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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 12. mars 2009 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standard Board) endringer av tolkning nr. 9 
fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell 
rapportering (IFRIC): Revurdering av innebygde derivater 
og IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning 
og måling», heretter kalt «endringer av IFRIC 9 og 
IAS 39». Endringene av IFRIC 9 og IAS 39 presiserer 
hvordan finansielle derivater som er innebygd i andre 
kontrakter skal behandles når en hybrid finansiell eiendel 
omklassifiseres fra virkelig verdi via resultatregnskapet.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) innen-
for EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group) bekrefter at endringene av IFRIC 9 og IAS 39 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 20.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

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 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

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

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres tolkning 
nr. 9 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell 
rapportering (IFRIC): «Revurdering av innebygde derivater» 
og internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling» som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning.

Artikkel 2

Hvert selskap skal anvende endringene av IFRIC 9 og IAS 39 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første 
dag i det regnskapsåret som begynner etter 31. desember 2008.

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1171/2009

av 30. november 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 tolkning nr. 9 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) 

samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39(*)
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Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRIC 9 Endringer av IFRIC-tolkning nr. 9: «Revurdering av innebygde derivater»

IAS 39 Endringer av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»

_______________________________________________________________________________________________
Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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Endringer av IFRIC-tolkning nr. 9

Revurdering av innebygde derivater

Nr. 7 endres. Nytt nr. 7A og 10 tilføyes.

KONSENSUS

7 Et foretak skal vurdere om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et derivat 
når foretaket første gang blir part i kontrakten. Etterfølgende revurdering er forbudt, med mindre a) kontraktens 
vilkår er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers ville ha vært 
påkrevd i henhold til kontrakten, eller b) en finansiell eiendel fra kategorien virkelig verdi over resultatet er blitt 
omklassifisert; i begge tilfeller kreves en vurdering. Et foretak avgjør hvorvidt en endring av kontantstrømmen 
er vesentlig ved å vurdere i hvilket omfang de forventede framtidige kontantstrømmene knyttet til det innebygde 
derivatet, vertskontrakten eller begge deler, er blitt endret, og hvorvidt endringen er vesentlig i forhold til tidligere 
forventede kontantstrømmer knyttet til kontrakten.

7A Vurderingen av om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som derivat ved 
omklassifisering av en finansiell eiendel fra kategorien virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 7, skal 
gjøres på grunnlag av omstendigheter som forelå på det seneste av følgende tidspunkter:

a) når foretaket første gang ble part i kontrakten, og

b) når kontraktsvilkårene er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers 
ville ha vært påkrevd i henhold kontrakten.

Ved denne revurderingen skal nr. 11 c) i IAS 39 ikke anvendes (dvs. at hybridkontrakten (den kombinerte 
kontrakten) skal behandles som om den ikke var blitt målt til virkelig verdi med endringene i virkelig verdi 
innregnet i resultatet). Dersom et foretak ikke kan foreta denne vurderingen, skal hybridkontrakten (den 
kombinerte kontrakten) fortsatt i sin helhet klassifiseres til virkelig verdi over resultatet.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

10 Ved «Innebygde derivater» (endringer av IFRIC 9 og IAS 39) utgitt i mars 2009 ble nr. 7 endret og nr. 7A tilføyd. 
Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som avsluttes 30. juni 2009 eller 
senere.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 39

Finansielle instrumenter — innregning og måling

Nr. 12 endres. Nytt nr. 103J tilføyes.

INNEBYGDE DERIVATER

12 Dersom det i henhold til denne standard kreves at et foretak skiller ut et innebygd derivat fra dets vertskontrakt, 
men ikke er i stand til å måle det innebygde derivatet separat, verken ved anskaffelsen eller på et senere tidspunkt 
for finansiell rapportering, skal foretaket øremerke hele hybridkontrakten (den kombinerte kontrakten) til virkelig 
verdi over resultatet. Tilsvarende, dersom et foretak ikke er i stand til å måle det innebygde derivatet separat, som 
skulle ha vært skilt ut ved omklassifisering av en hybridkontrakt (kombinert kontrakt) fra kategorien virkelig verdi 
over resultatet, er nevnte omklassifisering forbudt. I slike tilfeller klassifiseres hybridkontrakten (den kombinerte 
kontrakten) fortsatt i sin helhet til virkelig verdi over resultatet.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

103J Et foretak skal anvende nr. 12, endret ved «Innebygde derivater» (endringer av IFRIC 9 og IAS 39), utgitt i mars 
2009, på årsregnskap som omfatter perioder som avsluttes 30. juni 2009 eller senere.

_____________


