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2019/EØS/55/52

av 31. oktober 2017
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. 16(*)

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)

13. januar 2016 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) internasjonal standard for finansiell
rapportering (IFRS) nr. 16: «Leieavtaler». Denne standard har til formål å forbedre den finansiell rapporteringen om
leieavtaler.

3)

Vedtakelse av IFRS 16 innebærer konsekvensendringer av følgende standarder eller tolkninger av standarder: IFRS 1,
IFRS 3, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IAS 1 (internasjonal regnskapsstandard), IAS 2, IAS 7, IAS 12,
IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRIC-tolkning 1 (Den internasjonale
tolkningskomité for finansiell rapportering), IFRIC 12, SIC-tolkning 29 (Den faste tolkningskomité) og SIC-32.

4)

Samrådet med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at IFRS 16 oppfyller 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:
a) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16: «Leieavtaler» innsettes som angitt i vedlegget til denne
forordning.
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2018 av
27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort.
(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) 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 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1).
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b) IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 12, IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3,
IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IFRIC 1, IFRIC 12, SIC-29 og SIC-32 endres i samsvar med IFRS 16 som
fastsatt i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2019
eller senere.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 31. oktober 2017.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President

_____
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VEDLEGG

Internasjonal standard for finansiell rapportering nr. 16
Leieavtaler
Internasjonal standard for finansiell rapportering nr. 16: «Leieavtaler»
FORMÅL

1.

Denne standard fastsetter prinsippene for innregning, måling og presentasjon av leieavtaler og for opplysninger
om disse. Målet er å sikre at leietakere og utleiere framlegger relevant informasjon på en måte som korrekt
gjenspeiler disse transaksjonene. Denne informasjonen gir brukere av finansregnskaper et grunnlag for å vurdere
leieavtalers virkning på et foretaks finansielle stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer.

2.

Et foretak skal ta hensyn til kontraktsvilkårene og alle relevante fakta og omstendigheter ved anvendelse av denne
standard. Et foretak skal anvende denne standard konsekvent på kontrakter med lignende egenskaper og under lignende
omstendigheter.

VIRKEOMRÅDE

3.

4.

Et foretak skal anvende denne standard på alle leieavtaler, herunder leieavtaler for bruksretteiendeler i framleier,
unntatt på
a)

leieavtaler om utvinning eller bruk av mineraler, olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser,

b)

leieavtaler om biologiske eiendeler som hører inn under virkeområdet for IAS 41: «Landbruk», og som innehas av
en leietaker,

c)

tjenesteutsettingsordninger innenfor virkeområdet for IFRIC 12: «Tjenesteutsettingsordninger»,

d)

lisenser for immaterialrett gitt av en utleier innenfor virkeområdet for IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med
kunder», og

e)

retter som innehas av en leietaker i henhold til lisensavtaler innenfor virkeområdet for IAS 38: «Immaterielle
eiendeler», som gjelder for eksempel filmer, videoopptak, skuespill, manuskripter, patenter og opphavsretter.

En leietaker kan, men må ikke, anvende denne standard på leieavtaler for andre immaterielle eiendeler enn dem som er
beskrevet i nr. 3 bokstav e).

INNREGNINGSUNNTAK (B3–B8)

5.

En leietaker kan unnlate å anvende kravene i nr. 22–49 på
a) kortsiktige leieavtaler og
b) leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi (som beskrevet i B3–B8).

6.

Dersom en leietaker velger ikke å anvende kravene i nr. 22–49 på enten kortsiktige leieavtaler eller leieavtaler der den
underliggende eiendelen har lav verdi, skal leietakeren innregne leiebetalingene forbundet med disse leieavtalene som en
kostnad enten lineært over leieperioden eller på et annet systematisk grunnlag. Leietaker skal anvende et annet
systematisk grunnlag dersom dette grunnlaget bedre gjenspeiler mønsteret for leietakerens fordeler.

7.

Dersom en leietaker regnskapsfører kortsiktige leieavtaler ved å anvende nr. 6, skal leietakeren i henhold til denne
standard vurdere leieavtalen som en ny leieavtale dersom
a) det foreligger en endring av leieavtalen eller
b) det er gjort endringer i leieperioden (for eksempel utøver leietakeren en opsjon som tidligere ikke inngikk i
leietakerens fastsettelse av leieperioden).
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Valget for kortsiktige leieavtaler skal gjøres etter klasse av underliggende eiendel som bruksretten er knyttet til. En klasse
av underliggende eiendeler er en gruppering av underliggende eiendeler av lignende art og for lignende bruk i foretakets
virksomhet. Valget for leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, kan foretas for hver enkelt avtale.

IDENTIFISERE EN LEIEAVTALE (B9–B33)

9.

Ved inngåelse av en kontrakt skal et foretak vurdere om kontrakten er eller inneholder en leieavtale. En kontrakt
er eller inneholder en leieavtale dersom kontrakten overfører retten til å ha kontroll med bruken av en identifisert
eiendel i en periode i bytte mot et vederlag. B9–B31 inneholder en veiledning for vurderingen av om en kontrakt
er eller inneholder en leieavtale.

10.

En periode kan beskrives gjennom bruken av en identifisert eiendel (for eksempel antallet produksjonsenheter som
utstyret vil bli brukt til å produsere).

11.

Et foretak skal revurdere hvorvidt en kontrakt er eller inneholder en leieavtale bare dersom kontraktsvilkårene endres.
Atskillelse av bestanddelene i en kontrakt

12.

For en kontrakt som er eller inneholder en leieavtale, skal et foretak regnskapsføre hver leiekomponent i kontrakten som
en leieavtale atskilt fra kontraktens ikke-leiekomponenter, med mindre foretaket anvender den praktiske løsningen i
nr. 15. B32–B33 inneholder en veiledning om atskillelse av bestanddelene i en kontrakt.
Leietaker

13.

For en kontrakt som inneholder en leiekomponent og en eller flere ytterligere leiekomponenter eller ikke-leiekomponenter, skal en leietaker fordele vederlagene i kontrakten på hver leiekomponent på grunnlag av den relative frittstående
prisen på leiekomponenten og den samlede frittstående prisen på ikke-leiekomponentene.

14.

Den relative frittstående prisen på leiekomponenter og ikke-leiekomponenter skal fastsettes på grunnlag av den prisen
utleieren eller en tilsvarende leverandør ville kreve separat av et foretak for den komponenten eller en tilsvarende
komponent. Dersom en observerbar frittstående pris ikke er lett tilgjengelig, skal leietakeren estimere den frittstående
prisen gjennom å benytte så mye observerbar informasjon som mulig.

15.

Som en praktisk løsning kan en leietaker for hver klasse av underliggende eiendeler velge ikke å skille ut ikkeleiekomponenter fra leiekomponenter, og i stedet regnskapsføre hver leiekomponent og alle tilhørende ikkeleiekomponenter som én enkelt leiekomponent. En leietaker skal ikke anvende denne praktiske løsningen på innebygde
derivater som oppfyller kriteriene i nr. 4.3.3 i IFRS 9: «Finansielle instrumenter».

16.

Med mindre den praktiske løsningen i nr. 15 anvendes, skal en leietaker regnskapsføre ikke-leiekomponenter i henhold til
andre relevante standarder.
Utleier

17.

For en kontrakt som inneholder en leiekomponent og en eller flere ytterligere leiekomponenter eller ikke-leiekomponenter, skal en utleier fordele vederlagene i kontrakten ved anvendelse av nr. 73–90 i IFRS 15.

LEIEPERIODEN (B34–B41)

18.

Et foretak skal fastsette leieperioden som den uoppsigelige perioden av en leieavtale sammen med både
a) perioder som omfattes av en opsjon om å forlenge leieavtalen, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve
denne opsjonen, og
b) perioder som omfattes av en opsjon om å si opp leieavtalen, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet ikke vil utøve
denne opsjonen.
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19.

Ved vurderingen av om en leietaker med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon om å forlenge en leieavtale eller med
rimelig sikkerhet ikke vil utøve en opsjon om å si opp en leieavtale, skal foretaket ta i betraktning alle relevante fakta og
omstendigheter som utgjør en økonomisk stimulering for leietakeren til å utøve opsjonen om å forlenge leieavtalen eller
til ikke å utøve opsjonen om å si opp leieavtalen, som beskrevet i B37–B40.

20.

En leietaker skal vurdere på nytt hvorvidt denne med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon om å forlenge en leieavtale
eller med rimelig sikkerhet ikke vil utøve en opsjon om å si opp en leieavtale, dersom det inntreffer enten en vesentlig
hendelse eller en vesentlig endring i forhold som
a) er innenfor leietakers kontroll og
b) påvirker om leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon som tidligere ikke inngikk i dens fastsettelse av
leieperioden, eller med rimelig sikkerhet ikke vil utøve en opsjon som tidligere inngikk i dens fastsettelse av
leieperioden (som beskrevet i B41).

21.

Et foretak skal justere leieperioden dersom det skjer en endring i den uoppsigelige perioden av en leieavtale. Den
uoppsigelige perioden av en leieavtale vil for eksempel endre seg dersom
a) leietakeren utøver en opsjon som tidligere ikke inngikk i foretakets fastsettelse av leieperioden,
b) leietaker utøver ikke en opsjon som tidligere inngikk i foretakets fastsettelse av leieperioden,
c) det oppstår en hendelse som avtalemessig forplikter leietakeren til å utøve en opsjon som tidligere ikke inngikk i
foretakets fastsettelse av leieperioden, eller
d) det oppstår en hendelse som avtalemessig forbyr leietakeren å utøve en opsjon som tidligere inngikk i foretakets
fastsettelse av leieperioden.

LEIETAKER

Innregning
22.

På iverksettelsestidspunktet skal en leietaker innregne en bruksretteiendel og en leieforpliktelse.
Måling
Førstegangsmåling
Førstegangsmåling av bruksretteiendelen

23.

På iverksettelsestidspunktet skal en leietaker måle bruksretteiendelen til anskaffelseskost.

24.

Anskaffelseskost for bruksretteiendelen skal omfatte
a) beløpet fra førstegangsmålingen av leieforpliktelsen som beskrevet i nr. 26,
b) alle leiebetalinger ved eller før iverksettelsestidspunktet, minus eventuelle leieinsentiver mottatt,
c) alle direkte utgifter til avtaleinngåelse påløpt leietaker, og
d) et anslag over utgiftene påløpt leietaker for demontering og fjerning av den underliggende eiendelen, gjenoppretting
av stedet der enheten er plassert, eller gjenoppretting av den underliggende eiendelen til den stand som vilkårene i
leieavtalen krever, med mindre disse utgiftene påløper under produksjonen av varene. Leietakeren pådrar seg
forpliktelsen for disse kostnadene enten på iverksettelsestidspunktet eller som følge av å ha brukt den underliggende
eiendelen i en bestemt periode.

25.

En leietaker skal innregne kostnadene beskrevet i nr. 24 bokstav d) som en del av anskaffelseskosten for bruksretteiendelen når denne pådrar seg en forpliktelse for disse kostnadene. En leietaker anvender IAS 2: «Beholdninger» på
utgifter påløpt i løpet av en bestemt periode som følge av å ha brukt bruksretteiendelen til å produsere varer i denne
perioden. Forpliktelser for kostnader som er regnskapsført ved anvendelse av denne standard eller IAS 2, innregnes og
måles ved anvendelse av IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler».

6

32017R1986

Konsolidert tekst: 7.4.2022

Førstegangsmåling av leieforpliktelsen
26.

På iverksettelsestidspunktet skal en leietaker måle leieforpliktelsen til nåverdien av leiebetalingene som ikke blir
betalt på dette tidspunktet. Leiebetalingene skal diskonteres ved hjelp av leieavtalens implisitte rente, dersom
denne renten lett kan fastsettes. Dersom renten ikke lett kan fastsettes, skal leietaker anvende leietakers marginale
lånerente.

27.

På iverksettelsestidspunktet består leiebetalingene som inngår i målingen av leieforpliktelsen, av følgende betalinger for
retten til å bruke den underliggende eiendelen i leieperioden, som ikke er betalt på iverksettelsestidspunktet:
a) Faste betalinger (herunder i realiteten faste betalinger som beskrevet i B42) minus eventuelle fordringer i form av
leieinsentiver.
b) Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats, første gang målt ved hjelp av indeksen eller
rentesatsen på iverksettelsestidspunktet (som beskrevet i nr. 28).
c) Beløp som forventes å komme til betaling for leietakeren i henhold til restverdigarantier.
d) Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen (vurderes
idet det tas hensyn til faktorer som er beskrevet i B37–B40).
e) Betaling av bot for å si opp leieavtalen, dersom leieperioden gjenspeiler at leietaker vil utøve en opsjon om å si opp
leieavtalen.

28.

Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats som beskrevet i nr. 27 bokstav b), omfatter for
eksempel betalinger knyttet til en konsumprisindeks, betalinger knyttet til en referanserente (som LIBOR) eller betalinger
som varierer som følge av endringer i markedsleien.
Etterfølgende måling
Etterfølgende måling av bruksretteiendelen

29.

Etter iverksettelsestidspunktet skal en leietaker måle bruksretteiendelen ved anvendelse av en anskaffelseskostmodell, med mindre denne anvender en av målingsmodellene beskrevet i nr. 34 og 35.
An s ka f f e l s e s ko s t mo d e l l

30.

Ved anvendelse av en anskaffelseskostmodell skal en leietaker måle bruksretteiendelen til anskaffelseskost
a) minus akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall og
b) justert for eventuelle nye målinger av leieforpliktelsen angitt i nr. 36 bokstav c).

31.

En leietaker skal anvende avskrivningskravene i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» ved avskrivning av bruksretteiendelen, med forbehold for kravene i nr. 32.

32.

Dersom leieavtalen overfører eierskapet til den underliggende eiendelen til leietaker ved utløpet av leieperioden, eller
dersom anskaffelseskosten for bruksretteiendelen gjenspeiler at leietaker vil utøve en kjøpsopsjon, skal leietaker avskrive
bruksretteiendelen fra iverksettelsestidspunktet til slutten av den underliggende eiendelens utnyttbare levetid. I motsatt
fall skal leietaker avskrive bruksretteiendelen fra iverksettelsestidspunktet fram til det som inntreffer først av slutten av
bruksretteiendelens utnyttbare levetid eller slutten av leieperioden.

