. Et foretak tar i betraktning grunnene til disse ulikhetene for å komme 
fram til det mest pålitelige estimatet av den virkelige verdien innenfor et område av rimelige estimater av 
virkelig verdi.

48 I unntakstilfeller kan det klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en investeringseiendom (eller når en 

eller etter en endring av bruken) at variabiliteten i området med rimelige estimater av virkelige verdier vil være 
så stor og sannsynligheten for at de ulike utfallene vil være så vanskelige å vurdere at nytten av et enkelt estimat 
av virkelig verdi ikke vil være til stede. Dette kan indikere at den virkelige verdien av eiendommen ikke kan la 
seg fastsette på en pålitelig måte framover (se nr. 53).

ikke kan anvendes på foretak generelt. For eksempel vil virkelig verdi ikke gjenspeile følgende faktorer i den 

d) skattemessige fordeler eller skattemessige ulemper som bare gjelder for nåværende eier.
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eiendeler eller forpliktelser som er innregnet som separate eiendeler eller forpliktelser. Eksempler:

a) Utstyr som heiser eller klimaanlegg er ofte en integrert del av en bygning og er generelt inkludert i 

eiendel.

forventede kontantstrømmer (herunder variable leiebetalinger som forventes å komme til betaling). Av 

eventuelle innregnede leieavtaleforpliktelser tilbakeføres for å komme fram til investeringseiendommens 
virkelige verdi for regnskapsmessige formål.

51 Den virkelige verdien av investeringseiendom viser ikke framtidige kapitalutlegg som vil forbedre eller 

52  I noen tilfeller forventer et foretak at nåverdien av foretakets betalinger knyttet til en investeringseiendom 
(bortsett fra betalinger som er knyttet til innregnede forpliktelser) vil overstige nåverdien av de tilknyttede 

for å avgjøre om foretaket skal innregne en forpliktelse og hvordan foretaket eventuelt måler en slik forpliktelse.

Tilfeller der virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte

måte framover i tid. I unntakstilfeller kan det imidlertid klart dokumenteres når et foretak først anskaffer 
en investeringseiendom (eller når en eksisterende eiendom først blir til en investeringseiendom etter at 

verdi (for eksempel basert på diskonterte kontantstrømprognoser) ikke er tilgjengelige. I disse tilfellene 
skal et foretak måle denne investeringseiendommen ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i IAS 16. 
Restverdien av investeringseiendommen skal antas å være lik null. Foretaket skal anvende IAS 16 fram til 
investeringseiendommen avhendes.

eiendommene ved hjelp av modellen med virkelig verdi.

sammenlignbare markedstransaksjoner er blitt mindre hyppige eller markedspriser er blitt mindre tilgjengelige.

Anskaffelseskostmodellen
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ved

eller

av IAS 16) til investeringseiendom.

59  Nr. 60–65 omhandler spørsmål vedrørende innregning og måling som oppstår når et foretak benytter modellen 

opplysningsformål.

60  Når det gjelder en overføring fra investeringseiendom regnskapsført til virkelig verdi til eierbenyttet eiendom 

med IAS 16 eller IAS 2 være eiendommens virkelige verdi på tidspunktet for bruksendringen.

et foretak anvende IAS 16 fram til tidspunktet for bruksendringen. Foretaket skal behandle eventuelle differanser 
på dette tidspunktet mellom eiendommens balanseførte verdi i samsvar med IAS 16 og eiendommens virkelige 
verdi på samme måte som en verdiregulering i samsvar med IAS 16.

62  Fram til tidspunktet da en eierbenyttet eiendom blir til en investeringseiendom som regnskapsføres til virkelig 

eventuelle differanser på dette tidspunktet mellom eiendommens balanseførte verdi i samsvar med IAS 16 og 
eiendommens virkelige verdi på samme måte som en verdiregulering i samsvar med IAS 16. Med andre ord:

a) En eventuell påfølgende nedgang i eiendommens balanseførte verdi blir innregnet i resultatet. Men i den 

denne verdireguleringsreserven.

b) En eventuell påfølgende økning i balanseført verdi blir behandlet som følger:

er nødvendig for å gjenopprette den balanseførte verdien til den balanseførte verdien som ville blitt 

ii) en eventuell gjenværende del av økningen blir kreditert direkte mot egenkapitalen i verdireguleringsreserve. 

egenkapital skal ikke føres over resultatet.

63  Når det gjelder en overføring fra beholdninger til investeringseiendom som skal regnskapsføres til virkelig 

eiendommens tidligere balanseførte verdi innregnes i resultatet.

64  Behandlingen av overføringer fra beholdninger til investeringseiendom som skal regnskapsføres til virkelig 
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65  Når et foretak fullfører byggingen eller utviklingen av en selvbygd investeringseiendom som skal regnskapsføres 

eiendommens tidligere balanseførte verdi innregnes i resultatet.

66  En investeringseiendom skal fraregnes (tas ut av balansen) ved avhending eller når investeringseiendommen er 

av eiendommen.

fastsettelse av tidspunktet for avhendingen av investeringseiendom anvender et foretak kriteriene i IAS 18 

dessuten på en avtale om salg og tilbakeleie.

kan det være at en utskiftet del ikke er en del som ble avskrevet separat. Dersom det ikke er praktisk mulig 

utskiftningen som en indikasjon på hva anskaffelseskost for den utskiftede enkeltdelen var på tidspunktet 
da den ble anskaffet eller tilvirket. I henhold til modellen med virkelig verdi kan investeringseiendommens 

være vanskelig å fastsette hvor mye den virkelige verdien skal reduseres med for delen som skal skiftes ut. Et 

(med mindre IAS 17 krever noe annet for en avtale om salg og tilbakeleie) i perioden for utrangeringen eller 
avhendingen.

kontantprisekvivalent. Differansen mellom det nominelle beløpet for vederlaget og kontantprisekvivalenten 
blir innregnet som renteinntekt i samsvar med IAS 18 ved hjelp av en effektiv rente-metode.

71  Et foretak anvender IAS 37 eller andre egnede standarder på alle forpliktelser som foretaket beholder etter 
avhending av en investeringseiendom.

i resultatet når erstatningen blir mottakbar.

skal regnskapsføres separat på følgende måter:

samsvar med nr. 20–29 i denne standard.

Modell med virkelig verdi, samt anskaffelseskostmodellen

74  Opplysningskravene nedenfor kommer i tillegg til kravene i IAS 17. I samsvar med IAS 17 skal eieren av en 
investeringseiendom gi de opplysningene som skal gis av en utleier om leieavtaler som denne har inngått. Et 

for eventuelle operasjonelle leieavtaler som foretaket har inngått.
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75  Et foretak skal opplyse

investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom og fra eiendom som holdes for salg som en del av ordinær 

d) om de metodene og betydelige forutsetningene som er benyttet ved fastsettelse av den virkelige verdien 

markedsdokumentasjon eller om den i større grad var basert på andre faktorer (som foretaket skal opplyse 

e) om i hvilket omfang den virkelige verdien av investeringseiendom (slik den er målt eller opplyst om i 

f) om hvilke beløp som er innregnet i resultatet for

ii) direkte driftskostnader (herunder reparasjoner og vedlikehold) knyttet til en investeringseiendom som 

iii) direkte driftskostnader (herunder reparasjoner og vedlikehold) knyttet til en investeringseiendom som 

iv) den samlede endringen i virkelig verdi som er innregnet i resultatet ved salg av investeringseiendom 

vedlikehold eller utbedringer.

Modell med virkelig verdi

g) andre endringer.

eksempel for å unngå dobbeltregning av eiendeler eller forpliktelser som er innregnet som separate eiendeler 
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til denne investeringseiendommen atskilt fra beløp knyttet til andre investeringseiendommer. I tillegg skal et 
foretak gi opplysninger som omfatter

d) ved avhending av investeringseiendom som ikke er regnskapsført til virkelig verdi:

iii) beløpet for de gevinster eller tap som er innregnet.

Anskaffelseskostmodellen

d) en avstemming av den balanseførte verdien av investeringseiendom ved begynnelsen og slutten av 
perioden som viser 
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Modell med virkelig verdi

noen eller alle relevante eiendomsinteresser som innehas i henhold til operasjonelle leieavtaler som 

opptjent egenkapital for den perioden da denne avgjørelsen tas første gang. I tillegg:

i) justere åpningssaldoen for opptjent egenkapital for den tidligste perioden som blir presentert og der 

foretaket ikke omarbeide sammenligningsinformasjon og dessuten opplyse om dette.

81  Denne standard krever en annen behandling enn den som kreves i henhold til IAS 8. IAS 8 krever at 
sammenligningsinformasjon omarbeides med mindre slik omarbeiding ikke er praktisk mulig.

investeringseiendom.

Anskaffelseskostmodellen

83  IAS 8 gjelder alle endringer i regnskapsprinsipper som skjer når et foretak første gang anvender denne standard 

84  Kravene i nr. 27–29 vedrørende førstegangsmåling av en investeringseiendom anskaffet i en transaksjon for 

IKRAFTTREDELSE

85  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 

86  Denne standard erstatter IAS 40: «
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 41

Landbruk

Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling og opplysninger med hensyn til 
landbruksvirksomhet.

1  Denne standard skal anvendes på regnskapsføring av følgende når de er knyttet til landbruksvirksomhet:

2  Denne standard får ikke anvendelse på

for eksempel en vindyrkers bearbeiding av egenproduserte druer til vin. Selv om slik bearbeiding kan være 

av bearbeiding etter innhøsting.

Biologiske eiendeler Landbruksprodukter Produkter som er et resultat av 
bearbeiding etter innhøsting

Sauer Ull

Trær i en skogbeplantning Tømmer Trelast

Planter Bomull

Sukkerrør Sukker

Melkekyr Melk Ost

Svin Skrotter

Busker Blader

Druer

Frukttrær Plukket frukt Bearbeidet frukt

DEFINISJONER

5  Følgende begreper anvendes i denne standard:
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kvantitative endringer i en biologisk eiendel.

livsfunksjoner.

a) Evne til endring: levende dyr og planter er i stand til å omdanne seg biologisk.

b) Forvaltning av endring: forvaltning letter den biologiske omdanningen ved å forsterke eller i det minste 

ikke landbruksvirksomhet.

Måling av endring:

-diameter og antall knopper) som følge av biologisk omdanning måles og overvåkes rutinemessig som en 
del av forvaltningsfunksjonen.

7  Biologisk omdanning gir følgende typer resultater:

8  Følgende begreper anvendes i denne standard:

9  En eiendels virkelige verdi er basert på dens nåværende plassering og tilstand. Derfor utgjøres for eksempel 

transportkostnader og andre utgifter for å bringe storfeet til det aktuelle markedet.

11  I landbruket kan kontroll for eksempel dokumenteres ved juridisk eierskap av storfe og merking av storfeet 

fysiske egenskapene.
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12  En biologisk eiendel skal måles ved førstegangsinnregning og på hver balansedag til virkelig verdi med fradrag 

pålitelig måte.

13  Landbruksprodukter høstet fra foretakets biologiske eiendeler skal måles til virkelig verdi med fradrag for 
estimerte omsetningsutgifter på innhøstingstidspunktet. En slik måling er anskaffelseskost på det aktuelle 

nødvendige for å få eiendelene fram til et marked.

15  Fastsettelsen av virkelig verdi av biologiske eiendeler eller landbruksprodukter kan lettes ved at de biologiske 

foretak velger egenskapene i samsvar med de egenskaper som brukes i markedet som grunnlag for prissetting.

16  Foretak inngår ofte kontrakter om å selge sine biologiske eiendeler eller landbruksprodukter på et framtidig 

verdi gjenspeiler det aktuelle markedet der en villig kjøper og selger ville ha foretatt en transaksjon. Derfor 
justeres ikke virkelig verdi for en biologisk eiendel eller et landbruksprodukt fordi det er inngått en kontrakt. I 
noen tilfeller kan en kontrakt om salg av biologiske eiendeler eller landbruksprodukter være en tapsbringende 

anvendelse på tapsbringende kontrakter.

dette markedet et egnet grunnlag for fastsettelse av eiendelens virkelige verdi. Dersom foretaket har tilgang til 

virkelig verdi:

19  I noen tilfeller kan informasjonskildene nevnt i nr. 18 lede til forskjellige konklusjoner med hensyn til biologiske 
eiendelers eller landbruksprodukters virkelige verdi. Foretaket vurderer årsakene til disse forskjellene for å 
komme fram til det mest pålitelige estimatet på virkelig verdi innenfor et relativt snevert intervall av rimelige 
estimater.

21  Formålet med en beregning av nåverdien av framtidige kontantstrømmer er å fastsette virkelig verdi av en 
biologisk eiendel med dens nåværende plassering og i dens nåværende tilstand. Et foretak tar hensyn til dette 
ved fastsettelse av en egnet diskonteringssats og ved estimering av forventede netto kontantstrømmer. En 
biologisk eiendels nåværende tilstand omfatter ikke eventuelle verdiøkninger som følge av ytterligere biologisk 

biologiske eiendeler etter innhøsting (for eksempel utgifter til gjenplanting av trær i en skogbeplantning etter 
innhøsting).

hensyn til mulige variasjoner i kontantstrømmene. Følgelig gjenspeiler virkelig verdi muligheten for slike 
variasjoner. Derfor innregner foretaket forventninger om mulige variasjoner i kontantstrømmene enten i de 

av en diskonteringssats bruker foretaket de samme forutsetninger som ved estimering av de forventede 
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a) det har skjedd liten biologisk omdanning siden den opprinnelige utgiften oppstod (for eksempel kimplanter 

b) den biologiske omdanningens virkning på prisen ikke forventes å være vesentlig (for eksempel den 
innledende veksten i en furubeplantning med en produksjonssyklus på 30 år).

under ett. Et foretak kan bruke informasjon om de kombinerte eiendelene ved fastsettelsen av de biologiske 
eiendelenes virkelige verdi. For eksempel kan de biologiske eiendelenes virkelige verdi fastsettes ved at den 
virkelige verdien av ubearbeidet mark og markforbedringer trekkes fra den virkelige verdien av de kombinerte 
eiendelene.

Gevinster og tap

26  En gevinst eller et tap som oppstår ved førstegangsinnregning av en biologisk eiendel til virkelig verdi med 

fratrekkes ved fastsettelsen av en biologisk eiendels virkelige verdi med fradrag for estimerte omsetningsutgifter. 

28  En gevinst eller et tap som oppstår ved førstegangsinnregning av landbruksprodukter til virkelig verdi med 

29  Det kan oppstå en gevinst eller et tap ved førstegangsinnregning av landbruksprodukter som følge av innhøsting.

Tilfeller der virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte

30  Det antas at det er mulig å foreta en pålitelig måling av en biologisk eiendels virkelige verdi. Denne antakelsen 

tilfeller skal den biologiske eiendelen måles til anskaffelseskost fratrukket eventuell akkumulert avskrivning 
og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Når det blir mulig å foreta en pålitelig måling av en slik biologisk 

31  Antakelsen i nr. 30 kan bare tilbakevises ved førstegangsinnregning. Et foretak som tidligere har målt en 

inntil den avhendes.

32  |I alle tilfeller skal et foretak måle landbruksprodukter på innhøstingstidspunktet til virkelig verdi med fradrag 
for estimerte omsetningsutgifter. Denne standard gjenspeiler det synspunkt at den virkelige verdien av 
landbruksprodukter på innhøstingstidspunktet alltid kan måles på en pålitelig måte.

mottakbart.

35  Dersom et offentlig tilskudd knyttet til en biologisk eiendel som måles til virkelig verdi med fradrag for 
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36  Betingelsene for offentlige tilskudd varierer. Et offentlig tilskudd kan for eksempel ha som betingelse at 

dersom det driver landbruk i mindre enn fem år. I dette tilfellet innregnes det offentlige tilskuddet som inntekt 
først når de fem årene har gått. Dersom det offentlige tilskuddet tillater at deler av tilskuddet holdes tilbake på 

37  Dersom et offentlig tilskudd er knyttet til en biologisk eiendel som måles til anskaffelseskost med fradrag 

38  Denne standard krever en annen behandling enn IAS 20 dersom et offentlig tilskudd er knyttet til en biologisk 

tilskudd er betinget av at foretaket unnlater å drive en nærmere angitt type landbruksvirksomhet. IAS 20 får 
bare anvendelse på offentlige tilskudd knyttet til biologiske eiendeler som måles til anskaffelseskost med 
fradrag for eventuell akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

Alminnelige bestemmelser

40  Et foretak skal opplyse om de samlede gevinster eller tap som oppstår i inneværende periode ved 

i de biologiske eiendelenes virkelige verdi med fradrag for estimerte omsetningsutgifter.

41  Et foretak skal gi en beskrivelse av hver gruppe av biologiske eiendeler.

biologiske eiendeler. Foretaket kan for eksempel opplyse om den balanseførte verdien av biologiske eiendeler 

balanseførte verdiene etter modne og umodne eiendeler. Disse inndelingene gir opplysninger som kan være 
nyttige ved tidsmessig vurdering av framtidige kontantstrømmer. Foretaket skal opplyse om bakgrunnen for 
hver inndeling.

44  Biologiske eiendeler til forbruk er eiendeler som høstes som landbruksprodukter eller selges som biologiske 

regelmessig innhøsting (når det gjelder produserende biologiske eiendeler).

ii) produksjonen av landbruksprodukter i perioden.

47  Et foretak skal opplyse om de metoder og vesentlige forutsetninger som er anvendt ved fastsettelsen av virkelig 

eiendeler.
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49  Et foretak skal opplyse om

50  Et foretak skal presentere en avstemming av endringer i den balanseførte verdien av biologiske eiendeler 
mellom begynnelsen og slutten av inneværende periode. Avstemmingen skal inneholde

g) andre endringer.

51  En biologisk eiendels virkelige verdi med fradrag for estimerte omsetningsutgifter kan endre seg som 
følge av både fysiske endringer og prisendringer i markedet. Separat opplysning om fysiske endringer og 

når produksjonssyklusen er lengre enn ett år. I slike tilfeller oppfordres foretaket til å opplyse om den endring i 
virkelig verdi med fradrag for estimerte omsetningsutgifter som inngår i resultatet som følge av fysiske endringer 

når produksjonssyklusen er kortere enn ett år (for eksempel ved kyllingoppdrett eller korndyrking).

observeres og måles. Hver enkelt av disse fysiske endringene står i direkte forhold til framtidige økonomiske 
fordeler. En endring i en biologisk eiendels virkelige verdi som følge av innhøsting er også en fysisk endring.

Tilleggsopplysninger om biologiske eiendeler der virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte

54  Dersom et foretak måler biologiske eiendeler til anskaffelseskost med fradrag for eventuell akkumulert 

følgende opplysninger om de biologiske eiendelene:

f) brutto balanseført verdi og akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved 
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55  Dersom et foretak i løpet av inneværende periode måler biologiske eiendeler til anskaffelseskost med fradrag 

avstemmingen inneholde følgende beløp som inngår i resultatet og er knyttet til de biologiske eiendelene:

56  Dersom det for biologiske eiendeler som tidligere er målt til anskaffelseskost med fradrag for eventuell 

Offentlige tilskudd

57  Et foretak skal opplyse om følgende med hensyn til landbruksvirksomhet som omfattes av denne standard:

58  Denne standard trer i kraft for årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2003 eller 
senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder som 

59  Denne standard inneholder ingen særskilte overgangsbestemmelser. Anvendelsen av denne standard 
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 1

1  Formålet med IFRS 1 er å sikre at et foretaks 

b) utgjør et egnet utgangspunkt for regnskapsføring i henhold til 
rapportering (IFRS-er)

2  Et foretak skal anvende denne IFRS på

4  Denne standard kommer til anvendelse når et foretak første gang anvender IFRS-er. Den kommer for eksempel 
ikke til anvendelse når et foretak
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5  Denne standard kommer ikke til anvendelse på endringer i regnskapsprinsipper foretatt av et foretak som 
allerede anvender IFRS-er. Slike endringer er underlagt

b) særlige overgangsbestemmelser i andre IFRS-er.

IFRS-åpningsbalanse

6  Et foretak skal utarbeide en IFRS-åpningsbalanse på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dette er 
utgangspunktet for foretakets regnskapsføring i henhold til IFRS-er. Det kreves ikke at et foretak presenterer 

Regnskapsprinsipper

7  Et foretak skal benytte de samme regnskapsprinsippene i sin IFRS-åpningsbalanse og i alle perioder som 

IFRS-er som er trådt i kraft på rapporteringstidspunktet 

8  Et foretak skal ikke anvende ulike versjoner av IFRS-er som har vært i kraft tidligere. Et foretak kan anvende 
en ny IFRS som ennå ikke er påbudt dersom standarden tillater tidligere anvendelse.

Eksempel: Konsistent anvendelse av de nyeste versjonene av IFRS-er

Bakgrunn

nr. 36). Foretakets tidspunkt for overgang til IFRS-er er derfor ved igangsetting av foretakets aktiviteter 
1. januar 2004 (eller tilsvarende ved avslutningen av foretakets aktiviteter 31. desember 2003). Foretak A 

sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

Anvendelse av krav

Det kreves at foretak A anvender de IFRS-er som er i kraft for perioder som avsluttes 31. desember 2005 ved:

b) utarbeidelse og presentasjon av foretakets balanse 31. desember 2005 (herunder sammenligningstall 

året fram til 31. desember 2005 (herunder sammenligningstall for 2004) og opplysninger (herunder 
sammenligningsinformasjon for 2004).

9  Overgangsbestemmelsene i andre IFRS-er kommer til anvendelse på endringer i regnskapsprinsipper foretatt 
av et foretak som allerede benytter IFRS-er. De kommer ikke til anvendelse for en førstegangsbrukers overgang 

d) anvende IFRS-er ved måling av alle innregnede eiendeler og forpliktelser.
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hendelser og transaksjoner før tidspunktet for overgang til IFRS-er. Et foretak skal derfor innregne disse 
justeringene direkte i opptjent egenkapital (eller eventuelt i en annen egenkapitalkategori) på tidspunktet for 
overgang til IFRS-er.

12  Denne standard oppstiller to kategorier av unntak fra prinsippet om at et foretaks IFRS-åpningsbalanse skal 
være i samsvar med hver enkelt standard:

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

Unntak fra andre IFRS-er

b) virkelig verdi eller verdiregulering som estimert anskaffelseskost

Et foretak skal ikke anvende disse unntakene analogt på andre poster.

om fastsettelse av virkelige verdier for den aktuelle eiendelen eller forpliktelsen. De virkelige verdiene skal 
gjenspeile forhold som forelå på tidspunktet som de ble fastsatt for.

Virksomhetssammenslutninger

15  Et foretak skal anvende kravene i vedlegg B på virksomhetssammenslutninger som foretaket har innregnet før 
tidspunktet for overgang til IFRS-er.

Virkelig verdi eller verdiregulering som estimert anskaffelseskost

17  En førstegangsbruker kan velge å benytte et tidligere nasjonalt regnskapsprinsipp for verdiregulering av en enhet 

sammenlignbar med
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18  Alternativene i nr. 16 og 17 er også tilgjengelige for

b) immaterielle eiendeler som oppfyller 

ii) kriteriene i IAS 38 for verdiregulering (herunder forekomsten av et aktivt marked).

Et foretak skal ikke benytte disse alternativene for andre eiendeler eller for forpliktelser.

19  En førstegangsbruker kan ha fastsatt en estimert anskaffelseskost i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper for noen av eller alle sine eiendeler og forpliktelser ved å måle dem til virkelig verdi på 

kan benytte slike hendelsesdrevne målinger av virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for IFRS-er på 
tidspunktet for denne målingen.

Ytelser til ansatte

aktuarmessige gevinster og tap være uinnregnet. Tilbakevirkende anvendelse av denne metoden krever at et 
foretak skiller de kumulative aktuarmessige gevinstene og tapene fra pensjonsordningens begynnelse og fram 
til tidspunktet for overgang til IFRS-er i en innregnet og en uinnregnet del. En førstegangsbruker kan imidlertid 

20A  Et foretak kan opplyse om de beløpene som kreves av nr. 120A p) i IAS 19 som beløp som er beregnet 
fremadrettet for hver regnskapsperiode regnet fra tidspunktet for overgang til IFRS-er.

Kumulative omregningsforskjeller 

b) ved avhending av en utenlandsk virksomhet overfører den kumulative omregningsforskjellen for den 
utenlandske virksomheten (eventuelt medregnet gevinster og tap på tilknyttet sikring) til resultatregnskapet 
som en del av gevinsten eller tapet ved avhendingen.

22  Det kreves imidlertid ikke at en førstegangsbruker skal etterkomme kravene for kumulative omregningsforskjeller 

a) blir de kumulative omregningsforskjellene for alle utenlandske virksomheter estimert til å være lik null på 

b) skal gevinsten eller tapet på en senere avhending av en utenlandsk virksomhet utelukke omregningsforskjeller 

andre delen representerer den opprinnelige egenkapitaldelen. En førstegangsbruker trenger i henhold til IFRS 1 
imidlertid ikke å atskille disse to delene dersom forpliktelsesdelen ikke lenger er utestående på tidspunktet for 
overgang til IFRS-er.

Eiendeler og forpliktelser i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet
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gikk over til IFRS-er. Disse balanseførte verdiene kan være forskjellige fra dem som er beskrevet under 
bokstav a)

i) når unntakene i denne standard fører til målinger som er avhengige av tidspunktet for overgang til 

prinsippene i konsernregnskapet. Datterforetaket kan for eksempel som sitt regnskapsprinsipp benytte 

verdireguleringsmodellen.

Et lignende valg er mulig for et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet som er førstegangsbruker 

25  Dersom et foretak er førstegangsbruker på et senere tidspunkt enn foretakets datterforetak (eller tilknyttede 

forpliktelsene til datterforetaket (eller det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollert virksomheten) til 

virkningene av virksomhetssammenslutningen der foretaket overtok datterforetaket. På samme måte skal et 

unntatt for konsolideringsjusteringer.

resultatet. Til tross for dette kravet kan unntak anvendes i følgende tilfeller:

IFRS-er.

b) 
1. september 2006 eller senere

1. januar 2006 eller senere og før 1. september 2006 — tillates på tidspunktet for overgang til IFRS å 

forpliktelser som er innregnet mellom tidspunktet for overgang til IFRS og 1. september 2005.

d) 
1. januar 2006 eller tidligere og før 1. september 2006, og som anvender nr. 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A 
og AG33B samt endringene for 2005 i nr. 9, 12 og 13 i IAS 39 — tillates ved begynnelsen av sin første 

disse nye og endrede numrene på det nevnte tidspunktet. Når foretakets første IFRS-rapporteringsperiode 

begynnelsen av den nevnte årsregnskapsperioden og 1. september 2005. Dersom foretaket omarbeider 

Slik omarbeiding av sammenligningsinformasjon skal foretas bare dersom de øremerkede postene eller 

e) 
1. januar 2006 eller tidligere 
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Aksjebaserte betalingstransaksjoner

egenkapitalinstrumenter som ble tildelt 7. november 2002 eller tidligere. En førstegangsbruker oppfordres 

IFRS 2 ikke kommer til anvendelse (for eksempel egenkapitalinstrumenter tildelt 7. november 2002 eller 

en førstegangsbruker endrer vilkårene eller betingelsene for en tildeling av egenkapitalinstrumenter der IFRS 

tidligere enn det seneste av a) tidspunktet for overgang til IFRS og b) 1. januar 2005.

av aksjebaserte betalingstransaksjoner som ble gjort opp før tidspunktet for overgang til IFRS-er. En 

omarbeide sammenligningsinformasjon i den utstrekning slik informasjon gjelder en periode eller et tidspunkt 
før 7. november 2002.

