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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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) I april 2009 kunngjorde IASB (International Accounting 
Standards Board) forbedringer av internasjonale 
standarder for finansiell rapportering, heretter kalt 
«forbedringer av IFRS-er», innenfor rammen av sin årlige 
forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale 
regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. De 
fleste endringene er presiseringer og korreksjoner av 
eksisterende IFRS-er eller endringer som følge av 
tidligere endringer av IFRS. Endringer av IFRS 8, IAS 
17, IAS 36 og IAS 39 omfatter endringer av eksisterende 
krav eller ytterligere veiledning om gjennomføringen av 
disse kravene. 

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at forbedringene 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 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 24.3.2010, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 23.

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

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 gjøres følgende 
endringer:

1. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
nr. 2, IFRS 5 og IFRS 8 endres som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

2. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, IAS 7, IAS 17, 
IAS 36, IAS 38 og IAS 39 endres som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning.

3. Tolkning nr. 9 fra Den internasjonale tolkningskomité 
for finansiell rapportering (IFRIC) og IFRIC-tolkning 16 
endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av standardene nevnt i 
artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 
etter 31. desember 2009.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010

av 23. mars 2010

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 forbedringer av internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS-er)(*)

2015/EØS/37/19
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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, 23. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

Forbedringer av internasjonale standarder for finansiell rapportering

_______________________________________________________________________________________________
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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Endring av IFRS 2: «Aksjebasert betaling»

Nr. 5 og 61 endres.

VIRKEOMRÅDE

5  Som nevnt i nr. 2 får denne IFRS … Et foretak skal imidlertid ikke anvende denne IFRS på transaksjoner der 
foretaket anskaffer varer som en del av de nettoeiendelene som overtas ved en virksomhetssammenslutning 
som definert i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» (revidert i 2008), ved en sammenslutning av foretak 
eller virksomheter under samme kontroll som beskrevet i nr. B1–B4 i IFRS 3, eller bidrag av en virksomhet ved 
opprettelse av en felleskontrollert virksomhet som definert i IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet». 
Derfor omfattes ikke egenkapitalinstrumenter utstedt … (og derfor faller inn under virkeområdet for denne 
IFRS).

IKRAFTTREDELSE

61  IFRS 3 (revidert i 2008) og «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, medførte endringer av nr. 5. Et 
foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller 
senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender IFRS 3 (revidert i 2008) på en tidligere 
periode, får endringene også anvendelse på den tidligere perioden.

Endring av IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet»

Nytt nr. 5B og 44E tilføyes.

VIRKEOMRÅDE

5B  Denne IFRS spesifiserer opplysningskravene med hensyn til anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) 
klassifisert som holdt for salg eller avviklet virksomhet. Opplysninger i andre IFRS-er får ikke anvendelse på 
slike eiendeler (eller avhendingsgrupper) med mindre disse IFRS-ene krever

a) særskilte opplysninger om anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg eller 
avviklet virksomhet, eller

b) opplysninger om måling av eiendeler og forpliktelser i en avhendingsgruppe som ikke omfattes av 
målingskravene i IFRS 5, og slike opplysninger ikke allerede er gitt i de andre notene til finansregnskapet.

Det kan være nødvendig å gi tilleggsopplysninger om anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert 
som holdt for salg eller avviklet virksomhet for å oppfylle de generelle kravene i IAS 1, særlig nr. 15 og 125.

IKRAFTTREDELSE

44E  Nr. 5B ble tilføyd ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere 
anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 
dette.

Endring av IFRS 8 «Driftssegmenter»

Nr. 23 og 36 endres. Nytt nr. 35A tilføyes.