33.

En leietaker skal anvende IAS 36: «Verdifall på eiendeler» for å fastslå om bruksretteiendelen er verdiforringet og for å
regnskapsføre eventuelle påviste tap ved verdifall.
An d r e m å l i n gs m o d e l l e r

34.

Dersom en leietaker anvender modellen med virkelig verdi i IAS 40: «Investeringseiendom» på sine investeringseiendommer, skal leietaker også anvende denne modellen med virkelig verdi på bruksretteiendeler som oppfyller
definisjonen av «investeringseiendom» i IAS 40.
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Dersom bruksretteiendelene er knyttet til en klasse av eiendom, anlegg og utstyr der leietaker anvender verdireguleringsmodellen i IAS 16, kan leietaker velge å anvende denne verdireguleringsmodellen på alle bruksretteiendeler som er
knyttet til nevnte klasse av eiendom, anlegg og utstyr.
Etterfølgende måling av leieforpliktelsen

36.

Etter iverksettelsestidspunktet skal en leietaker måle leieforpliktelsen ved å
a) øke den balanseførte verdien for å gjenspeile renten på leieforpliktelsen,
b) redusere den balanseførte verdien for å gjenspeile utførte leiebetalinger og
c) måle den balanseførte verdien på nytt for å gjenspeile eventuelle revurderinger eller endringer av leieavtalen i
henhold til nr. 39–46 eller for å gjenspeile justerte leiebetalinger som i realiteten er faste betalinger (se B42).

37.

Renten på leieforpliktelsen i hver regnskapsperiode av leieperioden skal være det beløpet som gir en konstant periodisk
rente for leieforpliktelsens gjenstående saldo. Den periodiske renten er diskonteringsrenten beskrevet i nr. 26 eller
eventuelt den justerte diskonteringsrenten beskrevet i nr. 41, nr. 43 eller nr. 45 bokstav c).

38.

Etter iverksettelsestidspunktet skal en leietaker, med mindre kostnadene er inkludert i den balanseførte verdien til en
annen eiendel i henhold til andre gjeldende standarder, innregne i resultatet både
a) renten på leieforpliktelsen og
b) variable leiebetalinger som ikke inngår i målingen av leieforpliktelsen i perioden da hendelsen eller forholdet som
utløser disse betalingene, inntreffer.
R e v u r d e r i n g a v l e i e fo r p l i k t e l s e n

39.

Etter iverksettelsestidspunktet skal en leietaker anvende nr. 40–43 for å måle leieforpliktelsen på nytt for å gjenspeile
endringer i leiebetalingene. En leietaker skal innregne beløpet fra den nye målingen av leieforpliktelsen som en tilpasning
til bruksretteiendelen. Dersom den balanseførte verdien av bruksretteiendelen blir redusert til null og det skjer en
ytterligere reduksjon i målingen av leieforpliktelsen, skal imidlertid en leietaker innregne eventuelle gjenstående beløp
fra den nye målingen i resultatet.

40.

En leietaker skal måle leieforpliktelsen på nytt ved å diskontere de justerte leiebetalingene ved hjelp av en justert
diskonteringsrente dersom enten
a) det skjer en endring i leieperioden, som beskrevet i nr. 20–21. En leietaker skal fastsette de justerte leiebetalingene på
grunnlag av den justerte leieperioden, eller
b) det skjer en endring i vurderingen av en opsjon om å kjøpe den underliggende eiendelen, vurdert ut fra hendelsene og
omstendighetene beskrevet i nr. 20 og 21 med henblikk på kjøpsopsjonen. En leietaker skal fastsette de justerte
leiebetalingene slik at de gjenspeiler endringer i beløpene som skal betales i henhold til kjøpsopsjonen.

41.

Ved anvendelse av nr. 40 skal en leietaker fastsette den justerte diskonteringsrenten som leieavtalens implisitte rente for
resten av leieperioden dersom denne renten lett kan fastsettes, eller som leietakers marginale lånerente på tidspunktet for
revurderingen dersom leieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes.

42.

En leietaker skal måle leieforpliktelsen på nytt ved å diskontere de justerte leiebetalingene dersom
a) det skjer en endring av de beløpene som forventes å bli betalt i henhold til en restverdigaranti. En leietaker skal
fastsette de justerte leiebetalingene slik at de gjenspeiler endringer i beløpene som forventes å bli betalt i henhold til
en restverdigaranti, eller
b) det skjer en endring i framtidige leiebetalinger som følge av en endring i en indeks eller en rentesats som benyttes til
å fastsette disse betalingene, herunder for eksempel en endring for å gjenspeile endringer i leienivået på markedet
etter en gjennomgåelse av markedsleien. Leietakeren skal måle leieforpliktelsen på nytt for å gjenspeile de justerte
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leiebetalingene først når det foreligger en endring i kontantstrømmene (dvs. når tilpasningen av leiebetalingene trer i
kraft). En leietaker skal fastsette de justerte leiebetalingene for resten av leieperioden basert på de justerte
avtaleregulerte betalingene.
43.

Ved anvendelse av nr. 42 skal en leietaker benytte en uendret diskonteringsrente, med mindre endringen i leiebetalinger
skyldes en endring i flytende renter. I så fall skal leietaker anvende en justert diskonteringsrente som gjenspeiler
endringene i renten.

Endringer av leieavtalen
44.

En leietaker skal regnskapsføre en endret leieavtale som en separat leieavtale dersom
a) endringen øker leieavtalens anvendelsesområde gjennom å tilføye retten til å bruke en eller flere underliggende
eiendeler og
b) vederlaget for leieavtalen øker med et beløp som står i forhold til den frittstående prisen for økningen i anvendelsesområdet og eventuelle passende justeringer av denne frittstående prisen for å gjenspeile omstendighetene i den
konkrete avtalen.

45.

For en endring av leieavtalen som ikke regnskapsføres som en separat leieavtale, skal en leietaker på ikrafttredelsestidspunktet for endringen av leieavtalen
a) fordele vederlaget i den endrede avtalen ved anvendelse av nr. 13–16,
b) fastsette leieperioden for den endrede leieavtalen ved anvendelse av nr. 18–19 og
c) måle leieforpliktelsen på nytt ved å diskontere de justerte leiebetalingene ved hjelp av en justert diskonteringsrente.
Den justerte diskonteringsrenten fastsettes som leieavtalens implisitte rente for resten av leieperioden dersom denne
renten lett kan fastsettes, eller som leietakers marginale lånerente på ikrafttredelsestidspunktet for endringen dersom
leieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes.

46.

For en endring av leieavtalen som ikke regnskapsføres som en separat leieavtale, skal leietakeren regnskapsføre den nye
målingen av leieforpliktelsen ved å
a) redusere den balanseførte verdien av bruksretteiendelen for å gjenspeile en hel eller delvis oppsigelse av leieavtalen
for endringer av leieavtalen som reduserer leieavtalens anvendelsesområde. Leietaker skal innregne i resultatet
eventuelle gevinster eller tap knyttet til en hel eller delvis oppsigelse av leieavtalen,
b) foreta en tilsvarende justering av bruksretteiendelen for alle andre endringer av leieavtalen.

Presentasjon
47.

En leietaker skal enten presentere i balanseoppstillingen eller opplyse i notene om
a) bruksretteiendeler atskilt fra andre eiendeler. Dersom en leietaker ikke presenterer bruksretteiendeler atskilt i
balanseoppstillingen, skal leietaker
i) presentere bruksretteiendeler innenfor samme regnskapspost som der de tilsvarende underliggende eiendelene
ville blitt presentert dersom de var eid, og
ii) opplyse om hvilke regnskapsposter i balanseoppstillingen som omfatter disse bruksretteiendelene,
b) leieforpliktelser atskilt fra andre forpliktelser. Dersom en leietaker ikke presenterer leieforpliktelser atskilt i
balanseoppstillingen, skal leietaker opplyse om hvilke regnskapsposter i balanseoppstillingen som omfatter disse
forpliktelsene.

48.

Kravet i nr. 47 bokstav a) får ikke anvendelse på bruksretteiendeler som oppfyller definisjonen av investeringseiendom,
som skal presenteres i balanseoppstillingen som investeringseiendommer.
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49.

I oppstillingen over resultatet og andre inntekter og kostnader skal en leietaker presentere rentekostnader for leieforpliktelsen
atskilt fra avskrivningsbeløpet for bruksretteiendelen. Rentekostnader for leieforpliktelsen er en bestanddel av
finanskostnadene, som i henhold til nr. 82 bokstav b) i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» skal presenteres atskilt i
oppstillingen over resultatet og andre inntekter og kostnader.

50.

I oppstillingen over kontantstrømmer skal en leietaker klassifisere
a) kontantutbetalinger for leieforpliktelsens hovedstol innenfor finansieringsaktiviteter,
b) kontantutbetalinger for leieforpliktelsens rentedel i henhold til kravene for rentebetalinger i IAS 7: «Oppstilling over
kontantstrømmer» og
c) betalinger for kortsiktige leieavtaler, betalinger for leieavtaler med eiendeler av lav verdi og variable leiebetalinger
som ikke inngår i målingen av leieforpliktelsen, innenfor driftsaktiviteter.
Opplysninger

51.

Formålet med opplysningene er at leietakere skal gi informasjon i notene som, sammen med informasjonen
framlagt i balanseoppstillingen, i resultatoppstillingen og i oppstillingen over kontantstrømmer, gir brukere av
finansregnskaper et grunnlag for å vurdere leieavtalers virkning på leietakerens finansielle stilling, finansielle
inntjening og kontantstrømmer. Nr. 52–60 inneholder krav om hvordan dette målet kan nås.

52.

En leietaker skal opplyse om sine leieavtaler i én enkelt note eller i en separat del i sitt finansregnskap. En leietaker trenger
imidlertid ikke å gjenta informasjon som allerede finnes andre steder i finansregnskapet, forutsatt at informasjonen er
innarbeidet med en krysshenvisning i den ene noten eller i den separate delen om leieavtaler.

53.

En leietaker skal opplyse om følgende beløp for rapporteringsperioden:
a) Avskrivningsbeløpet for bruksretteiendeler etter klasse av underliggende eiendel.
b) Rentekostnader for leieforpliktelser.
c) Kostnaden knyttet til kortsiktige leieavtaler som regnskapsføres ved anvendelse av nr. 6. Denne kostnaden trenger
ikke å omfatte kostnaden knyttet til leieavtaler med en leieperiode på én måned eller mindre.
d) Kostnaden knyttet til leieavtaler med eiendeler av lav verdi som regnskapsføres ved anvendelse av nr. 6. Denne
kostnaden skal ikke omfatte kostnaden knyttet til kortsiktige leieavtaler med eiendeler av lav verdi som inngår i
nr. 53 bokstav c).
e) Kostnaden knyttet til variable leiebetalinger som ikke inngår i målingen av leieforpliktelser.
f)

Inntekter fra framleie av bruksretteiendeler.

g) Samlede utgående kontantstrømmer for leieavtaler.
h) Tilføyelser av bruksretteiendeler.
i)

Gevinster eller tap fra salgs- og tilbakeleietransaksjoner.

j)

Den balanseførte verdien av bruksretteiendeler ved slutten av rapporteringsperioden etter klasse av underliggende
eiendel.

54.

Et foretak skal framlegge opplysningene i nr. 53 i tabellform, med mindre et annet format er mer hensiktsmessig. De
framlagte beløpene skal omfatte kostnader som en leietaker har inkludert i den balanseførte verdien for en annen eiendel i
rapporteringsperioden.

55.

En leietaker skal opplyse om beløpet for sine leieforpliktelser for kortsiktige leieavtaler som er regnskapsført ved
anvendelse av nr. 6, dersom porteføljen av kortsiktige leieavtaler som leietakeren er bundet av på slutten av
rapporteringsperioden, er ulik den porteføljen av kortsiktige leieavtaler som kostnadene for kortsiktige leieavtaler angitt
ved anvendelse av nr. 53 bokstav c), gjelder for.
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56.

Dersom bruksretteiendelene oppfyller definisjonen av investeringseiendom, skal en leietaker anvende opplysningskravene i IAS 40. I så fall er ikke en leietaker forpliktet til å framlegge opplysningene nevnt i nr. 53 bokstav a), f), h)
eller j) for disse bruksretteiendelene.

57.

Dersom en leietaker måler bruksretteiendeler til verdiregulert beløp ved anvendelse av IAS 16, skal leietaker framlegge
den informasjonen som kreves i nr. 77 i IAS 16 for disse bruksretteiendelene.

58.

En leietaker skal framlegge en forfallsanalyse av leieforpliktelser ved anvendelse av nr. 39 og B11 i IFRS 7: «Finansielle
instrumenter – opplysninger» atskilt fra forfallsanalyser av andre finansielle forpliktelser.

59.

I tillegg til de opplysningene som kreves i nr. 53–58, skal en leietaker gi ytterligere kvalitative og kvantitative
opplysninger om sine leieaktiviteter som er nødvendige for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 51 (som beskrevet i
B48). Disse tilleggsopplysningene kan omfatte, men er ikke begrenset til, informasjon som hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere
a) arten av leietakers leieaktiviteter,
b) framtidige utgående kontantstrømmer som leietaker kan være eksponert for, og som ikke gjenspeiles i målingen av
leieforpliktelser. Dette omfatter eksponeringer som følge av
i)

variable leiebetalinger (som beskrevet i B49),

ii) opsjoner om å forlenge eller si opp en leieavtale (som beskrevet i B50),
iii) restverdigarantier (som beskrevet i B51) og
iv) leieavtaler som ennå ikke er påbegynt, og som leietaker er bundet av,
c) begrensninger eller vilkår pålagt av leieavtaler og
d) salgs- og tilbakeleietransaksjoner (som beskrevet i B52).
60.

En leietaker som regnskapsfører kortsiktige leieavtaler eller leieavtaler med eiendeler av lav verdi ved anvendelse av
nr. 6, skal opplyse om dette.

UTLEIER

Klassifisering av leieavtaler (B53–B58)
61.