Forsikringskontrakter

førstegangsbruker.

Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser inkludert i 
anskaffelseskost for eiendom, anlegg og utstyr

avskrivbare beløp blir deretter avskrevet framover over eiendelens gjenværende utnyttbare levetid. Det kreves 
ikke at en førstegangsbruker etterkommer disse kravene for endringer i slike forpliktelser som skjedde før 

ville vært inkludert i anskaffelseskost for den tilknyttede eiendelen da forpliktelsen oppstod første 

historiske risikojusterte diskonteringsrenten(e) som ville vært gjeldende for denne forpliktelsen over den 

avskrivningsprinsippet som foretaket har vedtatt i henhold til IFRS-ene.

Leieavtaler

25F  En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale 

omstendigheter på dette tidspunkt.

én av følgende måter: 
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b) fremadrettet på transaksjoner inngått etter 1. januar 2004.

Unntak fra kravet om tilbakevirkende anvendelse av andre IFRS-er

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

førstegangsbrukeren ikke innregne disse eiendelene og forpliktelsene i henhold til IFRS-er (med mindre de 
oppfyller kravene til innregning som følge av en senere transaksjon eller hendelse).

27A  Uavhengig av nr. 27 kan et foretak anvende fraregningskravene i IAS 39 med tilbakevirkende kraft fra et 

gitt på tidspunktet da disse transaksjonene opprinnelig ble regnskapsført.

Sikringsbokføring

28  Slik det kreves av IAS 39 skal et foretak på tidspunktet for overgang til IFRS-er

b) eliminere alle utsatte tap og gevinster som oppstår av derivater som har vært rapportert i henhold til 

regnskapsføring av sikring i henhold til IAS 39 (for eksempel mange sikringsforhold der sikringsinstrumentet 

for overgang til IFRS-er.

39 (revidert i 2003) for å avslutte sikringsbokføringen. Transaksjoner inngått før tidspunktet for overgang til 
IFRS-er skal ikke øremerkes med tilbakevirkende kraft som sikringer.

Estimater

31  Et foretaks estimater i henhold til IFRS-er på tidspunktet for overgang til IFRS-er skal stemme overens med 
estimater som er foretatt for samme tidspunkt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper (etter 

dokumentasjon om at disse estimatene var feil.

32  Et foretak kan motta opplysninger etter tidspunktet for overgang til IFRS-er om estimater som det hadde foretatt 
i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. I henhold til nr. 31 skal et foretak behandle mottak av slike 
opplysninger på samme måte som hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til i henhold til IAS 

henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Foretaket skal ikke gjenspeile de nye opplysningene i sin 

eller det foreligger objektiv dokumentasjon om at disse estimatene var feil). Foretaket skal i stedet gjenspeile 
disse nye opplysningene i sitt resultatregnskap (eller eventuelle andre endringer i egenkapitalen) for året som 
ble avsluttet 31. desember 2004.
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33  Et foretak kan ha behov for å foreta estimater i henhold til IFRS-er på tidspunktet for overgang til IFRS-er som 
ikke var påkrevd på samme tidspunkt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. For å oppnå samsvar 
med IAS 10 skal estimatene i henhold til IFRS-er gjenspeile forhold som forelå på tidspunktet for overgang 

valutakurser gjenspeile markedsforholdene på dette tidspunktet.

34  Nr. 31–33 kommer til anvendelse på IFRS-åpningsbalansen. De kommer også til anvendelse på en 

for overgang til IFRS-er blir erstattet med henvisninger til avslutningen av sammenligningsperioden.

har trådt i kraft. IFRS 5 tillater at et foretak kan anvende kravene i denne IFRS på alle anleggsmidler (eller 

tidspunktet da disse kriteriene opprinnelig ble oppfylt.

med tilbakevirkende kraft.

35  Bortsett fra i tilfellene beskrevet i nr. 36A-37 inneholder denne standard ingen unntak fra kravene til presentasjon 
og opplysninger i andre IFRS-er.

Sammenligningsinformasjon

sammenligningsinformasjon i henhold til IFRS-er.

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

a) anvende innregnings- og målingskravene i sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper i 

behandle eventuelle justeringer mellom balansen på sammenligningsperiodens rapporteringstidspunkt (dvs. 
balansen som omfatter sammenligningsinformasjon i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper) 
og balansen ved begynnelsen av den første IFRS-rapporteringsperioden (dvs. den første perioden som er 

gi opplysningene som kreves av nr. 28 a)-e) og f) i) i IAS 8. Nr. 28 f) i) får bare anvendelse på beløp som 
presenteres i balansen på sammenligningsperiodens rapporteringstidspunkt.

tilstrekkelig til å sikre at brukerne forstår hvilken virkning bestemte transaksjoner og andre hendelser og 
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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 

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 

Sammenligningsinformasjon og historiske sammendrag som ikke utarbeides i henhold til IFRS

37  Enkelte foretak presenterer historiske sammendrag av utvalgte data for perioder forut for den første perioden 
da de presenterer fullstendig sammenligningsinformasjon i henhold til IFRS-er. IFRS 1 krever ikke slike 

foretak

a) tydelig angi at opplysninger i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke er utarbeidet i 

b) opplyse om arten av de viktigste justeringene som ville ha ført til samsvar med IFRS-er. Et foretak trenger 

Forklaring på overgang til IFRS-er

38  Et foretak skal forklare hvordan overgangen fra tidligere nasjonale regnskapsprinsipper til IFRS-er har påvirket 

Avstemminger

a) avstemminger av foretakets egenkapital rapportert i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper 
mot foretakets egenkapital i henhold til IFRS-er for begge de følgende tidspunkter:

ii) slutten på den siste perioden som ble presentert i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper i 

b) en avstemming av foretakets resultat rapportert i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper for 
den siste perioden i foretakets siste årsregnskap mot dens resultat i henhold til IFRS-er for den samme 

foretaket hadde innregnet disse tapene ved verdifall eller reverseringene i den perioden som begynner med 
tidspunktet for overgang IFRS-er.

stand til å forstå de vesentligste justeringene i balansen og resultatregnskapet. Dersom et foretak presenterte 

vesentligste justeringene av kontantstrømoppstillingen.

regnskapsprinsipper.

42  IAS 8 omhandler ikke endringer i regnskapsprinsipper som skjer når et foretak anvender IFRS-er første gang. 
Derfor gjelder ikke kravene i IAS 8 om opplysninger om endringer i regnskapsprinsipper for et foretaks første 
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tilgjengelig for salg i samsvar med nr. 25A. Foretaket skal på tidspunktet for øremerkingen opplyse om den 

Bruk av virkelig verdi som estimert anskaffelseskost

44 Dersom et foretak i sin IFRS-åpningsbalanse bruker virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for en enhet 

b) de samlede justeringene av de balanseførte verdiene som var rapportert i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper.

Delårsrapporter

45  Dersom et foretak presenterer en delårsrapport i henhold til IAS 34 for en del av perioden som omfattes av 

i tillegg til kravene i IAS 34:

i) foretakets egenkapital i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ved avslutningen av den 

og

ii) foretakets resultat i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper for den sammenlignbare 
delårsperioden (inneværende og hittil i år) mot foretakets resultat i henhold til IFRS-er for denne 
perioden.

avstemmingene som er beskrevet i nr. 39 a) og b) (supplert av de detaljopplysningene som kreves av nr. 40 

46  IAS 34 setter opp minstekrav til opplysninger som er basert på forutsetningen om at brukere av delårsrapporten 
også har tilgang til det siste årsregnskapet. IAS 34 krever imidlertid også at et foretak opplyser om «eventuelle 

førstegangsbruker i sitt siste årsregnskap i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke har gitt 

disse opplysningene.

IKRAFTTREDELSE

begynner 1. januar 2004 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretaks første IFRS-

dette.

47A  Et foretak skal anvende endringene i nr. 13 j) og nr. 25E på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. 

anvendelse for den tidligere perioden.

47B  Et foretak skal anvende endringene i nr. 13 k) og nr. 25F på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

anvendelse for den tidligere perioden.

47C  Et foretak skal anvende endringene i nr. 36B på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 

for den tidligere perioden.
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47D  Et foretak skal anvende endringene i nr. 20A på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 

anvendelse på den tidligere perioden.

januar 2005 eller senere. Dersom et foretak anvender endringene i IAS 39: «Finansielle instrumenter: innregning 

Vedlegg A

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Tidspunkt for overgang til IFRS-er Begynnelsen av den tidligste perioden da et foretak presenterer fullstendig 
sammenligningsinformasjon i henhold til IFRS-er i sitt første IFRS-

Estimert anskaffelseskost Et beløp brukt som et surrogat for anskaffelseskost eller avskrevet 
anskaffelseskost på et gitt tidspunkt. Påfølgende avskrivning forutsetter 
at foretaket i utgangspunktet hadde innregnet eiendelen eller forpliktelsen 

anskaffelseskost.

Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med 

parter.

Det første årsregnskapet der et foretak anvender internasjonale standarder 

erklæring om samsvar med disse standardene.

Første IFRS-rapporteringsperiode Rapporteringsperioden som slutter på rapporteringstidspunktet for 

Førstegangsbruker

rapportering (IFRS-er) Standards Board). Disse omfatter:

tolkningskomité (SIC).

IFRS-åpningsbalanse Et foretaks åpningsbalanse (offentliggjort eller ikke offentliggjort) på 
tidspunktet for overgang til IFRS-er.

Tidligere nasjonale regnskapsprinsipper
umiddelbart før anvendelse av IFRS-er.

Rapporteringstidspunkt
eller av en delårsrapport.

Vedlegg B

Virksomhetssammenslutninger

Dette vedlegg er en integrert del denne IFRS.

kraft på tidligere virksomhetssammenslutninger (virksomhetssammenslutninger som skjedde før tidspunktet 
for overgang til IFRS-er). Men dersom en førstegangsbruker omregner en virksomhetssammenslutning slik at 

i 2004) fra samme tidspunkt. En førstegangsbruker som velger å omregne en virksomhetssammenslutning som 

38 (revidert i 2004) fra 30. juni 2002.
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tilbakevirkende kraft på reguleringer av virkelig verdi og goodwill som stammer fra virksomhetssammenslutninger 
som fant sted før tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dersom foretaket ikke anvender IAS 21 med 

eiendeler og forpliktelser i foretaket i stedet for som eiendeler og forpliktelser i det overtatte foretaket. Disse 

henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

B1B  Et foretak kan anvende IAS 21 med tilbakevirkende kraft på justeringer av virkelig verdi og goodwill som 
stammer fra enten

som tillatt etter B1 ovenfor.

B2  Dersom en førstegangsbruker ikke anvender IFRS 3 med tilbakevirkende kraft på en tidligere 

b) Førstegangsbrukeren skal på tidspunktet for overgang til IFRS-er innregne alle eiendeler og forpliktelser 

i)).

Førstegangsbrukeren skal innregne en eventuell endring ved å justere opptjent egenkapital (eller eventuelt en 

tidligere inngikk i goodwill (se nr. B2 g) i)).

til IFRS-er. Førstegangsbrukeren skal regnskapsføre endringer som følger av dette på følgende måte:

utsatt skatt samt minoritetsinteresser) som en del av goodwill (med mindre goodwill er trukket direkte 

ii) Førstegangsbrukeren skal innregne alle andre endringer som følger av dette i opptjent egenkapital(1).

d) IFRS-er krever etterfølgende måling av enkelte eiendeler og forpliktelser på et grunnlag som ikke er 

overtatt ved en tidligere virksomhetssammenslutning. Førstegangsbrukeren skal innregne eventuelle 
endringer som følger av dette i den balanseførte verdien ved å justere opptjent egenkapital (eller eventuelt 

e) Umiddelbart etter virksomhetssammenslutningen skal balanseført verdi i henhold til tidligere 
nasjonale regnskapsprinsipper av eiendeler som er anskaffet og forpliktelser som er overtatt ved denne 

 være deres estimerte anskaffelseskost på det aktuelle tidspunktet i henhold 
til IFRS-er. Dersom IFRS-er krever at disse eiendelene og forpliktelsene måles til anskaffelseskost på et 

på anskaffelseskost fra og med tidspunktet for virksomhetssammenslutningen.

(1

henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Denne situasjonen oppstår dersom foretaket i henhold til tidligere nasjonale 

overtakelse.
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f) Dersom en eiendel som ble anskaffet eller en forpliktelse som ble overtatt ved en tidligere 

har den ikke en estimert anskaffelseskost lik null i IFRS-åpningsbalansen. Det overtakende foretaket 
skal i stedet innregne og måle denne i sitt konsernregnskap på det grunnlag som IFRS-er ville kreve 
i det overtatte foretakets balanse. Eksempel: Dersom det overtakende foretaket i henhold til tidligere 

Motsatt gjelder at dersom en eiendel eller forpliktelse ble tatt inn i goodwill i henhold til tidligere nasjonale 

g) Den balanseførte verdien av goodwill i IFRS-åpningsbalansen skal være dens balanseførte verdi i henhold 

justeringer:

tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Dersom B2 f) på samme måte krever at førstegangsbrukeren 
innregner en immateriell eiendel som var omfattet av innregnet goodwill i henhold til tidligere 

kan ha blitt oppfylt før tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dersom det kan foretas et pålitelig estimat 

goodwill med dette beløpet. På samme måte skal førstegangsbrukeren justere den balanseførte verdien 
av goodwill dersom en tidligere innregnet betinget justering ikke lenger kan måles på en pålitelig 

førstegangsbrukeren anvende IAS 36 ved prøving av hvorvidt goodwill har vært utsatt for verdifall 
på tidspunktet for overgang til IFRS-er og ved innregning av eventuelle påfølgende tap ved verdifall 

eventuelt verdifall skal baseres på forhold som forelå på tidspunktet for overgang til IFRS-er.

h) Ingen andre justeringer skal foretas i den balanseførte verdien av goodwill på tidspunktet for overgang til 
IFRS-er. Førstegangsbrukeren skal for eksempel ikke omregne den balanseførte verdien av goodwill:

i) for å utelukke løpende forskning og utvikling som ble overtatt i virksomhetssammenslutningen (med 

til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper på grunn av justeringer av eiendeler og forpliktelser mellom 
tidspunktet for virksomhetssammenslutningen og tidspunktet for overgang til IFRS-er.

i) Dersom førstegangsbrukeren har innregnet goodwill i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper 
som fradrag i egenkapitalen:

innregnes i opptjent egenkapital.

j) I henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper kan det forekomme at førstegangsbrukeren ikke har 
konsolidert et datterforetak som ble overtatt i en tidligere virksomhetssammenslutning (for eksempel 
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eller ikke utarbeidet konsernregnskap). Førstegangsbrukeren skal justere de balanseførte verdiene av 
datterforetakets eiendeler og forpliktelser til de beløpene som IFRS-er ville ha krevd i datterforetakets 
balanse. Estimert anskaffelseskost for goodwill er lik differansen på tidspunktet for overgang til IFRS-er 
mellom

k) Måling av minoritetsinteresser og utsatt skatt følger av målingen av andre eiendeler og forpliktelser. Derfor 
vil justeringer av innregnede eiendeler og forpliktelser også påvirke minoritetsinteresser og utsatt skatt.

B3  Unntaket for tidligere virksomhetssammenslutninger kommer også til anvendelse på tidligere overtakelser av 

i B1 også for alle slike overtakelser.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 2

Aksjebasert betaling

aksjebasert 
betalingstransaksjon

tildeles aksjeopsjoner til ansatte.

a) aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital
som vederlag for foretakets egenkapitalinstrumenter

b) aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter
ved å pådra seg forpliktelser til leverandøren av disse varene eller tjenestene for beløp som er basert på 

enten foretaket eller leverandøren av disse varene eller tjenestene et valg mellom at foretaket gjør opp 

bortsett fra i de tilfellene som det vises til i nr. 5 og 6.

3  I denne IFRS anses overføringer av et foretaks egenkapitalinstrumenter av foretakets aksjonærer til parter som 

mindre overføringen klart har et annet formål enn betaling for varer eller tjenester levert til foretaket. Dette 

foretaket.

4  I denne IFRS anses en transaksjon med en ansatt (eller en annen part) i dennes egenskap som innehaver 

av foretakets egenkapitalinstrumenter til en kurs som er lavere enn disse egenkapitalinstrumentenes virkelige 

er det å få eller å utøve denne retten ikke underlagt kravene i denne IFRS.

5  Som nevnt i nr. 2 får denne IFRS anvendelse på aksjebaserte betalingstransaksjoner der et foretak anskaffer 

IFRS på transaksjoner der foretaket anskaffer varer som den del av de nettoeiendelene som overtas ved en 

egenkapitalinstrumenter utstedt ved en virksomhetssammenslutning i bytte mot kontroll over det overtatte 
foretaket av denne IFRS. Egenkapitalinstrumenter som er tildelt ansatte i det overtatte foretaket i deres egenskap 

utskiftning eller annen endring av aksjebaserte betalingsordninger på grunn av en virksomhetssammenslutning 

6  Denne IFRS kommer ikke til anvendelse på aksjebaserte betalingstransaksjoner der foretaket mottar eller 
anskaffer varer eller tjenester i henhold til en kontrakt som omfattes av nr. 8–10 i IAS 32: «Finansielle 

1) eller nr. 5–7 i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning 

(1) Tittelen på IAS 32 ble endret i 2005.
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7  Et foretak skal innregne varer eller tjenester mottatt eller anskaffet i en aksjebasert betalingstransaksjon når 
foretaket mottar varene eller tjenestene. Foretaket skal innregne en tilsvarende økning i egenkapital dersom 

forpliktelse dersom varene eller tjenestene ble anskaffet i en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i 
kontanter.

9  En kostnad oppstår gjerne av forbruk av varer eller tjenester. Tjenester forbrukes for eksempel gjerne 

eller blir solgt. Enkelte ganger er det imidlertid nødvendig å innregne en kostnad før varene eller tjenestene er 

anskaffe varer som en del av forskningsfasen til et prosjekt for å utvikle et nytt produkt. Selv om disse varene 

Oversikt

1) til den virkelige 
verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene.

ansatte og andre som yter tilsvarende tjenester(2

foretaket måle den virkelige verdien av de mottatte tjenestene med henvisning til den virkelige verdien av de 

skal måles på tildelingstidspunktet.

direkte de mottatte tjenestene for særlige bestanddeler av den ansattes godtgjørelsespakke. Det kan også vise 

om å bli værende i foretakets ansettelse eller for å belønne dem for deres innsats i å bedre foretakets inntjening. 

for å oppnå tilleggsfordeler. Estimering av disse tilleggsfordelenes virkelige verdi vil gjerne være vanskelig. På 

virkelige verdien av de mottatte tjenestene fra ansatte med henvisning til den virkelige verdien av de tildelte 
egenkapitalinstrumentene.

måte. Denne virkelige verdien skal måles på tidspunktet da foretaket mottar varene eller motparten yter 

tjenesten.

Transaksjoner der det mottas tjenester

14 Dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene innvinnes
en nærmere angitt tjenesteperiode før denne får en ubetinget rett til disse egenkapitalinstrumentene. I mangel 

(1

(2
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av dokumentasjon på det motsatte skal foretaket gå ut fra at tjenester som motparten har ytt som vederlag 

15  Dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene ikke innvunnes før motparten fullfører en nærmere angitt 

innvinningsperioden. Foretaket skal 

tilsvarende økning i egenkapital. Eksempler:

framtiden i løpet av den nevnte innvinningsperioden på tre år.

b) Dersom en ansatt får tildelt aksjeopsjoner som er betinget av at denne oppnår en inntjeningsbetingelse og 

innvinningsperioden. Foretaket skal på tildelingstidspunktet estimere den forventede innvinningsperiodens 

er en markedsbetingelse

innvinningsperiodens varighet er forskjellig fra tidligere estimater.

Transaksjoner målt med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi 

Fastsettelse av tildelte egenkapitalinstrumenters virkelige verdi

16 For transaksjoner målt med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi skal et foretak 
måle de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi på måletidspunktet

egenkapitalinstrumentene (i henhold til kravene i nr. 19-22).

egenkapitalinstrumentene ved hjelp av en verdsettingsteknikk for å estimere hva kursen på disse 
egenkapitalinstrumentene ville ha vært på måletidspunktet i en transaksjon på armlengdes avstand 

kravene i nr. 19-22).

fokuserer på de særlige vilkår og betingelser som er felles for tildeling av aksjer eller aksjeopsjoner til ansatte.

Behandling av innvinningsbetingelser

19  En tildeling av egenkapitalinstrumenter kan være betinget av at nærmere angitte innvinningsbetingelser blir 
oppfylt. En tildeling av aksjer eller aksjeopsjoner til en ansatt er for eksempel gjerne betinget av at den ansatte 

som for eksempel at foretaket oppnår en nærmere angitt vekst i overskuddet eller en nærmere angitt økning 

ved estimering av den virkelige verdien av aksjene eller aksjeopsjonene på måletidspunktet. Isteden skal 
innvinningsbetingelser tas i betraktning ved å justere antallet egenkapitalinstrumenter som blir inkludert i 

slutt innvinnes. Dermed blir det på et kumulativt grunnlag ikke innregnet noe beløp for mottatte varer eller 
tjenester dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene ikke innvinnes på grunn av manglende oppfyllelse av 
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innvinningstidspunktet skal foretaket revidere estimatet slik at det blir lik antallet egenkapitalinstrumenter som 

For tildelinger av egenkapitalinstrumenter med markedsbetingelser skal foretaket derfor innregne varene eller 
tjenestene som er mottatt fra en motpart som oppfyller alle andre innvinningsbetingelser (for eksempel tjenester 

markedsbetingelsen er oppfylt eller ikke.

Behandling av innehavers rett til å få tildelt nye opsjoner («reload feature»)

22  For opsjoner der innehaver har en rett til å få tildelt nye opsjoner
å få tildelt nye opsjoner ikke tas i betraktning når de tildelte opsjonenes virkelige verdi skal estimeres på 
målingstidspunktet. En opsjon som gir innehaver rett til å få tildelt nye opsjoner

Etter innvinningstidspunktet

23  Etter å ha innregnet de mottatte varene eller tjenestene i samsvar med nr. 10-22 samt en tilsvarende økning 

egenkapital. Foretaket skal for eksempel ikke senere reversere det beløpet som ble innregnet for tjenester 

annen.

Egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi kan ikke estimeres på en pålitelig måte

24  Kravene i nr. 16-23 kommer til anvendelse når det kreves at foretaket måler en aksjebasert betalingstransaksjon 
med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi. I sjeldne tilfeller kan det være at 
foretaket ikke kan estimere den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene på måletidspunktet 

isteden

a) måle egenkapitalinstrumentene til deres egenverdi

går tapt (for eksempel ved opphør av ansettelsesforholdet) eller bortfaller (for eksempel ved utløpet av 

b) innregne de mottatte varene eller tjenestene basert på antallet egenkapitalinstrumenter som til slutt 

foretaket for eksempel innregne eventuelle mottatte varer eller tjenester i løpet av innvinningsperioden i 

til anvendelse. Det innregnede beløpet for mottatte varer eller tjenester i løpet av innvinningsperioden 
skal være basert på antallet aksjeopsjoner som forventes innvunnet. Foretaket skal om nødvendig revidere 

skiller seg fra tidligere estimater. På innvinningstidspunktet skal foretaket revidere estimatet slik at det 
blir lik antallet egenkapitalinstrumenter som til slutt innvinnes. Etter innvinningstidspunktet skal foretaket 
reversere beløpet som ble innregnet for mottatte varer eller tjenester dersom retten til aksjeopsjonene 

av metoden for egenverdi i nr. 24. Dersom et foretak imidlertid gjør opp en tildeling av egenkapitalinstrumenter 

for tjenester mottatt over resten av innvinningsperioden.
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kostnad.

Endringer av vilkår og betingelser som egenkapitalinstrumenter ble tildelt etter, herunder oppsigelser 
og oppgjør

26  Et foretak kan endre vilkårene og betingelsene som egenkapitalinstrumentene ble tildelt i henhold til. Foretaket 

som øker disse opsjonenes virkelige verdi. Kravene i nr. 27-29 om å regnskapsføre virkningene av endringene 
blir uttrykt i sammenheng med aksjebaserte betalingstransaksjoner med ansatte. Kravene skal imidlertid også 

målt med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi. I det sistnevnte tilfellet skal 
alle henvisninger i nr. 27-29 til tildelingstidspunkt isteden vise til tidspunktet da foretaket mottar varene eller 
motparten yter tjenesten.

27  Foretaket skal på tildelingstidspunktet minst innregne de mottatte tjenestene målt til virkelig verdi av de 

av manglende oppfyllelse av en innvinningsbetingelse (bortsett fra en markedsbetingelse) som ble angitt på 
tildelingstidspunktet. Dette gjelder uansett endringer i vilkårene og betingelsene som egenkapitalinstrumentene 

I tillegg skal foretaket innregne virkningene av endringer som øker den samlede virkelige verdien av den 

anvendelse av dette kravet er gitt i vedlegg B.

28  Dersom foretak sier opp eller gjør opp en tildeling av egenkapitalinstrumenter i løpet av innvinningsperioden 

skjer følgende:

derfor umiddelbart innregne det beløpet som ellers ville blitt innregnet for tjenester som er mottatt over 
resten av innvinningsperioden.

