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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1256/2012 

av 13. desember 2012 

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 standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7 og internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 32(*) 

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) 16. desember 2011 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7: 

«Finansielle instrumenter — opplysninger: 

Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser» og av internasjonal regnskapsstandard 

(IAS) nr. 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon: 

Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser». Endringene av IFRS 7 har som mål å 

kreve at det framlegges ytterligere kvantitative 

opplysninger, slik at brukere bedre kan sammenligne og 

avstemme opplysningene i henhold til IFRS og de 

alminnelig anerkjente regnskapsprinsippene (GAAP) i 

De forente stater. IASB endret i tillegg IAS 32 for å gi 

ytterligere veiledning for å sikre en mer enhetlig 

anvendelse av standarden i praksis. 

3) Endringene av IFRS 7: «Finansielle instrumenter — 

opplysninger: Overføringer av finansielle eiendeler» ble 

vedtatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1205/2011 

av 22. november 2011 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 standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 7(3) etter å ha blitt godkjent av Komiteen for 

regnskapsregulering i juni 2011. Opphevingen av nr. 13 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 

29.12.2012, s. 145, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 152/2013 av 15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg 

XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 28. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

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

(3) EUT L 305 av 23.11.2011, s. 16. 

i IFRS 7 ble imidlertid utelatt ved en feiltakelse. Denne 

utelatelsen bør rettes opp ved denne forordning. For at 

denne bestemmelsen skal være effektiv, bør den få 

anvendelse fra 1. juli 2011. Det er nødvendig å gi denne 

bestemmelsen tilbakevirkende kraft for å sikre de 

berørte utstedernes rettssikkerhet. 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 

innenfor EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 7 og 

IAS 32 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse 

fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1606/2002. 

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

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

endringer: 

1)  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS)  

nr. 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» endres 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

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

instrumenter — presentasjon» endres i samsvar med 

endringene av IFRS 7 som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

3)  IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» endres 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

4)  Overskriften foran nr. 13 og nr. 13 i IFRS 7 oppheves i 

samsvar med endringene av IFRS 7: «Finansielle 

instrumenter — opplysninger: overføringer av finansielle 

eiendeler» som vedtatt ved forordning (EU) nr. 1205/2011.  
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Artikkel 2 

1.  Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

nr. 1 og 2 senest fra første dag i det regnskapsåret som 

begynner 1. januar 2013 eller senere. 

2.  Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

nr. 3 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 

1. januar 2014 eller senere. 

3.  Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

nr. 4 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 

1. juli 2011 eller senere. 

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, 13. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 7 Endring av IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger: Nettopresentasjon av finansielle 

eiendeler og finansielle forpliktelser» 

IAS 32 Endring av IFRS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon: Nettopresentasjon av finansielle 

eiendeler og finansielle forpliktelser» 

«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 IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

Etter nr. 13 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 13A-13F. 

Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

13A  Opplysningene i nr. 13B–13E utfyller de andre opplysningskravene i denne IFRS og er påkrevd for alle 

innregnede finansielle instrumenter som nettopresenteres i samsvar med nr. 42 i IAS 32. Disse opplysningene 

får også anvendelse på innregnede finansielle instrumenter som er gjenstand for en håndhevbar 

nettooppgjørsordning eller lignende avtale, uansett om de nettopresenteres i samsvar med IAS 32 nr. 42. 

13B  Et foretak skal gi opplysninger som setter brukere av foretakets finansregnskap i stand til å evaluere 

virkningen eller den potensielle virkningen av avregningsordninger på foretakets finansielle stilling. Dette 

omfatter virkningen eller den potensielle virkningen av motregningsretter i tilknytning til foretakets 

innregnede finansielle eiendeler og innregnede finansielle forpliktelser som faller inn under virkeområdet for 

nr. 13A. 