En utleier skal klassifisere hver av sine leieavtaler som enten en operasjonell leieavtale eller en finansiell leieavtale.

62.

En leieavtale klassifiseres som en finansiell leieavtale dersom den i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler
forbundet med eierskap av en underliggende eiendel. En leieavtale klassifiseres som en operasjonell leieavtale
dersom den ikke i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler forbundet med eierskap av en underliggende
eiendel.

63.

Om en leieavtale er en finansiell leieavtale eller en operasjonell leieavtale avhenger av innholdet i transaksjonen mer enn
avtalens form. Eksempler på situasjoner som hver for seg eller i kombinasjon med andre vanligvis vil føre til at en
leieavtale blir klassifisert som en finansiell leieavtale, er når
a) leieavtalen overfører eierskap til den underliggende eiendelen til leietaker ved utløpet av leieperioden,
b) leietaker har en opsjon om å kjøpe den underliggende eiendelen til en pris som forventes å være så mye lavere enn
virkelig verdi på tidspunktet da leietaker kan utøve opsjonen, at det ved inngåelsestidspunktet er rimelig sikkert at
leietaker vil benytte seg av dette,
c) leieperioden strekker seg over mesteparten av den underliggende eiendelens økonomiske levetid, selv om
eiendomsretten ikke blir overført,
d) nåverdien av leiebetalingen overstiger så godt som hele den virkelige verdien av den underliggende eiendelen ved
inngåelsestidspunktet, og
e) den underliggende eiendelen er av en så spesialisert art at bare leietaker kan benytte den uten større endringer.

11

32017R1986

64.

Konsolidert tekst: 7.4.2022

Indikasjoner på situasjoner som hver for seg eller i kombinasjon med andre også kan føre til at en leieavtale blir
klassifisert som en finansiell leieavtale, er
a) dersom leietaker kan si opp leieavtalen, og utleiers tap i tilknytning til oppsigelsen bæres av leietaker,
b) når gevinster eller tap fra svingninger i den virkelige verdien av restverdien tilfaller leietaker (for eksempel i form av
en leierabatt som tilsvarer mesteparten av salgsprovenyet ved utløpet av leieavtalen), og
c) når leietaker kan fornye leieavtalen i nok en periode til en leie som er vesentlig lavere enn markedsleien.

65.

Eksemplene og indikasjonene i nr. 63–64 gir ikke alltid en klar konklusjon. Dersom det er klart ut fra andre
omstendigheter at leieavtalen ikke i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler forbundet med eierskap av en
underliggende eiendel, klassifiseres leieavtalen som en operasjonell leieavtale. Dette kan for eksempel være tilfellet
dersom eierskapet til den underliggende eiendelen overføres ved utløpet av leieavtalen for en variabel betaling som er lik
dens virkelige verdi, eller dersom det er variable leiebetalinger, og utleier som et resultat av dette ikke i det vesentlige
overfører alle disse risikoene og fordelene.

66.

Leieavtalen klassifiseres på inngåelsestidspunktet og revurderes bare dersom det skjer en endring av leieavtalen. Endrede
estimater (for eksempel endrede estimater for den økonomiske levetiden til eller restverdien av den underliggende
eiendelen) eller endrede omstendigheter (for eksempel mislighold fra leietakers side) fører ikke til noen ny regnskapsmessig klassifisering av en leieavtale.

Finansielle leieavtaler
Innregning og måling
67.

På iverksettelsestidspunktet skal en utleier innregne eiendeler som holdes i henhold til en finansiell leieavtale, i
balanseoppstillingen og presentere dem som en fordring til et beløp lik nettoinvesteringen i leieavtalen.
Førstegangsmåling

68.

Utleier skal bruke leieavtalens implisitte rente til å måle nettoinvesteringen i leieavtalen. Ved framleie kan den mellomliggende utleieren, dersom framleieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes, benytte den diskonteringsrenten som
brukes til hovedleieavtalen (justert for eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse forbundet med framleien), til å måle
nettoinvestering i framleieavtale.

69.

Andre direkte utgifter til avtaleinngåelse enn slike som påløper utleiere som er produsenter eller forhandlere, er inkludert
i førstegangsmålingen av nettoinvesteringen i leieavtalen og reduserer inntektsbeløpet innregnet i løpet av leieperioden.
Leieavtalens implisitte rente blir definert på en slik måte at direkte utgifter til avtaleinngåelse automatisk inkluderes i
nettoinvesteringen i leieavtalen; det er ikke noe behov for å legge dem til separat.
F ø r s t e g a n gs m å l i n g a v l e i e b e t a l i n g e n e s o m i n n g å r i n e t t o i n ve s t e r i n ge n i l e i e a vt a l e n

70.

På iverksettelsestidspunktet består leiebetalingene som inngår i målingen av nettoinvesteringen i leieavtalen, av følgende
betalinger for retten til å bruke den underliggende eiendelen i leieperioden, som ikke er mottatt på iverksettelsestidspunktet:
a) Faste betalinger (herunder i realiteten faste betalinger som beskrevet i B42) minus eventuelle skyldige beløp i form
av leieinsentiver.
b) Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats, første gang målt ved hjelp av indeksen eller
rentesatsen på iverksettelsestidspunktet.
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c) Eventuelle restverdigarantier som gis til utleier av leietaker, av en part knyttet til leietaker eller av en tredjepart uten
tilknytning til utleier som er økonomisk i stand til å oppfylle pliktene i henhold til garantien.
d) Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen (vurderes
idet det tas hensyn til faktorer som er beskrevet i B37).
e) Betaling av bot for å si opp leieavtalen, dersom leieperioden gjenspeiler at leietaker vil utøve en opsjon om å si opp
leieavtalen.
U t l e i e r e s o m e r p r o d u s e n t e r e l l e r fo r h a n d l e r e
71.

På iverksettelsestidspunktet skal en utleier som er produsent eller forhandler, innregne følgende for hver av sine
finansielle leieavtaler:
a) Inntekter, som er den virkelige verdien av den underliggende eiendelen eller, dersom verdien er lavere, nåverdien av
leiebetalingene som tilfaller utleier, diskontert med en markedsrente.
b) Salgskostnader, som er den underliggende eiendelens anskaffelseskost eller, dersom denne er forskjellig, dens
balanseførte verdi, med fradrag for den ikke-garanterte restverdiens nåverdi.
c) Fortjeneste eller tap ved salg (som er differansen mellom inntekter og salgskostnader) i samsvar med dens praksis for
direkte salg, der IFRS 15 kommer til anvendelse. En utleier som er produsent eller forhandler, skal innregne
fortjeneste eller tap ved salg på en finansiell leieavtale på iverksettelsestidspunktet, uansett om utleier overfører den
underliggende eiendelen som beskrevet i IFRS 15.

72.

Produsenter eller forhandlere tilbyr ofte kunder valget mellom enten å kjøpe eller leie en eiendel. En finansiell leieavtale
for en eiendel med en utleier som er produsent eller forhandler, medfører en fortjeneste eller et tap som tilsvarer
fortjenesten eller tapet fra et direkte salg av den underliggende eiendelen til normale salgspriser, og som gjenspeiler
eventuelle gjeldende volum- eller forhandlerrabatter.

73.

Utleiere som er produsenter eller forhandlere, oppgir enkelte ganger kunstig lave renter for å tiltrekke seg kunder. Bruken
av en slik rente ville ha ført til at en utleier innregnet en altfor stor del av den totale inntekten av transaksjonen på
iverksettelsestidspunktet. Dersom det benyttes kunstig lave renter, skal en utleier som er produsent eller forhandler,
begrense fortjenesten ved salg til det som ville ha vært utfallet dersom en markedsrente hadde vært benyttet.

74.

En utleier som er produsent eller forhandler, skal innregne utgifter som påløper i forbindelse med inngåelse av en
finansiell leieavtale, som kostnad på iverksettelsestidspunktet, siden de i hovedsak er knyttet til produsentens eller
forhandlerens fortjeneste ved salg. Utgifter påløpt for utleiere som er produsenter eller forhandlere, i forbindelse med
inngåelse av en finansiell leieavtale omfattes ikke av definisjonen av direkte utgifter til avtaleinngåelse og er dermed
utelukket fra nettoinvesteringen i leieavtalen.

Etterfølgende måling
75.

En utleier skal innregne finansinntekter over leieperioden på grunnlag av et mønster som gjenspeiler en konstant
periodisk avkastning av utleiers nettoinvestering i leieavtalen.

76.

En utleier har som mål å fordele finansinntekter over leieperioden på et systematisk og rasjonelt grunnlag. En utleier skal
føre leiebetalinger som gjelder perioden, mot bruttoinvesteringen i leieavtalen for å redusere både hovedstolen og ikkeopptjente finansinntekter.

77.

En utleier skal anvende kravene til fraregning og verdifall i IFRS 9 på nettoinvesteringen i leieavtalen. En utleier skal
regelmessig gjennomgå estimerte, ikke-garanterte restverdier som benyttes i beregningen av bruttoinvesteringen i
leieavtalen. Dersom det har vært en reduksjon i den estimerte, ikke-garanterte restverdien, skal utleier revidere
inntektsfordelingen over leieperioden og umiddelbart innregne en eventuell reduksjon når det gjelder beløp som er
resultatført.
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En utleier som klassifiserer en eiendel i en finansiell leieavtale som holdt for salg (eller inkluderer den i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) ved å anvende IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet»,
skal regnskapsføre eiendelen i samsvar med nevnte standard.
E n d r i n g e r a v l e i e a vt a l e n

79.

En utleier skal regnskapsføre en endring av en finansiell leieavtale som en separat leieavtale dersom
a) endringen øker leieavtalens anvendelsesområde gjennom å tilføye retten til å bruke en eller flere underliggende
eiendeler og
b) vederlaget for leieavtalen øker med et beløp som står i forhold til den frittstående prisen for økningen i anvendelsesområdet og eventuelle passende justeringer av denne frittstående prisen for å gjenspeile omstendighetene i den
konkrete avtalen.

80.

For en endring av en finansiell leieavtale som ikke regnskapsføres som en separat leieavtale, skal en utleier regnskapsføre
endringer som følger:
a) Hvis leieavtalen ville ha blitt klassifisert som en operasjonell leieavtale dersom endringen hadde vært gjeldende på
inngåelsestidspunktet, skal utleier
i) regnskapsføre endringen av leieavtalen som en ny leieavtale fra endringens ikrafttredelsestidspunkt og
ii) måle den underliggende eiendelens balanseførte verdi som nettoinvesteringen i leieavtalen umiddelbart før
ikrafttredelsestidspunktet for endringen av leieavtalen.
b) Ellers skal utleier anvende kravene i IFRS 9.

Operasjonell leieavtale
Innregning og måling
81.

En utleier skal innregne leiebetalinger fra operasjonelle leieavtaler som inntekt enten lineært eller på et annet
systematisk grunnlag. Utleier skal anvende et annet systematisk grunnlag dersom dette bedre gjenspeiler det
mønsteret der fordelen ved bruken av den underliggende eiendelen reduseres.

82.

En utleier skal innregne utgifter, herunder avskrivning, som har påløpt ved opptjening av leieinntekten, som en kostnad.

83.

En utleier skal legge til direkte utgifter til avtaleinngåelse som påløper ved inngåelse av en operasjonell leieavtale, til den
underliggende eiendelens balanseførte verdi og innregne disse utgiftene som en kostnad over leieperioden på samme
grunnlag som leieinntekten.

84.

Avskrivningspraksisen for avskrivbare underliggende eiendeler som er omfattet av operasjonelle leieavtaler, skal være i
samsvar med utleiers normale avskrivningspraksis for tilsvarende eiendeler. En utleier skal beregne avskrivningen i
samsvar med IAS 16 og IAS 38.

85.

En utleier skal anvende IAS 36 for å fastslå om en underliggende eiendel som er omfattet av en operasjonell leieavtale, er
verdiforringet og for å regnskapsføre eventuelle påviste tap ved verdifall.

86.

En utleier som er produsent eller forhandler, skal ikke innregne noen fortjeneste ved salg ved inngåelse av en operasjonell leieavtale, ettersom denne ikke er det samme som et salg.
Endringer av leieavtalen

87.

En utleier skal regnskapsføre en endring av en operasjonell leieavtale som en ny leieavtale fra endringens ikrafttredelsestidspunkt, og skal anse eventuelle forhåndsbetalte eller skyldige leiebetalinger som gjelder den opprinnelige
leieavtalen, som del av leiebetalingene for den nye leieavtalen.
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Presentasjon
88.

En utleier skal presentere underliggende eiendeler som er omfattet av operasjonelle leieavtaler, i balanseoppstillingen i
samsvar med den underliggende eiendelens art.
Opplysninger

89.

Formålet med opplysningene er at utleiere skal gi informasjon i notene som, sammen med informasjonen framlagt
i balanseoppstillingen, i resultatoppstillingen og i oppstillingen over kontantstrømmer, gir brukere av
finansregnskaper et grunnlag for å vurdere leieavtalers virkning på utleierens finansielle stilling, finansielle
inntjening og kontantstrømmer. Nr. 90–97 inneholder krav om hvordan dette målet kan nås.

90.

En utleier skal opplyse om følgende beløp for rapporteringsperioden:
a) For finansielle leieavtaler:
i)

Fortjeneste eller tap ved salg.

ii) Finansielle inntekter på bruttoinvesteringen i leieavtalen.
iii) Inntekter knyttet til variable leiebetalinger som ikke inngår i målingen av nettoinvesteringen i leieavtalen.
b) For operasjonelle leieavtaler, leieinntekter, med separate opplysninger om inntekter knyttet til variable leiebetalinger
som ikke avhenger av en indeks eller en rentesats.
91.

En utleier skal framlegge opplysningene i nr. 90 i tabellform, med mindre et annet format er mer hensiktsmessig.

92.