OPPLYSNINGER

Informasjon om resultat, eiendeler og forpliktelser

23  Et foretak skal rapportere et mål på resultatet for hvert enkelt rapporteringspliktig segment. Et foretak skal 
rapportere et mål på samlede eiendeler og forpliktelser for hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom 
slike beløp innberettes regelmessig til øverste beslutningstaker. Et foretak skal også gi følgende opplysninger om 
hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom de angitte beløpene er inkludert i målet på segmentresultatet 
som gjennomgås av øverste beslutningstaker, eller som på annen måte innberettes regelmessig til øverste 
beslutningstaker, selv om opplysningene ikke inkluderes i dette målet på segmentets resultat:

a) driftsinntekter fra eksterne kunder,

b) …

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

35A  Nr. 23 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.
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36  Segmentinformasjon for tidligere år som rapporteres som sammenligningsinformasjon for det opprinnelige 
anvendelsesåret (herunder anvendelse av endringen av nr. 23 i april 2009) skal omarbeides slik at den oppfyller 
kravene i denne IFRS, med mindre den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å 
utarbeide den er altfor store.

Endring av IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap»

Nr. 69 endres. Nytt nr. 139D tilføyes.

STRUKTUR OG INNHOLD

Balanseoppstilling

Kortsiktige forpliktelser

69 Et foretak skal klassifisere en forpliktelse som kortsiktig når 

a) den forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus, 

b) foretaket primært holder forpliktelsen for omsetning,

c) forpliktelsen forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller

d) foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter 
rapporteringsperioden (se nr. 73). Vilkår for forpliktelsen, som etter motpartens valg kan føre til at 
den gjøres opp ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, påvirker ikke forpliktelsens klassifisering.

Et foretak skal klassifisere alle andre forpliktelser som langsiktige.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

139D Nr. 69 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endring av IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer»

Nr. 16 endres, og nytt nr. 56 tilføyes.

PRESENTASJON AV EN OPPSTILLING OVER KONTANTSTRØMMER

Investeringsaktiviteter

16  Separat opplysning om kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er viktig, fordi kontantstrømmene 
er et uttrykk for hvilke utgifter foretaket har hatt til ressurser beregnet på å skape framtidige inntekter og 
kontantstrømmer. Bare utgifter som fører til en innregnet eiendel i balanseoppstillingen, kan klassifiseres som 
investeringsaktiviteter. Eksempler på kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er:

a) …

IKRAFTTREDELSE

56  Nr. 16 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endring av IAS 17: «Leieavtaler»

Nr. 14 og 15 oppheves. Nytt nr. 15A, 68A og 69A tilføyes:

KLASSIFISERING AV LEIEAVTALER

14  [Opphevet]

15  [Opphevet]

15A  Når en leieavtale omfatter elementer med både tomt og bygninger, skal foretaket vurdere klassifiseringen av 
hvert element som en finansiell eller operasjonell leieavtale separat, i samsvar med nr. 7–13. Ved vurderingen 
av om elementet som gjelder tomt er en finansiell eller operasjonell leieavtale, er det viktig å ta i betraktning at 
en tomt vanligvis har ubestemt økonomisk levetid.
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OVERGANGSBESTEMMELSER

68A Et foretak skal revurdere klassifiseringen av elementer som gjelder tomt i leieavtaler som ikke er utløpt 
på datoen da foretaket begynner å anvende endringene nevnt i nr. 69A, på grunnlag av opplysninger som 
forelå ved disse leieavtalenes begynnelse. Foretaket skal innregne en leieavtale som nylig er klassifisert 
som en finansiell leieavtale med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 
endringer i regnskapsmessige estimater og feil». Dersom foretaket imidlertid ikke har de opplysningene 
som er nødvendige for å anvende endringene med tilbakevirkende kraft, skal det

a) anvende endringene på disse leieavtalene på grunnlag av fakta og omstendigheter som forelå på 
datoen da foretaket begynner å anvende endringene, og

b) innregne eiendelen og forpliktelsen knyttet til en tomteleieavtale som nylig er klassifisert som en 
finansiell leieavtale, til deres virkelige verdier på den datoen. Eventuelle forskjeller mellom disse 
virkelige verdiene skal innregnes i opptjent egenkapital.

IKRAFTTREDELSE

69A  Nr. 14 og 15 ble opphevet og nr. 15A og 68A ble tilføyd som del av «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i 
april 2009. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. 
januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere 
periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endring av IAS 36: «Verdifall på eiendeler»

Nr. 80 endres, og nytt nr. 140E tilføyes.