13C  For å oppfylle målsettingen i nr. 13B skal et foretak ved slutten av rapporteringsperioden gi følgende 

kvantitative opplysninger separat for innregnede finansielle eiendeler og innregnede finansielle forpliktelser 

som faller inn under virkeområdet for nr. 13A: 

a)  bruttobeløpene for disse innregnede finansielle eiendelene og innregnede finansielle forpliktelsene,  

b)  de beløpene som nettopresenteres i samsvar med kriteriene i IAS 32 nr. 42 når nettobeløpene som 

presenteres i balanseoppstillingen, skal fastsettes,  

c)  nettobeløpene som presenteres i balanseoppstillingen,  

d)  de beløpene som er gjenstand for en håndhevbar nettooppgjørsordning eller lignende avtale, og som 

ikke på annen måte omfattes av nr. 13C b), herunder  

i)  beløp knyttet til innregnede finansielle instrumenter som ikke oppfyller enkelte av eller alle 

kriteriene for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42, og  

ii)  beløp knyttet til finansiell sikkerhet (herunder sikkerhet i kontanter), og  

e)  nettobeløpet etter fradrag for beløpene i bokstav d) fra beløpene i bokstav c) ovenfor. 

 De opplysningene som dette nummer krever, skal presenteres i tabellform, separat for finansielle eiendeler og 

finansielle forpliktelser, med mindre en annen form er mer hensiktsmessig. 

13D  Det samlede beløpet som det opplyses om i samsvar med nr. 13C d) for et instrument, skal være begrenset til 

beløpet i nr. 13C c) for vedkommende instrument. 

13E  Et foretak skal beskrive i notene motregningsrettene knyttet til foretakets innregnede finansielle eiendeler og 

innregnede finansielle forpliktelser som er gjenstand for håndhevbare nettooppgjørsordninger og lignende 

avtaler, og som det gis opplysninger om i samsvar med nr. 13C d), herunder arten av slike retter. 

13F  Dersom de opplysningene som kreves av nr. 13B–13E blir gitt i flere enn én merknad til finansregnskapet, 

skal et foretak benytte krysshenvisninger mellom disse merknadene. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Nytt nr. 44R tilføyes. 

44R «Opplysninger: Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser» (endringer av IFRS 7), 

utstedt i desember 2011, tilføyde nr. IN9, 13A–13F og B40–B53. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere, samt på delårsperioder i disse 

årsregnskapsperiodene. Et foretak skal gi de opplysningene som kreves av disse endringene med 

tilbakevirkende kraft. 

Etter B39 innsettes nye overskrifter og ny B40–B53.  
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Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

(nr. 13A–13F) 

Virkeområde (nr. 13A) 

B40  Opplysningene i nr. 13B–13E kreves for alle innregnede finansielle instrumenter som motregnes i samsvar 

med IAS 32 nr. 42. I tillegg faller finansielle instrumenter inn under virkeområdet for opplysningskravene i 

nr. 13B–13E dersom de er gjenstand for en håndhevbar nettooppgjørsordning eller lignende avtale som 

omfatter lignende finansielle instrumenter og transaksjoner, uansett om de finansielle instrumentene blir 

nettopresentert i samsvar med IAS 32 nr. 42. 

B41  Tilsvarende avtaler som nevnt i nr. 13A og i B40, omfatter derivative klareringsavtaler («derivative clearing 

agreements»), overordnede generelle gjenkjøpsavtaler («global master repurchase agreements»), overordnede 

generelle verdipapirlåneavtaler («global master securities lending agreements») samt alle tilknyttede 

rettigheter til finansiell sikkerhet. Lignende finansielle instrumenter og transaksjoner som nevnt i B40, 

omfatter derivater, salgs- og gjenkjøpsavtaler, omvendte salgs- og gjenkjøpsavtaler samt verdipapirinnlåns- 

og verdipapirutlånsavtaler. Eksempler på finansielle instrumenter som ikke faller inn under virkeområdet for 

nr. 13A, er lån og kundeinnskudd i samme institusjon (med mindre de nettopresenteres i 

balanseoppstillingen) og finansielle instrumenter som bare er gjenstand for en sikkerhetsavtale. 