Alle slike overskytende beløp skal innregnes som kostnad.

tildelingen av erstatningsegenkapitalinstrumenter på samme måte som en endring av den opprinnelige 

da erstatningsegenkapitalinstrumentene blir tildelt. Netto virkelig verdi av de oppsagte 

utgjøres av eventuelle betalinger foretatt til den ansatte ved oppsigelse av egenkapitalinstrumentene som 
blir regnskapsført som et fradrag i egenkapital i samsvar med bokstav b) ovenfor. Dersom foretaket ikke 

tildeling av egenkapitalinstrumenter.

overskytende beløp skal innregnes som kostnad.

eller tjenestene og forpliktelsen det har pådratt seg til forpliktelsens virkelige verdi. Fram til forpliktelsen 
gjøres opp skal foretaket måle forpliktelsens virkelige verdi på nytt på hvert rapporteringstidspunkt og på 



2.10.2014 Nr. 56/1623EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

økningen i foretakets aksjekurs fra et bestemt nivå over en nærmere angitt periode. Et foretak kan også tildele 
sine ansatte en rett til å motta en framtidig kontantutbetaling ved å tildele dem en rett til aksjer (herunder aksjer 

av ansettelsesforholdet) eller når den ansatte måtte ønske det.

kreves derfor ikke at de ansatte fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode for å få rett til kontantutbetalingen. I 
mangel av dokumentasjon på det motsatte skal foretaket gå ut ifra at tjenestene som de ansatte har ytt i bytte mot 

en forpliktelse om å betale for dem. Dersom aksjeoppskrivingsrettene ikke blir innvunnet før de ansatte har 

ansattes tjenesteyting fram til dette tidspunkt.

34  For aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir enten foretaket eller motparten 
valget mellom at foretaket gjør opp transaksjonen i kontanter (eller andre eiendeler) eller ved at det utsteder 

en slik forpliktelse.

Aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir motparten et valg med hensyn til 
oppgjør

35  Dersom et foretak har gitt motparten retten til å velge om en aksjebasert betalingstransaksjon skal gjøres opp i 
kontanter(1

(dvs. motpartens rett til å kreve oppgjør i egenkapitalinstrumenter og ikke i kontanter). For transaksjoner med 

da varene eller tjenestene mottas.

betingelsene som rettene til kontanter eller egenkapitalinstrumenter ble tildelt i henhold til.

37  For å anvende nr. 36 skal foretaket først måle den virkelige verdien av gjeldsdelen og deretter måle 
egenkapitaldelens virkelige verdi — idet det tas hensyn til at motparten må gi avkall på retten til å motta kontanter 

summen av de virkelige verdiene av disse to bestanddelene. Aksjebaserte betalingstransaksjoner der motparten 

er den samme som det andre oppgjørsalternativet. Motparten kan for eksempel ha valget mellom å motta 
aksjeopsjoner eller aksjeoppskrivingsretter som gjøres opp i kontanter. I slike tilfeller er den virkelige 

verdien av gjeldsdelen.

(1) I nr. 35–43 omfatter alle henvisninger til kontanter også andre av foretakets eiendeler.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1624 2.10.2014

38  Foretaket skal regnskapsføre varene eller tjenestene som er mottatt eller anskaffet separat for hver bestanddel 

egenkapital (nr. 10-29).

39  På oppgjørstidspunktet skal foretaket måle forpliktelsen på nytt til dens virkelige verdi. Dersom foretaket 

direkte til egenkapital som vederlag for de utstedte egenkapitalinstrumentene.

betalingen benyttes til å gjøre opp forpliktelsen i sin helhet. Eventuelle tidligere innregnede egenkapitaldeler 

til å motta egenkapitalinstrumenter. Dette kravet utelukker imidlertid ikke at foretaket innregner en overføring 

Aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir foretaket et valg med hensyn til 
oppgjør

41  Når det gjelder en aksjebasert betalingstransaksjon der vilkårene for ordningen gir et foretak valget mellom å 

plikt til å gjøre opp i kontanter og regnskapsføre den aksjebaserte betalingstransaksjonen deretter. Foretaket har 
en eksisterende plikt til å gjøre opp i kontanter dersom valget om oppgjør i egenkapitalinstrumenter ikke har 

opp i kontanter når motparten anmoder om oppgjør i kontanter.

i samsvar med de kravene i nr. 30-33 som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i 
kontanter.

nr. 10-29 som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital. Følgende skjer da 
ved oppgjør:

differansen mellom den virkelige verdien av de utstedte egenkapitalinstrumentene og det kontantbeløpet 

omfanget av aksjebaserte betalingsordninger som forelå i løpet av perioden.

a) En beskrivelse av hver type aksjebasert betalingsordning som forelå på ethvert tidspunkt i løpet av 

eller egenkapital). Et foretak med i det vesentligste tilsvarende typer av aksjebaserte betalingsordninger 

å oppfylle prinsippet i nr. 44.
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b) Antall av og veide gjennomsnittlige utøvelseskurser for aksjeopsjoner for hver av følgende grupper av 
opsjoner:

vii) opsjoner som kan utøves ved slutten av perioden.

foretaket isteden opplyse om den veide gjennomsnittlige aksjekursen i løpet av perioden.

opsjonene deles opp i områder som er meningsfylte for en vurdering av antallet av og tidsplanen for 

ble fastsatt i løpet av perioden.

47  Dersom foretaket har målt den virkelige verdien av varer eller tjenester mottatt som vederlag for foretakets 

skal foretaket for å anvende prinsippet i nr. 46 minst opplyse om følgende:

iii) om og hvordan eventuelle andre sider av opsjonstildelingen ble innarbeidet i målingen av virkelig 

iii) om og hvordan eventuelle andre sider av de tildelte egenkapitalinstrumentene ble innarbeidet i 
målingen av virkelig verdi.

en markedskurs for de nevnte varene eller tjenestene.
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hvorfor antakelsen ble tilbakevist.

der de mottatte varene eller tjenestene ikke oppfylte vilkårene for innregning som eiendeler og dermed 

kostnaden som oppstår av transaksjoner regnskapsført som aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres 
opp i egenkapital.

b) For forpliktelser som oppstår av aksjebaserte betalingstransaksjoner:

ii) samlet egenverdi ved slutten av perioden for forpliktelser der motpartens rett til kontanter eller 
andre eiendeler var innvunnet ved utløpet av perioden (for eksempel aksjeoppskrivingsretter som er 
innvunnet).

foretaket gi tilleggsinformasjon slik at prinsippene oppfylles.

7. november 2002 og ennå ikke var innvunnet ved ikrafttredelse av denne IFRS.

måletidspunktet.

egenkapital for den tidligste presenterte perioden.

56  For alle tildelinger av egenkapitalinstrumenter som denne IFRS ikke er anvendt på (for eksempel 

som kreves av nr. 44 og 45.

regnskapsføring av slike eventuelle endringer.

58  For forpliktelser som oppstår av aksjebaserte betalingstransaksjon som forelå ved ikrafttredelsen av denne 

foretaket ikke er pålagt å omarbeide sammenligningsinformasjon i den grad slik informasjon gjelder en periode 
eller et tidspunkt som er tidligere enn 7. november 2002.

opp i løpet av en periode som det presenteres sammenligningsinformasjon for.

IKRAFTTREDELSE

60  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres 
til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode som begynner tidligere enn 
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Vedlegg A

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Aksjebasert betalingstransaksjon som 
gjøres opp i kontanter

En aksjebasert betalingstransaksjon der foretaket anskaffer varer eller 
tjenester ved å pådra seg en forpliktelse til å overføre kontanter eller andre 
eiendeler til leverandøren av disse varene eller tjenestene for beløp som er 
basert på kursen (eller verdien) av foretakets aksjer eller andre av foretakets 
egenkapitalinstrumenter.

Ansatte og andre som yter tilsvarende 
tjenester

Enkeltpersoner som yter personlige tjenester til foretaket og der enten a) 

personene arbeider for foretaket under dets ledelse på samme måte som 
enkeltpersoner som anses som ansatte av juridiske eller skattemessige årsaker 

Egenkapitalinstrument En kontrakt som uttrykker en residualinteresse i et foretaks eiendeler etter 
fradrag for alle foretakets forpliktelser(1).

Tildelt egenkapitalinstrument Rettigheten (betinget eller ubetinget) til et av foretakets 

en aksjebasert betalingsordning.

Aksjebasert betalingstransaksjon som 
gjøres opp i egenkapital

En aksjebasert betalingstransaksjon der foretaket mottar varer eller tjenester 
som vederlag for foretakets egenkapitalinstrumenter (herunder aksjer eller 
aksjeopsjoner).

egenkapitalinstrument omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand 

Tildelingstidspunkt Det tidspunktet da foretaket og en annen part (herunder en ansatt) inngår 

motparten har en felles forståelse av vilkårene og betingelsene i ordningen. 
På tildelingstidspunktet overdrar foretaket til motparten retten til foretakets 

nærmere angitte innvinningsbetingelsene eventuelt er oppfylt. Dersom denne 

er tildelingstidspunktet lik tidspunktet da denne godkjennelsen foreligger.

Egenverdi Differansen mellom den virkelige verdien av aksjene som motparten har en 
(betinget eller ubetinget) rettighet til å tegne seg for eller som motparten har 

2) for en 

Markedsbetingelse

å oppnå et nærmere angitt mål som er basert på markedskursen til foretakets 
egenkapitalinstrumenter i forhold til en indeks av markedskurser på andre 
foretaks egenkapitalinstrumenter.

Måletidspunkt Tidspunktet da den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene 
måles i henhold til denne IFRS. For transaksjoner med ansatte og andre som 
yter tilsvarende tjenester er måletidspunktet lik tildelingstidspunktet. For 
transaksjoner med andre parter enn ansatte (og andre som yter tilsvarende 
tjenester) er måletidspunktet lik tidspunktet da foretaket får varene eller 
motparten yter tjenesten.

Innehavers rett til å få tildelt nye Et vilkår som gir en automatisk tildeling av ekstra aksjeopsjoner når 
opsjonsinnehaveren utøver tidligere tildelte opsjoner ved hjelp av foretakets 

(1) Rammen
oppgjør forventes å føre til en utgående strøm av ressurser fra foretaket som omfatter økonomiske fordeler (dvs. en utgående strøm 
av kontanter eller andre eiendeler fra foretaket).

(2
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Opsjon som gir innehaver rett til å få En ny aksjeopsjon som tildeles når en aksje blir benyttet til å oppfylle en 
tidligere aksjeopsjons utøvelseskurs.

Aksjebasert betalingsordning En avtale mellom foretaket og en annen part (herunder en ansatt) om å inngå 

motta kontanter eller andre av foretakets eiendeler for beløp som er basert på 

forutsetning av at nærmere angitte innvinningsbetingelser er oppfylt.

Aksjebasert betalingstransaksjon En transaksjon der foretaket mottar varer eller tjenester som vederlag for 

anskaffer varer eller tjenester ved å pådra seg forpliktelser til leverandører av 
disse varene eller tjenestene for beløp som er basert på kursen til foretakets 
aksjer eller andre av foretakets egenkapitalinstrumenter.

Aksjeopsjoner
aksjer til en kurs som er fast eller lar seg fastsette i en nærmere angitt periode.

Innvinnes

egenkapitalinstrumenter innvinnes ved oppfyllelse av eventuelle nærmere 
angitte innvinningsbetingelser.

Innvinningsbetingelser Betingelser som må oppfylles for at motparten skal få rett til å motta 

henhold til en aksjebasert betalingsordning. Innvinningsbetingelser omfatter 

inntjeningsmål skal oppfylles (for eksempel en nærmere angitt økning i 
foretakets overskudd over en bestemt periode).

Innvinningsperiode Den perioden som alle de nærmere angitte innvinningsbetingelsene ved en 
aksjebasert betalingsordning skal oppfylles i løpet av.

Vedlegg B

Veiledning i anvendelse

Dette vedlegg er en integrert del denne IFRS.

Estimering av den virkelige verdien av tildelte egenkapitalinstrumenter

fokuserer på særlige vilkår og betingelser som er felles for en tildeling av aksjer eller aksjeopsjoner til ansatte. 

aksjeopsjonene blir målt på tildelingstidspunktet. Mange av de verdsettingsspørsmålene som er omtalt nedenfor 
(for eksempel fastsetting av forventet volatilitet) kommer også til anvendelse i sammenheng med en estimering 
av den virkelige verdien av aksjer eller aksjeopsjoner som er tildelt andre parter enn ansatte på tidspunktet da 
foretaket mottar varene eller motparten yter tjenesten.
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Aksjer

til de vilkår og betingelser som lå til grunn for tildelingen av aksjene (bortsett fra for innvinningsbetingelser 
som er utelukket fra målingen av virkelig verdi i samsvar med nr. 19-21).

faktoren tas i betraktning ved estimering av de tildelte aksjenes virkelige verdi. Dersom aksjene er underlagt 

ville betale for denne aksjen. Dersom aksjene for eksempel blir aktivt handlet med i et omfattende og likvid 

Aksjeopsjoner

tildelte opsjonene er underlagt vilkår og betingelser som ikke gjelder for handlede opsjoner. Dersom handlede 

estimeres ved anvendelse av en opsjonsprissettingsmodell.

av hvilken opsjonsprissettingsmodell som skal anvendes. Mange opsjoner for ansatte har for eksempel lang 

levetid og blir ofte utøvd tidlig. Disse faktorene skal tas i betraktning ved estimering av opsjonenes virkelige 

grad kan gjenspeile virkningene av forventet tidlig utøvelse. Den tillater heller ikke muligheten for at forventet 
volatilitet og andre data for modellen kan variere over opsjonens levetid. Men for aksjeopsjoner med relativt 

opsjonsprissettingsmodell.

B6  Alle opsjonsprissettingsmodeller skal minst ta hensyn til følgende faktorer:

f) den risikofrie renten i opsjonens levetid.

skal også tas hensyn til (bortsett fra innvinningsbetingelser og innehavers rett til å få tildelt nye opsjoner 

B8  En aksjeopsjon tildelt en ansatt kan for eksempel gjerne ikke utøves i løpet av nærmere angitte perioder (for 
eksempel i løpet av innvinningsperioden eller i løpet av perioder angitt av verdipapirtilsyn). Denne faktoren 
skal tas i betraktning dersom den anvendte opsjonsprissettingsmodellen ellers forutsetter at opsjonen kan utøves 
når som helst i løpet av opsjonens levetid. Dersom et foretak imidlertid benytter en opsjonsprissettingsmodell 

noen justering for at opsjonene ikke kan utøves i løpet av innvinningsperioden (eller andre perioder i løpet av 
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omtalt nærmere i B16–B21.

verdien av tildelte aksjeopsjoner (eller andre tildelte egenkapitalinstrumenter). Når det for eksempel gjelder 

Data for opsjonsprissettingsmodeller

basert på tilgjengelige opplysninger på tildelingstidspunktet.

dette området med beløpets tilknyttede sannsynlighet for at det inntreffer.

ikke-justert historisk erfaring er relativt dårlig til å forutse framtidig erfaring. Dersom et foretak med to vidt 
forskjellige virksomheter for eksempel avhender den ene av dem som var vesentlig mindre risikoutsatt enn 

framtiden baseres på.

B14  Under andre omstendigheter kan det være at historisk informasjon ikke er tilgjengelig. Et nylig notert foretak 

nylig noterte foretak er omtalt nedenfor.

informasjon alene uten å vurdere i hvilken utstrekning tidligere erfaring med rimelighet kan forventes å forutsi 
framtidig erfaring.

Forventet tidlig utøvelse

B16  Av en rekke grunner utøver ansatte ofte aksjeopsjoner på et tidlig tidspunkt. Ansattes aksjeopsjoner er for 

eneste måten for de ansatte til å avvikle deres posisjon på. Det kreves også vanligvis at ansatte som avslutter 

aksjeopsjonen tapt. Denne faktoren fører også til tidlig utøvelse av ansattes aksjeopsjoner. Andre faktorer som 

opsjonsprissettingsmodell som anvendes. For eksempel kan forventet tidlig utøvelse tas i betraktning ved 
at det benyttes et estimat av opsjonens forventede levetid (som for en ansatts aksjeopsjon er perioden fra 
tildelingstidspunktet til tidspunktet da opsjonen forventes utøvd) som data for en opsjonsprissettingsmodell 

eller tilsvarende opsjonsprissettingsmodell som benytter avtalt levetid som data.

B18  Faktorer som tas i betraktning ved estimering av tidlig utøvelse omfatter følgende:

innvinningsperioden. Fastsettelsen av verdsettingskonsekvensene ved forventet tidlig utøvelse er derfor 
basert på forutsetningen om at opsjonene vil bli innvunnet. Konsekvensene av innvinningsbetingelser er 
omtalt i nr. 19-21.

når aksjekursen når et nærmere angitt nivå over utøvelseskursen.
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d) Den ansattes plassering innenfor organisasjonen. Erfaring kan for eksempel indikere at ansatte på høyere 
nivåer har en tendens til utøve opsjoner senere enn ansatte på lavere nivåer (dette er nærmere omtalt under 
B21).

e) Forventet volatilitet på de underliggende aksjene. Ansatte vil i større grad ha en tendens til å utøve opsjoner 
på aksjer med høy volatilitet tidligere enn opsjoner på aksjer med lav volatilitet.

B19  Som nevnt i B17 kan virkningene av tidlig utøvelse tas i betraktning ved å benytte et estimat av opsjonens 

utøvelsesatferd (se nærmere om dette nedenfor).

B20  Det kan være viktig å dele opp en opsjonstildeling i grupper for ansatte med relativt lik utøvelsesatferd. 
Opsjonsverdi er ikke en lineær funksjon av opsjonens løpetid; verdien øker i avtakende grad etter hvert som 
løpetiden blir lenger. Selv om en toårig opsjon er verd mer enn en ettårig opsjon og alle andre forutsetninger 

reduseres denne overvurderingen.

B21  Tilsvarende vurderinger anvendes når det benyttes en binomial eller en tilsvarende modell. Erfaringen til et 

nivå har en tendens til å holde på sine opsjoner lenger enn det ansatte på et mellomnivå i ledelsen holder på 

gruppene. I tillegg kan ansatte som oppfordres til eller pålegges å inneha et minstebeløp av sin arbeidsgivers 

underlagt den samme bestemmelsen. I slike situasjoner vil en spredning av opsjoner etter grupper av mottakere 
med relativt lik utøvelsesatferd føre til et mer nøyaktig estimat av den samlede virkelige verdien av de tildelte 
aksjeopsjonene.

Forventet volatilitet

på volatilitet som benyttes i opsjonsprissettingsmodeller er det årlige standardavviket for den til enhver tid 

kursobservasjoner.

B23  Avkastningen (som kan være positiv eller negativ) på en aksje over en periode måler hvor mye en aksjonær har 
nytt godt av utbytte og verdistigning (eller verdifall) på aksjekursen.

B24  En aksjes forventede årlige volatilitet er det området som den til enhver tid samlede avkastning på aksjen er 
forventet å falle innenfor i tilnærmelsesvis to tredeler av perioden. En aksje som for eksempel har en forventet 

for at avkastningen på aksjen i løpet av ett år vil ligge mellom –18 prosent (12 % – 30 %) og 42 prosent (12 % 

e ) tilnærmelsesvis to tredeler av tiden.

instrumenter som eventuelt omfatter opsjonsmuligheter (for eksempel konvertibel gjeld).

b) Aksjekursens historiske volatilitet over den seneste perioden som generelt er sammenfallende med 
opsjonens forventede løpetid (idet det tas hensyn til opsjonens gjenværende avtalte levetid og virkningene 
av forventet tidlig utøvelse).

og andre faktorer som indikerer at forventet framtidig volatilitet kan bli forskjellig fra tidligere volatilitet. 

bort fra ved beregningen av historisk gjennomsnittlig årlig volatilitet.
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e) Hensiktsmessige og regelmessige intervaller for prisobservasjoner. Prisobservasjonene skal være 
konsekvente fra én periode til den neste. Et foretak kan for eksempel benytte sluttkursen for hver uke eller 

for andre uker. Prisobservasjonene skal også uttrykkes i samme valuta som utøvelseskursen.

Nylig noterte foretak

B26  Som nevnt i B25 skal et foretak vurdere historisk volatilitet for aksjekursen over den seneste perioden som er 
generelt sammenfallende med opsjonens forventede løpetid. Dersom et nylig notert foretak ikke har tilstrekkelig 

tilsvarende foretak etter en sammenlignbar periode i deres respektive levetid. Et foretak som for eksempel bare 

mønsteret og nivået for historisk volatilitet for foretak i samme industrigren i de første seks årene som aksjene 
til disse foretakene ble offentlig omsatt.

Unoterte foretak

B27  Et unotert foretak vil ikke ha historisk informasjon som det kan vurdere når det skal foreta en estimering av 

B28  I enkelte tilfeller kan et unotert foretak som regelmessig utsteder opsjoner eller aksjer til ansatte (eller til andre 

ved estimering av forventet volatilitet.

B29  Alternativt kan foretaket vurdere historisk eller implisitt volatilitet for tilsvarende noterte foretak som 

volatilitet. Dette ville være hensiktsmessig dersom foretaket har basert verdien av sine aksjer på aksjekursene 
til tilsvarende noterte foretak.

B30  Dersom foretaket ikke har basert sitt estimat av verdien av sine aksjer på aksjekursene til tilsvarende noterte 

utlede et estimat av forventet volatilitet i overensstemmelse med denne verdsettingsmetoden. Foretaket kan for 
eksempel fastsette verdien av sine aksjer på grunnlag av nettoeiendeler eller resultat per aksje. Det kan vurdere 
forventet volatilitet for disse nettoeiendelsverdiene eller resultat per aksje.

Forventet utbytte

B31  Hvorvidt forventet utbytte skal tas i betraktning ved måling av den virkelige verdien av tildelte aksjer eller 

B32  Dersom ansatte for eksempel ble tildelt opsjoner og har rett til utbytte på de underliggende aksjene eller 
utbytteekvivalentene (som kan betales i kontanter eller benyttes til å redusere utøvelseskursen) mellom 

kreves det ingen justeringer for forventet utbytte dersom den ansatte har rett til å motta utbytte utbetalt i løpet 
av innvinningsperioden.

eller opsjoner ta hensyn til forventet utbytte. Det vil si at når den virkelige verdien av en opsjonstildeling blir 

forventes å bli utbetalt i løpet av innvinningsperioden.

B35  Opsjonsprissettingsmodeller krever generelt forventede utbytterater. Modellene kan imidlertid endres til å 
benytte et forventet utbyttebeløp istedenfor en utbytterate. Et foretak kan benytte enten foretakets forventede 

sitt historiske mønster for økninger i utbytte. Dersom et foretaks prinsipp for eksempel generelt har vært å øke 
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lik null. Et nytt foretak uten noen historikk om utbetaling av utbytte kan imidlertid forvente å begynne å 
utbetale utbytte i løpet av den forventede levetiden til aksjeopsjonene til foretakets ansatte. Slike foretak kan 
benytte et gjennomsnitt av tidligere utbytterate (null) og middelverdien for utbytterate for en hensiktsmessig 
sammenlignbar gruppe av tilsvarende foretak.

Risikofri rente

B37  Den risikofrie renten er gjerne den implisitte avkastningen som i øyeblikket er tilgjengelig for offentlig utstedte 

lik den forventede løpetiden til den opsjonen som blir verdsatt (basert på opsjonens gjenværende avtalte levetid 
og idet det tas hensyn til virkningene av forventet tidlig utøvelse). Det kan være nødvendig å benytte et egnet 

implisitte avkastningen på offentlig utstedte nullkupongobligasjoner ikke er representativ for den risikofrie 

opsjon med en levetid som er lik den forventede løpetiden til den opsjonen som blir verdsatt.

Virkninger på kapitalstrukturen

Derfor har utøvelse av handlede aksjeopsjoner ingen utvannende virkning.

slik at opsjonsinnehaveren ikke oppnår en så stor gevinst på utøvelsen som på utøvelse av en ellers tilsvarende 
handlet opsjon som ikke utvanner aksjekursen.

kan markedet dessuten allerede ha innarbeidet den potensielle utvanningen i aksjekursen på tildelingstidspunktet.

B41  Foretaket skal imidlertid vurdere om den mulige utvannende virkningen av den framtidige utøvelsen av 
de tildelte aksjeopsjonene kan ha en påvirkning på deres estimerte virkelige verdi på tildelingstidspunktet. 
Opsjonsprissettingsmodeller kan tilpasses for å ta hensyn til denne potensielle utvannende virkningen.

Endringer av aksjebaserte betalingsordninger som gjøres opp i egenkapital

med mindre disse egenkapitalinstrumentene ikke blir innvunnet på grunn av manglende oppfyllelse av en 
innvinningsbetingelse (bortsett fra en markedsbetingelse) som ble angitt på tildelingstidspunktet. I tillegg 
skal foretaket innregne virkningene av endringer som øker den samlede virkelige verdien av den aksjebaserte 
betalingsordningen eller på annen måte er til fordel for den ansatte.

B43  Kravene i nr. 27 anvendes som følger:

a) Dersom endringen øker den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene (for eksempel ved 

differansen mellom den virkelige verdien av det endrede egenkapitalinstrumentet og den virkelige verdien 

av det beløpet som ble innregnet for mottatte tjenester over perioden fra endringstidspunktet og fram til 

innregnet over den gjenværende delen av den opprinnelige innvinningsperioden. Dersom endringen skjer 

eller over innvinningsperioden dersom den ansatte er pålagt å fullføre en ekstra tjenesteperiode før denne 
får en ubetinget rett til de endrede egenkapitalinstrumentene.
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i samsvar med kravene i bokstav a) ovenfor. Dersom endringen for eksempel skjer i løpet av 

i målingen av det beløp som ble innregnet for mottatte tjenester over perioden fra endringstidspunktet og 

blir innregnet over den gjenværende delen av den opprinnelige innvinningsperioden.

ved å redusere innvinningsperioden eller ved å endre eller fjerne en inntjeningsbetingelse (bortsett fra en 

foretaket ta hensyn til de endrede innvinningsbetingelsene ved anvendelse av kravene i nr. 19-21.

vederlag for de tildelte egenkapitalinstrumentene som om den nevnte endringen ikke var skjedd (bortsett fra en 

nr. 28). Eksempler:

fortsatt måle det beløp som ble innregnet for mottatte tjenester som vederlag for egenkapitalinstrumentene 
basert på den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene på tildelingstidspunktet.

eksempel ved å øke innvinningsperioden eller ved å endre eller legge til en inntjeningsbetingelse (bortsett 

skal foretaket ikke ta de endrede innvinningsbetingelsene i betraktning ved anvendelse av kravene i nr. 19-
21.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 3

Virksomhetssammenslutninger

virksomhetssammenslutning. Standarden angir særlig at alle virksomhetssammenslutninger skal regnskapsføres 
ved anvendelse av oppkjøpsmetoden. Det overtakende foretaket skal derfor innregne det overtatte foretakets 

betingede forpliktelser til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet og 
dessuten innregne goodwill

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

3  Denne IFRS får ikke anvendelse på

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

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

gjensidige foretak

d) virksomhetssammenslutninger der separate foretak eller virksomheter slås sammen til et rapporterende 
foretak
sammenslutninger der separate foretak slås sammen utelukkende på grunnlag av en kontrakt for å danne et 
dobbeltnotert foretak).