KONTANTGENERERENDE ENHETER OG GOODWILL

Gjenvinnbart beløp og balanseført verdi av en kontantgenererende enhet

Goodwill

F o r d e l i n g  a v  g o o d w i l l  p å  k o n t a n t g e n e r e r e n d e  e n h e t e r

80 Når det gjelder testing for tap ved verdifall, skal goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning 
fra overtakelsestidspunktet fordeles på hver av det overtakende foretakets kontantgenererende 
enheter, eller grupper av kontantgenererende enheter, som forventes å nyte godt av synergieffektene av 
sammenslutningen, uansett om andre av det overtatte foretakets eiendeler eller forpliktelser er henført 
til disse enhetene eller gruppene av enheter. Hver enhet eller gruppe av enheter som goodwill fordeles på, 
skal

a) representere det laveste nivået innenfor foretaket der goodwill blir overvåket for interne 
ledelsesformål, og

b) ikke være større enn et driftssegment som definert i nr. 5 i IFRS 8: «Driftssegmenter» før 
sammenslåing.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

140E «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, medførte endring av nr. 80 b). Et foretak skal anvende denne 
endringen fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. 
Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket 
opplyse om dette.

Endring av IAS 38: «Immaterielle eiendeler»

Nr. 36, 37, 40, 41 og 130C endres og nytt nr. 130E tilføyes.

INNREGNING OG MÅLING

Anskaffelse som del av en virksomhetssammenslutning

Måling av virkelig verdi av en immateriell eiendel anskaffet ved en virksomhetssammenslutning

36  En immateriell eiendel anskaffet ved en virksomhetssammenslutning kan være utskillbar, men da bare 
sammen med en tilknyttet kontrakt eller en identifiserbar eiendel eller forpliktelse. I slike tilfeller innregner 
det overtakende foretaket den immaterielle eiendelen atskilt fra goodwill, men sammen med den tilknyttede 
posten.
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37  Det overtakende foretaket kan innregne en gruppe komplementære immaterielle eiendeler som en enkelt 
eiendel, forutsatt at de enkelte eiendelene har lignende utnyttbare levetider. For eksempel benyttes begrepene 
«merkevare» («brand») og «varenavn» («brand name») ofte som synonymer for varemerker og andre 
merkenavn. De førstnevnte er imidlertid generelle markedsføringsbegreper som typisk benyttes til å vise til 
en gruppe av komplementære eiendeler, for eksempel et varemerke (eller tjenestemerke) og dets tilknyttede 
firmanavn, formler, oppskrifter og teknologiske ekspertise.

40  Dersom det ikke finnes noe aktivt marked for en immateriell eiendel, gjenspeiler eiendelens virkelige verdi det 
beløp som foretaket ville ha betalt på eiendelens overtakelsestidspunkt i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte, villige parter, på grunnlag av beste tilgjengelige informasjon. Ved fastsettelse av dette 
beløpet tar et foretak i betraktning utfallet av nylig utførte transaksjoner for lignende eiendeler. For eksempel 
kan et foretak anvende multipler basert på nylige markedstransaksjoner på faktorer som har sammenheng med 
eiendelens lønnsomhet (for eksempel inntekt, driftsresultat eller resultat før renter, skatt og avskrivning).

41  Foretak som er involvert i kjøp og salg av immaterielle eiendeler, kan ha utviklet teknikker for indirekte å 
kunne estimere slike eiendelers virkelige verdi. Disse teknikkene kan benyttes ved førstegangsmåling av en 
immateriell eiendel som er anskaffet ved en virksomhetssammenslutning, dersom deres formål er å estimere 
virkelig verdi, og dersom de gjenspeiler løpende transaksjoner og praksis i den industrisektoren som eiendelen 
tilhører. Slike teknikker omfatter for eksempel 

a) diskontering av estimerte framtidige netto kontantstrømmer fra eiendelen, eller

b) estimering av utgiftene foretaket unngår når det selv eier den immaterielle eiendelen og ikke trenger å

i) få brukstillatelse for den fra en annen part i en transaksjon på armlengdes avstand (som i metoden 
«relief from royalty», ved å anvende diskonterte netto kontantstrømmer), eller

ii) gjenskape eller erstatte den (som i metoden for gjenanskaffelseskost).