 Kvantitative opplysninger for innregnede finansielle eiendeler og innregnede finansielle forpliktelser 

innenfor virkeområdet for nr. 13A (nr. 13C) 

B42  Finansielle instrumenter som det gis opplysninger om i samsvar med nr. 13C, kan være gjenstand for ulike 

målingskrav (for eksempel kan gjeld knyttet til en gjenkjøpsavtale måles til amortisert kostpris, mens et 

derivat vil måles til virkelig verdi). Et foretak skal inkludere instrumenter til deres innregnede beløp, og 

beskrive alle målingsdifferanser som følger av dette, i de tilknyttede opplysningene. 

 Opplysninger om bruttobeløp for innregnede finansielle eiendeler og innregnede finansielle forpliktelser 

innenfor virkeområdet for nr. 13A (nr. 13C a)) 

B43  De beløpene som kreves av nr. 13C a), er knyttet til innregnede finansielle instrumenter som blir 

nettopresentert i samsvar med IAS 32 nr. 42. De beløpene som kreves av nr. 13C a), er også knyttet til 

innregnede finansielle instrumenter som er gjenstand for en håndhevbar nettooppgjørsordning eller lignende 

avtale, uansett om de oppfyller kriteriene for nettopresentasjon. De opplysningene som kreves av nr. 13C a), 

er imidlertid ikke knyttet til noe beløp som er innregnet som en følge av sikkerhetsavtaler som ikke oppfyller 

kriteriene for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42. I stedet skal det opplyses om slike beløp i samsvar med nr. 

13C d). 

 Opplysninger om beløpene som blir nettopresentert i samsvar med kriteriene i IAS 32 nr. 42 (nr. 13C b)) 

B44  Nr. 13C b) krever at foretak opplyser om de beløpene som nettopresenteres i samsvar med IAS 32 nr. 42 når 

foretaket skal fastsette nettobeløpene som presenteres i balanseoppstillingen. Det skal opplyses om beløpene 

for både de innregnede finansielle eiendelene og de innregnede finansielle forpliktelsene som er gjenstand for 

nettopresentasjon i henhold til den samme ordningen for både den finansielle eiendelen og den finansielle 

forpliktelsen. De beløpene som det opplyses om (for eksempel i en tabell), er imidlertid begrenset til de 

beløpene som er gjenstand for nettopresentasjon. Et foretak kan for eksempel ha en innregnet derivativ 

eiendel og en innregnet derivativ forpliktelse som oppfyller kriteriene for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42. 

Dersom bruttobeløpet for den derivative eiendelen er større enn bruttobeløpet for den derivative forpliktelsen, 

skal tabellen med opplysninger om finansielle eiendeler inneholde hele beløpet for den derivative eiendelen (i 

samsvar med nr. 13C a)) og hele beløpet for den derivative forpliktelsen (i samsvar med nr. 13C b)). Men 

mens tabellen med opplysninger om finansielle forpliktelser skal omfatte hele beløpet for den derivative 

forpliktelsen (i samsvar med nr. 13C a)), skal den bare inneholde beløpet for den derivative eiendelen (i 

samsvar med nr. 13C b)) som er lik beløpet for den derivative forpliktelsen. 

 Opplysninger om nettobeløpene som presenteres i balanseoppstillingen (nr. 13C c)) 

B45  Dersom et foretak har instrumenter som faller inn under virkeområdet for disse opplysningene (som angitt i 

nr. 13A), men som ikke oppfyller kriteriene for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42, vil de beløpene som det 

skal opplyses om i henhold til nr. 13C c), være lik de beløpene som det skal opplyses om i henhold til nr. 13C 

a). 

B46  De beløpene som det skal opplyses om i henhold til nr. 13C c), må avstemmes til beløpene for den enkelte 

posten som presenteres i balanseoppstillingen. Dersom et foretak for eksempel bestemmer at sammenslåing 

eller 
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utskilling av individuelle beløp i postene i balanseoppstillingen gir mer relevante opplysninger, skal foretaket 

avstemme de sammenslåtte eller utskilte beløpene som det opplyses om i nr. 13C c), tilbake til de individuelle 

beløpene i postene som presenteres i balanseoppstillingen. 