En utleier skal gi ytterligere kvalitative og kvantitative opplysninger om sine leieaktiviteter som er nødvendige for å
oppfylle opplysningsformålet i nr. 89. Disse tilleggsopplysningene omfatter, men er ikke begrenset til, informasjon som
hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere
a) arten av utleiers leieaktiviteter og
b) hvordan utleier håndterer risikoen forbundet med eventuelle rettigheter den beholder i underliggende eiendeler.
Særlig skal en utleier opplyse om sin risikohåndteringsstrategi for rettigheter den beholder i underliggende eiendeler,
herunder eventuelle tiltak for å redusere slik risiko. Slike tiltak kan for eksempel omfatte tilbakekjøpsavtaler,
restverdigarantier eller variable leiebetalinger for bruk ut over spesifiserte grenser.
Finansielle leieavtaler

93.

En utleier skal framlegge en kvalitativ og kvantitativ redegjørelse for vesentlige endringer i den balanseførte verdien av
nettoinvesteringen i finansielle leieavtaler.

94.

En utleier skal legge fram en forfallsanalyse av utestående leiebetalinger som viser de udiskonterte leiebetalingene som
skal mottas årlig for minst hvert av de første fem årene, og et samlet beløp for de resterende årene. En utleier skal
avstemme de udiskonterte leiebetalingene mot nettoinvesteringen i leieavtalen. Avstemmingen skal identifisere den ikkeopptjente finansinntekten knyttet til utestående leiebetalinger og en eventuell diskontert ikke-garantert restverdi.
Operasjonell leieavtale

95.

For eiendom, anlegg og utstyr som er omfattet av en operasjonell leieavtale, skal en utleier anvende opplysningskravene i
IAS 16. Ved anvendelse av opplysningskravene i IAS 16 skal en utleier dele opp hver klasse av eiendom, anlegg og
utstyr i eiendeler som er omfattet av operasjonelle leieavtaler, og eiendeler som ikke er omfattet av operasjonelle
leieavtaler. En utleier skal følgelig framlegge de opplysningene som kreves i henhold til IAS 16 for eiendeler som er
omfattet av en operasjonell leieavtale (for hver klasse av underliggende eiendeler), atskilt fra eide eiendeler som holdes
og brukes av utleier.

96.

En utleier skal anvende opplysningskravene i IAS 36, IAS 38, IAS 40 og IAS 41 for eiendeler som er omfattet av
operasjonelle leieavtaler.
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En utleier skal legge fram en forfallsanalyse av leiebetalinger som viser de udiskonterte leiebetalingene som skal mottas
årlig for minst hvert av de første fem årene, og et samlet beløp for de resterende årene.

SALGS- OG TILBAKELEIETRANSAKSJONER

98.

Dersom et foretak (selger/leietaker) overfører en eiendel til et annet foretak (kjøper/utleier) og leier eiendelen tilbake fra
kjøper/utleier, skal både selger/leietaker og kjøper/utleier regnskapsføre overføringskontrakten og leieavtalen ved
anvendelse av nr. 99–103.
Vurderingen av hvorvidt overføringen av eiendelen er et salg

99.

Et foretak skal anvende kravene i IFRS 15 til når en leveringsforpliktelse er oppfylt for å avgjøre om overføringen av en
eiendel skal regnskapsføres som et salg av eiendelen.
Overføringen av eiendelen er et salg

100. Dersom selgers/leietakers overføring av en eiendel oppfyller kravene i IFRS 15 til å bli regnskapsført som et salg av
eiendelen, skal
a) selger/leietaker måle bruksretteiendelen som følger av tilbakeleien, til den andelen av eiendelens tidligere
balanseførte verdi som er knyttet til bruksretten som selger/leietaker beholder. Følgelig skal selger/leietaker bare
innregne en eventuell gevinst eller et eventuelt tap som er knyttet til rettighetene som overføres til kjøper/utleier,
b) kjøper/utleier regnskapsføre kjøpet av eiendelen ved å anvende relevante standarder og leieavtalen ved å anvende
utleiers regnskapskrav i denne standard.
101. Dersom den virkelige verdien av vederlaget for salget av en eiendel ikke er lik eiendelens virkelige verdi, eller dersom
leiebetalingene ikke tilsvarer markedspris, skal et foretak foreta følgende justeringer for å måle salgsprovenyet til virkelig
verdi:
a) Eventuelle vilkår under markedsbetingelsene skal regnskapsføres som en forhåndsbetaling av leiebetalingene.
b) Eventuelle vilkår ►C1 over markedsbetingelsene ◄ skal regnskapsføres som ytterligere finansiering fra kjøper/
utleier til selger/leietaker.
102. Foretaket skal måle enhver potensiell justering som kreves av nr. 101, på grunnlag av det som lettest lar seg fastsette av
a) differansen mellom den virkelige verdien av vederlaget for salget og den virkelige verdien av eiendelen, og
b) differansen mellom nåverdien av de avtaleregulerte leiebetalingene og nåverdien av leiebetalinger til markedspris.
Overføringen av eiendelen er ikke et salg
103. Dersom selgers/leietakers overføring av en eiendel ikke oppfyller kravene i IFRS 15 til å bli regnskapsført som et salg av
eiendelen, skal
a) selger/leietaker fortsette å innregne den overførte eiendelen og innregne en finansiell forpliktelse som tilsvarer
overføringsprovenyet. Den finansielle forpliktelsen skal regnskapsføres ved å anvende IFRS 9,
b) kjøper/utleier ikke innregne den overførte eiendelen, med innregne en finansiell eiendel som tilsvarer overføringsprovenyet. Den finansielle eiendelen skal regnskapsføres ved å anvende IFRS 9.
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Vedlegg A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard.

iverksettelsestidspunkt for
leieavtalen (iverksettelsestidspunkt)

Tidspunktet da en utleier gjør en underliggende eiendel tilgjengelig for bruk for en leietaker.

økonomisk levetid

Enten den perioden der en eiendel forventes å være til økonomisk nytte for en eller flere
brukere, eller antallet produksjonsenheter eller tilsvarende enheter som én eller flere brukere
forventer å oppnå fra eiendelen.

endringens ikrafttredelsestidspunkt

Tidspunktet da begge parter godkjenner en endring av leieavtalen.

virkelig verdi

Med hensyn til anvendelse av denne standards regnskapskrav for utleier, det beløp en eiendel
kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand
mellom velinformerte, villige parter.

finansiell leieavtale

En leieavtale som i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler som er forbundet med
eierskap av en underliggende eiendel.

faste betalinger

Betalinger fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende eiendel i løpet
av leieperioden, unntatt variable leiebetalinger.

bruttoinvestering i
leieavtalen

Summen av
a) utleiers krav på leiebetaling i henhold til en finansiell leieavtale og
b) en eventuell ikke-garantert restverdi som tilfaller utleier.

inngåelsestidspunkt for
leieavtalen (inngåelsestidspunkt)

Tidspunktet da leieavtalen ble underskrevet, eller tidspunktet da det ble gitt et forpliktende
tilsagn mellom partene om de viktigste vilkårene i leieavtalen, alt etter hva som kom først.

direkte utgifter til avtaleinngåelse

Marginale utgifter ved inngåelse av en leieavtale som ellers ikke ville ha påløpt dersom
leieavtalen ikke var inngått, med unntak av slike utgifter som en utleier som er produsent eller
forhandler, pådrar seg i forbindelse med en finansiell leieavtale.

implisitt rente i leieavtalen

Rentesatsen som gjør at nåverdien av a) leiebetalinger og b) ikke-garantert restverdi blir lik
summen av i) den underliggende eiendelens virkelige verdi og ii) utleiers eventuelle direkte
utgifter til avtaleinngåelse.

leieavtale

En avtale, eller en del av en avtale, som overdrar bruksretten til en eiendel (den underliggende
eiendelen) i en periode i bytte mot vederlag.

leieinsentiver

Betalinger fra en utleier til en leietaker i forbindelse med en leieavtale, eller utleiers refusjon
eller overtakelse av leietakers utgifter.

endring av leieavtalen

En endring i leieavtalens anvendelsesområde eller vederlag som ikke var del av de
opprinnelige vilkårene i leieavtalen (for eksempel tilføyelse eller oppsigelse av retten til å bruke
en eller flere underliggende eiendeler, eller utvidelse eller forkortelse av den avtaleregulerte
leieperioden).
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Betalinger fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende eiendel i løpet
av leieperioden, og som omfatter følgende:
a) Faste betalinger (herunder i realiteten faste betalinger) minus eventuelle leieinsentiver.
b) Variable leiebetalinger som avhenger av en indeks eller en rente.
c) Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve
denne opsjonen.
d) Betaling av bot for å si opp leieavtalen, dersom leieperioden gjenspeiler at leietaker vil
utøve en opsjon om å si opp leieavtalen.
For leietaker omfatter leiebetalingene også beløp som forventes å måtte betales av leietakeren i
henhold til restverdigarantier. Leiebetalinger omfatter ikke betalinger for ikke-leiekomponenter av en kontrakt, med mindre leietaker velger å kombinere ikke-leiekomponenter med en
leiekomponent og regnskapsføre dem som én enkelt leiekomponent.
For utleier omfatter leiebetalinger også eventuelle restverdigarantier som gis til utleier av
leietaker, av en part knyttet til leietaker eller av en tredjepart uten tilknytning til utleier som er
økonomisk i stand til å oppfylle pliktene i henhold til garantien. Leiebetalinger omfatter ikke
betalinger for ikke-leiekomponenter.

leieperiode

Den uoppsigelige perioden der en leietaker har retten til å bruke en underliggende eiendel,
sammen med både
a) perioder som omfattes av en opsjon om å forlenge leieavtalen, dersom leietakeren med
rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen, og
b) perioder som omfattes av en opsjon om å si opp leieavtalen, dersom leietakeren med
rimelig sikkerhet ikke vil utøve denne opsjonen.

leietaker

Et foretak som får retten til å bruke en underliggende eiendel i en periode i bytte mot vederlag.

leietakers marginale
lånerente

Den rentesats som en leietaker i et lignende økonomisk miljø ville måtte betale for å låne, i en
tilsvarende periode og med tilsvarende sikkerhet, de midler som er nødvendige for en eiendel
av lignende verdi som bruksretteiendelen.

utleier

Et foretak som tilbyr retten til å bruke en underliggende eiendel i en periode i bytte mot
vederlag.

nettoinvestering i
leieavtalen

Bruttoinvesteringen i leieavtalen diskontert med leieavtalens implisitte rente.

operasjonell leieavtale

En leieavtale som i det vesentlige ikke overfører alle risikoer og fordeler som er forbundet med
eierskap av en underliggende eiendel.

leiebetalinger ved
opsjonsutnyttelse

Betalinger fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende eiendel i
perioder som omfattes av en opsjon om å utvide eller si opp en leieavtale som ikke inngår i
leieperioden.

bruksperiode

Den samlede tiden en eiendel blir benyttet for å oppfylle en avtale med en kunde (herunder
eventuelle ikke-sammenhengende perioder).

restverdigaranti

En garanti gitt til en utleier av en part som ikke er knyttet til utleier, om at en underliggende
eiendels verdi (eller en del av verdien) vil være minst et bestemt beløp ved utgangen av en
leieavtale.
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bruksretteiendel

En eiendel som representerer en leietakers rett til å bruke en underliggende eiendel i
leieperioden.

kortsiktig leieavtale

En leieavtale som ved iverksettelsestidspunktet har en leieperiode på tolv måneder eller
mindre. En leieavtale som inneholder en kjøpsopsjon, er ikke en kortsiktig leieavtale.

framleieavtale

En transaksjon der en underliggende eiendel videreutleies av en leietaker («mellomliggende
utleier») til en tredjepart, og der leieavtalen («hovedleieavtalen») mellom hovedutleier og
leietaker fortsatt gjelder.

underliggende eiendel

En eiendel som er gjenstand for en leieavtale, og der en utleier har gitt en leietaker retten til å
bruke denne eiendelen.

ikke-opptjent
finansinntekt

Differansen mellom
a) bruttoinvesteringen i leieavtalen og
b) nettoinvesteringen i leieavtalen.

ikke-garantert restverdi

Den delen av restverdien av den underliggende eiendelen som utleier ikke er sikret å kunne
realisere, eller som bare er garantert av en part som er knyttet til utleier.

variable leiebetalinger

Den delen av betalingene fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende
eiendel i leieperioden som varierer på grunn av endringer i fakta eller omstendigheter som
inntreffer etter iverksettelsestidspunktet, annet enn tidsforløpet.

Termer definert i andre standarder som benyttes i denne standard med samme betydning
kontrakt

En avtale mellom to eller flere parter som skaper håndhevbare rettigheter og plikter.

utnyttbar levetid

Den perioden der en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk av et foretak, eller antallet
produksjonsenheter eller tilsvarende enheter som et foretak forventer å oppnå fra en eiendel.

Vedlegg B

Veiledning i anvendelse
Dette vedlegg er en integrert del av denne standard. Det beskriver anvendelsen av nr. 1–103 og har samme rettslige status og
samme rettsvirkning som de andre delene av denne standard.
Anvendelse på porteføljer
B1

Denne standard angir hvordan en individuell leieavtale skal regnskapsføres. I praksis kan et foretak imidlertid anvende
denne standard på en portefølje av leieavtaler med lignende egenskaper dersom foretaket med rimelig sikkerhet kan
forvente at virkningen på finansregnskapet av å anvende denne standard på porteføljen, ikke avviker vesentlig fra
virkningen av å anvende denne standard på individuelle leieavtaler i porteføljen. Ved regnskapsføring av en portefølje
skal et foretak benytte estimater og forutsetninger som gjenspeiler størrelsen på og sammensetningen av porteføljen.
Kombinasjon av avtaler

B2

Ved anvendelse av denne standard skal et foretak slå sammen to eller flere avtaler som det har inngått samtidig eller
nesten samtidig med samme motpart (eller nærstående parter til motparten), og regnskapsføre avtalene som én enkelt
avtale dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:
a) Avtalene er framforhandlet som en pakke med et samlet forretningsmessig formål som ikke kan forstås uten å
vurdere avtalene under ett.
b) Vederlaget som skal betales i henhold til én avtale, avhenger av prisen i eller oppfyllelsen av den andre avtalen.
c) Bruksretten til underliggende eiendeler som overføres ved avtalene (eller visse bruksretter til underliggende eiendeler
som overføres ved hver av avtalene), utgjør én enkelt leiekomponent som beskrevet i B32.
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Innregningsunntak: Leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi (nr. 5–8)
B3

Unntatt som angitt i B7 tillater denne standard at en leietaker anvender nr. 6 for å regnskapsføre leieavtaler der den
underliggende eiendelen har lav verdi. En leietaker skal vurdere verdien av en underliggende eiendel på grunnlag av
verdien av eiendelen når den er ny, uansett alder på eiendelen som leies.