4  En virksomhetssammenslutning er sammenslåing av separate foretak eller virksomheter til ett rapporterende 

oppnår kontroll

en virksomhetssammenslutning. Når et foretak overtar en gruppe eiendeler eller nettoeiendeler som ikke 

forpliktelsene i gruppen basert på deres relative virkelige verdier på overtakelsestidspunktet.

en kombinasjon av disse. Transaksjonen kan være mellom aksjeeierne i de sammensluttende foretakene eller 
mellom ett foretak og aksjeeierne i et annet foretak. Den kan innebære opprettelse av et nytt foretak som skal 

6  En virksomhetssammenslutning kan føre til mor-/datterforetaksforhold der det overtakende foretaket blir 
morforetaket og det overtatte foretaket blir et datterforetak i forhold til det overtakende foretaket. Under 
slike forhold kommer denne IFRS til anvendelse for det overtakende foretaket i dettes konsernregnskap. 
Det overtakende foretaket fører sin andel av det overtatte foretaket som en investering i et datterforetak i sitt 

foretak istedenfor kjøp av egenkapitalen i det andre foretaket. En slik sammenslutning fører ikke til noe mor-/
datterforetaksforhold.

oppnåelse av kontroll (dvs. overtakelsestidspunktet) ikke faller sammen med tidspunktet eller tidspunktene for 
anskaffelse av en eierandel (dvs. byttetidspunktet eller -punktene). Denne situasjonen kan for eksempel oppstå 

9  Denne IFRS fastsetter ikke deltakeres regnskapsføring av andeler i felleskontrollerte virksomheter (se IAS 31: 
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Virksomhetssammenslutninger som omfatter foretak under samme kontroll

virksomhetssammenslutning der alle de sammensluttende foretakene eller virksomhetene kontrolleres av 

er midlertidig.

11  En gruppe personer skal anses for å ha kontroll over et foretak når de som følge av kontraktsregulerte ordninger 

fordeler av dets aktiviteter. En virksomhetssammenslutning faller derfor utenfor virkeområdet for denne IFRS 
når den samme gruppen personer som følge av kontraktsregulerte ordninger samlet har overordnet makt til å 

12  Et foretak kan kontrolleres av en person eller av en gruppe personer som opptrer samlet etter en kontraktsregulert 

rapportering i IFRS-er. Det er derfor ikke nødvendig at sammensluttende foretak inngår som en del av samme 
konsernregnskap for at en virksomhetssammenslutning skal anses for å omfatte foretak under samme kontroll.

13  Omfanget av minoritetsinteresser i hvert av de sammensluttende foretakene før og etter 
virksomhetssammenslutningen er ikke relevant for å bestemme om sammenslutningen omfatter foretak under 
samme kontroll. Tilsvarende er det faktum at ett av de sammensluttende foretakene er et datterforetak som 

omfatter foretak under samme kontroll.

14  Alle virksomhetssammenslutninger skal regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden.

15  Oppkjøpsmetoden ser en virksomhetssammenslutning fra synsvinkelen til det sammensluttende foretaket som 

forpliktelser som tidligere ikke er innregnet av det overtatte foretaket. Målingen av det overtakende foretakets 

gjenstand for transaksjonen.

16  Anvendelse av oppkjøpsmetoden omfatter følgende trinn:

eiendeler samt forpliktelser og betingede forpliktelser som er overtatt.

er det sammensluttende foretaket som oppnår kontroll over de andre sammensluttende foretakene eller 
virksomhetene.

den hensikt å oppnå fordeler av foretakets eller virksomhetens aktiviteter. Et sammensluttende foretak skal 
anses for å ha oppnådd kontroll over et annet sammensluttende foretak når det overtar mer enn halvparten 

Selv om ett av de sammensluttende foretakene ikke overtar mer enn halvparten av stemmerettene til et annet 

sammenslutningen oppnår

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

a) dersom den virkelige verdien av ett av de sammensluttende foretakene er vesentlig høyere enn den 

b) dersom virksomhetssammenslutningen gjennomføres ved et bytte av ordinære egenkapitalinstrumenter 

foretaket med den dominerende ledelsen er det overtakende foretaket.

imidlertid tas i betraktning ved vurdering av hvilket av de sammensluttende foretakene som har makt til å 

Det overtakende foretaket er vanligvis det største foretaket. Fakta og omstendigheter i forbindelse med en 

regnskapsføring av omvendte overtakelser er gitt i B1-B15 i vedlegg B.

22  Når et nytt foretak dannes for å utstede egenkapitalinstrumenter med henblikk på å gjennomføre en 

det overtakende foretaket på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene. Fastsettelsen av hvilket som er det 

sammensluttende foretakene er vesentlig større enn de andres.

En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost

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

b) eventuelle utgifter som er direkte henførbare til virksomhetssammenslutningen.

25  Overtakelsestidspunktet er det tidspunktet da det overtakende foretaket faktisk oppnår kontroll over det 

eksempel når transaksjonen gjennomføres litt etter litt ved trinnvise aksjekjøp. Når dette er tilfellet

b) byttetidspunktet er tidspunktet for hver transaksjon (dvs. tidspunktet da hver enkelt investering innregnes i 

foretaket oppnår kontroll over det overtatte foretaket.
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26  I henhold til nr. 24 skal eiendeler som avgis og forpliktelser som påløper eller overtas av det overtakende 

den utsatte komponentens virkelige verdi beregnes ved å diskontere de utestående beløpene til deres nåverdi 

aktualiseres ved oppgjøret.

27  Den kunngjorte prisen på byttetidspunktet for et notert egenkapitalinstrument gir den beste dokumentasjonen 

og andre verdsettingsmetoder skal bare tas i betraktning i de sjeldne tilfeller der det overtakende foretaket 

annen dokumentasjon og andre verdsettingsmetoder gir en mer pålitelig måling av egenkapitalinstrumentets 
virkelige verdi. Den kunngjorte prisen på byttetidspunktet er bare en upålitelig indikator når den er påvirket av 

virkelige verdien av disse instrumentene for eksempel estimeres med henvisning til deres forholdsmessige andel 

Den virkelige verdien på byttetidspunktet av monetære eiendeler som er gitt til innehavere av egenkapital i 

samlede virkelige verdien som det overtakende foretaket har gitt i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket. 

28  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost omfatter forpliktelser som det overtakende foretaket har 
pådratt seg eller overtatt i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket. Framtidige tap eller andre utgifter 

sammenslutningens anskaffelseskost.

29  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost omfatter eventuelle utgifter som er direkte henførbare 

innregnes som kostnad etter hvert som de påløper.

som er direkte henførbare til sammenslutningen. Foretakene skal derfor ikke inkludere slike utgifter i 
en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost. I samsvar med IAS 39 skal slike utgifter inkluderes i 
førstegangsmålingen av forpliktelsen.

31  På samme måte er utgiftene ved å utstede egenkapitalinstrumenter en integrert del av utstedelsen 

skal derfor ikke inkludere slike utgifter i en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost. I samsvar med 

egenkapitalinstrumenter.

Justering av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost betinget av framtidige hendelser

32  Når en avtale om en virksomhetssammenslutning tillater en justering av sammenslutningens anskaffelseskost 

anskaffelseskost på overtakelsestidspunktet dersom justeringen er sannsynlig og kan måles på en pålitelig 
måte.

33  En avtale om en virksomhetssammenslutning kan tillate justeringer av sammenslutningens anskaffelseskost 

for de utstedte instrumentene opprettholdes. Det er vanligvis mulig å estimere omfanget av eventuelle slike 

den enten ikke er sannsynlig eller ikke kan måles på en pålitelig måte. Dersom justeringen senere blir sannsynlig 

anskaffelseskost.
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35  Under noen omstendigheter kan det overtakende foretaket bli avkrevd en etterfølgende betaling til selgeren 

eller forpliktelsene som påløper eller overtas av det overtakende foretaket i bytte mot kontroll over det overtatte 
foretaket. Dette er for eksempel tilfellet når det overtakende foretaket garanterer markedsprisen til egenkapital- 

ytterligere egenkapital- eller gjeldsinstrumenter for å gjenopprette opprinnelig beregnet anskaffelseskost. I slike 
tilfeller skal det ikke innregnes noen økning i virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost. Når det gjelder 

anses tilleggsbetalingen som en reduksjon i overkursen eller en økning av underkursen på den opprinnelige 
utstedelsen.

Fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost på anskaffede eiendeler og på forpliktelser 
og betingede forpliktelser som er overtatt

36  Det overtakende foretaket skal på overtakelsestidspunktet fordele en virksomhetssammenslutnings 

fratrukket salgsutgifter. En eventuell forskjell mellom virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og 

kriterier på dette tidspunktet:

a) Når det gjelder en eiendel som ikke er en immateriell eiendel

en pålitelig måte.

virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte.

pålitelig måte.

38  Det overtakende foretakets resultatregnskap skal inkorporere det overtatte foretakets resultat etter 

overtakende foretakets anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen. Eksempelvis skal avskrivninger 

og driftsmessige prinsippene for et foretak eller en virksomhet i den hensikt å oppnå fordeler av foretakets 

før det overtakende foretaket oppnår kontroll. Alle relevante fakta og omstendigheter i forbindelse med en 
virksomhetssammenslutning skal tas i betraktning ved vurdering av når det overtakende foretaket har oppnådd 
kontroll.

andel av disse postenes netto virkelig verdi. B16 og B17 i vedlegg B gir veiledning om fastsettelse av de 

med henblikk på fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost.

41  I samsvar med nr. 36 skal det overtakende foretaket bare foreta separat innregning som en del av fordelingen 

a) skal det overtakende foretaket bare innregne forpliktelser for avslutning eller reduksjon av det overtatte 

overtatte foretaket på overtakelsestidspunktet har en eksisterende forpliktelse for omstrukturering som er 
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b) skal det overtakende foretaket ved fordeling av sammenslutningens anskaffelseskost ikke 
innregne forpliktelser for framtidige tap eller andre utgifter som forventes påløpt som resultat av 
virksomhetssammenslutningen.

anses som en betinget forpliktelse for foretaket inntil det blir sannsynlig at en virksomhetssammenslutning 
vil bli gjennomført. Foretaket innregner den kontraktsregulerte plikten som forpliktelse i samsvar med IAS 
37 når en virksomhetssammenslutning blir sannsynlig og forpliktelsen kan måles på en pålitelig måte. Når 

innregnet av det overtakende foretaket som en del av fordelingen av sammenslutningens anskaffelseskost.

43  Et overtatt foretaks omstruktureringsplan hvis gjennomføring er betinget av at foretaket overtas ved en 

før virksomhetssammenslutningen. Den utgjør heller ikke en betinget forpliktelse for det overtatte foretaket 

hendelser som ikke i sin helhet er innenfor det overtatte foretakets kontroll. Et overtakende foretak skal derfor 
ikke innregne en forpliktelse for slike omstruktureringsplaner som en del av fordelingen av sammenslutningens 
anskaffelseskost.

for innregning før overtakelsen. En skattemessig fordel som har oppstått av skattemessige underskudd hos 

sannsynlig at det overtakende foretaket vil få framtidige skattepliktige inntekter som den uinnregnede 
skattemessige fordelen kan utnyttes mot.

Det overtatte foretakets immaterielle eiendeler

45  I samsvar med nr. 37 skal det overtakende foretaket bare foreta separat innregning av en immateriell eiendel i 

kan måles på en pålitelig måte. IAS 38 gir veiledning om fastsettelse av hvorvidt den virkelige verdien av en 

av en immateriell eiendel dersom den

eller kan skilles ut fra foretaket eller fra andre retter og plikter.

Det overtatte foretakets betingede forpliktelser

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

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

B16 l) i vedlegg B gir veiledning om fastsettelse av den virkelige verdien av en betinget forpliktelse.

48  Etter førstegangsinnregning skal det overtakende foretaket måle betingede forpliktelser som innregnes separat 
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b) det førstegangsinnregnede beløpet med fradrag for eventuelle akkumulerte amortiseringer innregnet i 

49  Kravet i nr. 48 gjelder ikke for kontrakter som regnskapsføres i samsvar med IAS 39. Lånetilsagn som ikke 

som betingede forpliktelser dersom det på overtakelsestidspunktet ikke er sannsynlig at en strøm av ressurser ut 

ikke kan måles med tilstrekkelig grad av pålitelighet. I samsvar med nr. 37 innregnes et slikt lånetilsagn bare 
separat som en del av fordelingen av en sammenslutnings anskaffelseskost dersom dens virkelige verdi kan 
måles på en pålitelig måte.

50  Betingede forpliktelser som innregnes separat som en del av fordelingen av en virksomhetssammenslutnings 

Goodwill

51  På overtakelsestidspunktet skal det overtakende foretaket

virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto 

i samsvar med nr. 36.

separat.

som goodwill (eller regnskapsføres i samsvar med nr. 56). Dette skyldes at goodwill måles som restverdien 

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

Overskytende av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets 

b) umiddelbart innregne i resultatet et eventuelt overskytende beløp etter denne revurderingen.

a) Feil i målingen av den virkelige verdien av enten sammenslutningens anskaffelseskost eller det overtatte 

slike feil.

anskaffelseskost. Eksempelvis krever veiledningen i vedlegg B om fastsettelse av de virkelige verdiene av 
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Virksomhetssammenslutninger som gjennomføres trinnvis

etter litt ved trinnvise aksjekjøp. I så fall skal det overtakende foretaket behandle hver transaksjon separat ved 

å beregne beløpet for eventuell goodwill knyttet til transaksjonen. Dette fører til en trinnvis sammenligning av 
de enkelte investeringenes anskaffelseskost med det overtakende foretakets andel av de virkelige verdiene av 

til deres virkelige verdier på hvert transaksjonstidspunkt for å beregne beløpet for eventuell goodwill 

utgjør enhver justering av disse virkelige verdiene som gjelder de andelene som det overtakende foretaket 

et regnskapsprinsipp med verdiregulering av disse postene etter førstegangsinnregning i samsvar med for 

en investering i et tilknyttet foretak og regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i samsvar med IAS 28: 

egenkapitalmetoden på investeringen.

Foreløpig fastsettelse av første regnskapsføring

62 Dersom første regnskapsføring av en virksomhetssammenslutning bare kan fastsettes foreløpig ved slutten 

ved bruk av disse foreløpige verdiene. Det overtakende foretaket skal innregne eventuelle justeringer av disse 
foreløpige verdiene som følge av gjennomføringen av første regnskapsføring:

b) fra overtakelsestidspunktet. Derfor

overtakelsestidspunktet med et beløp som tilsvarer justeringen av den virkelige verdien på 

iii) skal sammenligningsinformasjon som presenteres for periodene før sammenslutningens første 

overtakelsestidspunktet. Dette omfatter eventuelle ytterligere avskrivninger eller andre innvirkninger 
på resultatet som er innregnet som følge av at første regnskapsføring er gjennomført.
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Justering etter at første regnskapsføring er gjennomført

ikke innregnes for virkningen av endringer i estimater. I samsvar med IAS 8 skal virkningen av en endring i 
estimater innregnes i inneværende og framtidige perioder.

for den eller de tidligere periodene som feilen oppstod i. Derfor skal den balanseførte verdien av en 

beløp som tilsvarer den virkelige verdien på overtakelsestidspunktet (eller justeringen av den virkelige verdien 

innregnes (eller justeres).

Innregning av eiendeler ved utsatt skatt etter at første regnskapsføring er gjennomført

65  Dersom den mulige fordelen for et overtatt foretak ved overføring av et skattemessig underskudd eller andre 
eiendeler ved utsatt skatt ikke oppfylte kriteriene i nr. 37 for separat innregning ved førstegangsinnregning 

a) redusere den balanseførte verdien av goodwill til det beløpet som ville ha blitt innregnet dersom eiendelen 

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

og heller ikke øke en eventuell gevinst som tidligere er innregnet i samsvar med nr. 56.

virksomhetssammenslutning som er gjennomført i løpet av perioden:

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

b) Overtakelsestidspunktet.

som er direkte henførbare til sammenslutningen. Når egenkapitalinstrumenter utstedes eller kan utstedes 

ii) disse instrumentenes virkelige verdi og grunnlaget for fastsettelsen av denne virkelige verdien. 

e) Eventuelle virksomheter som foretaket har besluttet å avhende som følge av sammenslutningen.
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forklaring på hvorfor dette er tilfellet.

hvilken post i resultatregnskapet det overskytende beløpet er innregnet.

h) En beskrivelse av de faktorene som har bidratt til en anskaffelseskost som medførte innregning av goodwill 

på hvorfor den immaterielle eiendelens virkelige verdi ikke kunne måles på en pålitelig måte — eller en 
beskrivelse av arten av et eventuelt overskytende beløp som er innregnet i resultatet i samsvar med nr. 56.

i) Beløpet for det overtatte foretakets resultat siden overtakelsestidspunktet som er inkludert i det overtakende 

er tilfellet.

perioden som hver for seg er uvesentlige.

dette er tilfellet.

ikke er praktisk mulig:

hvorfor dette er tilfellet.

periode som gjelder virksomhetssammenslutninger som ble gjennomført i inneværende periode eller tidligere 
perioder.

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

forpliktelsene som er overtatt ved en virksomhetssammenslutning som ble gjennomført i inneværende 

b) dersom første regnskapsføring av en virksomhetssammenslutning som ble gjennomført i den umiddelbart 

som det overtakende foretaket innregner i løpet av inneværende periode i samsvar med nr. 63 og 64.

balanseførte verdien av goodwill i løpet av perioden.
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og goodwill som er fraregnet i løpet av perioden uten tidligere å ha vært inkludert i en avhendingsgruppe 

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

tillegg til opplysningene som kreves av nr. 75 e).

der avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere. Denne IFRS får også anvendelse på regnskapsføring av

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

b) et eventuelt overskytende av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 

for en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere.

Tidligere innregnet goodwill

79  Et foretak skal anvende denne IFRS fremadrettet fra begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 

31. mars 2004 og regnskapsført ved anvendelse av forholdsmessig konsolidering. Derfor skal foretaket

for verdifall i samsvar med IAS 36 (revidert i 2004).

det oppstår verdifall på en kontantgenererende enhet som goodwillen er tilknyttet.
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Tidligere innregnet negativ goodwill

81  Den balanseførte verdien av negativ goodwill ved begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 

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

egenkapital.

Tidligere innregnede immaterielle eiendeler

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

Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden

83  For investeringer som er regnskapsført ved anvendelse av egenkapitalmetoden og anskaffet 31. mars 2004 eller 

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

b) et eventuelt overskytende av den balanseførte verdien av investeringen i foretakets andel av netto virkelig 

forhold til investeringens anskaffelseskost. Et foretak skal derfor inkludere dette overskytende beløpet 

investeringen anskaffes.

2004

a) skal et foretak anvende denne IFRS fremadrettet fra begynnelsen av den første regnskapsperioden som 

verdien av investeringen. Et foretak skal derfor fra dette tidspunktet slutte å inkludere avskrivning av 

b) skal et foretak fraregne eventuell negativ goodwill som er inkludert i den virkelige verdien av investeringen 

tilsvarende justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital.

Begrenset tilbakevirkende anvendelse

85  Det er tillatt for et foretak å anvende kravene i denne IFRS på goodwill som eksisterer på eller anskaffes 

a) verdsettingene og de øvrige opplysningene som kreves for å anvende IFRS på tidligere 

b) foretaket også anvender IAS 36 (revidert i 2004) og IAS 38 (revidert i 2004) fremadrettet fra samme 

skulle ha vært foretatt på et tidligere tidspunkt.
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87  Denne IFRS erstatter følgende tolkninger:

Vedlegg A

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

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

Avtaletidspunkt

tidspunktet da et tilstrekkelig antall av det overtatte foretakets eiere har 
akseptert det overtakende foretakets tilbud til at det overtakende foretaket 
kan oppnå kontroll over det overtatte foretaket.

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

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

på disse innsatsfaktorene og en resulterende produksjon som brukes eller 
vil bli brukt til å generere driftsinntekter. Dersom det foreligger goodwill 

å være en virksomhet.

Sammenslåing av separate foretak eller virksomheter til ett rapporterende 
foretak.

fatter foretak eller virksomheter under 
samme kontroll

En virksomhetssammenslutning der alle de sammensluttende foretakene 
eller virksomhetene kontrolleres av samme øverste part eller parter 

midlertidig.

Betinget forpliktelse Betinget forpliktelse har den betydningen som er angitt i IAS 37: 

bare vil bli bekreftet ved at det i framtiden inntreffer eller ikke 

ikke er innregnet fordi

i) det ikke er sannsynlig at en strøm av ressurser som omfatter 

ii) forpliktelsesbeløpet ikke kan måles på en pålitelig måte.

Kontroll
eller en virksomhet i den hensikt å oppnå fordeler av foretakets eller 
virksomhetens aktiviteter.

Byttetidspunkt Når en virksomhetssammenslutning oppnås ved én enkelt 

byttetidspunktet det tidspunktet da hver enkelt investering innregnes i det 

Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med 

parter.
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enkeltvis og innregnes separat.

Immateriell eiendel Immateriell eiendel har den betydningen som er angitt i IAS 38: 

uten fysisk substans.

Felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet har den betydningen som er angitt i IAS 

underlagt felles kontroll.

Minoritetsinteresse Den delen av et datterforetaks resultat og nettoeiendeler som er henførbare 

indirekte gjennom datterforetak.

utgifter eller andre økonomiske fordeler direkte og forholdsmessig til sine 
forsikringstakere eller deltakere.

Morforetak

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

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

Datterforetak

morforetaket).

Vedlegg B

Anvendelsestillegg

Dette vedlegg er en integrert del denne IFRS.

Omvendte overtakelser

utstedende foretaket er det overtatte foretaket. Dette kan for eksempel være tilfellet når et privat foretak lar 

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

B3  Regnskapsføring av omvendte overtakelser fastsetter fordelingen av virksomhetssammenslutningens 

sammenslutningen.
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Virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost

det av nr. 24 at sammenslutningens anskaffelseskost skal omfatte disse egenkapitalinstrumentenes virkelige 
verdi på byttetidspunktet. I henhold til nr. 27 kan egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi i mangel av en 
pålitelig kunngjort pris estimeres med henvisning til den virkelige verdien av det overtakende foretaket eller 

overtatt av det juridiske datterforetaket (dvs. det overtakende foretaket i regnskapsmessig forstand) 
i form av egenkapitalinstrumenter utstedt til eierne av det juridiske morforetaket (dvs. det overtatte 
foretaket i regnskapsmessig forstand). Dersom den kunngjorte prisen på det juridiske datterforetakets 

beregning av hvor mange egenkapitalinstrumenter det juridiske datterforetaket måtte ha utstedt for å gi 
eierne av det juridiske morforetaket den samme prosentvise eierandelen i det sammensluttede foretaket som 
de har i det sammensluttede foretaket som følge av den omvendte overtakelsen. Den virkelige verdien av 

anskaffelseskost.

B6  Dersom den virkelige verdien av egenkapitalinstrumentene i det juridiske datterforetaket ikke framgår tydelig 

morforetaket før virksomhetssammenslutningen brukes som grunnlag for fastsettelse av sammenslutningens 
anskaffelseskost.

Utarbeiding og presentasjon av konsernregnskap

overtakende foretaket i regnskapsmessig forstand). Ettersom et slikt konsernregnskap utgjør en fortsettelse av 

a) skal det juridiske datterforetakets eiendeler og forpliktelser innregnes og måles i konsernregnskapet til 

det juridiske datterforetakets opptjente egenkapital og andre egenkapitalposter umiddelbart før 

sammenslutningens anskaffelseskost fastsatt som beskrevet i B4-B6 legges til det juridiske datterforetakets 
utstedte egenkapitalinstrumenter umiddelbart før virksomhetssammenslutningen. Egenkapitalstrukturen 

foretakets sammenligningsinformasjon.

B8  Regnskapsføring av omvendte overtakelser får bare anvendelse på konsernregnskap. Derfor skal det juridiske 

i samsvar med kravene i IAS 27 med hensyn til regnskapsføring av investeringer i en investors separate 

foretaket i regnskapsmessig forstand). Derfor skal virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost fordeles 

overskytende av sammenslutningens anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto 
virkelig verdi av disse postene skal regnskapsføres i samsvar med nr. 51-55. Et eventuelt overskytende av 
sammenslutningens anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av 
disse postene skal regnskapsføres i samsvar med nr. 56.

Minoritetsinteresse

sine egenkapitalinstrumenter mot egenkapitalinstrumenter i det juridiske morforetaket. Selv om foretaket der 
slike eiere innehar egenkapitalinstrumenter (det juridiske datterforetaket) overtar et annet foretak (det juridiske 
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etter den omvendte overtakelsen. Dette skyldes at de eierne av det juridiske datterforetaket som ikke bytter 

nettoeiendeler.

B11  Ettersom det juridiske datterforetakets eiendeler og forpliktelser innregnes og måles i konsernregnskapet til 

andel av de balanseførte verdiene av det juridiske datterforetakets nettoeiendeler før sammenslutningen.

Resultat per aksje

som er utstedt av det juridiske morforetaket for å gjennomføre virksomhetssammenslutningen.

a) skal antall ordinære utestående aksjer fra begynnelsen av perioden til overtakelsestidspunktet anses for å 

og

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

B14  Det opplyste basisresultatet per aksje for hver sammenligningsperiode forut for overtakelsestidspunktet som 

aksjer som det juridiske morforetaket har utstedt til eierne av det juridiske datterforetaket ved den omvendte 
overtakelsen.

ordinære aksjer utstedt av det juridiske datterforetaket i sammenligningsperiodene samt i tidsrommet mellom 
begynnelsen av den perioden da den omvendte overtakelsen fant sted og overtakelsestidspunktet. Det skal 
foretas en passende justering av beregningen av resultatet per aksje for å ta hensyn til virkningen av en endring 
i antall ordinære aksjer utstedt av det juridiske datterforetaket i disse periodene.

Fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost

overtakende foretaket behandle følgende mål som virkelige verdier:

markedsverdier.

instrumenter i foretak med tilsvarende egenskaper.

nødvendig med fradrag for tapsutsatthet og for innkrevingsutgifter. Diskontering kreves imidlertid ikke for 

det nominelle beløpet og det diskonterte beløpet ikke er vesentlig.

d) For beholdninger av
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ii) varer i arbeid skal det overtakende foretaket bruke salgsprisen for ferdigvarer med fradrag for summen 

iii) råmaterialer skal det overtakende foretaket bruke gjeldende gjenanskaffelseskost.

e) For tomt og bygninger skal det overtakende foretaket bruke markedsverdier.