 Opplysninger om de beløpene som er gjenstand for en håndhevbar nettooppgjørsordning eller lignende 

avtale, og som ikke på annen måte omfattes av nr. 13C b) (nr. 13C d))  

B47  Nr. 13C d) krever at foretak opplyser om de beløpene som er gjenstand for en håndhevbar 

nettooppgjørsordning eller lignende avtale, og som ikke på annen måte omfattes av nr. 13C b). Nr. 13C d) i) 

viser til beløp knyttet til innregnede finansielle instrumenter som ikke oppfyller enkelte av eller alle kriteriene 

for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42 (for eksempel løpende motregningsretter som ikke oppfyller kriteriet i 

IAS 32 nr. 42 b), eller betingede motregningsretter som bare kan håndheves og utøves i tilfelle av mislighold, 

eller bare i tilfelle av insolvens eller konkurs hos noen av motpartene). 

B48  Nr. 13C d) ii) viser til beløp knyttet til finansiell sikkerhet, herunder sikkerhet i kontanter, som både er 

mottatt og stilt som sikkerhet. Et foretak skal opplyse om den virkelige verdien av disse finansielle 

instrumentene som er stilt eller mottatt som sikkerhet. De beløpene som det opplyses om i samsvar med nr. 

13C d) ii), bør være knyttet til den faktiske sikkerheten som er mottatt eller stilt, og ikke til eventuell gjeld 

eller eventuelle fordringer innregnet for å levere eller få tilbake slik sikkerhet. 

 Begrensninger i de beløpene som det opplyses om i nr. 13C d) (nr. 13D) 

B49  Et foretak skal, når det opplyser om beløp i samsvar med nr. 13C d), ta hensyn til virkningene av for høy 

sikkerhetsstillelse for det finansielle instrumentet. For å gjøre dette må foretaket først trekke beløpene som 

det er opplyst om i samsvar med nr. 13C d) i), fra beløpet som det er opplyst om i samsvar med nr. 13C c). 

Foretaket skal deretter begrense de beløpene som det er opplyst om i samsvar med nr. 13C d) ii), til det 

gjenværende beløpet i nr. 13C c) for det tilknyttede finansielle instrumentet. Dersom det imidlertid foreligger 

rettigheter til sikkerhet som kan håndheves, og som omfatter flere finansielle instrumenter, kan slike 

rettigheter inkluderes i de opplysningene som gis i samsvar med nr. 13D. 

 Beskrivelse av motregningsrettene som er gjenstand for håndhevbare nettooppgjørsordninger, samt lignende 

avtaler (nr. 13E) 

B50  Et foretak skal beskrive de ulike typene av motregningsretter og lignende ordninger som det opplyses om i 

samsvar med nr. 13C d), herunder arten av slike retter. Et foretak skal for eksempel beskrive sine betingede 

rettigheter. For instrumenter som er gjenstand for motregningsretter, og som ikke er betinget av en framtidig 

hendelse, men som ikke oppfyller de gjenværende kriteriene i IAS 32 nr. 42, skal foretaket beskrive 

grunnen(e) til at kriteriene ikke er oppfylt. For all finansiell sikkerhet som er mottatt eller stilt, skal foretaket 

beskrive vilkårene i sikkerhetsavtalen (for eksempel når sikkerheten er begrenset). 

 Opplysninger etter type av finansielt instrument eller etter motpart 

B51  De kvantitative opplysningene som kreves av nr. 13C a)–e), kan grupperes etter type av finansielt instrument 

eller transaksjon (for eksempel derivater, gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler eller 

verdipapirinnlåns- og verdipapirutlånsavtaler). 