B4

Vurderingen av om en underliggende eiendel har lav verdi, foretas på et absolutt grunnlag. Leieavtaler med eiendeler av
lav verdi oppfyller kravene til den regnskapsmessige behandlingen i nr. 6, uansett om disse leieavtalene er vesentlige for
leietakeren. Vurderingen påvirkes ikke av leietakerens størrelse, art eller omstendigheter. Derfor forventes ulike
leietakere å nå samme konklusjoner om hvorvidt en bestemt underliggende eiendel har lav verdi.

B5

En underliggende eiendel kan ha lav verdi bare dersom
a) leietaker kan dra nytte av bruken av den underliggende eiendelen alene eller sammen med andre ressurser som er lett
tilgjengelige for leietaker, og
b) den underliggende eiendelen ikke er svært avhengig av eller tett forbundet med andre eiendeler.

B6

En leieavtale for en underliggende eiendel oppfyller ikke kravene til en leieavtale med eiendeler av lav verdi dersom
eiendelens art er slik at når eiendelen er ny, har den vanligvis ikke lav verdi. For eksempel vil ikke leieavtaler for biler
oppfylle kravene til leieavtaler med eiendeler av lav verdi ettersom en ny bil normalt ikke har lav verdi.

B7

Dersom en leietaker framleier eller forventer å framleie en eiendel, oppfyller ikke hovedleieavtalen kravene til en
leieavtale med eiendeler av lav verdi.

B8

Eksempler på underliggende eiendeler av lav verdi kan være nettbrett og personlige datamaskiner, mindre kontormøbler
og telefoner.

Identifisere en leieavtale (nr. 9–11)
B9

For å vurdere om en kontrakt overfører retten til å ha kontroll med bruken av en identifisert eiendel (se B13–B20) i en
periode, skal et foretak vurdere om kunden i hele bruksperioden har både
a) rett til å få praktisk talt alle de økonomiske fordelene ved bruken av den identifiserte eiendelen (som beskrevet i
B21–B23) og
b) rett til å bestemme bruken av den identifiserte eiendelen (som beskrevet i B24–B30).

B10 Dersom kunden har kontroll med bruken av en identifisert eiendel bare i en del av kontraktens løpetid, inneholder
kontrakten en leieavtale for den delen av løpetiden.
B11 En kontrakt om å motta varer eller tjenester kan inngås av en felleskontrollert ordning, eller på vegne av en felleskontrollert
ordning, som definert i IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger». I dette tilfellet skal den felleskontrollerte ordningen anses
som kunden i kontrakten. Ved vurderingen av om en slik kontrakt inneholder en leieavtale, skal følgelig foretaket vurdere
om den felleskontrollerte ordningen har kontroll med bruken av en identifisert eiendel i hele bruksperioden.
B12 Et foretak skal for hver potensielle separate leiekomponent vurdere om en kontrakt inneholder en leieavtale. Se B32 for
veiledning om separate leiekomponenter.

Identifisert eiendel
B13 En eiendel blir vanligvis identifisert ved at den eksplisitt angis i kontrakten. En eiendel kan imidlertid også identifiseres
ved at den implisitt angis på tidspunktet da den blir gjort tilgjengelig for bruk for kunden.
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Reell rett til å erstatte
B14 Selv om en eiendel er angitt, har ikke en kunde bruksrett til en identifisert eiendel dersom leverandøren har reell rett til å
erstatte eiendelen i hele bruksperioden. Leverandørens rett til å erstatte en eiendel er reell bare dersom begge følgende
vilkår foreligger:
a) Leverandøren har praktisk mulighet til å bytte til alternative eiendeler i hele bruksperioden (kunden kan for eksempel
ikke hindre leverandøren i å erstatte eiendelen, og alternative eiendeler er lett tilgjengelige for leverandøren eller kan
skaffes av leverandøren innen rimelig tid).
b) Leverandøren vil ha økonomisk fordel av å utøve sin rett til å erstatte eiendelen (dvs. de økonomiske fordelene
knyttet til erstatning av eiendelen forventes å overstige utgiftene forbundet med å erstatte eiendelen).
B15 Dersom leverandøren har rett eller plikt til å erstatte eiendelen utelukkende på eller etter enten en bestemt dato eller en
spesifisert hendelse, er ikke leverandørens rett til å erstatte reell, ettersom leverandøren ikke har praktisk mulighet til å
bytte til alternative eiendeler i hele bruksperioden.
B16 Et foretaks vurdering av om en leverandørs rett til å erstatte er reell, bygger på fakta og omstendigheter ved inngåelse av
kontrakten og skal ikke ta hensyn til framtidige hendelser som ved inngåelsen av kontrakten ikke anses som sannsynlige.
Eksempler på framtidige hendelser som ved inngåelsen av kontrakten ikke anses som sannsynlige, og som dermed bør
utelukkes fra vurderingen, omfatter
a) en framtidig kundes tilsagn om å betale over markedspris for bruk av eiendelen,
b) innføring av ny teknologi som ikke i all vesentlighet er utviklet ved inngåelsen av kontrakten,
c) en vesentlig forskjell mellom kundens bruk av eiendelen eller eiendelens ytelse og den bruken eller ytelsen som
anses som sannsynlig ved inngåelsen av kontrakten, og
d) en vesentlig forskjell mellom eiendelens markedspris i bruksperioden og den markedspris som anses som sannsynlig
ved inngåelsen av kontrakten.
B17 Dersom eiendelen befinner seg hos kunden eller andre steder, er utgiftene knyttet til erstatning vanligvis høyere enn når
den befinner seg hos leverandøren, og det er derfor mer sannsynlig at utgiftene overstiger de økonomiske fordelene
forbundet med å erstatte eiendelen.
B18 Leverandørens rett eller plikt til å erstatte eiendelen ved reparasjon og vedlikehold, dersom eiendelen ikke fungerer riktig,
eller dersom en teknisk oppgradering blir tilgjengelig, utelukker ikke at kunden har bruksrett til en identifisert eiendel.
B19 Dersom kunden ikke raskt kan fastslå om leverandøren har en reell rett til å erstatte, skal kunden forutsette at retten til å
erstatte ikke er reell.

Deler av eiendeler
B20 En kapasitetsdel av en eiendel er en identifisert eiendel dersom den er fysisk atskilt (for eksempel en etasje i en bygning).
En kapasitetsdel eller annen del av en eiendel som ikke er fysisk atskilt (for eksempel en kapasitetsdel av en fiberoptisk
kabel), er ikke en identifisert eiendel, med mindre den utgjør tilnærmet hele kapasiteten til eiendelen og dermed gir
kunden rett til å få praktisk talt alle de økonomiske fordelene ved bruken av eiendelen.

Rett til å få økonomiske fordeler ved bruk
B21 For å ha kontroll med bruken av en identifisert eiendel skal en kunde ha rett til å få praktisk talt alle de økonomiske
fordelene ved bruken av eiendelen i hele bruksperioden (for eksempel ved å ha enerett til bruk av eiendelen i hele
perioden). En kunde kan få de økonomiske fordelene ved bruken av en eiendel direkte eller indirektepå mange måter, for
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eksempel ved å benytte, inneha eller framleie eiendelen. De økonomiske fordelene ved bruken av en eiendel omfatter
dens hovedprodukter og biprodukter (herunder mulige kontantstrømmer fra disse) samt andre økonomiske fordeler ved
bruken av eiendelen som kan realiseres fra en kommersiell transaksjon hos en tredjepart.
B22 Ved vurdering av retten til å få praktisk talt alle de økonomiske fordelene ved bruken av en eiendel skal et foretak ta i
betraktning de økonomiske fordelene som følger av bruken av eiendelen innenfor rammen fastsatt for en kundes rett til å
bruke eiendelen (se B30). For eksempel:
a) Dersom en avtale begrenser bruken av en motorvogn til et bestemt territorium i bruksperioden, skal foretaket ta i
betraktning bare de økonomiske fordelene ved bruken av motorvognen i dette territoriet, og ikke utenfor.
b) Dersom en avtale angir at en kunde kan kjøre en motorvogn bare inntil et bestemt antall kilometer i bruksperioden,
skal foretaket ta i betraktning bare de økonomiske fordelene ved bruken av motorvognen under den tillatte grensen,
og ikke over.
B23 Dersom en avtale krever at en kunde betaler leverandøren eller en annen part en andel av kontantstrømmene fra bruken av en
eiendel som vederlag, skal disse kontantstrømmene utbetalt som vederlag anses for å være del av de økonomiske fordelene
som kunden får fra bruken av eiendelen. Dersom kunden for eksempel må betale leverandøren en prosentdel av
salgsinntektene for bruken av butikklokalet som vederlag for slik bruk, er ikke dette kravet til hinder for at kunden har rett til
å få praktisk talt alle de økonomiske fordelene ved bruken av dette butikklokalet. Dette skyldes at kontantstrømmene fra
disse salgene regnes som økonomiske fordeler som kunden får ved bruk av butikklokalet, og at kunden deretter betaler en
del av dette til leverandøren som vederlag for retten til å bruke nevnte butikklokale.
Retten til å bestemme bruken

B24 En kunde har retten til å bestemme bruken av en identifisert eiendel i hele bruksperioden bare dersom
a) kunden kan bestemme hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes i hele bruksperioden (som beskrevet i
B25–B30), eller
b) de relevante beslutningene om hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes, er tatt på forhånd og
i)

kunden har retten til å drifte eiendelen (eller anvise andre til å drifte eiendelen på en måte som kunden
bestemmer) i hele bruksperioden uten at leverandøren har retten til å endre disse driftsinstruksene, eller

ii) kunden utformet eiendelen (eller bestemte aspekter ved eiendelen) på en måte som på forhånd bestemmer
hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes i hele bruksperioden.
Hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes

B25 En kunde har retten til å bestemme hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes dersom den innenfor rammen av sin
bruksrett fastsatt i avtalen kan endre hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes i hele bruksperioden. I forbindelse
med denne vurderingen skal foretaket ta i betraktning de beslutningsrettighetene som er mest relevante med hensyn til å
endre hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes i hele bruksperioden. Beslutningsrettigheter er relevante når de
påvirker de økonomiske fordelene som kan oppnås i forbindelse med bruken. De mest relevante beslutningsrettighetene
vil sannsynligvis variere for ulike avtaler, avhengig av eiendelens art og vilkårene i avtalen.
B26 Eksempler på beslutningsrettigheter som, avhengig av omstendighetene, gir rett til å endre hvordan og til hvilket formål
eiendelen brukes, innenfor rammen av kundens bruksrett, omfatter
a) retten til å endre typen produkt som produseres ved hjelp av eiendelen (for eksempel å beslutte om en container
skal brukes til varetransport eller til lagring, eller å fastsette sammensetningen av produkter som selges fra et
butikklokale),
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b) retten til å endre når produktene produseres (for eksempel å bestemme når en maskin eller et anlegg skal brukes),
c) retten til å endre hvor produktene produseres (for eksempel å fastsette bestemmelsessted for en lastebil eller et fartøy,
eller å avgjøre hvor utstyret skal brukes) og
d) retten til å endre om produktene faktisk skal produseres og eventuelt i hvilke mengder (for eksempel å avgjøre om
det skal produseres strøm fra et kraftverk, og eventuelt hvor mye som skal produseres).
B27 Eksempler på beslutningsrettigheter som ikke gir rett til å endre hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes, omfatter
rettigheter som er begrenset til drift eller vedlikehold av eiendelen. Slike rettigheter kan innehas av kunden eller
leverandøren. Selv om rettighetene til for eksempel å drive eller vedlikeholde en eiendel ofte er avgjørende for å oppnå
effektiv bruk av en eiendel, utgjør de ikke en rett til å bestemme hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes, og de er
ofte avhengige av beslutningene om hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes. Rettigheten til å drifte en eiendel kan
imidlertid gi kunden en rett til å bestemme bruken av eiendelen dersom de relevante beslutningene om hvordan og til
hvilket formål eiendelen brukes, er tatt på forhånd (se B24 bokstav b) punkt i)).
B e s l u t n i n g e r t a t t i e l l e r fø r b r u k s p e r i o d e n
B28 De relevante beslutningene om hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes, kan tas på forhånd på flere måter. De
relevante beslutningene kan for eksempel være tatt på forhånd gjennom utformingen av eiendelen eller gjennom
avtaleregulerte begrensninger på bruken av eiendelen.
B29 Ved vurderingen av om en kunde har retten til å bestemme bruken av en eiendel, skal et foretak bare ta i betraktning
retten til å ta beslutninger om bruken av eiendelen i bruksperioden, med mindre kunden utformet eiendelen (eller
bestemte aspekter ved eiendelen) som beskrevet i B24 bokstav b) punkt ii). Med mindre vilkårene i nr. B24 bokstav b)
punkt ii) er oppfylt, skal foretaket følgelig ikke ta i betraktning beslutninger som er tatt på forhånd før bruksperioden.
Dersom en kunde for eksempel bare kan angi produktet fra en eiendel før bruksperioden, har ikke kunden retten til å
bestemme bruken av den eiendelen. Muligheten til å angi produktet i en avtale før bruksperioden, uten andre
beslutningsrettigheter knyttet til bruken av eiendelen, gir en kunde de samme rettigheter som enhver kunde som kjøper
varer eller tjenester.
B e s k yt t e l s e s r e t t i gh e t e r
B30 En avtale kan omfatte vilkår som skal beskytte leverandørens interesse i eiendelen eller i andre eiendeler, beskytte
leverandørens personale eller sikre at leverandøren overholder lover eller forskrifter. Følgende er eksempler på
beskyttelsesrettigheter: En avtale kan for eksempel i) angi maksimal utnyttelse av en eiendel eller en begrensning med
hensyn til hvor eller når kunden kan bruke eiendelen, ii) kreve at en kunde overholder særlige driftsrutiner, eller iii) kreve
at en kunde underretter leverandøren om endringer i hvordan eiendelen vil bli benyttet. Beskyttelsesrettigheter definerer
gjerne omfanget av kundens bruksrett, men er i seg selv ikke til hindre for at kunden har retten til å bestemme bruken av
en eiendel.
B31 Følgende flytskjema kan hjelpe foretak med vurderingen av om en kontrakt er eller inneholder en leieavtale.
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Nei

Er det en identifisert eiendel?
Se B13–B20.
Ja
Har kunden rett til å få praktisk talt alle
de økonomiske fordelene ved bruken av
eiendelen i hele bruksperioden? Se
B21–B23.

