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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:

2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 14. februar 2008 kunngjorde IASB (International 

regnskapsstandard (IAS) nr. 32: «Finansielle 

krever at visse instrumenter som er utstedt av selskaper 

som egenkapital. Det kreves tilleggsopplysninger med 

oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 
med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 

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

Den europeiske unions tidende
(1

(2

med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 

(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

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

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 
endringer:

1. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 32: «Finansielle 

vedlegget til denne forordning.

fastsatt i vedlegget til denne forordning.

i samsvar med endringene av IAS 32 og IAS 1 som fastsatt 
i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av IAS 32 og IAS 1 

dag i det regnskapsåret som begynner etter 31. desember 2008.

(3

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009

av 21. januar 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 32 og IAS 1(*)

2014/EØS/56/50
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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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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IAS 32

IAS 1

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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FINANSIELLE INSTRUMENTER MED INNLØSNINGSRETT OG PLIKTER SOM OPPSTÅR VED 
AVVIKLING

Endringer av IFRS-er

 

(Illustrative Examples) vedlagt IAS 32. Endringene bygger på forslag som ble framlagt i et høringsutkast om forslag til 

Foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. 

om dette.

Endringer av IAS 32

11  Følgende begreper anvendes i denne standard:

…

a) …

d) en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter og som er 

i) …

ii) et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved et bytte av et fast kontantbeløp 

instrumenter som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av 

av foretakets egne egenkapitalinstrumenter.

a) en kontraktsregulert plikt til å 

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 
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ii) et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved et bytte av et fast kontantbeløp 

instrumenter som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av 

av foretakets egne egenkapitalinstrumenter.

egenkapitalinstrument dersom det har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller 
nr. 16C og 16D.

…

dersom en usikker framtidig hendelse skulle inntreffe eller dersom instrumentets innehaver dør eller går av 
med pensjon.

Ny overskrift tilføyes før nr. 15, og nr. 16 endres. Etter nr. 16 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 16A og 16B, ny 
overskrift og nytt nr. 16C og 16D, og ny overskrift og nytt 16E og 16F.

PRESENTASJON

Forpliktelser og egenkapital (se også AG13–AG14J og AG25-AG29A)

…

betingelsene i bokstav a) og b) nedenfor er oppfylt.

a) …

i) …

ii) et derivat som vil bli gjort opp bare ved at utstederen bytter et fast kontantbeløp eller en annen 

foretakets egne egenkapitalinstrumenter ikke instrumenter som har alle egenskapene og oppfyller 

framtidig mottak eller levering av utsteders egne egenkapitalinstrumenter.

egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D.

Instrumenter med innløsningsrett

a) Det gir innehaveren rett til en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling 
av foretaket. Foretakets nettoeiendeler er de eiendelene som er igjen etter fradrag for alle andre krav på 
foretakets eiendeler. En proratarisk andel fastsettes ved at

b) Instrumentet tilhører en klasse av instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter. For 
at det skal tilhøre en slik klasse
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ii) er det ikke nødvendig å konvertere instrumentet til et annet instrument før det tilhører den klassen av 
instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter.

i denne klassen.

d) Bortsett fra den kontraktsregulerte plikten som utsteder har til å gjenkjøpe eller innløse instrumentet mot 

det er ikke en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter som fastsatt 

verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler i instrumentets levetid (instrumentets 
eventuelle virkninger medregnes ikke).

endringen i den virkelige verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler i instrumentets 

b) restavkastningen i hovedsak begrenses eller fastsettes til innehaverne av instrumentene med innløsningsrett.

i en tilsvarende kontrakt som kan inngås mellom en part som ikke er innehaver av et instrument og det 

Instrumenter eller deler av instrumenter som pålegger foretaket en plikt til å levere en proratarisk andel av 
foretakets nettoeiendeler til en annen part ved en eventuell avvikling

proratarisk andel av sine nettoeiendeler til en annen part ved en eventuell avvikling. Denne plikten oppstår 

a) Det gir innehaveren rett til en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling 
av foretaket. Foretakets nettoeiendeler er de eiendelene som er igjen etter fradrag for alle andre krav på 
foretakets eiendeler. En proratarisk andel fastsettes ved at

b) Instrumentet tilhører en klasse av instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter. For 
at det skal tilhøre en slik klasse

ii) er det ikke nødvendig å konvertere instrumentet til et annet instrument før det tilhører den klassen av 
instrumenter som er underordnet alle andre klasser av instrumenter.
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en proratarisk andel av sine nettoeiendeler ved avvikling.