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

«130C  Ved IFRS 3 (revidert i 2008) ble nr. 12, 33-35, 68, 69, 94 og 130 endret, nr. 38 og 129 opphevet og nr. 115A 
tilføyd. «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, medførte endring av nr. 36 og 37. Et foretak skal 
anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller 
senere. Beløp som er innregnet for immaterielle eiendeler og goodwill i tidligere virksomhetssammenslutninger 
skal derfor ikke justeres. Dersom et foretak anvender IFRS 3 (revidert i 2008) på en tidligere periode, skal det 
anvende endringene på den tidligere perioden og opplyse om dette.

130E «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, medførte endring av nr. 40 og 41. Et foretak skal anvende disse 
endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Tidligere 
anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 
dette.

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

Nr. 2 g), 80, 97, 100 og 108C endres, og nytt nr. 103K tilføyes.

VIRKEOMRÅDE

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

a) …

g) en terminkontrakt mellom det overtakende foretaket og en selgende aksjeeier om å kjøpe eller selge 
et foretak, som vil føre til en virksomhetssammenslutning på et framtidig overtakelsestidspunkt. 
Terminkontraktens løpetid skal ikke overstige en rimelig periode som normalt er nødvendig for å få 
de nødvendige godkjenningene og fullføre transaksjonen.

h) …
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SIKRING

Sikringsobjekter

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter

80  Når det gjelder sikringsbokføring kan bare eiendeler, forpliktelser, bindende tilsagn eller svært sannsynlige 
forventede transaksjoner som involverer en ekstern part i forhold til foretaket, øremerkes som sikringsobjekter. 
Av dette følger at sikringsbokføring kan anvendes på transaksjoner mellom foretak innenfor samme konsern, 
men bare i disse foretakenes enkeltstående eller separate finansregnskap og ikke i selve konsernregnskapet. 
Som et unntak ...

Sikringsbokføring

Kontantstrømssikring

97 Dersom en sikring av en forventet transaksjon senere fører til innregning av en finansiell eiendel eller en 
finansiell forpliktelse, skal tilknyttede gevinster eller tap som ble innregnet i andre inntekter og kostnader 
i samsvar med nr. 95, omklassifiseres fra egenkapitalen til resultatet som en omklassifiseringsjustering 
(se IAS 1 (revidert i 2007)) i den samme perioden eller de samme periodene da de sikrede forventede 
kontantstrømmene 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 i andre 
inntekter og kostnader ikke vil bli gjenvunnet i løpet av én eller flere framtidige perioder, skal det som 
en omklassifiseringsjustering omklassifisere i resultatet det beløpet som ikke forventes å bli gjenvunnet.

100 For andre kontantstrømssikringer enn dem som omfattes av nr. 97 og 98, skal beløp som har vært 
innregnet i andre inntekter og kostnader, omklassifiseres fra egenkapitalen til resultatet som en 
omklassifiseringsjustering (se IAS 1 (revidert i 2007)) i den samme perioden eller de samme periodene da 
de sikrede forventede kontantstrømmene påvirker resultatet (for eksempel når et forventet salg skjer).

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

103K Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, ble nr. 2 g), 97,100 og AG30 g) endret. Et foretak skal 
anvende endringene av nr. 2 g), 97 og 100 fremadrettet på alle kontrakter som ikke er utløpt for årsregnskap som 
omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Et foretak skal anvende endringen av nr. AG30 g) 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

108C Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2008, ble nr. 9, 73 og AG8 endret og nr. 50A tilføyd. Nr. 80 
ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende disse endringene 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Et foretak skal anvende 
endringene av nr. 9 og 50A fra samme tidspunkt og på samme måte som foretaket anvendte de endringene fra 
2005 som er beskrevet i nr. 105A. Tidligere anvendelse av alle endringene er tillatt. Dersom et foretak anvender 
endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endring av veiledning i anvendelse av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»

Nr. AG30 g) endres.