Nei

Ja
Kunde

Har kunden, leverandøren eller ingen av
partene retten til å bestemme hvordan og til
hvilket formål eiendelen brukes i hele
bruksperioden? Se B25–B30.

Leverandør

Ingen av partene. Hvordan og
til hvilket formål eiendelen skal
brukes, er forhåndsbestemt.
Ja

Har kunden retten til å drifte eiendelen i hele
bruksperioden uten at leverandøren har retten
til å endre disse driftsinstruksene? Se B24
bokstav b) punkt i).
Nei
Utformet kunden eiendelen på en måte som
på forhånd bestemmer hvordan og til hvilket
formål eiendelen brukes i hele bruksperioden? Se B24 bokstav b) punkt ii).

Nei

Ja

Kontrakten inneholder en leieavtale.

Kontrakten inneholder ikke en leieavtale.

Atskillelse av bestanddelene i en kontrakt (nr. 12–17)

B32 Retten til å bruke en underliggende eiendel er en separat leiekomponent dersom
a) leietaker kan dra nytte av bruken av den underliggende eiendelen enten alene eller sammen med andre ressurser som
er lett tilgjengelige for leietaker. Lett tilgjengelige ressurser er varer eller tjenester som selges eller leies ut separat
(av utleier eller andre leverandører), eller ressurser som leietaker allerede har fått (fra utleier eller fra andre
transaksjoner eller hendelser), og
b) den underliggende eiendelen verken er svært avhengig av eller tett forbundet med andre underliggende eiendeler i
avtalen. Det faktum at en leietaker kan beslutte ikke å leie den underliggende eiendelen, uten at det vesentlig berører
dens rett til å bruke andre underliggende eiendeler i avtalen, kan for eksempel tyde på at den underliggende eiendelen
ikke er svært avhengig av eller tett forbundet med disse andre underliggende eiendelene.
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B33 En avtale kan inneholde et beløp som skal betales av leietakeren for aktiviteter og utgifter som ikke innebærer at en vare
eller tjeneste overføres til leietakeren. En utleier kan for eksempel inkludere i det samlede beløpet som skal betales, et
gebyr for administrative oppgaver eller andre utgifter som er påløpt i forbindelse med leieavtalen, og som ikke innebærer
at en vare eller tjeneste overføres til leietakeren. Slike skyldige beløp gir ikke opphav til en separat bestanddel av avtalen,
men anses som en del av det samlede vederlaget som fordeles på de bestanddelene i avtalen som identifiseres separat.
Leieperioden (nr. 18–21)
B34 Ved fastsettelsen av leieperioden og vurderingen av lengden på den uoppsigelige perioden av en leieavtale skal et foretak
anvende definisjonen av en kontrakt og fastsette perioden da kontrakten er tvangskraftig. En leieavtale er ikke lenger
tvangskraftig når både leietaker og utleier har rett til å si opp leieavtalen uten den andre partens tillatelse og med bare en
ubetydelig bot som resultat.
B35 Dersom bare leietaker har rett til å si opp en leieavtale, skal denne retten anses som en opsjon tilgjengelig for leietaker
om å si opp leieavtalen, og som et foretak tar hensyn til ved fastsettelse av leieperioden. Dersom bare utleier har rett til å
si opp en leieavtale, inkluderer den uoppsigelige perioden av leieavtalen også perioden som omfattes av opsjonen om å si
opp leieavtalen.
B36 Leieperioden begynner på iverksettelsestidspunktet og omfatter alle gratisperioder som utleier tilbyr leietaker.
B37 På iverksettelsestidspunktet skal et foretak vurdere om leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon om å
forlenge leieavtalen eller kjøpe den underliggende eiendelen eller ikke vil utøve en opsjon om å si opp leieavtalen.
Foretaket skal ta i betraktning alle relevante fakta og omstendigheter som skaper et økonomisk stimuleringstiltak for å få
leietaker til å utøve eller ikke utøve opsjonen, herunder eventuelle forventede endringer av fakta og omstendigheter fra
iverksettelsestidspunktet fram til opsjonens utøvelsestidspunkt. Eksempler på faktorer som kan tas i betraktning,
omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:
a) Avtalevilkår for opsjonsperiodene sammenlignet med markedsprisene, for eksempel
i)

størrelsen på leiebetalingene i eventuelle opsjonsperioder,

ii) størrelsen på eventuelle variable leiebetalinger eller andre betingede betalinger, for eksempel betalinger som
skyldes bøter for å si opp leieavtalen og restverdigarantier, og
iii) vilkårene for eventuelle opsjoner som kan utøves etter opprinnelige opsjonsperioder (for eksempel kjøpsopsjon
som kan utøves ved utgangen av en forlengelsesperiode til en pris som for tiden er under markedsprisen).
b) Betydelige forbedringer av leieobjektet som er gjennomført (eller som forventes å bli gjennomført) i løpet av
avtaletiden, og som forventes å innebære en vesentlig økonomisk fordel for leietakeren når opsjonen om å forlenge
eller si opp leieavtalen eller kjøpe den underliggende eiendelen kan utøves.
c) Kostnader knyttet til oppsigelse av leieavtalen, for eksempel forhandlingskostnader, flyttekostnader, kostnader for å
finne en annen underliggende eiendel som er egnet for leietakers behov, kostnader for å integrere en ny eiendel i
leietakers drift eller bøter for å si opp leieavtalen og lignende utgifter, herunder kostnader knyttet til retur av den
underliggende eiendelen i en nærmere angitt tilstand eller til et avtalefestet sted.
d) Betydningen av den underliggende eiendelen for leietakers drift, idet det tas hensyn til for eksempel om den
underliggende eiendelen er en spesialisert eiendel, den underliggende eiendelens plassering og tilgjengeligheten av
egnede alternativer.
e) Betingelser knyttet til utøvelsen av opsjonen (dvs. når opsjonen kan utøves bare dersom ett eller flere vilkår er
oppfylt) og sannsynligheten for at vilkårene vil være oppfylt.
B38 En opsjon om å forlenge eller si opp en leieavtale kan kombineres med en eller flere andre avtaleregulerte elementer (for
eksempel en restverdigaranti), slik at leietaker garanterer utleier et minstebeløp eller et fast kontantbeløp i avkastning
som er praktisk talt det samme, uansett om opsjonen utøves eller ikke. I slike tilfeller, og uten å berøre retningslinjene i
B42 for betalinger som i realiteten er faste, skal et foretak forutsette at leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve
opsjonen om å forlenge leieavtalen eller ikke utøve opsjonen om å si opp leieavtalen.
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B39 Jo kortere den uoppsigelige perioden til en leieavtale er, desto mer sannsynlig er det at en leietaker vil utøve en opsjon
om å forlenge leieavtalen eller ikke utøve en opsjon om å si opp leieavtalen. Dette er fordi utgiftene forbundet med å
skaffe en erstatningseiendel forventes å være forholdsmessig høyere jo kortere den uoppsigelige perioden er.

B40 En leietakeres tidligere praksis med hensyn til perioden da den vanligvis har brukt bestemte typer eiendeler (leide eller
eide), og dens økonomiske begrunnelse for å gjøre dette, kan gi opplysninger som er nyttige ved vurderingen av om
leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve eller ikke utøve en opsjon. Dersom en leietaker for eksempel vanligvis har
brukt visse typer eiendeler i en bestemt periode, eller dersom leietakeren ofte har utøvd opsjoner knyttet til leieavtaler for
bestemte typer underliggende eiendeler, skal leietaker ta hensyn til den økonomiske begrunnelsen for denne tidligere
praksisen ved vurdering av om den med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon i forbindelse med leieavtaler for slike
eiendeler.

B41 Nr. 20 angir at en leietaker etter iverksettelsestidspunktet skal vurdere leieperioden på nytt ved en vesentlig hendelse eller
en vesentlig endring i forhold som er innenfor leietakers kontroll og påvirker om leietakeren med rimelig sikkerhet vil
utøve en opsjon som tidligere ikke inngikk i dens fastsettelse av leieperioden, eller med rimelig sikkerhet ikke vil utøve
en opsjon som tidligere inngikk dens fastsettelse av leieperioden. Eksempler på vesentlige hendelser eller endrede
omstendigheter omfatter

a) betydelige forbedringer av leieobjektet som ikke var forutsatt på iverksettelsestidspunktet, og som forventes å
innebære en vesentlig økonomisk fordel for leietakeren når opsjonen om å forlenge eller si opp leieavtalen eller kjøpe
den underliggende eiendelen kan utøves,
b) en vesentlig endring eller tilpasning av den underliggende eiendelen som ikke var forutsatt på iverksettelsestidspunktet,
c) inngåelse av en framleieavtale for den underliggende eiendelen for en periode utover utgangen av den tidligere
fastsatte leieperioden, og
d) en forretningsmessig beslutning tatt av leietaker som er direkte relevant for utøvelsen eller den manglende utøvelsen
av en opsjon (for eksempel en beslutning om å forlenge leieavtalen for en utfyllende eiendel, avhende en alternativ
eiendel eller avhende en forretningsenhet der bruksretteiendelen benyttes).

Leiebetalinger som i realiteten er faste (nr. 27 bokstav a), nr. 36 bokstav c) og nr. 70 bokstav a))

B42 Leiebetalinger omfatter eventuelle leiebetalinger som i realiteten er faste. Leiebetalinger som i realiteten er faste, er
betalinger som i form kan inneholde variabilitet, men som i realiteten er uunngåelige. Leiebetalinger som i realiteten er
faste, foreligger for eksempel dersom

a) betalingene er strukturert som variable leiebetalinger, men det er ingen reell variabilitet i disse betalingene. Slike
betalinger inneholder variable klausuler som ikke har noen reell økonomisk substans. Eksempler på denne typen
betalinger omfatter
i)

betalinger som skal gjøres bare dersom en eiendel beviselig fungerer i leieperioden, eller bare dersom det oppstår
en hendelse som ikke har noen reell mulighet til ikke å inntreffe, eller

ii) betalinger som i utgangspunktet er strukturert som variable leiebetalinger knyttet til bruken av den underliggende
eiendelen, men der variabiliteten opphører på et tidspunkt etter iverksettelsestidspunktet, slik at betalingene blir
faste i resten av leieperioden. Disse betalingene blir i realiteten faste betalinger når variabiliteten opphører,
b) det finnes flere enn ett sett av betalinger som en leietaker kan utføre, men bare ett av disse settene med betalinger er
realistiske. I så fall skal et foretak vurdere det realistiske settet av betalinger som leiebetalingene,
c) det finnes flere enn ett realistisk sett av betalinger som en leietaker kan utføre, men den må utføre minst ett av disse
settene av betalinger. I så fall skal et foretak vurdere det settet av betalinger som i sum blir det laveste beløpet (på et
diskontert grunnlag), som leiebetalingene.
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Leietakers engasjement i den underliggende eiendelen før iverksettelsestidspunktet
Leietakers utgifter knyttet til tilvirkning eller utforming av den underliggende eiendelen
B43 Et foretak kan inngå en leieavtale før den underliggende eiendelen er tilgjengelig for bruk av leietakeren. For noen
leieavtaler kan det være nødvendig å tilvirke den underliggende eiendelen eller gi den ny utforming for at leietakeren skal
kunne bruke den. Avhengig av vilkårene i avtalen kan en leietaker være forpliktet til å foreta utbetalinger i forbindelse
med tilvirkingen eller utformingen av eiendelen.
B44 Dersom en leietaker pådrar seg utgifter i forbindelse med tilvirkning eller utforming av en underliggende eiendel, skal
leietakeren regnskapsføre disse utgiftene ved å anvende andre gjeldende standarder, for eksempel IAS 16. Utgifter i
forbindelse med tilvirkning eller utforming av en underliggende eiendel omfatter ikke betalinger fra leietaker for
bruksretten til den underliggende eiendelen. Betalinger for retten til å bruke en underliggende eiendel er betalinger for en
leieavtale, uavhengig av tidspunktet for disse betalingene.
Eiendomsretten til den underliggende eiendelen
B45 En leietaker kan få eiendomsretten til en underliggende eiendel før denne eiendomsretten overføres til utleieren og
eiendelen leies ut til leietakeren. Det å få eiendomsretten er i seg selv ikke bestemmende for hvordan transaksjonen skal
regnskapsføres.
B46 Dersom leietakeren har (eller oppnår) kontroll over den underliggende eiendelen før denne eiendelen overføres til
utleieren, er transaksjonen en salgs- og tilbakeleietransaksjon som regnskapsføres ved anvendelse av nr. 98–103.
B47 Dersom leietakeren ikke oppnår kontroll over den underliggende eiendelen før eiendelen overføres til utleieren, er
transaksjonen imidlertid ikke en salgs- og tilbakeleietransaksjon. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom en
produsent, en utleier og en leietaker inngår en avtale om en transaksjon der utleieren kjøper en eiendel fra produsenten og
deretter leier den ut til leietakeren. Leietakeren kan få eiendomsretten til den underliggende eiendelen før eiendomsretten
overføres til utleieren. I dette tilfellet er det slik at dersom leietakeren får eiendomsretten til den underliggende eiendelen,
men ikke oppnår kontroll over eiendelen før den overføres til utleier, regnskapsføres transaksjonen ikke som en salgs- og
tilbakeleietransaksjon, men som en leieavtale.
Leietakers opplysninger (nr. 59)
B48 For å fastslå om ytterligere informasjon om leieaktiviteter er nødvendig for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 51, skal
en leietaker ta hensyn til
a) om informasjonen er relevant for brukere av finansregnskapet. En leietaker skal gi den ytterligere informasjonen
angitt i nr. 59 bare dersom denne informasjonen forventes å være relevant for brukere av finansregnskapet. I den
forbindelse er dette sannsynligvis tilfellet dersom informasjonen hjelper brukere å forstå
i)