Dersom det ikke foreligger noen markedsbasert dokumentasjon på virkelig verdi fordi enheten av anlegg 

estimere virkelig verdi etter resultatmetoden eller metoden for avskrevet gjenanskaffelseskost.

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

veiledning om fastsettelse av den virkelige verdien av immaterielle eiendeler anskaffet ved en 
virksomhetssammenslutning).

h) For nettoeiendeler eller forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger skal det overtakende foretaket 

virkelige verdi. En eiendel innregnes imidlertid bare i den utstrekning det er sannsynlig at den vil være 
tilgjengelig for det overtakende foretaket i form av refusjoner fra ordningen eller reduksjon i framtidige 
bidrag.

i) For eiendeler og forpliktelser ved skatt skal det overtakende foretaket bruke beløpet for den skattemessige 
fordelen som oppstår av skattemessige underskudd eller skatter som skal betales med hensyn til resultat 
i samsvar med IAS 12 vurdert ut fra det sammenslåtte foretaket. Eiendelen eller forpliktelsen ved skatt 

kortsiktige forpliktelser når differansen mellom det nominelle beløpet og det diskonterte beløpet ikke er 
vesentlig.

med egnede gjeldende rentesatser.

l) For det overtatte foretakets betingede forpliktelser skal det overtakende foretaket bruke beløpene en 
tredjemann ville kreve for å overta disse betingede forpliktelsene. Slike beløp skal gjenspeile alle 

forventede høyeste eller laveste kontantstrømmer.

B17  Noen av retningslinjene ovenfor krever at de virkelige verdiene estimeres ved bruk av nåverdiberegninger. 

å estimere postens virkelige verdi.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 4

Forsikringskontrakter

forsikringskontrakter i foretak 
som utsteder slike kontrakter (i denne standard betegnet som forsikringsgivere) fram til at Styret fullfører andre 
fase av sitt prosjekt for forsikringskontrakter. Denne standard krever særlig

tidspunktene for og usikkerheten i framtidige kontantstrømmer fra forsikringskontrakter.

2  Et foretak skal anvende denne standard på

a) forsikringskontrakter (herunder gjenforsikringskontrakter

skjønnsmessig del (se nr. 35). IFRS 7: «Finansielle 

instrumenter som inneholder slike elementer.

4  Et foretak skal ikke anvende denne standard på

kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem som forsikringskontrakter; i slike tilfeller 

e) skyldig eller tilgodehavende betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3: 

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

eller ikke.

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

virkelig verdi 
og inkluderer endringer i deres virkelige verdi i resultatet. IAS 39 får anvendelse på derivater som er innebygd 

8  Som et unntak fra kravet i IAS 39 er det ikke påkrevd for en forsikringsgiver å atskille en forsikringstakers opsjon 
om gjenkjøp av en forsikringskontrakt til et fast beløp (eller til et beløp basert på et fast beløp og en rentesats) 

vertsforsikringsforpliktelsens 
balanseførte verdi. Kravet i IAS 39 får imidlertid anvendelse på en salgsopsjon eller en opsjon om kontant 
gjenkjøpsopsjon som er innebygd i en forsikringskontrakt dersom gjenkjøpsverdien varierer med endringen 

evne til å utøve en salgsopsjon eller kontant gjenkjøpsopsjon utløses av en endring i en slik variabel (for 

Dekomponering av innskuddskomponenter

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

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

i) forsikringsgiveren kan måle innskuddskomponenten (herunder eventuelle innebygde 

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

disse rettighetene og pliktene.

i bokstav a) i).

11  Følgende er et eksempel på et tilfelle der en forsikringsgivers regnskapsprinsipper ikke krever innregning av 
gjenforsikrer

men kontrakten forplikter gjenforsikringstakeren til å tilbakebetale erstatningen i framtidige år. Denne plikten 

12  For å dekomponere en kontrakt skal en forsikringsgiver

b) anvende IAS 39 på innskuddskomponenten.

Midlertidig unntak fra visse andre IFRS-er

regnskapsprinsipper for

a) forsikringskontrakter som forsikringsgiveren utsteder (herunder tilknyttede anskaffelsesutgifter og 

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

a) ikke skal innregne eventuelle avsetninger til mulige framtidige erstatningskrav som forpliktelse dersom 

b) skal utføre testen av forpliktelsers tilstrekkelighet

d) ikke skal nettopresentere

i) gjenforsikringseiendeler

ii) inntekter eller kostnader fra gjenforsikringskontrakter mot kostnadene eller inntektene fra de 

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

Test av forpliktelsers tilstrekkelighet

15  En forsikringsgiver skal på hvert rapporteringstidspunkt vurdere om de innregnede forsikringsforpliktelsene er 

forsikringskontrakter. Dersom denne vurderingen viser at den balanseførte verdien av forsikringsgiverens 
forsikringsforpliktelser (med fradrag for tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter og tilknyttede immaterielle 

stiller denne standard ikke ytterligere krav. Minstekravene er følgende:

a) Testen tar hensyn til gjeldende estimater av alle kontraktsregulerte kontantstrømmer og av tilknyttede 

følger av innebygde opsjoner og garantier.

17  Dersom en forsikringsgivers regnskapsprinsipper ikke krever en test av forpliktelsers tilstrekkelighet som 

a) fastsette den balanseførte verdien av de relevante forsikringsforpliktelsene(1

balanseførte verdien av

virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse (se nr. 31 og 32). Det tas imidlertid ikke 

b) avgjøre om beløpet beskrevet i bokstav a) er mindre enn den balanseførte verdien som ville ha blitt krevd 
dersom de relevante forsikringsforpliktelsene hørte inn under virkeområdet for IAS 37. Dersom beløpet er 

den balanseførte verdien av de relevante forsikringsforpliktelsene.

anvendes på det aggregeringsnivået som er angitt i testen. Dersom testen av forpliktelsers tilstrekkelighet ikke 

19  Beløpet beskrevet i nr. 17 b) (dvs. resultatet av anvendelsen av IAS 37) skal gjenspeile framtidige 

marginene.

(1) De relevante forsikringsforpliktelsene er de forsikringsforpliktelsene (og tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter og tilknyttede 
immaterielle eiendeler) der forsikringsgiverens regnskapsprinsipper ikke krever en test av forpliktelsers tilstrekkelighet som 
oppfyller minstekravene i nr. 16.
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Verdifall på gjenforsikringseiendeler

og bare dersom

gjenforsikreren.

Endringer i regnskapsprinsipper

endringer foretatt av en forsikringsgiver som anvender IFRS første gang.

behovene. Forsikringsgiveren skal vurdere relevans og pålitelighet ut fra kriteriene i IAS 8.

23  For å rettferdiggjøre endringer i sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter skal en forsikringsgiver 

endringene trenger ikke å medføre fullstendig oppfyllelse av disse kriteriene. Følgende særskilte spørsmål 
drøftes nedenfor:

e) skyggeregnskap (nr. 30).

Løpende markedsrenter

forsikringsforpliktelser(1

innregnes i resultatet. På dette tidspunktet kan forsikringsgiveren også innføre regnskapsprinsipper som krever 

at en forsikringsgiver endrer sine regnskapsprinsipper for øremerkede forpliktelser uten å anvende disse 

å anvende løpende markedsrenter (og eventuelt de andre løpende estimatene og forutsetningene) konsekvent i 
alle perioder på alle slike forpliktelser inntil de opphører.

Fortsatt anvendelse av eksisterende praksis

innføre noen av dem:

a) Måling av forsikringsforpliktelser på udiskontert grunnlag.

som overstiger deres virkelige verdi basert på en sammenligning med gjeldende honorarer som kreves av 
andre markedsdeltakere for lignende tjenester. Det er sannsynlig at den virkelige verdien ved inngåelse 

honorarer for investeringsforvaltning og tilknyttede utgifter ikke stemmer overens med sammenlignbare 
markedssatser.

(1

de som er beskrevet i nr. 31 og 32.
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regnskapsprinsippene også oppfyller de øvrige kravene i denne standard.

Forsiktighet

26  En forsikringsgiver trenger ikke å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter for å eliminere 
overdreven forsiktighet. Dersom en forsikringsgiver allerede måler sine forsikringskontrakter med tilstrekkelig 

Framtidige investeringsmarginer

27  En forsikringsgiver trenger ikke å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter for å eliminere 

med mindre disse marginene påvirker de kontraktsregulerte betalingene. Følgende er to eksempler på 
regnskapsprinsipper som gjenspeiler slike marginer:

eller

for den reduksjonen i relevans og pålitelighet som forårsakes av at framtidige investeringsmarginer inkluderes. 
Det kan for eksempel være tilfeller der en forsikringsgivers regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter 

regnskapsprinsippene ikke tar høyde for visse innebygde opsjoner og garantier. Forsikringsgiveren kan gjøre 

grunnlag for regnskapsføring som er i utstrakt bruk og omfatter

avkastningen på forsikringsgiverens eiendeler.

29  Med noen målemetoder brukes diskonteringsrenten til å fastsette nåverdien av en framtidig fortjenestemargin. 
Denne fortjenestemarginen henføres deretter til forskjellige perioder etter en formel. Med disse metodene har 
diskonteringsrenten bare indirekte innvirkning på målingen av forpliktelsen. Særlig har bruk av en mindre 
hensiktsmessig diskonteringsrente begrenset eller ingen innvirkning på målingen av forpliktelsen ved 
inngåelsen. Med andre metoder bestemmes imidlertid målingen av forpliktelsen direkte av diskonteringsrenten. 

ettersom innføringen av en eiendelsbasert diskonteringsrente har en mer vesentlig innvirkning.

Skyggeregnskap

30  I noen regnskapsmodeller har realiserte gevinster eller tap på en forsikringsgivers eiendeler direkte innvirkning 

urealiserte gevinster eller tap på en eiendel påvirker disse målingene på samme måte som realiserte gevinster 
eller tap. Den tilknyttede justeringen av forsikringsforpliktelsen (eller periodiserte anskaffelsesutgifter eller 
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Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse

31 For å oppfylle kravene i IFRS 3 skal en forsikringsgiver måle forsikringsforpliktelsene og forsikringseiendelene 

av anskaffede forsikringskontrakter i to komponenter:

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

etterfølgende målingen av denne eiendelen skal være i samsvar med målingen av den tilknyttede 
forsikringsforpliktelsen.

beskrevet i nr. 31.

forventningen om framtidige kontrakter som ikke er en del av de kontraktsregulerte forsikringsrettighetene og 
-pliktene som eksisterte på tidspunktet for en virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse.

Skjønnsmessige deler

Skjønnsmessige deler i forsikringskontrakter

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

delen som enten en forpliktelse eller en egen post under egenkapitalen. Denne standard angir ikke hvordan 
utstederen skal avgjøre om dette elementet er en forpliktelse eller egenkapital. Utstederen kan dele 
elementet inn i en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel og skal anvende ensartede regnskapsprinsipper 

egenkapitaldelen. De medfølgende endringene i det garanterte elementet og i den skjønnsmessige delen 

som en del kan være henførbar til minoritetsinteresser). Utstederen skal innregne den delen av resultatet 

måte som er i samsvar med nr. 21-30.

testen av forpliktelsers tilstrekkelighet omhandlet i nr. 15-19 på hele kontrakten (dvs. både på det 
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ved anvendelse av IAS 39 på det garanterte elementet. Dette beløpet skal omfatte egenverdien av en opsjon 

til virkelig verdi i henhold til nr. 9. Utstederen trenger ikke å opplyse om beløpet som ville ha framkommet 

Utstederen trenger heller ikke å bestemme dette beløpet dersom den samlede innregnede forpliktelsen er 

kontraktene som driftsinntekt og innregne den medfølgende økningen i forpliktelsens balanseførte verdi 

trenger ikke beregne slik rentekostnad ved hjelp av effektiv rente-metoden.

Forklaring på innregnede beløp

stammer fra forsikringskontrakter.

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

kostnader.

forsikringsgiveren presenterer kontantstrømoppstillingen ved hjelp av den direkte metode) som stammer 

anskaffelsesutgifter.

Art og omfang av risiko som oppstår av forsikringskontrakter

evaluere arten og omfanget av risiko som oppstår av forsikringskontrakter.

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

og hvilke metoder som benyttes til å håndtere slik risiko.

forsikringsrisiko
herunder informasjon om
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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 

opplysningene for erstatningskrav der usikkerhet med hensyn til størrelsen på og tidspunktene for 
betalingene vanligvis avklares innen ett år.

IFRS 7 nr. 31-42 dersom forsikringskontraktene var omfattet av IFRS 7. Imidlertid

i) trenger en forsikringsgiver ikke å legge fram forfallsanalyse slik det kreves av nr. 39 a) i IFRS 7 
dersom denne isteden opplyser om estimert tidsplan for netto utgående kontantstrømmer som er 

ii) dersom en forsikringsgiver benytter en alternativ metode til å håndtere sensitivitet overfor 

sensitivitetsanalysen til å oppfylle kravene i nr. 40 a) i IFRS 7. En slik forsikringsgiver skal også gi de 
opplysningene som kreves av nr. 41 i IFRS 7.

e) Informasjon om eksponering for markedsrisiko som oppstår av innebygde derivater som omfattes av 

innebygde derivatene til virkelig verdi.

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

a) En sensitivitetsanalyse som viser hvordan resultatet og egenkapital ville vært påvirket dersom endringer 

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 

alternative sensitivitetsanalysen samt de opplysningene som kreves av nr. 41 i IFRS 7.

b) Kvalitative opplysninger om sensitivitet samt informasjon om de vilkårene og betingelsene i 

forsikringsgiverens framtidige kontantstrømmer.

40  Overgangsbestemmelsene i nr. 41-45 får anvendelse både på et foretak som allerede anvender IFRS når det 

41  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det 

foretaket opplyse om dette.

og B19 f) endret. 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 

and IFRS 32(1).

Opplysninger

42  Et foretak trenger ikke å anvende opplysningskravene i denne standard på sammenligningsinformasjon knyttet 

43  Dersom det ikke er praktisk mulig å anvende et bestemt krav i nr. 10-35 på sammenligningsinformasjon knyttet 

Noen ganger er det ikke praktisk mulig å anvende testen av forpliktelsers tilstrekkelighet (nr. 15-19) på slik 

(1
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mer enn fem år før begynnelsen av det første regnskapsåret det anvender denne standard. Dersom det ved 
førstegangsanvendelse av denne standard ikke er praktisk mulig for et foretak å utarbeide informasjon om 
utvikling i erstatningskrav som fant sted før begynnelsen av den første perioden som et foretak presenterer 

dette.

og omfattes av IAS 8.

Vedlegg A

Dette vedlegg er en integrert del denne IFRS.

Cedent Forsikringstakeren i henhold til en gjenforsikringskontrakt.

Innskuddskomponent En del av en kontrakt som ikke innregnes som derivat i henhold til IAS 

hadde vært et separat instrument.

Direkte forsikringskontrakt En forsikringskontrakt som ikke er en gjenforsikringskontrakt.

Skjønnsmessig del
tilleggsytelser:

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

b) hvis størrelse eller tidspunkter i henhold til kontrakt er underlagt 

i) inntjeningen fra en bestemt gruppe kontrakter eller en bestemt 

ii) realiserte og/eller urealiserte investeringsavkastninger på en 

kontrakten.

Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med 

parter.

Finansiell garantikontrakt
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.

Finansiell risiko

Betalinger eller andre ytelser som en bestemt forsikringstaker eller 

kontrakt er underlagt utstederens skjønn.

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

Forsikringseiendel En forsikringsgivers netto kontraktsregulerte rettigheter i henhold til en 
forsikringskontrakt.
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Forsikringskontrakt En kontrakt der den ene parten (forsikringsgiveren) påtar seg en betydelig 
forsikringsrisiko for en annen part (forsikringstakeren) ved å samtykke i å 
betale erstatning til forsikringstakeren dersom en angitt usikker framtidig 
hendelse (den forsikrede hendelsen) påvirker forsikringstakeren negativt. 

Forsikringsforpliktelse En forsikringsgivers netto kontraktsregulerte plikter i henhold til en 
forsikringskontrakt.

Forsikringsrisiko
kontrakt til utstederen.

Forsikret hendelse En usikker framtidig hendelse som dekkes av en forsikringskontrakt og 
skaper forsikringsrisiko.

Forsikringsgiver Den parten som i henhold til en forsikringskontrakt har plikt til å betale 
erstatning til en forsikringstaker dersom en forsikret hendelse inntreffer.

Test av forpliktelsers tilstrekkelighet En vurdering av hvorvidt den balanseførte verdien av en 
forsikringsforpliktelse må økes (eller den balanseførte verdien av 
tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter eller tilknyttede immaterielle 

kontantstrømmer.

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

gjenforsikringskontrakt.

En forsikringskontrakt som er utstedt av en forsikringsgiver 
(gjenforsikreren) for å betale erstatning til en annen forsikringsgiver 

Den parten som i henhold til en gjenforsikringskontrakt har plikt til å 

Dekomponere
kontrakter.

Vedlegg B

Dette vedlegg er en integrert del denne IFRS.

spørsmål:

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

Usikker framtidig hendelse

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

a) hvorvidt en forsikret hendelse
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selv om tapet stammer fra en hendelse som inntraff før kontrakten ble inngått. I andre forsikringskontrakter er 

tapet oppdages etter utløpet av kontrakten.

er usikker. Et eksempel er en gjenforsikringskontrakt som dekker den direkte forsikringsgiveren mot negativ 
utvikling i erstatningskrav som allerede er meldt av forsikringstakere. I slike kontrakter er den forsikrede 
hendelsen oppdagelsen av de endelige utgiftene i forbindelse med disse erstatningskravene.

Betaling i naturalier

B5  Noen forsikringskontrakter krever eller tillater at betalinger foretas i naturalier. Et eksempel er når 

eksempel er når en forsikringsgiver bruker egne sykehus og eget medisinsk personale til å yte de medisinske 
tjenestene som dekkes av kontraktene.

og eieren mottar erstatning i henhold til kontrakten (i naturalier framfor i kontanter). Et annet eksempel er en 

selv om tjenesteyteren i henhold til kontrakten ikke er pålagt å utføre reparasjoner eller skifte ut deler.

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

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

overstiger driftsinntekten som er mottatt på forhånd. For dette formål anvender tjenesteyteren testen av 
forpliktelsers tilstrekkelighet beskrevet i nr. 15-19 i denne standard. Dersom denne standard ikke hadde 

var tapsbringende.

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

Sondring mellom forsikringsrisiko og andre risikoer

unntatt 

over tap ved jordskjelv i en bestemt region eller en indeks over temperaturer i en bestemt by. Den utelater ikke-
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brann som skader eller ødelegger en eiendel som tilhører denne parten. Dessuten er risikoen for endringer i 

for restverdien av en bestemt bil for eksempel utsetter garantisten for en risiko for endringer i bilens fysiske 

livsforsikringskontrakter garanterer for eksempel en minsteavkastning til forsikringstakerne (og skaper dermed 

(og skaper dermed forsikringsrisiko i form av dødelighetsrisiko). Slike kontrakter er forsikringskontrakter.

B11  I henhold til visse kontrakter utløser en forsikret hendelse utbetaling av et beløp knyttet til en prisindeks. 

ettersom utbetaling utløses av en usikker hendelse – at livrentemottakeren overlever. Koblingen til prisindeksen 

er derfor ikke nødvendig å skille det ut og måle det til virkelig verdi (se nr. 7 i denne standard).

Forsikringsrisiko er med andre ord en allerede eksisterende risiko som overføres fra forsikringstakeren til 

er forårsaket av dødsfall eller en ulykke.

påvirkning av forsikringstakeren som en forutsetning for utbetaling. En slik kontrakt er ikke en forsikringskontrakt 
selv om innehaveren bruker kontrakten til å begrense en underliggende risikoeksponering. Dersom innehaveren 

utbetalingen ikke er betinget av at innehaveren påvirkes negativt av en reduksjon i kontantstrømmene fra 

forsikringstakeren er en kontraktsregulert forutsetning for utbetaling. Denne kontraktsregulerte forutsetningen 

at forsikringsgiveren nekter utbetaling dersom denne ikke er overbevist om at hendelsen forårsaket negativ 
påvirkning.

B15  Risiko for bortfall eller opprettholdelse (dvs. risiko for at motparten vil si opp kontrakten tidligere eller senere 

motparten ikke er betinget av en usikker framtidig hendelse som påvirker motparten negativt. Tilsvarende er 
kostnadsrisiko (dvs. risiko for uventede økninger i de administrative utgiftene knyttet til forvaltningen av en 

uventet økning i kostnadene ikke påvirker motparten negativt.

forsikringskontrakt med mindre den også utsetter utstederen for forsikringsrisiko. Dersom utstederen av 
kontrakten begrenser denne risikoen ved hjelp av en annen kontrakt for å overføre deler av risikoen til en annen 

B17  En forsikringsgiver kan bare påta seg betydelig forsikringsrisiko for forsikringstakeren dersom forsikringsgiveren 

risiko for hver forsikringstaker og slår denne risikoen sammen. Selv om forsikringstakerne i fellesskap bærer 

risikoen som er kjernen i en forsikringskontrakt.
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Eksempler på forsikringskontrakter

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

a) Forsikring mot tyveri eller skade på eiendom.

forsikringen).

d) Livrenter og pensjoner (dvs. kontrakter som gir erstatning for den usikre framtidige hendelsen – at 
livrentemottakeren eller pensjonisten overlever – for å hjelpe livrentemottakeren eller pensjonisten å 

e) Uføredekning og dekning av behandlingsutgifter.

bygning).

pådrar seg fordi en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall i henhold til de opprinnelige eller endrede 

1

uttrykkelig har opplyst at han betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført 
1) eller 

i) Eiendomsrettsforsikring (dvs. forsikring mot oppdagelse av mangler i eiendomsretten til fast eiendom 
som ikke var åpenbare da forsikringskontrakten ble opprettet). I dette tilfellet er den forsikrede hendelsen 

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

k) Katastrofegarantier som fastsetter reduserte betalinger av hovedstol eller rente eller begge deler dersom 

valutakursendring).

l) Forsikringsbytteavtaler (forsikringsswaps) og andre kontrakter som krever betaling basert på endringer i 

B19  Følgende er eksempler på elementer som ikke er forsikringskontrakter:

(1
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forsikringsrisiko til forsikringstakeren via uoppsigelige og håndhevbare mekanismer som justerer 

foreligger ingen forsikringskontrakt fordi det ikke er inngått avtale med en annen part).

d) Kontrakter (for eksempel spillkontrakter) som krever utbetaling dersom en usikker framtidig hendelse 

forsikringstakeren negativt. Dette er imidlertid ikke til hinder for at det angis en forutbestemt utbetaling 

også B13).

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).

under virkeområdet for IAS 39. Dette betyr blant annet at kontraktspartene anvender det som av og til kalles 

innregnes i samsvar med transaksjonens fullføringsgrad dersom utfallet av transaksjonen kan estimeres på en 
pålitelig måte.

Betydelig forsikringsrisiko

B22  En kontrakt er bare en forsikringskontrakt dersom den overfører betydelig forsikringsrisiko. Forsikringsrisiko 
omhandles i B8-B21. De følgende numrene omhandler vurdering av hvorvidt forsikringsrisiko er betydelig.

forretningsmessig innhold (dvs. som ikke har noen merkbar virkning på transaksjonens økonomiske sider). 

forventede (dvs. den sannsynlighetsvurderte) nåverdien av betingede kontantstrømmer utgjør en liten andel av 
den forventede nåverdien av alle de resterende kontraktsregulerte kontantstrømmene.

B24  Tilleggsytelsene beskrevet i B23 viser til beløp som overskrider beløpene som skulle ha vært betalt dersom 

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

b) Fraskrivelse ved dødsfall av vederlag som skulle ha vært betalt ved oppsigelse eller gjenkjøp. Ettersom 

en erstatning til forsikringstakeren for en allerede eksisterende risiko. Derfor er de ikke relevante for 
vurderingen av hvor stor forsikringsrisiko som overføres ved en kontrakt.

tap. Et eksempel er en kontrakt som krever at utstederen utbetaler en million valutaenheter dersom en 
eiendel får en fysisk skade som påfører innehaveren et ubetydelig økonomisk tap på én valutaenhet. 

forsikringsgiveren. Samtidig skaper kontrakten en ikke-forsikringsmessig risiko for at utstederen må 

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

1). Forsikringsrisiko kan derfor være betydelig selv om det 
er minimal sannsynlighet for vesentlige tap for en hel kontraktsportefølje. En slik vurdering fra kontrakt til 

få ikke-derivative kontrakter som overfører ubetydelig forsikringsrisiko.

B26  Det følger av B23-B25 at dersom det i henhold til en kontrakt utbetales en erstatning ved dødsfall som overstiger 

i B24 b) er fraskrivelse ved dødsfall av oppsigelses- eller gjenkjøpsvederlag ikke inkludert i denne vurderingen 
dersom denne fraskrivelsen ikke utgjør en erstatning til forsikringstakeren for en allerede eksisterende risiko. 
Tilsvarende er en livrentekontrakt der det utbetales regelmessige beløp i resten av en forsikringstakers levetid 

B27  B23 viser til tilleggsytelser. Disse tilleggsytelsene kan omfatte et krav om å utbetale ytelser tidligere dersom 

er en livsvarig livsforsikring for et fast beløp (med andre ord en forsikring der det utbetales en fast ytelse 

betydningen av den overførte forsikringsrisikoen under henvisning til forsikringskomponenten. Betydningen 

derivatet.

Endringer i nivået på forsikringsrisiko

og omfatter en opsjon for forsikringstakeren om å bruke utbyttet av investeringen ved forfall til å kjøpe 

forsikringstakeren utøver opsjonen. Kontrakten overfører ingen forsikringsrisiko til utstederen før opsjonen 

forsikringsrisikoen som overføres til forsikringsgiveren på dette tidspunktet. Dersom kontrakten gjenspeiler 

til utstederen ved inngåelsen.

eller plikter opphører eller utløper.

(1) I denne sammenheng utgjør kontrakter som er inngått samtidig med én enkelt motpart (eller kontrakter som ellers er avhengige av 
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 5

Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet

avviklet virksomhet. Denne standard krever 
særlig

verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, og at avskrivning av slike eiendeler 

anleggsmidler(1) og på alle avhendingsgrupper i et foretak. Målingskravene i denne IFRS kommer til 

omløpsmidler 

sammen i én enkelt transaksjon. En slik avhendingsgruppe kan være en gruppe av kontantgenererende enheter
en enkelt kontantgenererende enhet eller en del av en kontantgenererende enhet(2

som av nr. 5 utelukkes fra målingskravene i denne IFRS. Dersom anleggsmidler innenfor virkeområdet for 

og dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter. Kravene for måling av de enkelte eiendelene og forpliktelsene 

5  Målingsbestemmelsene i denne standard(3

avhendingsgruppe:

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

d) anleggsmidler som regnskapsføres i samsvar med modellen med virkelig verdi i IAS 40: 

.