INNEBYGDE DERIVATER (NR. 10-13)

AG30 De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til et innebygd derivat er i de følgende eksemplene 
ikke nært knyttet til vertskontrakten (nr. 11 a)). I disse eksemplene, og under forutsetning av at betingelsene i 
nr. 11 b) og c) er oppfylt, regnskapsfører et foretak det innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten.

…

g) En kjøpsopsjon, salgsopsjon eller opsjon på førtidig tilbakebetaling i en vertskontrakt i form av gjeld eller 
en vertsforsikringskontrakt er ikke nært knyttet til vertskontrakten, med mindre

i) opsjonens utøvelseskurs på hvert utøvelsestidspunkt er omtrent lik amortisert kost for vertsinstrumentet 
i form av gjeld eller vertsforsikringskontraktens balanseførte verdi, eller
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ii) utøvelseskursen for en opsjon på førtidig tilbakebetaling refunderer långiveren for et beløp på opptil 
omtrent nåverdien av tapt rente for vertskontraktens gjenværende løpetid. Tapt rente er produktet 
av den førtidig tilbakebetalte hovedstolen multiplisert med renteforskjellen. Renteforskjellen er den 
delen av den effektive renten for vertskontrakten som overstiger den effektive renten som foretaket 
ville ha mottatt på datoen for den førtidige betalingen dersom det reinvesterte den forhåndsbetalte 
hovedstolen i en lignende kontrakt i kontraktens gjenværende løpetid.

Vurderingen av hvorvidt kjøps- eller salgsopsjonen er nært knyttet til vertskontrakten i form av gjeld, 
foretas før egenkapitalelementet skilles ut fra et konvertibelt gjeldsinstrument i samsvar med IAS 32.

h) …

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

Nr. 5 endres, og nytt nr. 11 tilføyes.

VIRKEOMRÅDE

5  Denne tolkning får ikke anvendelse på innebygde derivater i kontrakter anskaffet ved

a) en virksomhetssammenslutning (som definert i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger», revidert i 2008),

b) en sammenslutning av foretak eller virksomheter under samme kontroll, som beskrevet i nr. B1–B4 i IFRS 
3 (revidert i 2008), eller

c) opprettelsen av en felleskontrollert virksomhet, som definert i IAS 31: «Andeler i felleskontrollert 
virksomhet».

eller den eventuelle revurderingen av disse på overtakelsestidspunktet(1).

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

11  Nr. 5 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak 
anvender IFRS 3 (revidert i 2008) på en tidligere periode, skal det anvende endringen på den tidligere perioden 
og opplyse om dette.

Endring av IFRIC-tolkning nr. 16: «Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet»

Nr. 14 og 18 endres.

KONSENSUS

Hvor sikringsinstrumentet kan holdes

14  Et derivativt eller ikke-derivativt instrument (eller en kombinasjon av derivative og ikke-derivative 
instrumenter) kan øremerkes som et sikringsinstrument i en sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet. Sikringsinstrumentet (-instrumentene) kan holdes av ethvert foretak innenfor konsernet, så lenge 
kravene til øremerking, dokumentasjon og effektivitet i IAS 39 nr. 88 som gjelder en nettoinvesteringssikring, 
er oppfylt. Særlig bør konsernets sikringsstrategi være tydelig dokumentert på grunn av muligheten for ulik 
øremerking på ulike nivåer i konsernet.

IKRAFTTREDELSE

18  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. oktober 2008 
eller senere. Et foretak skal anvende endringen i nr. 14 foretatt i «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 
2009, på årsregnskap som begynner 1. juli 2009 eller senere. Tidligere anvendelse av begge er tillatt. Dersom 
et foretak anvender denne tolkning på en periode som begynner tidligere enn 1. oktober 2008, eller endringen 
av nr. 14 før 1. juli 2009, skal foretaket opplyse om dette.

______________

(1) IFRS 3 (revidert i 2008) omhandler overtakelse av kontrakter med innebygde derivater i virksomhetssammenslutninger.