hvilken fleksibilitet leieavtalene tilbyr. Leieavtaler kan gi fleksibilitet dersom en leietaker for eksempel kan
redusere sin eksponering ved utøvelse av opsjoner om å si opp en leieavtale eller ved å fornye leieavtaler med
gunstige vilkår,

ii) begrensninger i leieavtaler. Leieavtaler kan medføre begrensninger, for eksempel gjennom å kreve at leietaker
utarbeider bestemte finansielle nøkkeltall,
iii) den innberettede informasjonens følsomhet overfor nøkkelvariabler. Innberettet informasjon kan for eksempel
være følsom overfor framtidige variable leiebetalinger,
iv) eksponering for andre risikoer knyttet til leieavtaler,
v) avvik fra bransjepraksis. Slike avvik kan for eksempel omfatte uvanlige eller unike leievilkår som påvirker en
leietakers leieportefølje,
b) om disse opplysningene framgår av informasjonen som enten presenteres i hovedoppstillingene eller angis i notene.
En leietaker trenger ikke å gjenta informasjon som allerede finnes andre steder i finansregnskapet.
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B49 Ytterligere informasjon om variable leiebetalinger som, avhengig av omstendighetene, kan være nødvendig for å oppfylle
opplysningsformålet i nr. 51, kan omfatte informasjon som hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere for eksempel
a) leietakers begrunnelser for å bruke variable leiebetalinger samt utbredelsen av disse betalingene,
b) den relative størrelsen på variable leiebetalinger sammenlignet med faste betalinger,
c) nøkkelvariabler som variable leiebetalinger avhenger av, og hvordan betalingene forventes å variere som følge av
endringer i disse nøkkelvariablene, og
d) andre driftsmessige og finansielle virkninger av variable leiebetalinger.
B50 Ytterligere informasjon om opsjoner om å forlenge eller si opp en leieavtale som, avhengig av omstendighetene, kan
være nødvendig for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 51, kan omfatte informasjon som hjelper brukere av
finansregnskapet å vurdere for eksempel
a) leietakers begrunnelser for å bruke opsjoner om å forlenge eller si opp en leieavtale samt utbredelsen av disse
opsjonene,
b) den relative størrelsen på leiebetalinger ved opsjonsutnyttelse sammenlignet med faste betalinger,
c) utbredelsen av utøvelsen av opsjoner som ikke inngikk i målingen av disse leieforpliktelsene, og
d) andre driftsmessige og finansielle virkninger av disse opsjonene.
B51 Ytterligere informasjon om restverdigarantier som, avhengig av omstendighetene, kan være nødvendig for å oppfylle
opplysningsformålet i nr. 51, kan omfatte informasjon som hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere for eksempel
a) leietakers begrunnelser for å framlegge restverdigarantier samt utbredelsen av disse garantiene,
b) størrelsen på leietakers eksponering for restverdirisiko,
c) arten av underliggende eiendeler der disse garantiene gis, og
d) andre driftsmessige og finansielle virkninger av disse garantiene.
B52 Ytterligere informasjon om salgs- og tilbakeleietransaksjoner som, avhengig av omstendighetene, kan være nødvendig
for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 51, kan omfatte informasjon som hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere
for eksempel
a) leietakers begrunnelser for salgs- og tilbakeleietransaksjoner samt utbredelsen av disse transaksjonene,
b) vesentlige vilkår for individuelle salgs- og tilbakeleietransaksjoner,
c) betalinger som ikke inngår i målingen av leieforpliktelser, og
d) kontantstrømvirkningen av salgs- og tilbakeleietransaksjoner i rapporteringsperioden.
Utleiers klassifisering av leieavtaler (nr. 61–66)
B53 Klassifiseringen av leieavtaler hos utleiere er i denne standard basert på i hvilken utstrekning leieavtalen overfører
risikoer og fordeler forbundet med eierskap av en underliggende eiendel. Risiko omfatter mulighetene for tap på grunn av
uutnyttet kapasitet eller teknologisk ukurans og for variasjoner i avkastning på grunn av endrede økonomiske forhold.
Fordeler kan representeres ved forventningen om lønnsom drift i løpet av den underliggende eiendelens økonomiske
levetid og om gevinst på grunn av verdistigning eller realisasjon av en restverdi.
B54 En leiekontrakt kan inneholde vilkår for å justere leiebetalingene ved bestemte endringer som finner sted mellom
inngåelsestidspunktet og iverksettelsestidspunktet (for eksempel en endring i utleiers anskaffelseskost for den
underliggende eiendelen eller en endring i utleiers finansieringskostnader for leieavtalen). Med henblikk på klassifisering
av leieavtalen skal virkningen av alle slike endringer i så fall anses å ha funnet sted på inngåelsestidspunktet.
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B55 Når en leieavtale omfatter både tomt og bygninger, skal en utleier vurdere klassifiseringen av hver bestanddel som en
finansiell leieavtale eller en operasjonell leieavtale separat ved anvendelse av nr. 62–66 og B53–B54. Ved vurderingen av
om tomtedelen er en finansiell leieavtale eller en operasjonell leieavtale, er det viktig å ta i betraktning at en tomt
vanligvis har ubegrenset økonomisk levetid.
B56 Når det er nødvendig for å klassifisere og regnskapsføre en leieavtale for tomt og bygninger, skal en utleier fordele
leiebetalingene (herunder eventuelle forhåndsbetalte engangssummer) mellom tomt og bygninger i forhold til de relative
virkelige verdiene av leieobjektandelene i henholdsvis tomt og bygninger i leieavtalen på inngåelsestidspunktet. Dersom
leiebetalingene ikke kan fordeles på en pålitelig måte mellom disse to bestanddelene, klassifiseres hele leieavtalen som
en finansiell leieavtale, med mindre det er klart at begge bestanddelene er operasjonelle leieavtaler; i så fall blir hele
leieavtalen klassifisert som en operasjonell leieavtale.
B57 For en leieavtale for tomt og bygninger der beløpet for tomtedelen er uvesentlig for leieavtalen, kan en utleier behandle
tomt og bygninger som én enhet med hensyn til klassifiseringen av leieavtalen og klassifisere den som en finansiell
leieavtale eller en operasjonell leieavtale ved anvendelse av nr. 62–66 og B53–B54. I så fall skal en utleier anse
bygningenes økonomiske levetid som den økonomiske levetiden til hele den underliggende eiendelen.
Klassifisering av framleieavtaler
B58 Ved klassifisering av en framleieavtale skal en mellomliggende utleier klassifisere framleieavtalen som en finansiell
leieavtale eller en operasjonell leieavtale som følger:
a) Dersom hovedleieavtalen er en kortsiktig leieavtale som foretaket, som en leietaker, har regnskapsført ved anvendelse av
nr. 6, skal framleieavtalen klassifiseres som en operasjonell leieavtale.
b) Ellers skal framleieavtalen klassifiseres med henvisning til bruksretteiendelen som følger av hovedleieavtalen, og
ikke med henvisning til den underliggende eiendelen (for eksempel eiendommen, anlegget eller utstyret som er
leieavtalens gjenstand).
Vedlegg C

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Dette vedlegg er en integrert del av denne standard og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene
av standarden.
IKRAFTTREDELSE

C1

Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere.
Tidligere anvendelse er tillatt for foretak som anvender IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» på eller før
tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne standard. Dersom et foretak anvender denne standard tidligere, skal
foretaket opplyse om dette.

OVERGANGSBESTEMMELSER

C2

Når det gjelder kravene i C1–C19, er tidspunktet for førstegangsanvendelse lik begynnelsen av årsrapporteringsperioden
da foretaket først anvendte denne standard.
Definisjon av en leieavtale

C3

I praksis er et foretak ikke pålagt å revurdere hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale på tidspunktet for
førstegangsanvendelse. I stedet kan foretaket
a) anvende denne standard på avtaler som tidligere er blitt identifisert som leieavtaler ved anvendelse av IAS 17:
«Leieavtaler» og IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale». Foretaket skal anvende
overgangsbestemmelsene i C5–C18 på disse leieavtalene,
b) unnlate å anvende denne standard på avtaler som tidligere ikke er blitt vurdert å inneholde en leieavtale ved
anvendelse av IAS 17 og IFRIC 4.
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Dersom et foretak velger den praktiske løsningen i C3, skal det opplyse om dette og anvende den praktiske løsningen for
alle sine avtaler. Som et resultat av dette skal foretaket anvende kravene i nr. 9–11 bare på avtaler inngått (eller endret) på
eller etter tidspunktet for førstegangsanvendelse.
Leietakere

C5

En leietaker skal anvende denne standard på sine leieavtaler enten
a) med tilbakevirkende kraft for hver tidligere rapporteringsperiode som er presentert ved anvendelse av IAS 8:
«Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil», eller
b) med tilbakevirkende kraft idet den samlede virkningen av første gangs anvendelse av standarden innregnes på
tidspunktet for førstegangsanvendelse i samsvar med C7–C13.

C6

En leietaker skal anvende valget beskrevet i C5 konsekvent på alle sine leieavtaler der den er en leietaker.

C7

Dersom en leietaker velger å anvende denne standard i samsvar med C5 bokstav b), skal leietakeren ikke tilpasse
sammenligningsinformasjon. I stedet skal leietakeren innregne den samlede virkningen av første gangs anvendelse av
denne standard som en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen,
alt etter hva som er relevant) på tidspunktet for førstegangsanvendelse.
Leieavtaler som tidligere er klassifisert som operasjonelle leieavtaler

C8

Dersom en leietaker velger å anvende denne standard i samsvar med C5 bokstav b), skal leietakeren
a) innregne en leieforpliktelse på tidspunktet for førstegangsanvendelse for leieavtaler som tidligere er klassifisert som
operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17. Leietakeren skal måle den leieforpliktelsen til nåverdien av de
gjenværende leiebetalingene diskontert ved hjelp av leietakers marginale lånerente på tidspunktet for førstegangsanvendelse,
b) innregne en bruksretteiendel på tidspunktet for førstegangsanvendelse for leieavtaler som tidligere er klassifisert som
operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17. Leietakeren skal for hver enkelt avtale velge å måle denne
bruksretteiendelen til enten
i)

dens balanseførte verdi som om standarden hadde vært anvendt siden iverksettelsestidspunktet, men diskontert
ved hjelp av leietakers marginale lånerente på tidspunktet for førstegangsanvendelse, eller

ii) et beløp som tilsvarer leieforpliktelsen, justert for eventuelle forhåndsbetalte eller skyldige leiebetalinger som
gjelder leieavtalen, som er innregnet i balanseoppstillingen umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse,
c) anvende IAS 36: «Verdifall på eiendeler» på bruksretteiendeler på tidspunktet for førstegangsanvendelse, med
mindre leietakeren anvender den praktiske løsningen i C10 bokstav b).
C9

Uten hensyn til kravene i C8 gjelder det for leieavtaler som tidligere er klassifisert som operasjonelle leieavtaler ved
anvendelse av IAS 17, at en leietaker
a) ikke er forpliktet til å foreta noen justeringer ved overgangen for leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav
verdi (som beskrevet i B3–B8), og som vil bli regnskapsført ved anvendelse av nr. 6. Leietakeren skal regnskapsføre
disse leieavtalene ved anvendelse av denne standard fra tidspunktet for førstegangsanvendelse,
b) ikke er forpliktet til å foreta noen justeringer ved overgangen for leieavtaler som tidligere var regnskapsført som
investeringseiendom ved hjelp av modellen med virkelig verdi i IAS 40: «Investeringseiendom». Leietakeren skal
regnskapsføre bruksretteiendelen og leieforpliktelsen som følger av disse leieavtalene, ved anvendelse av IAS 40 og
denne standard fra tidspunktet for førstegangsanvendelse,
c) skal måle bruksretteiendelen til virkelig verdi på tidspunktet for førstegangsanvendelse for leieavtaler som tidligere
var regnskapsført som operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17, og som vil bli regnskapsført som
investeringseiendom ved hjelp av modellen med virkelig verdi i IAS 40 fra tidspunktet for førstegangsanvendelse.
Leietakeren skal regnskapsføre bruksretteiendelen og leieforpliktelsen som følger av disse leieavtalene, ved
anvendelse av IAS 40 og denne standard fra tidspunktet for førstegangsanvendelse.
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C10 En leietaker kan anvende en eller flere av følgende praktiske løsninger ved anvendelse av denne standard med
tilbakevirkende kraft i samsvar med C5 bokstav b) på leieavtaler som tidligere er klassifisert som operasjonelle
leieavtaler ved anvendelse av IAS 17. En leietaker kan velge å anvende disse praktiske løsningene for hver enkelt avtale:

a) En leietaker kan anvende en felles diskonteringsrente på en portefølje av leieavtaler med noenlunde lignende
egenskaper (for eksempel leieavtaler med en lignende gjenværende leieperiode for en lignende klasse av
underliggende eiendeler i et lignende økonomisk miljø).
b) En leietaker kan basere seg på sin vurdering av om leieavtaler er tapsbringende ved anvendelse av IAS 37:
«Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse
som et alternativ til å utføre en nedskrivningsgjennomgang. Dersom en leietaker velger denne praktiske løsningen,
skal leietakeren justere bruksretteiendelen på tidspunktet for førstegangsanvendelse med beløpet for eventuelle
avsetninger for tapsbringende leieavtaler innregnet i balanseoppstillingen umiddelbart før tidspunktet for
førstegangsanvendelse.
c) En leietaker kan velge ikke å anvende kravene i C8 på leieavtaler der leieperioden avsluttes innen tolv måneder etter
tidspunktet for førstegangsanvendelse. I dette tilfellet skal en leietaker
i)

regnskapsføre disse leieavtalene på samme måte som kortsiktige leieavtaler som beskrevet i nr. 6, og

ii) inkludere anskaffelseskost knyttet til disse leieavtalene i opplysningene om kostnader for kortsiktige leieavtaler i
årsrapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse.
d) En leietaker kan utelukke direkte utgifter til avtaleinngåelse fra målingen av bruksretteiendelen på tidspunktet for
førstegangsanvendelse.
e) En leietaker kan bruke senere kunnskap, for eksempel ved fastsettelse av leieperioden, dersom avtalen inneholder
opsjoner om å forlenge eller avslutte leieavtalen.
Leieavtaler som tidligere er klassifisert som finansielle leieavtaler
C11 Dersom en leietaker velger å anvende denne standard i samsvar med C5 bokstav b) for leieavtaler som var klassifisert
som finansielle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17, skal den balanseførte verdien av bruksretteiendelen og
leieforpliktelsen på tidspunktet for førstegangsanvendelse være den balanseførte verdien av den leide eiendelen og
leieforpliktelsen umiddelbart før nevnte tidspunkt målt ved anvendelse av IAS 17. For disse leieavtalene skal en leietaker
regnskapsføre bruksretteiendelen og leieforpliktelsen ved anvendelse av denne standard fra tidspunktet for
førstegangsanvendelse.