endringen i den virkelige verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler i instrumentets 

b) restavkastningen i hovedsak begrenses eller fastsettes til instruments innehavere.

som egenkapitalinstrument.

levere en proratarisk andel av foretakets nettoeiendeler til en annen part ved en eventuell avvikling

eller nr. 16C og 16D fra tidspunktet da instrumentet har alle egenskapene og oppfyller betingelsene fastsatt 

opphører å ha alle egenskapene eller oppfylle betingelsene fastsatt i de nevnte numrene. Dersom et foretak 
for eksempel innløser alle sine utstedte instrumenter uten innløsningsrett samt eventuelle instrumenter med 

innløser instrumentene uten innløsningsrett.

da instrument opphører å ha alle egenskapene eller oppfylle betingelsene angitt i nr. 16A og 16B 

har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D. Et 

Nr. 17–19 endres.

innehaveren på betingelser som kan være ugunstige for utstederen. …

Eksempler:

a) …
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ansvarlige selskaper og visse samvirkeforetak kan for eksempel gi andelseiere eller medlemmer rett til å 

Illustrative Example

Illustrative 
Example nr. 8).

16D. Eksempler:

…

Nr. 22, 23 og 25 endres. Etter nr. 22 tilføyes nytt nr. 22A.

Oppgjør i foretakets egne egenkapitalinstrumenter (nr. 16 b))

22  Unntatt som beskrevet i nr. 22A er en kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at foretaket (mottar eller) 

22A  Dersom foretakets egne egenkapitalinstrumenter som skal mottas eller leveres av foretaket ved oppgjør av 

gjelder også en kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at foretaket mottar eller leverer et fast antall slike 

som innebærer en plikt for et foretak til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter for kontanter eller en annen 

selve kontrakten er et egenkapitalinstrument. Et eksempel …

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 
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eller

Overskriften foran nr. 96 endres. Etter nr. 96 tilføyes nye nr. 96A-96C. Etter nr. 97B tilføyes nytt nr. 97C.

inneholder alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D skal 

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

 
innført et unntak med begrenset virkeområde. Et foretak skal derfor ikke anvende unntaket analogt.

innebærer en tilbakevirkende anvendelse av endringene av IAS 32 at to deler av egenkapitalen skilles ut. Den 

Den andre delen representerer den opprinnelige egenkapitaldelen. Derfor trenger ikke foretaket å foreta denne 
todelingen dersom forpliktelsesdelen ikke lenger er utestående på tidspunktet da endringene trer i kraft.

I vedleggets «Veiledning i anvendelse» endres AG13 og AG14. Etter AG14 tilføyes en overskrift, AG14A–AG14D, en ny 
overskrift, AG14E, en ny overskrift, AG14F–AG14I, en ny overskrift og AG14J.

 Egenkapitalinstrumenter

innehaver å tegne seg for eller kjøpe et fast antall ordinære aksjer uten innløsningsrett i det utstedende foretaket 

et egenkapitalinstrument for foretaket (unntatt som beskrevet i nr. 22A). Dersom en slik kontrakt imidlertid 

innløsningsrett påtar seg 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 

utdeles til aksjonærene.

gjenanskaffe et fast antall av sine egne egenkapitalinstrumenter i bytte mot levering av et fast kontantbeløp 
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Klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser (nr. 16A b) og 16C b))

er underordnet alle andre klasser.

tilhører den klassen av instrumenter som er underordnet alle andre klasser.

andel av foretakets nettoeiendeler. Et instrument har for eksempel fortrinnsrett ved avvikling dersom det gir 

har samme rett ved avvikling.

underordnet alle andre klasser.

 Samlede forventede kontantstrømmer som kan henføres til instrumentet i instrumentets levetid (nr. 16A e))

verdien av foretakets innregnede og uinnregnede nettoeiendeler i instrumentets levetid. Resultatet og endringen 
i innregnede nettoeiendeler skal måles i samsvar med de relevante IFRS-er.