B52  Alternativt kan et foretak gruppere de kvantitative opplysningene som kreves av nr. 13C a)–c) etter type av 

finansielt instrument, og de kvantitative opplysningene som kreves av nr. 13C c)–e) etter motpart. Dersom et 

foretak gir de påkrevde opplysningene etter motpart, kreves det ikke at foretaket identifiserer motpartene ved 

navn. En betegnelse på motparter (motpart A, motpart B, motpart C osv.) skal imidlertid være konsekvent fra 

år til år for de årene som presenteres, slik at sammenlignbarheten opprettholdes. Kvalitative opplysninger skal 

vurderes slik at ytterligere informasjon kan gis om typene av motparter. Når opplysninger om beløpene i nr. 

13C c)–e) blir gitt etter motpart, skal beløp som er individuelt betydelige når det gjelder de samlede beløpene 

for alle motpartene, opplyses om separat, og de gjenværende individuelt ubetydelige beløpene for motparter 

skal slås sammen til én post. 

 Annet 

B53  De særlige opplysningene som kreves av nr. 13C–13E, er minstekrav. For å oppfylle målsettingen i nr. 13B 

kan et foretak måtte supplere opplysningene med ytterligere (kvalitative) opplysninger, avhengig av vilkårene 

i de håndhevbare nettooppgjørsordningene og lignende avtaler, herunder arten av motregningsretter samt 

deres virkning eller potensielle virkning på foretakets finansielle stilling. 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/699 

 

Vedlegg 

Endring av IAS 32: «Finansielle instrumenter - presentasjon» 

Nr. 43 endres. 

43  Denne standard krever presentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser på nettogrunnlag når 

dette gjenspeiler foretakets forventede framtidige kontantstrømmer ved oppgjør av to eller flere separate 

finansielle instrumenter. Når et foretak har rett til å motta eller betale et enkelt nettobeløp og har til hensikt å 

gjøre dette, har foretaket faktisk bare én enkel finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse. Under andre 

omstendigheter presenteres finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser separat i samsvar med deres 

respektive kjennetegn som foretakets ressurser eller plikter. Et foretak skal gi de opplysningene som kreves i 

nr. 13B–13E i IFRS 7 for innregnede finansielle instrumenter som faller inn under virkeområdet for IFRS 7 

nr. 13A. 

Motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

Endringer av IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Nytt nr. 97L tilføyes. 

97L Ved Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (endringer av IAS 32), utstedt i 

desember 2011, ble AG38 opphevet og AG38A–AG38F tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. Et foretak skal anvende disse 

endringene med tilbakevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene fra et tidligere tidspunkt, skal det opplyse om dette og dessuten gi de opplysningene som kreves 

av Opplysninger — nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (endringer av IFRS 

7), utstedt i desember 2011. 

Veiledning i anvendelse 

Umiddelbart etter overskriften «Nettopresentasjon av en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse» (nr. 42–50) 

oppheves AG38. Nye overskrifter og AG38A–AG38F tilføyes. 

 Kriteriet om at et foretak «for inneværende har en juridisk håndhevbar rett til å motregne de 

innregnede beløpene» (nr. 42 a)) 

AG38A  En rett til å motregne kan være tilgjengelig for inneværende, eller den kan være betinget av en framtidig 

hendelse (for eksempel kan retten utløses av eller bare utøves ved en framtidig hendelse, så som mislighold, 

insolvens eller konkurs hos en av motpartene). Selv om retten til å motregne ikke er betinget av en framtidig 

hendelse, kan det være at den bare er juridisk håndhevbar under normal virksomhet, eller i tilfelle av 

mislighold, eller i tilfelle av insolvens eller konkurs, hos en av eller alle motpartene. 

AG38B  For å oppfylle kriteriet i nr. 42 a) skal et foretak for inneværende ha en juridisk håndhevbar rett til å 

motregne. Dette betyr at retten til å motregne 

a)  ikke må være betinget av en framtidig hendelse, og  

b)  må være juridisk håndhevbar under alle følgende omstendigheter: 

i)  under normal virksomhet,  

ii)  i tilfelle av mislighold, og  

iii)  i tilfelle av insolvens eller konkurs. 

 hos foretaket og alle motpartene. 