(1

(2) Når kontantstrømmene fra en eiendel eller gruppe av eiendeler imidlertid forventes å oppstå i hovedsak som følge av salget heller 

(3
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balanseførte verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgstransaksjon heller enn ved fortsatt bruk.

7  For at dette skal være tilfellet må eiendelen (eller avhendingsgruppen) være tilgjengelig for umiddelbart salg i 

svært sannsynlig.

8  For at salget skal være svært sannsynlig må det relevante ledelsesnivået ha forpliktet seg til en plan om å 

betydelige endringer i planen eller at planen vil bli trukket tilbake.

9  Hendelser eller omstendigheter kan utvide perioden for fullføringen av salget ut over ett år. En utvidelse av den 

og det er tilstrekkelig godtgjort at foretaket fortsatt anser seg bundet av planen om å selge eiendelen (eller 
avhendingsgruppen). Dette vil være tilfellet når kriteriene i vedlegg B er oppfylt.

10  Salgstransaksjoner omfatter bytte av anleggsmidler mot andre anleggsmidler når byttet har et kommersielt 

11  Når et foretak overtar et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) utelukkende med det formål å avhende 

oppfylt innen en kort periode etter overtakelsen (vanligvis innen tre måneder).

Anleggsmidler som skal avvikles

for salg. Dette skyldes at deres balanseførte verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved fortsatt bruk. Men 

avhendingsgruppens resultater og kontantstrømmer som avviklet virksomhet i samsvar med nr. 33 og 34 på det 

anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som skal brukes fram til utløpet av deres respektive økonomiske 
levetid og anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som skal nedlegges heller enn selges.

Måling av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe)

verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.

virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.
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balanseførte verdiene av eiendelen (eller alle eiendelene og forpliktelsene i gruppen) måles i samsvar med 
relevante IFRS-er.

verdien fratrukket salgsutgifter for avhendingsgruppen blir målt på nytt.

Innregning av tap ved verdifall og reverseringer

20  Et foretak skal innregne et tap ved verdifall for alle førstegangsnedskrivninger eller senere nedskrivninger av 

innregnet i samsvar med nr. 19.

21  Et foretak skal innregne en gevinst for en eventuell senere økning i virkelig verdi fratrukket salgsutgifter av en 

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

i denne IFRS.

23  Et tap ved verdifall (eller en eventuell senere gevinst) innregnet for en avhendingsgruppe skal redusere 
(eller øke) den balanseførte verdien av anleggsmidlene i gruppen som faller inn under virkeområdet for 

36 (revidert i 2004).

24  En gevinst eller et tap som ikke tidligere er innregnet innen tidspunktet for salget av et anleggsmiddel (eller 

Endringer av en plan om salg

holdt for salg.

for eventuelle avskrivninger eller verdireguleringer som ville blitt innregnet dersom eiendelen (eller 

b) deres gjenvinnbare beløp på tidspunktet for den påfølgende avgjørelsen om ikke å selge(1).

(1

vært innregnet etter fordelingen av et eventuelt tap ved verdifall som oppstår for den kontantgenererende enheten i samsvar med IAS 
36.
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28  Foretaket skal inkludere alle nødvendige justeringer av den balanseførte verdien av anleggsmidler som opphører 
1) for videreført virksomhet for den perioden da kriteriene i 

nr. 7–9 ikke lenger er oppfylt. Foretaket skal presentere denne justeringen under den samme overskriften i 
resultatregnskapet som benyttes til å presentere en eventuell gevinst eller et eventuelt tap innregnet i samsvar 
med nr. 37.

som en gruppe dersom gruppen oppfyller kriteriene i nr. 7–9. I motsatt fall skal de gjenværende anleggsmidlene 

laveste verdien av anleggsmidlenes balanseførte verdi og deres virkelige verdi fratrukket salgsutgifter på det 

salg i samsvar med nr. 26.

Presentasjon av avviklet virksomhet

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

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

33  Et foretak skal opplyse om følgende:

a) Et enkeltbeløp i resultatregnskapet som omfatter summen av

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

iii) gevinst eller tap som innregnes ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller ved avhending 

anskaffelsen (se nr. 11).

(1
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Disse opplysningene er ikke nødvendige for avhendingsgrupper som er nylig anskaffede datterforetak som 

at opplysningene gjelder all virksomhet som er avviklet innen balansedagen for den sist presenterte perioden.

avviklet virksomhet. Det skal opplyses om arten av og beløpet for slike justeringer. Følgende situasjoner er 
eksempler på omstendigheter der slike justeringer kan oppstå:

justeringer av kjøpsprisen og spørsmål om skadesløshet i forhold til kjøperen.

b) Avklaring av usikkerheter som oppstår av og er direkte knyttet til virksomhetene til foretaksdelen før 

til avhendingstransaksjonen.

i driftsinntekten fra videreført virksomhet for alle de presenterte periodene. Det skal oppgis at beløpene for 
tidligere perioder er omarbeidet.

Gevinster eller tap tilknyttet videreført virksomhet

videreført virksomhet.

og forpliktelsene skal ikke motregnes og presenteres netto som et enkeltbeløp. Det skal opplyses separat 

kumulative inntekter eller kostnader innregnet direkte i egenkapitalen som er knyttet til et anleggsmiddel (eller 

og forpliktelser.

Tilleggsopplysninger

41  Et foretak skal opplyse om følgende i notene i den perioden da et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) 

a) En beskrivelse av anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen).
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tidligere presenterte perioder.

43  Denne IFRS får fremadrettet anvendelse på anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som oppfyller kriteriene 

avviklede etter ikrafttredelse av denne IFRS. Et foretak kan anvende kravene i denne IFRS på alle anleggsmidler 

IKRAFTTREDELSE

44  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres 
til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode som begynner tidligere enn 

Vedlegg A

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Kontantgenererende enhet
kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av inngående 
kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

Foretaksdel

Salgsutgifter Marginale utgifter direkte knyttet til avhendingen av en eiendel (eller en 

Omløpsmiddel

eller

den er underlagt en begrensning som gjør at den ikke kan veksles 
eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter 
balansedagen.
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Avviklet virksomhet

a) representerer en separat og vesentlig virksomhet eller et separat og 

b) er en del av én enkelt samordnet plan om å avhende en separat 

Avhendingsgruppe En gruppe av eiendeler som skal avhendes sammen som en gruppe i en 

omfatter goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning dersom 
gruppen er en kontantgenererende enhet som goodwill er fordelt på 

 
(revidert i 2004) eller dersom den er en virksomhet innenfor en slik 
kontantgenererende enhet.

Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med 

parter.

Bindende kjøpsavtale

å gjør oppfyllelsen av forpliktelsen svært sannsynlig.

Svært sannsynlig Betydelig mer trolig enn sannsynlig.

Anleggsmiddel

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

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

Bruksverdi Nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å 

av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare levetid.

Vedlegg B

Anvendelsestillegg

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

om å selge eiendelen (eller avhendingsgruppen). Et unntak fra kravet til ett år i nr. 8 skal derfor komme til 
anvendelse i følgende situasjoner der slike hendelser eller omstendigheter oppstår:

vil det med rimelighet forvente at andre (men ikke en kjøper) legger vilkår på overføringen av 

i) handlinger som er nødvendig for å tilpasse seg disse vilkårene ikke kan påbegynnes før etter at det 
foreligger en bindende kjøpsavtale, og
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i) i løpet av den første ettårsperioden har foretaket foretatt seg det som er nødvendig for å reagere på de 

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

iii) kriteriene i nr. 7 og 8 er oppfylt.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 6

Leting etter og evaluering av mineralressurser

leting etter og evaluering av 
mineralressurser.

2  Denne IFRS krever særlig

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

b) at foretak som innregner lete- og evalueringseiendeler

evalueringseiendeler.

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

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

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

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

Midlertidig unntak fra IAS 8 nr. 11 og 12

7  IAS 8 nr. 11 og 12 angir hvilke kilder til myndighetskrav og retningslinjer som ledelsen skal ta hensyn til ved 

denne posten. I henhold til nr. 9 og 10 nedenfor fritar denne standard et foretak fra å anvende disse numrene på 
sine regnskapsprinsipper for innregning og måling av lete- og evalueringseiendeler.

Måling ved innregning

8 Lete- og evalueringseiendeler skal måles til anskaffelseskost.

Bestanddeler av anskaffelseskost for lete- og evalueringseiendeler

9  Et foretak skal fastsette regnskapsprinsipper som angir hvilke utgifter som innregnes som lete- og 

grad utgiftene kan knyttes til funn av særskilte mineralressurser. Følgende er eksempler på utgifter som kan 
inkluderes ved førstegangsmåling av lete- og evalueringseiendeler (listen er ikke uttømmende):
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f) aktiviteter i forbindelse med vurdering av de tekniske forutsetningene for og den kommersielle 
levedyktigheten av å utvinne en mineralressurs.

10  Utgifter knyttet til utvikling av mineralressurser skal ikke innregnes som lete- og evalueringseiendeler. 

utvikling.

alle forpliktelser til fjerning og rehabilitering som det påtar seg i løpet av en bestemt periode som følge av å ha 
drevet leting etter og evaluering av mineralressurser.

Måling etter innregning

12  Etter innregning skal et foretak enten anvende anskaffelseskostmodellen eller verdireguleringsmodellen 
på lete- og evalueringseiendelene. Dersom verdireguleringsmodellen anvendes (enten modellen i IAS 16: 

av eiendelene (se nr. 15).

Endringer i regnskapsprinsipper

13  Et foretak kan endre sine regnskapsprinsipper for utgifter til leting og evaluering dersom endringene medfører 

vurdere relevans og pålitelighet ut fra kriteriene i IAS 8.

14  For å rettferdiggjøre endringer i sine regnskapsprinsipper for utgifter til leting og evaluering skal et foretak 

endringene trenger ikke å medføre fullstendig oppfyllelse av disse kriteriene.

PRESENTASJON

er materielle (for eksempel kjøretøyer og boreplattformer). I den utstrekning en materiell eiendel forbrukes 

eiendelens anskaffelseskost. Bruk av en materiell eiendel til å utvikle en immateriell eiendel endrer imidlertid 
ikke en materiell eiendel til en immateriell eiendel.

og evalueringseiendeler testes for verdifall og et eventuelt tap ved verdifall innregnes.

Innregning og måling

18  Lete- og evalueringseiendeler skal testes for verdifall når fakta og omstendigheter tyder på at den balanseførte 
verdien av en lete- og evalueringseiendel kan overstige dens gjenvinnbare beløp. Når fakta og omstendigheter 
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19  Utelukkende i forbindelse med lete- og evalueringseiendeler skal nr. 20 i denne standard anvendes i stedet 

kontantgenererende enheter.

for tap ved verdifall (listen er ikke uttømmende):

a) Perioden da foretaket har rett til å drive leting i det bestemte området har utløpt i løpet av perioden eller vil 

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

virksomhet i det bestemte området.

evalueringseiendelen vil bli gjenvunnet fullt ut gjennom en vellykket utvikling eller ved salg.

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

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

21  Et foretak skal fastsette regnskapsprinsipper for fordeling av lete- og evalueringseiendeler på kontantgenererende 
enheter eller grupper av kontantgenererende enheter med henblikk på å teste slike eiendeler for verdifall. 
Hver kontantgenererende enhet eller gruppe av kontantgenerende enheter som en lete- og evalueringseiendel 

leting etter og evaluering av mineralressurser.

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

evalueringseiendeler.

investeringer som oppstår av leting etter og evaluering av mineralressurser.

25  Et foretak skal behandle lete- og evalueringseiendeler som en egen eiendelsklasse og gi opplysningene som 

IKRAFTTREDELSE

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

27  Dersom det ikke er praktisk mulig å anvende et bestemt krav i nr. 18 på sammenligningsinformasjon knyttet til 
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Vedlegg A

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

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

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

Leting etter og evaluering av mineral-
ressurser

tekniske forutsetningene for og den kommersielle levedyktigheten av å 
utvinne mineralressursen.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 7

til å vurdere

IAS 28 eller IAS 31 i tillegg til kravene i denne standard. Foretak skal også anvende denne standard på alle 

 

dersom utstederen i samsvar med nr. 4 d) i IFRS 4 velger å anvende IFRS 4 ved innregning og måling av 
kontrakter.

på kontrakter som faller inn under virkeområdet for IAS 39 nr. 5–7.

eksempel enkelte lånetilsagn).

faller inn under virkeområdet for IAS 39 (se IAS 39 nr. 5-7).

det er mulig å foreta en avstemming av postene som presenteres i balansen.
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Balanse

enten i balansen eller i notene: 

9  Dersom foretaket har øremerket et utlån eller en fordring (eller en gruppe av utlån eller fordringer) til virkelig 

a) Maksimal eksponering for kredittrisiko (se nr. 36 a)) på rapporteringstidspunktet for utlånet eller fordringen 
(eller gruppen av utlån eller fordringer).

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

enten:

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

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.

som har skjedd i løpet av perioden og kumulativt etter at lånet eller fordringen ble øremerket.

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

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 inntjeningen til et tilknyttet internt eller eksternt investeringsfond.
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kontrakt ville være forpliktet til å betale til pliktens innehaver ved forfall.

11  Foretaket skal opplyse om følgende:

komme til denne konklusjonen samt de faktorer som foretaket mener er relevante.

foretaket opplyse om

Fraregning

gi følgende opplysninger:

eiendelene i samme forhold som foretakets vedvarende engasjement.
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Sikkerhetsstillelse

14  Et foretak skal opplyse om

b) vilkår og betingelser knyttet til foretakets sikkerhetsstillelse.

Avsetningskonto for kredittap

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 

17 Dersom et foretak har utstedt et instrument som inneholder både en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel (se 

Mislighold og manglende oppfyllelse

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

ble godkjent for offentliggjøring.

19  Dersom det i løpet av perioden har foreligget manglende oppfyllelse av andre låneavtalevilkår enn dem som er 

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

regnskapsoppstillingene eller i notene:

a) netto gevinster eller tap på 

direkte i egenkapitalen i løpet av perioden samt beløpet som ble ført ut av egenkapitalen og innregnet 
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som oppstår av 

ii) forvaltningsaktiviteter og andre betrodde aktiviteter som fører til at foretaket innehar eller investerer 

Andre opplysninger

Regnskapsprinsipper

regnskapsprinsipper gi opplysninger om hvilke(t) målegrunnlag som ble benyttet ved utarbeidelsen 

Sikringsbokføring

22  Et foretak skal opplyse separat om følgende for hver type sikring som er beskrevet i IAS 39 (dvs. virkelig verdi-

23  For kontantstrømssikringer skal et foretak gi følgende opplysninger: 

e) hvilket beløp som er blitt ført ut av egenkapitalen i løpet av perioden og inkludert i opprinnelig 

24  Et foretak skal gi følgende opplysninger separat

a) om gevinster eller tap i virkelig verdi-sikringer 
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Virkelig verdi

en måte som gjør at den kan sammenlignes med tilsvarende balanseførte verdi.

balansen.

27  Et foretak skal opplyse om følgende:

estimerte kredittap og rente- eller diskonteringssatser. 

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 

forutsetningene til alternative forutsetninger innenfor et rimelig mulighetsområde ville medføre vesentlige 

hjelp av en verdsettingsmetode som ble innregnet i resultatet i løpet av perioden.

ved førstegangsinnregning er likevel transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av avgitt eller mottatt 

en differanse mellom virkelig verdi ved førstegangsinnregning og det beløp som vil kunne beregnes på det 

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 

avstemming av endringer av denne differansen i saldoen.

29  Opplysninger om virkelig verdi kreves ikke

verdien av denne skjønnsmessige delen ikke kan måles på en pålitelig måte.

a) det faktum at det ikke er gitt opplysninger om virkelig verdi for disse instrumentene fordi deres virkelige 
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innregnede beløpet for gevinst eller tap.

likviditetsrisiko og markedsrisiko.

Kvalitative opplysninger

Kvantitative 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 

daglige leder.

35  Dersom de kvantitative dataene det opplyses om på rapporteringstidspunktet ikke er representative for et 

representativ.

Kredittrisiko

a) det beløpet som best representerer foretakets maksimale eksponering for kredittrisiko på 

forfalt

vilkår er reforhandlet.
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Finansielle eiendeler som enten er forfalt eller har falt i  verdi

Sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer

eller for bruk av eiendelene i sin virksomhet.

Likviditetsrisiko

39  Et foretak skal gi følgende opplysninger:

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

Markedsrisiko

Sensitivitetsanalyse

a) En sensitivitetsanalyse for hver type markedsrisiko som foretaket er eksponert for på 

den relevante risikovariabelen innenfor et rimelig mulighetsområde på det tidspunktet.

b) Metodene og forutsetningene som ble benyttet ved utarbeidelse av sensitivitetsanalysen.

endringer.

gjensidig avhengighet mellom risikovariabler (for eksempel renter og valutakurser) og benytter denne til å 

i nr. 40. Foretaket skal også gi følgende opplysninger: 

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 opplysninger om markedsrisiko

sensitivitetsanalysene ikke er representative.

43  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som begynner 1. januar 2007 eller senere. Det 

foretaket opplyse om dette.
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44  Dersom et foretak anvender denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner før 1. januar 

endringer av nr. 12 samt tilføyelse av nr. 12A. Et foretak skal anvende disse endringene fra 1. juli 2008.

Vedlegg A

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Kredittrisiko

kontantstrømmer vil svinge på grunn av valutakursendringer.

Renterisiko
kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedsrenten.

Likviditetsrisiko Risikoen for at et foretak vil støte på vanskeligheter med å oppfylle 

Innlån
med normale kredittvilkår.

Markedsrisiko
kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. 

prisrisiko.

Annen prisrisiko
kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser 

omsettes i markedet.

Forfalt
betaling når denne er forfalt i henhold til kontrakt.

fastsatt i IAS 32 og IAS 39:
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— alminnelige kjøp og salg.

Vedlegg B

Veiledning i anvendelse

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

verdi blir innregnet).

separate klasser.

å vise det overordnede bildet uten å sammenstille informasjonen med ulike kjennetegn. Det er nødvendig å 

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

foretaket opplyser om beløpet for endringen i den virkelige verdien av forpliktelsen som er henførbar til 
endringer i forpliktelsens kredittrisiko. Nr. 10 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 

a) Først beregner foretaket forpliktelsens internrente ved periodens begynnelse ved hjelp av den observerte 
markedsprisen på forpliktelsen og forpliktelsens kontraktsregulerte kontantstrømmer ved periodens 
begynnelse. Fra denne internrenten trekker foretaket den observerte renten (referanserenten) ved periodens 
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b) Deretter beregner foretaket nåverdien av kontantstrømmene som er tilknyttet forpliktelsen ved hjelp av 
forpliktelsens kontraktsregulerte kontantstrømmer ved periodens begynnelse og en diskonteringssats lik 

bestanddelen av internrenten som fastsatt i bokstav a).

observerte renten (referanserenten). Det er dette beløpet som det skal opplyses om.

I eksempelet ovenfor antas det at endringer i virkelig verdi som oppstår av andre faktorer enn endringer i 

fastsettelsen av beløpet som det skal opplyses om i samsvar med nr. 10 a).

Andre opplysninger — regnskapsprinsipper (nr. 21)

instrumenter kan slike opplysninger omfatte følgende: 

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) 

virkelig verdi over resultatet stemmer overens med foretakets dokumenterte risikohåndtering eller 
investeringsstrategi.

oppgjørstidspunktet (se IAS 39 nr. 38).

falt i verdi på grunn av kredittap:

ii) kriteriene for å føre ut av balansen beløp belastet avsetningskontoen mot den balanseførte verdien av 

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 e)).

 

nr. 36 d)).
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Nr. 113 i IAS 1 krever også at foretak i oversikten over viktige regnskapsprinsipper eller i andre noter 

ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper og som har mest betydelig innvirkning på beløpene som 

fullstendig.

Kvantitative opplysninger (nr. 34)

B7  Nr. 34 a) krever at det legges fram sammendrag av kvantitative data om et foretaks eksponering for risiko basert 

instrumenter som har tilsvarende kjennetegn og som påvirkes på samme måte ved endringer i økonomiske eller 

betraktning. Opplysninger om konsentrasjoner av risiko skal omfatte

Maksimal eksponering for kredittrisiko (nr. 36 a))

B9  Nr. 36 a) krever at det opplyses om det beløp som best representerer foretakets maksimale eksponering for 

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

ikke begrenset til følgende:

a) Utlån og fordringer til kunder og plassering av innskudd i andre foretak. I disse tilfellene er maksimal 

kredittrisiko på rapporteringstidspunktet være lik balanseført verdi. 

det beløpet som er innregnet som forpliktelse. 
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gjenkallelig som respons på en vesentlig negativ endring. Dersom utsteder ikke kan gjøre opp lånetilsagnet 

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 kontraktsregulerte forfall (nr. 39 a))

bestemme at følgende tidsperioder er hensiktsmessige:

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

tidspunktet der foretaket kan kreves for betaling. Finansielle forpliktelser som et foretak kan bli avkrevd å 

perioden da foretaket kan bli avkrevd betaling. Et ubrukt lånetilsagn inkluderes for eksempel i perioden som 
omfatter det tidligste tidspunktet da det kan benyttes.

e) brutto lånetilsagn.

er basert på diskonterte kontantstrømmer.

at brutto utgående kontantstrømmer kan stå i sammenheng med en tilknyttet inngående kontantstrøm.

Markedsrisiko — sensitivitetsanalyse (nr. 40 og 41)

B17  Nr. 40 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:

aggregert informasjon.
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B18  Nr. 40 a) krever at sensitivitetsanalysen viser virkningen i resultatet og egenkapital for endringer innenfor et 

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 

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.

foretak ta i betraktning følgende: 

a) De økonomiske miljøene som foretaket driver innenfor. En endring innenfor et rimelig mulighetsområde 

foretak avgjør at en rentesvingning på ±50 basispoeng er innenfor et rimelig mulighetsområde. Foretaket 

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 

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 

B20  Nr. 41 tillater at et foretak benytter en sensitivitetsanalyse som gjenspeiler den gjensidige avhengigheten mellom 

ikke måler potensialet for gevinst. Et slikt foretak kan overholde nr. 41 a) ved å opplyse om typen av «value-

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 

benyttes.

Renterisiko

B22 Renterisiko

balansen (for eksempel enkelte lånetilsagn).

Valutarisiko

B23 Valutarisiko 

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

B25 Annen prisrisiko
eller egenkapitalpriser. For å overholde nr. 40 kan et foretak opplyse om innvirkningen av en nedgang i en 

eiendelene som garantien gjelder.

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 

B27  I samsvar med nr. 40 a) opplyses det separat om sensitiviteten til resultatet (som for eksempel oppstår av 

tilgjengelige for salg).

resultatet eller egenkapitalen vil påvirkes av egenkapitalprisrisikoen til disse instrumentene. Dermed kreves det 
heller ingen sensitivitetsanalyse.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 8

Driftssegmenter

virksomhet innenfor.

2  Denne IFRS får anvendelse på

i) hvis gjelds- eller egenkapitalinstrumenter omsettes i et offentlig marked (på en innenlandsk eller 
 eller

b) konsernregnskapet til et konsern med et morforetak

i) hvis gjelds- eller egenkapitalinstrumenter omsettes i et offentlig marked (på en innenlandsk eller 
 eller

ii) som innsender sitt konsernregnskap til et børstilsyn eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt 
å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig marked.

i konsernregnskapet.

5  Et driftssegment er en bestanddel i et foretak

a) som driver forretningsvirksomhet som gjør at foretaket får driftsinntekter og pådrar seg kostnader (herunder 

b) hvis driftsresultater gjennomgås regelmessig av foretakets øverste beslutningstaker med det formål å 

etableringsvirksomheter være driftssegmenter før de opptjener driftsinntekter.

6  Det er ikke alle deler av et foretak som nødvendigvis er et driftssegment eller del av et driftssegment. Et 

For formålet med denne IFRS er et foretaks pensjonsordninger ikke driftssegmenter.

Denne funksjonen er å tilordne ressurser til og å vurdere inntjeningen til et foretaks driftssegmenter. Et foretaks 

gruppe av styremedlemmer eller andre.
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driftssegmenter. Et foretak kan imidlertid utarbeide rapporter der dets forretningsvirksomhet presenteres på 

informasjon som presenteres for styret.

bestemt tittel. Øverste beslutningstaker kan også være segmentleder for enkelte driftssegmenter. En leder kan 

settet av bestanddeler som utgjør driftssegmentene.

for. Denne strukturen kalles noen ganger en matriseorganisasjon. I noen foretak har for eksempel enkelte 

fastsette hvilket sett av bestanddeler som utgjør driftssegmenter i henhold til det grunnleggende prinsippet.

11  Et foretak skal gi separat informasjon om hvert enkelt driftssegment som

b) overstiger de kvantitative grensene i nr. 13.

Nr. 14–19 angir andre situasjoner der det skal gis separat informasjon om et driftssegment.

Kriterier for sammenslåing

kjennetegn. Det kan for eksempel ventes at to driftssegmenter vil ha likeartede langsiktige gjennomsnittlige 

sammen i ett driftssegment dersom sammenslåingen er i samsvar med det grunnleggende prinsippet i denne 

henseender:

offentlige tjenester.

Kvantitative grenser

13  Et foretak skal gi separat informasjon om et driftssegment som oppfyller noen av de følgende kvantitative 
grensene:

driftssegmentene.

b) Det absolutte beløpet for driftssegmentets rapporterte resultat utgjør minst ti prosent av det høyeste i 
absoluttverdi av i) det samlede rapporterte overskuddet fra alle driftssegmentene som ikke har rapportert 

underskudd.
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og det gis opplysninger om dem separat dersom ledelsen antar at informasjon om segmentet vil være nyttig for 

segmenter (selv om de ikke oppfyller kriteriene i nr. 13) inntil minst 75 prosent av foretakets driftsinntekter er 
inkludert i de rapporteringspliktige segmentene.

fordelte avstemmingsposter i de avstemminger som kreves av nr. 28. Kildene til driftsinntekter som er inkludert 

den ville være urimelig store.

19  Det kan være en praktisk grense for hvor mange rapporteringspliktige segmenter et foretak kan opplyse om 

en slik praktisk grense er nådd.

virksomhet innenfor.

presenteres resultatregnskap for

foretaket som beskrevet i nr. 28.