 Transaksjoner som inngås av en innehaver av et instrument som ikke er foretakets eier (nr. 16A og 16C)

inngå transaksjoner med foretaket i en annen rolle enn den som en eier har. Innehaveren av et instrument kan for 
eksempel også være ansatt i foretaket. Det er bare de kontantstrømmene og kontraktsvilkårene som er knyttet 

komplementarer kan stille garanti for foretaket og motta vederlag for denne garantien. I slike situasjoner vil 

og ikke i deres rolle som foretakets eiere. En slik garanti med tilknyttede kontantstrømmer vil derfor ikke 
medføre at komplementarene blir betraktet som underordnet kommandittistene og ikke blir tatt hensyn til 
ved vurderingen av hvorvidt kontraktsvilkårene for kommandittistenes og komplementarenes instrumenter er 
identiske.

grunnlag av tjenester de har ytt eller forretninger de har generert i inneværende og tidligere år. Slike ordninger 

til ved vurderingen av de egenskaper som er oppført i nr. 16A eller 16C. Resultatdelingsordninger der gevinster 
og tap fordeles på instrumentenes innehavere ut fra disse instrumentenes nominelle beløp sett i forhold til andre 

hensyn til ved vurderingen av egenskapene oppført i nr. 16A eller 16C.

fastsetter eller begrenser restavkastningen til innehaveren av instrumentet (nr. 16B og 16D)

i stor grad begrenser eller fastlegger virkningen av restavkastningen. Det er lite sannsynlig at de følgende 

egenkapital: 
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a) Instrumenter der de samlede kontantstrømmene i hovedsak er basert på foretakets særskilte eiendeler.

b) Instrumenter der de samlede kontantstrømmene er basert på en prosentdel av driftsinntektene.

d) Kontrakter som krever at en mindre prosentdel av gevinsten skal utbetales som betaling for tjenesteytelser 
eller leverte varer.

AG27 endres, og etter AG29 tilføyes nytt AG29A.

a) En kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at det mottar eller leverer et fast antall av egne aksjer 

eksempel er en utstedt aksjeopsjon 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 

når det gjelder instrumenter som har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B 
eller nr. 16C og 16D). Et eksempel er et foretaks plikt i henhold til en ikke-børsomsatt terminkontrakt til å 
kjøpe tilbake et fastsatt antall egne aksjer til et fastsatt kontantbeløp.

16B eller nr. 16C og 16D). Ett eksempel på en betinget plikt er et utstedt opsjon som krever at foretaket 
kjøper tilbake sine egne aksjer for kontanter dersom motparten utøver sin opsjon.

nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D). Et eksempel på dette er en aksjeopsjon som skal gjøres opp netto i 
kontanter.

d) …

Endringer av IAS 1

DEFINISJONER

Etter nr. 8 tilføyes nytt nr. 8A.

standard i den betydning som er fastsatt i IAS 32:
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b) et instrument som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets 

IAS 32 nr. 16C og 16D).

Informasjon som skal presenteres enten i balanseoppstillingen eller i notene

Etter nr. 80 tilføyes nytt nr. 80A.

b) et instrument som pålegger et foretak en plikt til å levere til en annen part en proratarisk andel av foretakets 

Etter nr. 136 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 136A. Nr. 138 endres.

om følgende (i den grad opplysningene ikke er gitt et annet sted):

d) informasjon om hvordan den forventede utgående kontantstrømmen ved innløsning eller gjenkjøp ble 
fastsatt.

Andre opplysninger

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

Etter nr. 139A tilføyes nytt nr. 139B.

foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller 
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Endringer av IFRS 7, IAS 39 og IFRIC 2

av IAS 32 og IAS 1.

IFRS 7 

Nr. 3 endres.

a) …

16C og 16D i IAS 32.

Etter nr. 44B tilføyes nytt nr. 44C.

44C  Et foretak skal anvende endringene i nr. 3 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 

 på en tidligere 

IAS 39

Nr. 2 d) endres.

samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. Innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter 

bokstav a) ovenfor.

Etter nr. 103E tilføyes nytt nr.103F.

103F Et foretak skal anvende endringene i nr. 2 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 

 på en tidligere 

IFRIC 2

Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter

Under «Henvisninger» endres fotnoten.

egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32.

Nr. 6 og 9 endres, og nytt nr. 14A skal lyde:

KONSENSUS

medlemsandelen har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D 
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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. Medlemsandeler 

betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. I noen tilfeller kan antallet andeler eller 

IKRAFTTREDELSE

1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender «Finansielle instrumenter som kan innløses til virkelig 
 på en 

I vedlegget (Eksempler på anvendelse av denne tolknings konsensus) endres nr. A1 og A12.

A1  Dette vedlegg inneholder sju eksempler på anvendelse av IFRICs konsensus. Eksemplene utgjør ikke en 

betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32.

Eksempel 4

eiendeler blir fastsatt på grunnlag av en indeks eller et annet element som kan øke eller minske. Det faktum at 

og 16B eller nr. 16C og 16D.

_____________