AG38C  Arten og omfanget av retten til å motregne, herunder eventuelle vilkår knyttet til utøvelsen av denne og om 

den vil bestå i tilfelle av mislighold eller insolvens eller konkurs, kan variere fra en jurisdiksjon til en annen. 

Følgelig kan det ikke forutsettes at retten til å motregne automatisk er tilgjengelig utenfor normal virksomhet. 

For eksempel kan lovgivningen om konkurs eller insolvens i en jurisdiksjon under enkelte omstendigheter 

forby, eller begrense, rettigheten til motregning i tilfelle av konkurs eller insolvens.  
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AG38D  Lovgivningen som kommer til anvendelse på forholdene mellom partene (for eksempel 

kontraktsbestemmelser, de lover og forskrifter som regulerer kontrakten eller lovgivningen om mislighold, 

insolvens eller konkurs som får anvendelse på partene) må tas i betraktning for å kunne slå fast om rettigheten 

til å motregne er håndhevbar under normal virksomhet, i tilfelle av mislighold og i tilfelle av insolvens eller 

konkurs, hos foretaket og alle motpartene (som angitt i AG38B b)). 

 Kriteriet om at et foretak «har til hensikt enten å gjøre opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen 

og gjøre opp forpliktelsen under ett» (nr. 42 b)). 

AG38E  For å oppfylle kriteriet i nr. 42 b) må et foretak ha til hensikt enten å gjøre opp på nettogrunnlag eller å 

realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Selv om foretaket kan ha en rett til å gjøre opp på 

nettgrunnlag, kan det likevel realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen separat. 

AG38F  Dersom et foretak kan gjøre opp beløp på en slik måte at utfallet faktisk er det samme som et nettooppgjør, 

vil foretaket oppfylle kriteriet om nettooppgjør i nr. 42 b). Dette vil være tilfellet dersom, og bare dersom, 

ordningen for bruttooppgjør har egenskaper som eliminerer eller fører til ubetydelig kreditt- og 

likviditetsrisiko, og som vil behandle fordringer og gjeld i en enkelt oppgjørsprosess eller oppgjørssyklus. Et 

bruttooppgjør som innehar alle følgende egenskaper, vil for eksempel oppfylle kriteriet om nettooppgjør i nr. 

42 b): 

a)  finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser med rett til motregning blir lagt fram på samme 

tidspunkt for behandling,  

b)  når de finansielle eiendelene og de finansielle forpliktelsene blir lagt fram for behandling, er partene 

forpliktet til å oppfylle oppgjørsplikten,  

c)  det er ikke noe potensial for at de kontantstrømmene som oppstår av eiendelene og forpliktelsene, vil 

bli endret når de først er framlagt for behandling (med mindre behandlingen mislykkes — se bokstav d) 

nedenfor),  

d)  eiendeler og forpliktelser som er stilt som sikkerhet for verdipapir, vil bli gjort opp ved en 

verdipapiroverføring eller en lignende ordning (for eksempel levering mot betaling), slik at dersom 

overføringen av verdipapir mislykkes, vil behandlingen av den tilknyttede fordringen eller gjelden som 

verdipapirene er sikkerhet for, også mislykkes (og omvendt),  

e)  alle transaksjoner som mislykkes som skissert i bokstav d), vil bli lagt fram for behandling igjen inntil 

de er gjort opp,  

f)  oppgjøret blir utført gjennom den samme oppgjørsinstitusjonen (for eksempel en oppgjørsbank, en 

sentralbank eller en sentralbanks verdipapirdepot), og  

g)  en intradagskreditt er på plass som vil gi tilstrekkelig kassakreditt, slik at behandlingen av betalinger på 

oppgjørstidspunktet for hver av partene er mulig, og det er så godt som sikkert at intradagskreditten vil 

bli betalt dersom den kreves inn. 

 ____________  