Avstemminger mellom rapporteringspliktige segmenters balanse og foretakets balanse kreves for hvert 
tidspunkt da en balanse presenteres. Informasjon om tidligere perioder skal omarbeides som beskrevet i nr. 29 
og 30.

Allmenn informasjon

22  Et foretak skal opplyse om følgende:

organisasjonsgrunnlaget (for eksempel om ledelsen har valgt å organisere foretaket etter forskjeller 

b) typer produkter og tjenester som hvert enkelt rapporteringspliktig segment får sine driftsinntekter fra.
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Informasjon om resultat, eiendeler og forpliktelser

23  Et foretak skal rapportere en måling av resultatet og samlede eiendeler for hvert enkelt rapporteringspliktig 
segment. Et foretak skal rapportere en måling av forpliktelser for hvert enkelt rapporteringspliktig segment 
dersom et slikt beløp innberettes regelmessig til foretakets øverste beslutningstaker. Et foretak skal også gi 
følgende opplysninger om hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom de angitte beløpene er inkludert 

av segmentets resultat:

f) vesentlige poster av inntekter og kostnader som det opplyses om i samsvar med nr. 86 i IAS 1: «Presentasjon 

i) andre vesentlige ikke-kontante kostnader enn avskrivning.

Et foretak skal rapportere renteinntekter atskilt fra rentekostnader for hvert enkelt rapporteringspliktig 

beslutningstaker først og fremst bruker netto renteinntekter til å vurdere segmentets inntjening og til å ta 
beslutninger om hvilke ressurser som skal tilordnes segmentet. I dette tilfellet kan et foretak rapportere det 

24  Et foretak skal også gi følgende opplysninger om hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom de angitte 

i denne målingen av segmenteiendeler:

a) investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter som regnskapsføres etter 

b) omfanget av tilganger til andre anleggsmidler(1

i henhold til forsikringskontrakter.

dersom de er inkludert i målingen av det segmentresultatet som benyttes av øverste beslutningstaker. Tilsvarende 

disse beløpene tilordnes på et rimelig grunnlag.

segmenteiendelene og segmentforpliktelsene rapporteres i samsvar med denne målingen. Dersom øverste 

(1

gjenvunnet mer enn tolv måneder etter balansedagen.
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målingsprinsippene som er mest konsistente med dem som benyttes ved måling av tilsvarende beløp i foretakets 

for hvert enkelt rapporteringspliktig segment. Et foretak skal minst opplyse om følgende:

a) Regnskapsgrunnlaget for alle transaksjoner mellom rapporteringspliktige segmenter.

b) Arten av eventuelle forskjeller mellom målingene av rapporteringspliktige segmenters resultat og 
foretakets resultat før skattekostnader eller –inntekter og avviklet virksomhet (dersom dette ikke framgår 
av avstemmingene omhandlet i nr. 28). Disse forskjellene kan omfatte regnskapsprinsipper og prinsipper 

segmentinformasjonen.

foretakets eiendeler (dersom dette ikke framgår av avstemmingene omhandlet i nr. 28). Disse forskjellene 

er nødvendige for å forstå den rapporterte segmentinformasjonen.

d) Arten av eventuelle forskjeller mellom målingene av det rapporteringspliktige segmentets forpliktelser og 
foretakets forpliktelser (dersom dette ikke framgår av avstemmingene omhandlet i nr. 28). Disse forskjellene 
kan omfatte regnskapsprinsipper og prinsipper for tilordning av forpliktelser som regnskapsføres i 

e) Arten av eventuelle endringer fra tidligere perioder i de målemetodene som benyttes til å fastsette det 

f) Arten og virkningen av eventuelle asymmetriske tilordninger til rapporteringspliktige segmenter. Et foretak 
kan for eksempel tilordne avskrivingskostnader til et segment uten å fordele de tilknyttede avskrivbare 
eiendelene til dette segmentet.

Avstemminger

28  Et foretak skal gi følgende avstemminger:

a) Mellom de samlede rapporteringspliktige segmentinntektene og foretakets driftsinntekter.

b) Mellom målingene av de rapporteringspliktige segmentenes samlede resultat og foretakets resultat før 
kostnad (inntekt) ved skatt og avviklet virksomhet. Dersom et foretak fordeler poster som for eksempel 

segmentenes samlede målinger av resultatet til foretakets resultat etter disse postene.

d) Mellom de samlede rapporteringspliktige segmentforpliktelsene og foretakets forpliktelser dersom 
segmentforpliktelsene rapporteres i samsvar med nr. 23.

e) Mellom de rapporteringspliktige segmentenes samlede beløp for hver enkelt opplysning som gis om andre 

som kreves for å avstemme det rapporteringspliktige segmentresultatet og foretakets resultat som oppstår ved 

Omarbeiding av tidligere rapportert informasjon

29  Dersom et foretak endrer sin interne organisasjonsstruktur på en slik måte at det rapporteringspliktige segmentets 

skal et foretak opplyse om hvorvidt det har omarbeidet de tilsvarende postene med segmentinformasjon for 
tidligere perioder.
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30 Dersom et foretak har endret sin interne organisasjonsstruktur på en slik måte at sammensetningen av foretakets 

mindre den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den vil være urimelig 
store.

rapporteringspliktig segment. I noen foretak er forretningsvirksomheten ikke organisert på grunnlag av 

foretak kan det hende at de rapporteringspliktige segmentene rapporterer driftsinntekter fra en rekke produkter 

levere produkter og tjenester som i hovedsak er like. På samme måte kan det hende at de rapporteringspliktige 

er gitt som del av den rapporteringspliktige segmentinformasjonen som kreves av denne IFRS.

Informasjon om produkter og tjenester

tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den vil være urimelig store; i så fall skal det opplyses om dette. Omfanget 

informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den er urimelig store:

andre stater som foretaket får sine driftsinntekter fra. Dersom vesentlige driftsinntekter fra eksterne kunder 

opplyse om grunnlaget for å henføre driftsinntekter fra eksterne kunder til enkelte stater.

b) Andre anleggsmidler(1

kan et foretak opplyse om grupper av stater.

Informasjon om viktige kunder

34  Et foretak skal gi informasjon om i hvilken grad det er avhengig av sine viktige kunder. Dersom driftsinntektene 

hvilket segment eller hvilke segmenter som rapporterer disse driftsinntektene. Foretaket trenger ikke gi 

segment rapporterer fra denne kunden. For formålet med denne IFRS skal en foretaksgruppe som etter hva et 

(1

gjenvunnet mer enn tolv måneder etter balansedagen.
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35  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 

36  Segmentinformasjon for tidligere år som rapporteres som sammenligningsinformasjon for det opprinnelige 

informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den er altfor store.

Vedlegg A

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Driftssegment Et driftssegment er en bestanddel i et foretak

a) som driver forretningsvirksomhet som gjør at foretaket får 
driftsinntekter og pådrar seg kostnader (herunder driftsinntekter og 
kostnader knyttet til transaksjoner med andre bestanddeler i samme 

b) hvis driftsresultater gjennomgås regelmessig av foretakets øverste 
beslutningstaker med det formål å avgjøre hvilke ressurser som skal 
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IFRIC-TOLKNING 1

for plikter som et foretak pådrar seg enten når enheten anskaffes eller som en følge av at enheten i løpet av 
en bestemt periode er benyttet til andre formål enn til å produsere beholdninger i løpet av perioden. IAS 37 
inneholder krav til hvordan stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser skal måles. 
Denne tolkning gir veiledning om hvordan virkningene av endringer i målingen av eksisterende stengnings- og 
rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser skal regnskapsføres.

2  Denne tolkning kommer til anvendelse på endringer i målingen av eksisterende stengnings- og 
rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser som er både

og

b) innregnet som forpliktelse i samsvar med IAS 37.

3  Denne tolkning omhandler hvordan virkningene av følgende hendelser som endrer målingen av eksisterende 
stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser skal regnskapsføres: 

a) en endring i den estimerte utgående strømmen av ressurser som omfatter økonomiske fordeler (for 

KONSENSUS

4  Endringer i målingen av en eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelse og en tilsvarende 
forpliktelse som er resultat av endringer i den estimerte tidsplanen eller det estimerte beløpet for den utgående 

5  Dersom den tilknyttede eiendelen måles ved hjelp av anskaffelseskostmodellen:

eiendelens anskaffelseskost i inneværende periode.
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umiddelbart innregnes i resultatet.

en indikasjon på at eiendelens nye balanseførte verdi ikke vil være fullt ut gjenvinnbar. Dersom en slik 

og regnskapsføre et eventuelt tap ved verdifall i samsvar med IAS 36.

a) fører endringer i forpliktelsen til endringer i verdireguleringsreserven som har vært innregnet for denne 

i) en nedgang i forpliktelsen (med forbehold for bokstav b)) skal krediteres direkte til 

den reverserer negativ verdireguleringsreserve for eiendelen som tidligere har vært innregnet i 

verdireguleringsreserven i egenkapitalen inntil et beløp tilsvarende en eventuell kreditsaldo i 

b) og i tilfelle en reduksjon i forpliktelsen overstiger den balanseførte verdien som ville ha vært innregnet 

balanseførte verdien ikke avviker vesentlig fra den verdi som ville ha blitt beregnet ved hjelp av den 
virkelige verdien på balansedagen. Enhver slik verdiregulering skal tas hensyn til ved fastsettelsen av 
beløpene som skal føres i resultatet og egenkapitalen i henhold til bokstav a). Dersom en verdiregulering 

d) krever IAS 1 at det i regnskapet gis opplysninger om endringer i egenkapital for alle inntekts- eller 
kostnadsposter som blir innregnet direkte i egenkapitalen. For å oppfylle dette kravet skal endringen i 

opplysning om hva det er.

7  Eiendelens avskrivbare beløp blir avskrevet over eiendelens utnyttbare levetid. Når den tilknyttede eiendelen 

etter hvert som de skjer. Dette gjelder både i henhold til anskaffelseskostmodellen og verdireguleringsmodellen.

som den skjer. Den tillatte alternative metoden for kapitalisering i henhold til IAS 23 er ikke tillatt.

IKRAFTTREDELSE

9  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. september 2004 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en periode 

1).

(1

mindre foretaket anvender den reviderte utgaven av den nevnte standarden for den tidligere perioden.
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IFRIC-TOLKNING 2

Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter

1)

1  Samvirker og andre lignende foretak dannes av grupper av personer med det formål å oppfylle felles økonomiske 

å fremme sine medlemmers økonomiske interesser gjennom felles forretningsdrift (prinsippet om selvhjelp). 

instrument. Disse prinsippene er vanskelige å anvende på medlemsandeler i samvirkeforetak. Noen av IASBs 
fullmaktsgivere har bedt om hjelp til å forstå hvordan prinsippene i IAS 32 skal anvendes på medlemsandeler 

foretakets egne egenkapitalinstrumenter.

KONSENSUS

egenkapital. Disse vilkårene omfatter relevante lokale lover og forskrifter samt foretakets vedtekter slik de 

vedtektene.

7  Medlemsandeler er egenkapital dersom foretaket har en ubetinget rett til å nekte innløsning av andelene.

8  Lokale lover og forskrifter eller foretakets vedtekter kan pålegge ulike typer forbud mot innløsning av 

egenkapital. Bestemmelser i lokale lover og forskrifter eller i foretakets vedtekter som forhindrer innløsning 

(1
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imidlertid ikke at medlemsandeler er egenkapital.

9  Et ubetinget forbud kan være absolutt på den måten at all innløsning er forbudt. Et ubetinget forbud kan 
være partielt på den måten at det forbyr innløsning av medlemsandeler dersom en innløsning ville medføre 
at antallet andeler eller størrelsen på innskuddskapital fra medlemsandeler ville falle under et visst nivå. 

har en ubetinget rett til å nekte innløsning som beskrevet i nr. 7. I noen tilfeller kan antallet andeler eller 

tidspunktet da beløpet kunne kreves betalt (se eksempel 3).

11  I samsvar med kravet i IAS 32 nr. 35 skal utdelinger til innehavere av et egenkapitalinstrument innregnes 

IKRAFTTREDELSE

14  Denne tolkning har samme ikrafttredelsestidspunkt og overgangskrav som dem som gjelder for IAS 32 (revidert 
i 2003). Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 
2005 eller senere. Dersom et foretak anvender denne tolkning på perioder som begynner tidligere enn 1. januar 

Vedlegg

Dette vedlegg er en integrert del av denne tolkning.

A1 Dette vedlegg inneholder sju eksempler på anvendelse av IFRICs konsensus. Eksemplene utgjør ikke en 

Eksempel 1

Saksforhold

inneholder ingen ytterligere bestemmelser om hvordan en slik beslutning skal tas eller begrenses. Foretaket har 
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følgende: 

grunn av restriksjoner på utbetaling av utbytte på de ordinære aksjene dersom utbytte ikke blir betalt på 

Eksempel 2

Saksforhold

A4  I henhold til foretakets vedtekter er det bare foretaket som kan treffe beslutning om innløsning. I vedtektene 
står det imidlertid at et ønske om innløsning godkjennes automatisk med mindre foretaket ikke er i stand til å 
foreta utbetalinger uten å bryte lokale forskrifter med hensyn til likviditet eller reserver.

Preferanseaksjer kan utstedes med ulike rettigheter. Når det skal fastsettes om en preferanseaksje er en 

preferanseaksje som for eksempel inneholder bestemmelser om innløsning på et bestemt tidspunkt eller etter 

eiendeler til innehaveren av aksjen. En utsteders mulige manglende evne til å oppfylle en plikt om å innløse en 
preferanseaksje når utstederen i henhold til kontrakt er forpliktet til dette, enten på grunn av mangel på midler, 
en lovfestet restriksjon eller utilstrekkelige overskudd eller reserver, vil ikke fjerne denne plikten. [Kursivering 

Eksempel 3

Saksforhold

A6  Et samvirkeforetak har tidligere utstedt andeler til sine medlemmer på forskjellige tidspunkter og med 
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Andelene kan innløses umiddelbart til pålydende.

A7  I henhold til foretakets vedtekter kan kumulative innløsninger ikke overstige 20 prosent av det høyeste 
antallet medlemsandeler som på noe tidspunkt har vært utestående. 31. desember 20X2 har foretaket 200 000 

ingen andeler er tidligere blitt innløst. 1. januar 20X3 endrer foretaket sine vedtekter og øker det tillatte nivået 
for antall kumulative innløsninger til 25 prosent av det høyeste antallet medlemsandeler som på noe tidspunkt 
har vært utestående.

Før  ved tek tene  endres

anfordringselement (for eksempel et bankinnskudd på anfordring) er ikke mindre enn det beløpet som skal 

beløpet som kan utbetales umiddelbart i henhold til innløsningsbestemmelsene.

A9  1. januar 20X1 er det høyeste beløpet som kan utbetales i henhold til innløsningsbestemmelsene lik 20 000 

som egenkapital. 1. januar 20X2 stiger imidlertid det høyeste beløpet som kan innløses i henhold til 

mellom 1. januar 20X1 og 31. desember 20X2.

E t t e r  a t  ved tek tene  e r  endre t

A10  Som følge av endringen i vedtektene kan samvirkeforetaket nå avkreves å innløse høyst 25 prosent av sine 

Eksempel 4

Saksforhold

forbyr foretaket å innløse medlemsandeler dersom foretaket gjennom slik innløsning ville få redusert 
innskuddskapitalen fra andelene til under 75 prosent av det høyeste beløpet fra innskuddskapitalen til 
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å innløse mer enn et angitt beløp av innskuddskapitalen. Derfor vil den delen av medlemsandeler som er 

enn ved avvikling av foretaket.

Eksempel 5

Saksforhold

A14  Saksforholdene i dette eksempelet er de samme som i eksempel 4. I tillegg vil de likviditetskrav som pålegges 

med mindre foretakets kontantbeholdning og kortsiktige investeringer overstiger et angitt beløp. Følgene av 

medlemsandelene.

nekte innløsning og ikke på betingede restriksjoner som forhindrer innløsning bare dersom likviditetskrav 

Eksempel 6

Saksforhold

A16  I henhold til foretakets vedtekter er det forbudt å innløse andeler med et beløp som overstiger provenyet fra 

utstedelse av medlemsandeler skal anvendes til innløsing av andeler som medlemmene har krevd innløst. I de 

innløst.

ubetinget innløsningsforbud. Derfor medfører provenyet fra utstedelsen av medlemsandeler i de tre foregående 

fradrag for eventuelle andeler som er innløst i denne perioden.

Eksempel 7

Saksforhold

A18  Foretaket er en samvirkebank. I henhold til lokal lovgivning om samvirkebankers drift skal minst 50 prosent 

den omfatter medlemmers andelskonti) bestå av innskuddskapital fra medlemmene. Følgene av bestemmelsen 
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bare dersom de angitte betingelsene er oppfylt. Foretaket kan nærmere bestemt bli avkrevd å innløse samtlige 

angitt antall andeler eller en angitt del av innskuddskapitalen. Foretaket kan bare utsette innløsningen inntil en 
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IFRIC-TOLKNING 4

Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale

1  Et foretak kan inngå en avtale som består av en transaksjon eller en rekke sammenhørende transaksjoner som 

sammen med tilknyttede tjenester:

– 

– avtaler i telekommunikasjonsbransjen der leverandører av nettverkskapasitet inngår kontrakter med 

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

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

Denne tolkning behandler ikke hvordan det skal fastsettes når en del av en større eiendel i seg selv utgjør 
den underliggende eiendelen med henblikk på anvendelse av IAS 17. Ikke desto mindre faller avtaler der 

virkeområdet for denne tolkning.

4  Denne tolkning får ikke anvendelse på avtaler som er eller inneholder leieavtaler som er utelatt fra virkeområdet 
for IAS 17.

5  Denne tolkning omhandler følgende problemstillinger:

avtale er eller omfatter en leieavtale.

KONSENSUS

Fastsettelse av hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale

en vurdering av hvorvidt
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b) avtalen overdrar en rett til å bruke eiendelen.

Oppfyllelse av avtalen er avhengig av bruken av en særskilt eiendel

dersom oppfyllelsen av avtalen ikke er avhengig av bruken av den nærmere angitte eiendelen. Dersom 
leverandøren for eksempel har forpliktet seg til å levere en angitt mengde varer eller tjenester og har retten og 

leieavtale. Et garantiløfte som tillater eller krever utskiftning med de samme eller lignende eiendeler når 

Dessuten utelukker ikke en kontraktsbestemmelse (uansett om den er betinget eller ikke) som tillater eller 

behandling som leieavtale før utskiftningstidspunktet.

8  En eiendel er implisitt angitt dersom leverandøren for eksempel eier eller leier bare én eiendel som forpliktelsen 

forpliktelse ved bruk av alternative eiendeler.

Avtalen overdrar en rett til å bruke eiendelen

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

a) Kjøperen har evnen eller retten til å drifte eiendelen eller anvise andre til å drifte eiendelen på en måte som 

annen nytte av eiendelen.

og kjøperen oppnår eller kontrollerer mer enn en ubetydelig del av produksjonen eller annen nytte av 
eiendelen.

mer enn en ubetydelig del av den produksjon eller annen nytte som produseres av eiendelen i avtalens 

eller svarende til gjeldende markedspris per produsert enhet på tidspunktet for levering av produksjonen.

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

av alle fakta og omstendigheter. En revurdering av hvorvidt avtalen inneholder en leieavtale etter avtalens 
begynnelse skal bare foretas dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

forlengelsens varighet opprinnelig inngikk i leieperioden i samsvar med IAS 17 nr. 4. En fornyelse eller 
forlengelse av avtalen som ikke omfatter endring av noen av vilkårene i den opprinnelige avtalen før 

forlengelsesperioden.

utstyr.

11  En revurdering av en avtale skal baseres på de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for 

mengde produksjon som skal leveres til kjøperen eller andre potensielle kjøpere) utløser ikke en revurdering. 

revurderingen.
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Hvordan skille leiebetalinger fra andre betalinger 

samsvar med andre standarder.

(for eksempel for tjenester og anskaffelseskost for innsatsvarer).

14  I noen tilfeller krever utskilling av leiebetalinger fra betalinger for andre elementer i avtalen at kjøperen bruker 
en estimeringsteknikk. En kjøper kan for eksempel estimere leiebetalingene under henvisning til en leieavtale 

fra de samlede betalingene i henhold til avtalen.

1

i) opplyse om disse betalingene separat fra minsteleiebetalingene for andre avtaler som ikke omfatter 

som ikke er leie.

IKRAFTTREDELSE

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

17  IAS 8 angir hvordan et foretak skal anvende en endring i regnskapsprinsipper som er resultatet av 
førstegangsanvendelse av en tolkning. Det kreves ikke at et foretak overholder disse kravene ved 
førstegangsanvendelse av denne tolkning.
6-9 i tolkningen på avtaler som foreligger ved begynnelsen av den tidligste perioden som det presenteres 

ved begynnelsen av denne perioden.

(1
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IFRIC-TOLKNING 5

Rettigheter til andeler i stengnings-, rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond

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

konkurs.

potensielt misforhold mellom størrelsen på en innskyters innskudd (basert på nåværende virksomhet) og 
verdien som kan realiseres fra fondet (basert på tidligere virksomhet).

3  Et slikt fond har vanligvis følgende egenskaper:

a) Fondet administreres separat av uavhengige fondsforvaltere.

begrensninger som er fastsatt i fondets vedtekter og i eventuell gjeldende lovgivning eller andre 
bestemmelser.

og av innskyterens andel av eiendelene i fondet.

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



2.10.2014 Nr. 56/1713EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

som har begge de følgende egenskapene:

a) eiendelene administreres separat (enten ved at de holdes i et atskilt juridisk foretak eller som atskilte 

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

6  Denne tolkning omhandler følgende problemstillinger:

KONSENSUS

Regnskapsføring av andeler i et fond

7  Innskyteren skal innregne sin plikt til å betale stengningsutgifter som forpliktelse og innregne sin andel i fondet 

andel i fondet i samsvar med nevnte standarder.

retten til å motta refusjon fra fondet som en refusjon i samsvar med IAS 37. Slik refusjon skal måles til det 
laveste av

b) innskyterens andel av den virkelige verdien av de av fondets nettoeiendeler som er henførbare til innskytere.

skal innregnes i resultatet i den perioden endringene skjer.

Regnskapsføring av plikter til å betale ytterligere innskudd

innskyter går konkurs eller dersom verdien av fondets investeringseiendeler reduseres så mye at eiendelene 

omfattes av IAS 37. Innskyteren skal innregne en forpliktelse bare dersom det er sannsynlig at det vil bli betalt 
inn ytterligere innskudd.

Opplysninger

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

skal han gi de opplysninger som kreves av IAS 37 nr. 86.
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IKRAFTTREDELSE

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

15  Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med kravene i IAS 8.
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IFRIC-TOLKNING 6

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 

spørsmål om når forpliktelsen for fjerning av elektrisk og elektronisk utstyr skal innregnes. Direktivet skiller 

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 

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 

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 

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 

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.

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 a) for innregning av en avsetning for utgifter til 
avfallshåndtering:
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KONSENSUS

9 Deltakelse i markedet i løpet av målingsperioden er den forpliktende hendelsen i samsvar med IAS 37 nr. 14 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 

av målingsperioden. Tidsplanen for den forpliktende hendelsen kan også være uavhengig av den bestemte 
perioden da 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 

11  Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 8.
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IFRIC-TOLKNING 7

1  Denne tolkning gir veiledning om hvordan kravene i IAS 29 skal anvendes i en rapporteringsperiode der et 
foretak kan påvise(1

KONSENSUS

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 

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:

de nominelle balanseførte verdiene for sine ikke-monetære poster på tidspunktet for rapporteringsperiodens 
åpningsbalanse ved å anvende den målenhet som gjelder på dette tidspunktet.

i målenhet fra tidspunktet for rapporteringsperiodens åpningsbalanse og fram til rapporteringsperiodens 
balansedag.

regnskapsperioden da foretaket anvender IAS 29.

(1
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IKRAFTTREDELSE

6 Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. mars 2006 eller 
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IFRIC-TOLKNING 8

1  IFRS 2 får anvendelse på aksjebaserte betalingstransaksjoner der foretaket mottar eller anskaffer varer eller 

eiendeler eller tjenester som vederlag for utstedelse av foretakets egenkapitalinstrumenter. IFRS 2 får også 

på grunnlag av kursen til (eller verdien av) foretakets aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter.

2  I noen tilfeller kan det imidlertid være vanskelig å dokumentere at varer eller tjenester er (eller vil bli) mottatt. 

situasjon kan oppstå i transaksjoner med andre parter.

aksjebaserte betalingens virkelige verdi på tildelingstidspunktet (IFRS 2 nr. 11)(1). Derfor kreves det ikke at 
foretaket direkte måler den virkelige verdien av mottatte tjenester som de ansatte har ytt.

pålitelig måte. I slike situasjoner krever IFRS 2 at transaksjonen måles til den virkelige verdien av varene 
eller tjenestene på tidspunktet da foretaket mottar varene eller motparten yter tjenesten (IFRS 2 nr. 13). Derfor 

som er mottatt fra andre parter enn ansatte. Dette reiser et spørsmål om hvorvidt IFRS får anvendelse dersom 

den bestemte aktuelle aksjebaserte betalingen. Et foretak kan for eksempel være pålagt gjennom lovgivning at 

derfor kan disse aksjene ha en virkelig verdi som er lavere enn den virkelige verdien av aksjer som ellers er 
identiske og som ikke er underlagt slike restriksjoner. Dersom spørsmålet i nr. 4 skulle oppstå i forbindelse med 

restriksjoner.

6 IFRS 2 får anvendelse på transaksjoner der et foretak eller et foretaks aksjeeiere har fått tildelt 
egenkapitalinstrumenter(2) eller har pådratt seg en forpliktelse til å overføre kontanter eller andre eiendeler til 
beløp som er basert på kursen til (eller verdien av) foretakets aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter. Denne 

seg å være mindre enn den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene eller forpliktelsen som 
foretaket har pådratt seg. Denne tolkning får imidlertid ikke anvendelse på transaksjoner som faller utenfor 
virkeområdet for IFRS 2 i samsvar med nr. 3–6 i nevnte IFRS.

(1) I henhold til IFRS 2 skal alle henvisninger til ansatte omfatte andre som yter tilsvarende tjenester.
(2
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der et foretak mottar varer eller tjenester som vederlag for foretakets egenkapitalinstrumenter. Dette omfatter 

eller tjenester) er (eller vil bli) mottatt.

mellom den virkelige verdien av den aksjebaserte betalingen og den virkelige verdien av eventuelle 

den er gjort opp.

IKRAFTTREDELSE

13  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. mai 2006 eller 
senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne tolkning på perioder som 

overgangsbestemmelsene i IFRS 2.
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Revurdering av innebygde derivater

som også omfatter en ikke-derivativ vertskontrakt — med den virkning at noe av kontantstrømmene til det 

2  IAS 39 nr. 11 krever at et innebygd derivat skal bare skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et 
derivat dersom

a) de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen ved det innebygde derivatet ikke er nært 

3 Med forbehold for nr. 4 og 5 nedenfor får denne tolkning anvendelse på alle innebygde derivater som omfattes 
av IAS 39.

4  Denne tolkning omhandler ikke spørsmål vedrørende ny måling som følge av at innebygde derivater revurderes.

og heller ikke eventuell revurdering av slike kontrakter på overtakelsestidspunktet.

inneholder eventuelle innebygde derivater som skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som derivater 
i henhold til standarden. Denne tolkning omhandler følgende problemstillinger:

b) Bør en førstegangsbruker foreta sin vurdering på grunnlag av de vilkår som var gjeldende da foretaket 

KONSENSUS

7  Et foretak skal vurdere om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et 

kontraktens vilkår er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers 

hvorvidt en endring av kontantstrømmen er vesentlig ved å vurdere i hvilket omfang de forventede framtidige 

hvorvidt endringen er vesentlig i forhold til tidligere forventede kontantstrømmer knyttet til kontrakten.
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8  En førstegangsbruker skal vurdere hvorvidt det kreves at et innebygd derivat skilles fra vertskontrakten og 
regnskapsføres på grunnlag av de vilkår som var gjeldende på det seneste av de følgende to tidspunkter: 

nr. 7.

9  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juni 2006 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en periode 

tilbakevirkende kraft.
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1  Et foretak skal på hvert rapporteringstidspunkt vurdere om det har forekommet verdifall på goodwill og på 
hver balansedag vurdere om det har forekommet verdifall på investeringer i egenkapitalinstrumenter og på 

balansedager kan forholdene imidlertid ha endret seg i så stor grad at tapet ved verdifall ville ha blitt mindre 
eller kunne vært unngått dersom vurderingen av verdifallet hadde vært gjort først på dette tidspunktet. Denne 
tolkning gir veiledning i hvorvidt slike tap ved verdifall i det hele tatt bør reverseres.

2  Tolkningen omhandler samspillet mellom kravene i IAS 34 og innregningen av tap ved verdifall på goodwill 

årsregnskap.

3  I IAS 34 nr. 28 kreves det at et foretak anvender de samme regnskapsprinsipper i delårsregnskapet som i 

kvartalsvis) ikke må påvirke målingen av dets årsresultat. For dette formål skal måling i forbindelse med 

4  I IAS 36 nr. 124 fastslås følgende: «Et tap ved verdifall innregnet for goodwill skal ikke reverseres i en 

5  I IAS 39 nr. 69 fastslås følgende: «Tap ved verdifall innregnet i resultatet for en investering i et 

eksempel et tap ved verdifall på et unotert egenkapitalinstrument som ikke blir balanseført til virkelig verdi 

7  Tolkningen omhandler følgende problemstilling:

KONSENSUS

8  Et foretak skal ikke reversere et tap ved verdifall innregnet i en tidligere delårsperiode når det gjelder goodwill 

mellom IAS 34 og andre standarder.

10  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. november 
2006 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en 

tolkningen fremadrettet på goodwill fra tidspunktet da foretaket først anvendte IAS 36. Foretaket skal anvende 
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IFRS 2 — Transaksjoner med konsernets aksjer og egne aksjer

1  Denne tolkning omhandler to problemstillinger. Den første er hvorvidt følgende transaksjoner i henhold til 
kravene i IFRS 2 bør regnskapsføres som transaksjoner som gjøres opp enten i egenkapital eller i kontanter: 

og velger eller er forpliktet til å kjøpe egenkapitalinstrumenter (dvs. egne aksjer) fra en annen part for å 

b) et foretak tildeler sine ansatte rettigheter til egenkapitalinstrumenter i foretaket (for eksempel 

nødvendige egenkapitalinstrumentene til rådighet.

innenfor samme konsern. Ansatte i et datterforetak får for eksempel tildelt rettigheter til morforetakets 
egenkapitalinstrumenter som vederlag for tjenester som de har ytt til datterforetaket. I IFRS 2 nr. 3 fastslås 
følgende: 

I denne IFRS anses overføringer av et foretaks egenkapitalinstrumenter av foretakets aksjonærer til parter som 

mindre overføringen klart har et annet formål enn betaling for varer eller tjenester levert til foretaket. Dette 
gjelder også for overføringer av foretakets morforetaks egenkapitalinstrumenter, eller egenkapitalinstrumenter 
tilhørende et annet foretak i samme konsern som foretaket, til parter som har levert varer eller tjenester til 
foretaket.

IFRS 2 gir imidlertid ingen veiledning i hvordan slike transaksjoner skal regnskapsføres i det individuelle eller 

3  Den andre problemstillingen omhandler derfor følgende aksjebaserte betalingsordninger:

a) et morforetak tildeler rettigheter til foretakets egenkapitalinstrumenter direkte til datterforetakets 
ansatte: morforetaket (ikke datterforetaket) har plikt til å gi datterselskapets ansatte de nødvendige 

b) et datterforetak tildeler sine ansatte rettigheter til sine egenkapitalinstrumenter: datterforetaket har plikt til 
å gi sine ansatte de nødvendige egenkapitalinstrumentene.

4  Tolkningen omhandler hvordan de aksjebaserte betalingsordningene fastlagt i nr. 3 bør regnskapsføres i 

5  Det kan foreligge en ordning mellom et morforetak og dets datterforetak som krever at datterforetaket skal 
betale morforetaket for at egenkapitalinstrumentene stilles til rådighet for de ansatte. Tolkningen omhandler 
ikke hvordan en slik konsernintern betalingsordning skal regnskapsføres.

betalingstransaksjoner med vareleverandører eller tjenesteytere som ikke er ansatt.
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KONSENSUS

Aksjebaserte betalingsordninger som omfatter et foretaks egne egenkapitalinstrumenter (nr. 1)

7  Aksjebaserte betalingstransaksjoner der et foretak mottar tjenester som vederlag for sine egne 

uansett om foretaket selv velger eller er pålagt å kjøpe disse egenkapitalinstrumentene fra en annen part for å 
oppfylle sine plikter overfor sine ansatte i henhold til den aksjebaserte betalingsordningen. Dette gjelder også 
uansett om

a) den ansattes rettigheter til foretakets egenkapitalinstrumenter ble tildelt av foretaket selv eller av dets 

b) den aksjebaserte betalingsordningen ble innført av foretaket selv eller av dets aksjonær(er).

Aksjebaserte betalingsordninger som omfatter morforetakets egenkapitalinstrumenter

Et morforetak tildeler datterforetakets ansatte rettigheter til sine egenkapitalinstrumenter (nr. 3 a))

8  Forutsatt at den aksjebaserte ordningen regnskapsføres i morforetakets konsernregnskap som oppgjort i 

innregnet i egenkapitalen som bidrag fra morforetaket.

forutsatt at de ansatte fortsetter å tjenestegjøre i konsernet i en viss periode uten opphold. En ansatt i ett 

uten at den ansattes rettigheter til morforetakets egenkapitalinstrumenter i henhold til den opprinnelige 
aksjebaserte betalingsordningen påvirkes. Hvert datterforetak skal måle de tjenestene som mottas fra den 

grunnlag av den innvinningsperioden som den ansatte har tjenestegjort i hvert av datterforetakene.

10  Etter en slik overføring mellom konsernforetak er det mulig at den ansatte ikke lenger oppfyller andre 

slutter i konsernet før tjenesteperiodens utløp. I dette tilfellet skal hvert datterforetak justere det beløpet som 

Dersom morforetakets tildelte rettigheter til egenkapitalinstrumenter ikke innvinnes fordi en ansatt ikke 

Et datterforetak tildeler sine ansatte rettigheter til morforetakets egenkapitalinstrumenter (nr. 3 b))

11  Datterforetaket skal regnskapsføre transaksjonen med sine ansatte som oppgjort i kontanter. Dette kravet 
gjelder uansett hvordan datterforetaket oppnår de egenkapitalinstrumentene som skal oppfylle dets plikter 
overfor de ansatte.

IKRAFTTREDELSE

12  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. mars 2007 eller 
senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på perioder som begynner 

overgangsbestemmelsene i IFRS 2.
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SIC-TOLKNING 7

Innføring av euro

tidspunkt.

2  Problemstillingen er hvordan av IAS 21 skal anvendes på overgangen fra de nasjonale valutaene til de 

KONSENSUS

fastsettelsen av valutakurser når stater slutter seg til ØMU på et senere tidspunkt.

4  I særdeleshet betyr dette at

eksisterende regnskapsprinsipper på valutagevinster og -tap knyttet til sikring mot valutarisikoen ved en 

inkluderes i tilknyttede eiendelers balanseførte verdi.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Oktober 1997.

IKRAFTTREDELSE

Denne tolkning trer i kraft 1. juni 1998. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med kravene i 
IAS 8.
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1  I enkelte stater kan offentlig støtte til foretak være rettet mot å oppmuntre eller være langsiktig støtte til 

må ikke nødvendigvis i særlig grad være knyttet til foretakets driftsaktiviteter. Eksempler på slik støtte er 
overføringer av ressurser fra offentlige myndigheter til foretak som

regnskapsføres i samsvar med nevnte standard.

KONSENSUS

andre vilkår som i særlig grad er knyttet til foretakets driftsaktiviteter enn kravet til å drive sin virksomhet i 
visse regioner eller industrisektorer. Slike tilskudd skal derfor ikke krediteres direkte mot egenkapitalen.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Januar 1998.

IKRAFTTREDELSE

Denne tolkning trer i kraft 1. august 1998. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 8.
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selskap eller et foretak uten selvstendig rettsevne. Et SPE blir ofte etablert ved hjelp av juridiske ordninger 

beslutningstakende myndighet over driften til et slikt SPE. Disse bestemmelsene angir ofte at de prinsippene 

selv om han kanskje eier lite eller ingenting av SPE-ets egenkapital.

4  IAS 27 krever konsolidering av foretak som er kontrollert av det rapporterende foretaket. Standarden gir 
imidlertid ikke eksplisitt veiledning for konsolidering av SPE-er.

5  Problemstillingen er under hvilke omstendigheter et foretak skal konsolidere et SPE.

6  Denne tolkning kommer ikke til anvendelse på pensjonsordninger eller ordninger for aksjebaserte ytelser som 
omfattes av IAS 19.

eller eliminering av følgene av et slikt salg ved konsolidering.

KONSENSUS

8  Et SPE skal konsolideres når det reelle innholdet i forholdet mellom et foretak og SPE-et indikerer at SPE-et 
kontrolleres av foretaket.

foretak eier halvparten eller mindre av stemmerettene i et annet foretak. Likedan kan kontroll foreligge selv i 
tilfeller der et foretak eier bare litt eller ingenting av SPE-ets egenkapital. Anvendelsen av begrepet kontroll 
krever i ethvert tilfelle skjønn i forhold til alle relevante faktorer.
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i tillegget til denne tolkning):

a) aktivitetene til et SPE blir i realiteten drevet på vegne av foretaket i henhold til foretakets særlige 

b) foretaket har i realiteten beslutningsmakt når det gjelder å oppnå størstedelen av fordelene fra aktivitetene 

d) foretaket beholder i realiteten størstedelen av restrisikoen eller eierrisikoen knyttet til SPE-et eller til dets 
eiendeler for å oppnå fordeler av dets aktiviteter.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Juni 1998.

IKRAFTTREDELSE

Denne tolkning trer i kraft for årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. juli 1999 eller senere. Det 
oppfordres til tidligere anvendelse. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 8.

Et foretak skal anvende endringene i nr. 6 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 

perioden.
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Felleskontrollerte foretak — ikke-monetære overføringer fra deltakere

1  IAS 31 nr. 48 viser til både overføringer fra og salg mellom en deltaker i felleskontrollert virksomhet og en 
felleskontrollert virksomhet på følgende måte: «Når en deltaker i felleskontrollert virksomhet overfører eller 

av gevinster og tap som er resultat av overføringer i form av ikke-monetære eiendeler til felleskontrollerte 
foretak.

2  Overføringer til et felleskontrollert foretak er overføringer av eiendeler av deltakere i en felleskontrollert 
virksomhet i bytte mot en egenkapitalinteresse i det felleskontrollerte foretaket. Slike overføringer kan ha 

3  Problemstillingene er:

a) når den tilhørende andelen av gevinst eller tap som er resultat av overføringer i form av en ikke-monetær 

felleskontrollert virksomhet.

4  Denne tolkning omhandler deltakerens regnskapsføring av ikke-monetære overføringer til et felleskontrollert 
foretak i bytte mot en egenkapitalinteresse i foretaket som blir regnskapsført ved hjelp av enten 
egenkapitalmetoden eller forholdsmessig konsolidering.

KONSENSUS

den andel av en gevinst eller et tap som er henførbar på egenkapitalinteressene til de andre deltakerne i den 

.

gevinst eller tap på transaksjonen innregnes i resultatet av deltakeren.
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ved bruk av egenkapitalmetoden. Slike urealiserte gevinster eller tap skal ikke presenteres som utsatte gevinster 
eller tap i deltakerens konsernbalanse.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Juni 1998.

IKRAFTTREDELSE

Denne tolkning trer i kraft for årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 1999 eller senere. 
Det oppfordres til tidligere anvendelse. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 8.

anvendes fremadrettet på framtidige transaksjoner.

perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Dersom et foretak anvender den nevnte standard på en 
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avtales at de første periodene av leietiden skal være uten leie eller leies til et redusert beløp.

KONSENSUS

for betalingene.

bruksfordelen av den leide eiendelen reduseres i.

tidsmønsteret for leietakers fordel av bruken av den leide eiendelen.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Juni 1998.

IKRAFTTREDELSE

Denne tolkning trer i kraft for leieperioder som begynner 1. januar 1999 eller senere.
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SIC-TOLKNING 21

Inntektsskatt — gjenvinning av ikke-avskrivbare verdiregulerte eiendeler

1  I henhold til IAS 12 nr. 51 skal målingen av forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt gjenspeile de skattemessige 
konsekvensene som er følgene av hvordan foretaket på balansedagen forventer å gjenvinne eller gjøre opp den 
balanseførte verdien av de eiendelene og forpliktelsene som fører til midlertidige forskjeller.

2  IAS 12 nr. 20 angir at verdiregulering av en eiendel ikke alltid påvirker den skattepliktige inntekten (det 

kanskje ikke blir justert som en følge av verdireguleringen. Dersom en framtidig gjenvinning av den balanseførte 

4  Denne tolkning kommer også til anvendelse på investeringseiendommer som blir balanseført til verdiregulerte 

anvendelse.

KONSENSUS

5  Eiendelen eller forpliktelsen ved utsatt skatt som oppstår av verdiregulering av en ikke-avskrivbar eiendel 

balanseførte verdi. Dersom skattelovgivningen angir en skattesats som skal anvendes på det skattbare beløpet 

eller eiendelen ved utsatt skatt som er knyttet til en ikke-avskrivbar eiendel.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

August 1999.

IKRAFTTREDELSE

Denne konsensus trer i kraft 15. juli 2000. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 8.
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Inntektsskatt — endringer i skattemessig status for et foretak eller foretakets aksjonærer

1 En endring i skattemessig status for et foretak eller for dets aksjeeiere kan få følger for foretaket ved at 
foretakets skattemessige forpliktelser eller eiendeler økes eller reduseres. Dette kan for eksempel skje ved en 

framtiden bli beskattet med en annen skattesats.

2  En endring i skattemessig status for et foretak eller for dets aksjeeiere kan få umiddelbare virkninger for 
foretakets nåværende skattemessige forpliktelser eller eiendeler. Endringen kan også øke eller redusere 

i skattemessig status har på de skattemessige konsekvensene som måtte oppstå ved en gjenvinning eller et 
oppgjør av den balanseførte verdien av foretakets eiendeler og forpliktelser.

3  Problemstillingen er hvordan et foretak skal regnskapsføre de skattemessige konsekvensene av en endring i 
skattemessig status for foretaket eller foretakets aksjeeiere.

KONSENSUS

4  En endring i skattemessig status for et foretak eller for dets aksjeeiere fører ikke til økninger eller reduksjoner i 
beløp som er innregnet direkte i egenkapitalen. De skattemessige konsekvensene av nåværende og utsatt skatt på 

gjelder transaksjoner og hendelser som i samme eller en annen periode fører til en direkte godskriving eller 
belastning av det innregnede egenkapitalbeløpet. De skattemessige konsekvensene som gjelder endringer i det 

godskrives egenkapitalen direkte.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

August 1999.

IKRAFTTREDELSE

Denne konsensus trer i kraft 15. juli 2000. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 8.
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Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale

ikke-nærstående parter (en investor) som har juridisk form av en leieavtale. Et foretak kan for eksempel leie 

de samme eiendelene tilbake. Formen på slike ordninger og deres vilkår og betingelser kan variere betydelig. 
I eksempelet med leie og tilbakeleie kan det være at ordningen er utformet for at investor skal oppnå en 

eiendel.

a) hvordan det skal avgjøres hvorvidt en serie av transaksjoner er forbundet med hverandre og skal 

i) hvorvidt en eventuell separat investeringskonto og eventuelle leiebetalingsplikter representerer 
eiendeler og forpliktelser for foretaket (se for eksempel det eksempelet som er beskrevet i vedlegg A 

iii) hvordan foretaket skal regnskapsføre et vederlag som det eventuelt mottar fra en investor.

KONSENSUS

som én transaksjon når den overordnede økonomiske virkningen ikke kan forstås uten henvisning til serien av 

4  Regnskapsføringen skal gjenspeile ordningens reelle innhold. Alle sider og konsekvenser av en ordning skal 

økonomisk virkning.

5  IAS 17 kommer til anvendelse når en ordnings reelle innhold inkluderer overdragelse av retten til å bruke en 
eiendel i en nærmere avtalt periode. Indikatorer som hver for seg viser at en ordning reelt ikke innebærer noen 

der

a) et foretak beholder alle risikoer og fordeler knyttet til eierskap av en underliggende eiendel og nyter godt 
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salgsopsjon som kan utøves til en pris som er vesentlig høyere enn den forventede virkelige verdien når 
den kan utøves).

separat investeringskonto og leiebetalingsplikter reelt sett representerer eiendeler og forpliktelser for foretaket. 
Indikatorer som sammen viser at en separat investeringskonto og leiebetalingsplikter reelt sett ikke oppfyller 

a) foretaket ikke er i stand til å kontrollere investeringskontoen etter egne formål og ikke har noen plikt til 
å betale leiebetalingene. Dette forekommer for eksempel når et forhåndsbetalt beløp blir plassert på en 

at leiebetalingsplikten skal betales fra midler på investeringskontoen og foretaket ikke har mulighet til å 

b) foretaket bare løper en liten risiko for å måtte foreta en refusjon av totalbeløpet fra et eventuelt vederlag 

en garanti). Bare liten risiko for betaling anses for eksempel å foreligge når vilkårene i ordningen krever 
at et forhåndsbetalt beløp blir investert i risikofrie eiendeler som forventes å generere tilstrekkelige 

investeringskontoen som ble opprettet med de første kontantstrømmene.

8  Kriteriene i IAS 18 nr. 20 skal anvendes på de faktiske forhold i og omstendighetene omkring hver enkelt 
ordning når det skal avgjøres når et vederlag skal innregnes som inntekt som et foretak kan motta. Faktorer 

a) plikter om enten å utføre eller avholde seg fra å utføre visse betydelige aktiviteter som er vilkår for å 

b) begrensninger som legges på bruken av den underliggende eiendelen som har som praktisk virkning å 

Dette forekommer for eksempel når 

i) den underliggende eiendelen ikke er en spesialisert eiendel som er nødvendig for at foretaket skal 

å investere et forhåndsbetalt beløp i eiendeler som har en mer enn ubetydelig risiko ved seg (for 

mulighet for at foretaket kan kreves å måtte betale et beløp.
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ved avgjørelsen av hvilke hensiktsmessige opplysninger som er nødvendige for å forstå ordningen og den 
regnskapsmessige behandlingen som er anvendt. Et foretak skal opplyse om følgende i hver regnskapsperiode 
der det foreligger en ordning:

inntekt i perioden og posten i resultatregnskapet der den er inkludert.

eller samlet for hver enkelt klasse av ordninger. En klasse er en gruppering av ordninger med underliggende 
eiendeler av tilsvarende art (for eksempel kraftverk).

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Februar 2000.

IKRAFTTREDELSE

Denne tolkning trer i kraft 31. desember 2001. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 
8.
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SIC-TOLKNING 29

– 

– 

– 

– 

– 

1  Et foretak (en konsesjonsinnehaver) kan tre inn i ordning med et annet foretak (en konsesjonsgiver) om å levere 
tjenester som gir allmennheten tilgang til viktige økonomiske og sosiale tjenester. Konsesjonsgiveren kan være 

regnskaps- eller informasjonsteknologifunksjoner).

2  En tjenesteutsettingsordning innebærer generelt at konsesjonsgiver i konsesjonsperioden overfører til 
konsesjonsinnehaver

i bytte mot at konsesjonsinnehaver

denne mottok ved begynnelsen av konsesjonsperioden og/eller overtok i løpet av konsesjonsperioden.

3  Det felles kjennetegnet for alle tjenesteutsettingsordninger er at konsesjonsinnehaver både får en rett og pådrar 
seg en plikt til å yte offentlige tjenester.

en konsesjonsgiver.

immaterielle eiendeler). En tjenesteutsettingsordning kan imidlertid innebære gjensidig uoppfylte kontrakter 

for tjenesteutsettingsordninger.

KONSENSUS

6  Alle sider ved en tjenesteutsettingsordning skal tas i betraktning ved avgjørelsen av hva som er hensiktsmessige 
opplysninger i notene. En konsesjonsinnehaver og en konsesjonsgiver skal gi følgende opplysninger for hver 
enkelt regnskapsperiode:
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d) endringer i ordningen som skjer i løpet av perioden.

tjenesteutsettingsordning eller samlet for hver klasse av tjenesteutsettingsordninger. En klasse er en gruppering 

og vannbehandlingstjenester).

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Mai 2001.

IKRAFTTREDELSE

Denne tolkning trer i kraft 31. desember 2001.
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SIC-TOLKNING 31

Driftsinntekter — byttehandel vedrørende reklametjenester

1  Et foretak (selgeren) kan tre inn i en byttehandel for å yte reklametjenester i bytte mot reklametjenester fra sin 

2  I enkelte tilfeller blir det ikke utvekslet kontanter eller annet vederlag mellom foretakene. I andre tilfeller blir 
det utvekslet like eller tilnærmet like beløp i kontanter eller annet vederlag.

Denne tolkning kommer bare til anvendelse på utveksling av reklametjenester som ikke tilsvarer hverandre. En 

henhold til IAS 18.

4  Problemstillingen er under hvilke omstendigheter en selger på en pålitelig måte kan måle driftsinntekter til den 
virkelige verdien av de reklametjenester som mottas eller ytes i en byttehandel.

KONSENSUS

reklametjenestenes virkelige verdi. En selger kan imidlertid på en pålitelig måte måle driftsinntekter til den 

som ikke er en byttehandel og som bare

og 

e) ikke har samme motpart som i byttehandelen.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Mai 2001.

IKRAFTTREDELSE

Denne tolkning trer i kraft 31. desember 2001. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med IAS 
8.
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SIC-TOLKNING 32

Immaterielle eiendeler — utgifter vedrørende nettsteder

1  Et foretak kan pådra seg interne utgifter ved utvikling og drift av foretakets eget nettsted for intern eller ekstern 
tilgang. Et nettsted utformet for tilgang utenfra kan benyttes til ulike formål som å fremme og reklamere for 

etter relevant informasjon.

2  Trinnene i utviklingen av et nettsted kan beskrives på følgende måte:

og velge foretrukne løsninger.

nettsidene.

4  Når interne utgifter ved utvikling og drift av foretakets eget nettsted for intern eller ekstern bruk skal 

b) hva som er den mest hensiktsmessige regnskapsmessige behandlingen av slike utgifter.

i henhold til IAS 16. Når et foretak dessuten pådrar seg utgifter vedrørende en Internett-tjenesteleverandør som 

tjenestene mottas.
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6  IAS 38 kommer ikke til anvendelse på immaterielle eiendeler som holdes av et foretak for salg som del av 
foretakets ordinære virksomhet (se IAS 2 og IAS 11) eller leieavtaler som faller inn under virkeområdet for 
IAS 17. Denne tolkning kommer heller ikke til anvendelse på utgifter ved utvikling eller drift av et nettsted 
(eller programvare for nettsteder) for salg til et annet foretak. Når et nettsted leies i henhold til en operasjonell 

leietaker anvende denne tolkning etter førstegangsinnregning av den leide eiendelen.

KONSENSUS

internt generert immateriell eiendel som er underlagt kravene i IAS 38.

kravet om å vise hvordan foretakets nettsted vil generere sannsynlige framtidige økonomiske fordeler i samsvar 

fra plassering av ordrer. Et foretak vil ikke kunne vise hvordan et nettsted som utelukkende eller i hovedsak 

kostnad når de påløper.

9  Eventuelle interne utgifter ved utvikling og drift av foretakets eget nettsted skal regnskapsføres i 
overensstemmelse med IAS 38. Arten av hver aktivitet som foretaket pådrar seg utgifter for (for eksempel 

skal vurderes for å fastsette den mest hensiktsmessige regnskapsmessige behandlingen (ytterligere veiledning 
er gitt i vedlegget til denne tolkning). Eksempler:

a) Planleggingstrinnet tilsvarer med hensyn til art forskningsfasen i IAS 38 nr. 54–56. Utgifter som påløper 

den utstrekning dette innholdet blir utviklet for andre formål enn å reklamere for og fremme et foretaks 

eiendel i samsvar med nr. 8 i denne tolkning når utgiftene kan henføres direkte til og er nødvendige 

eksempel skal utgifter til å kjøpe inn eller lage innhold (bortsett fra innhold som reklamerer for og 

inkluderes i anskaffelseskost for utvikling når dette vilkåret er oppfylt. Men i overensstemmelse med 
IAS 38 nr. 71 skal utgifter vedrørende en immateriell post som opprinnelig ble innregnet som kostnad 

publiseres på et nettsted).

førstegangsinnregning ved anvendelse av kravene i IAS 38 nr. 72-87. Det beste estimatet av et nettsteds 
utnyttbare levetid skal være kort.

TIDSPUNKT FOR KONSENSUS

Mai 2001.
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IKRAFTTREDELSE

overgangskravene i den versjonen av IAS 38 som ble utgitt i 1998. Når et nettsted derfor ikke oppfyller kriteriene 

________________________________
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