Opplysninger
C12 Dersom en leietaker velger å anvende denne standard i samsvar med C5 bokstav b), skal leietakeren framlegge
opplysninger om førstegangsanvendelse som kreves i henhold til nr. 28 i IAS 8, bortsett fra opplysningene angitt i nr. 28
bokstav f) i IAS 8. I stedet for opplysningene angitt i nr. 28 bokstav f) i IAS 8 skal leietakeren framlegge opplysninger
om

a) det veide gjennomsnittet for leietakers marginale lånerente anvendt på leieforpliktelser innregnet i balanseoppstillingen på tidspunktet for førstegangsanvendelse, og
b) en forklaring på eventuelle forskjeller mellom
i)

forpliktelser i henhold til operasjonelle leieavtaler som det er framlagt opplysninger om ved anvendelse av IAS
17 ved slutten av årsrapporteringsperioden umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse, diskontert ved
hjelp av den marginale lånerenten på tidspunktet for førstegangsanvendelse som beskrevet i C8 bokstav a), og

ii) leieforpliktelser innregnet i balanseoppstillingen på tidspunktet for førstegangsanvendelse.
C13 Dersom en leietaker benytter en eller flere av de praktiske løsningene angitt i C10, skal leietakeren opplyse om dette.
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Utleiere
C14 Unntatt i tilfellene beskrevet i nr. C15 trenger ikke en utleier å foreta noen justeringer ved overgangen for leieavtaler der
den er en utleier og skal regnskapsføre disse leieavtalene ved anvendelse av denne standard fra tidspunktet for
førstegangsanvendelse.
C15 En mellomliggende utleier skal
a) revurdere framleieavtaler som ble klassifisert som operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17 og er
gjeldende på tidspunktet for førstegangsanvendelse, for å fastslå om hver enkelt framleieavtale bør klassifiseres som
en operasjonell leieavtale eller en finansiell leieavtale ved anvendelse av denne standard. Den mellomliggende
utleieren skal foreta denne vurderingen på tidspunktet for førstegangsanvendelse på grunnlag av hovedleieavtalens
og framleieavtalens gjenværende vilkår på dette tidspunktet,
b) for framleieavtaler som ble klassifisert som operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17, men som finansielle
leieavtaler ved anvendelse av denne standard, regnskapsføre framleieavtalen som en ny finansiell leieavtale inngått
på tidspunktet for førstegangsanvendelse.
Salgs- og tilbakeleietransaksjoner før tidspunktet for førstegangsanvendelse
C16 Et foretak skal ikke revurdere salgs- og tilbakeleietransaksjoner inngått før tidspunktet for førstegangsanvendelse for å
fastslå om overføringen av den underliggende eiendelen oppfyller kravene i IFRS 15 for å regnskapsføres som et salg.
C17 Dersom en salgs- og tilbakeleietransaksjon ble regnskapsført som et salg og en finansiell leieavtale ved anvendelse av
IAS 17, skal selger/leietaker
a) regnskapsføre tilbakeleietransaksjonen på samme måte som den regnskapsfører alle andre finansielle leieavtaler som
foreligger på tidspunktet for førstegangsanvendelse, og
b) fortsette å amortisere en eventuell gevinst ved salg over leieperioden.
C18 Dersom en salgs- og tilbakeleietransaksjon ble regnskapsført som et salg og en operasjonell leieavtale ved anvendelse av
IAS 17, skal selger/leietaker
a) regnskapsføre tilbakeleietransaksjonen på samme måte som den regnskapsfører alle andre operasjonelle leieavtaler
som foreligger på tidspunktet for førstegangsanvendelse, og
b) justere tilbakeleietransaksjonens bruksretteiendel med verdien av eventuelle utsatte gevinster eller tap som er knyttet
til ikke-markedsvilkår innregnet i balanseoppstillingen umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse.
Beløp som tidligere er innregnet for virksomhetssammenslutninger
C19 Dersom en leietaker tidligere har innregnet en eiendel eller en forpliktelse ved anvendelse av IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» i forbindelse med gunstige eller ugunstige vilkår i en operasjonell leieavtale overtatt som del av en
virksomhetssammenslutning, skal leietakeren fraregne eiendelen eller forpliktelsen og justere den balanseførte verdien av
bruksretteiendelen med et tilsvarende beløp på tidspunktet for førstegangsanvendelse.
Henvisninger til IFRS 9
C20 Dersom et foretak anvender denne standard, men ennå ikke anvender IFRS 9: «Finansielle instrumenter», skal alle
henvisninger i denne standard til IFRS 9 forstås som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter – innregning og
måling».
OPPHEVING AV ANDRE STANDARDER

C21 Denne standard erstatter følgende standarder og tolkninger:
a) IAS 17: «Leieavtaler»
b) IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale»
c) SIC-15: «Operasjonelle leieavtaler – incentiver»
d) SIC-27: «Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale»
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Vedlegg D

Endringer av andre standarder
I dette vedlegg fastsettes endringer av andre standarder som følger av at IASB utstedte denne standard. Et foretak skal anvende
disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere. Dersom et foretak anvender
denne standard på en tidligere periode, skal det også anvende disse endringene på den tidligere perioden.
Et foretak kan ikke anvende IFRS 16 før det anvender IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» (se C1).
For standarder som gjaldt 1. januar 2016, presenteres endringene i dette vedlegg følgelig på grunnlag av den teksten i nevnte
standarder som gjaldt 1. januar 2016, som endret ved IFRS 15. Teksten i nevnte standarder i dette vedlegg inneholder ingen
andre endringer som ikke gjaldt 1. januar 2016.
For standarder som ikke gjaldt 1. januar 2016, presenteres endringene i dette vedlegg på grunnlag av teksten i den første
publiseringen av nevnte standard, som endret ved IFRS 15. Teksten i nevnte standarder i dette vedlegg inneholder ingen andre
endringer som ikke gjaldt 1. januar 2016.
IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering»
Nr. 30 endres, og nr. 39AB tilføyes.
Bruk av virkelig verdi som estimert anskaffelseskost
30.

Dersom et foretak i sin IFRS-åpningsbalanse bruker virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for en enhet av
eiendom, anlegg og utstyr, en investeringseiendom, en immateriell eiendel eller en bruksretteiendel (se D5 og D7),
skal foretakets første IFRS-finansregnskap for hver post i IFRS-åpningsbalansen opplyse om
a) …

IKRAFTTREDELSE

…
39AB

Ved IFRS 16: «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 30, C4, D1, D7, D8B og D9 endret, D9A opphevet og
D9B–D9E tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 16.

C 4 endres.
Unntak for virksomhetssammenslutninger
…
C4

Dersom en førstegangsbruker ikke anvender IFRS 3 med tilbakevirkende kraft på en tidligere virksomhetssammenslutning, får dette følgende konsekvenser for virksomhetssammenslutningen:
a) …
f)

Dersom en eiendel som ble anskaffet eller en forpliktelse som ble overtatt ved en tidligere virksomhetssammenslutning, ikke ble innregnet i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, har den ikke en estimert
anskaffelseskost lik null i sin IFRS-åpningsbalanse. Det overtakende foretaket skal i stedet innregne og måle denne i
sin konsoliderte balanseoppstilling på det grunnlag som IFRS-er ville kreve i det overtatte foretakets balanseoppstilling. Eksempel: Dersom det overtakende foretaket i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke hadde
kapitalisert leieavtaler som ble overtatt i en tidligere virksomhetssammenslutning der det overtatte foretaket var
leietaker, skal det kapitalisere disse leieavtalene i sitt konsernregnskap, slik IAS 16: «Leieavtaler» ville krevd at det
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overtatte foretaket gjør i sin IFRS-balanseoppstilling. Dersom det overtakende foretaket i henhold til sine tidligere
nasjonale regnskapsprinsipper ikke hadde innregnet en betinget forpliktelse som fremdeles foreligger på tidspunktet
for overgang til IFRS-er, skal det overtakende foretaket på samme måte innregne denne betingede forpliktelsen på
dette tidspunktet, med mindre IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» forbyr slik
innregning i det overtatte foretakets finansregnskap. Motsatt gjelder at dersom en eiendel eller forpliktelse ble tatt inn
i goodwill i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, men ville ha vært innregnet separat i henhold til
IFRS 3, blir denne eiendelen eller forpliktelsen værende i goodwill, med mindre IFRS-er krever innregning av denne
i det overtatte foretakets finansregnskap.
g) …
I vedlegg D endres D1, D7, D8B og D9. D9A oppheves. D9B–D9E tilføyes.
Unntak fra andre IFRS-er
…
D1

Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak:
a) …
d) leieavtaler (D9 og D9B–D9E),
…
Estimert anskaffelseskost
…

D7

Alternativene i D5 og D6 er også tilgjengelige for
a)

investeringseiendom, dersom et foretak velger å benytte anskaffelseskostmodellen i IAS 40: «Investeringseiendom»,

aa) bruksretteiendeler (IFRS 16: «Leieavtaler»), og
b)

…

…
D8B

Noen foretak innehar enheter av eiendom, anlegg og utstyr, bruksretteiendeler eller immaterielle eiendeler som
benyttes eller tidligere ble benyttet i virksomhet som er underlagt prisregulering. Den balanseførte verdien av slike
enheter kan omfatte beløp som ble fastsatt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, men som ikke
oppfyller kriteriene for kapitalisering i samsvar med IFRS-er. Dersom dette er tilfellet, kan en førstegangsbruker
velge å benytte den balanseførte verdien for en slik enhet i henhold til de tidligere nasjonale regnskapsprinsippene
som estimert anskaffelseskost på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dersom et foretak anvender dette unntaket på
en enhet, er det ikke nødvendig å anvende det på alle enhetene. Et foretak skal på tidspunktet for overgang til IFRS-er
teste hver enkelt enhet som dette unntaket benyttes på, for verdifall i samsvar med IAS 36. Ved anvendelse av dette
nummer er virksomhet underlagt prisregulering dersom den er omfattet av en ramme for å fastsette de prisene som
kan kreves av kunder for varer eller tjenester, og denne rammen er underlagt en prisreguleringsmyndighets tilsyn og
godkjenning (som definert i IFRS 14 «Regulatory Deferral Accounts»).
Leieavtaler

D9

En førstegangsbruker kan vurdere om en avtale som foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er, inneholder en
leieavtale, ved å anvende nr. 9–11 i IFRS 16 på disse avtalene på grunnlag av de foreliggende fakta og
omstendigheter på dette tidspunktet.

D9A

[Opphevet]

D9B

Når en førstegangsbruker som er leietaker, innregner leieforpliktelser og bruksretteiendeler, kan den anvende
følgende metode på alle sine leieavtaler (med forbehold for de praktiske løsningene beskrevet i D9D):
a) Måle en leieforpliktelse på tidspunktet for overgang til IFRS-er. En leietaker som anvender denne metoden, skal
måle leieforpliktelsen til nåverdien av de gjenværende leiebetalingene (se D9E), diskontert med leietakers
marginale lånerente (se D9E) på tidspunktet for overgang til IFRS-er.
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b) Måle en bruksretteiendel på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Leietakeren skal for hver enkelt avtale velge å
måle denne bruksretteiendelen til enten
i) dens balanseførte verdi som om IFRS 16 hadde vært anvendt siden leieavtalens iverksettelsestidspunkt, men
diskontert ved hjelp av leietakers marginale lånerente på tidspunktet for overgang til IFRS-er, eller
ii) et beløp som tilsvarer leieforpliktelsen, justert for eventuelle forhåndsbetalte eller skyldige leiebetalinger som
gjelder leieavtalen, som er innregnet i balanseoppstillingen umiddelbart før tidspunktet for overgang til
IFRS-er.
c) Anvende IAS 36 på bruksretteiendelene på tidspunktet for overgang til IFRS-er.
D9C

Uten hensyn til kravene i D9B skal en førstegangsbruker som er leietaker, måle bruksretteiendelen til virkelig verdi
på tidspunktet for overgang til IFRS-er for leieavtaler som oppfyller definisjonen av «investeringseiendom» i IAS 40
og er målt ved hjelp av modellen for virkelig verdi i IAS 40 fra tidspunktet for overgang til IFRS-er.

D9D

En førstegangsbruker som er leietaker, kan for hver enkelt avtale velge en av følgende muligheter på tidspunktet for
overgang til IFRS-er:
a) Anvende en enkelt diskonteringsrente på en portefølje av leieavtaler med noenlunde lignende egenskaper (for
eksempel en lignende gjenværende leieperiode for en lignende klasse av underliggende eiendeler i et lignende
økonomisk miljø).
b) Velge ikke å anvende kravene i D9B på leieavtaler der leieperioden (se D9E) avsluttes innen tolv måneder etter
tidspunktet for overgang til IFRS-er. I stedet skal foretaket regnskapsføre disse leieavtalene (og gi opplysninger
om dem) som om de var kortsiktige leieavtaler som regnskapsføres i samsvar med nr. 6 i IFRS 16.
c) Velge ikke å anvende kravene i D9B på leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi (som beskrevet
i B3–B8 i IFRS 16). I stedet skal foretaket regnskapsføre disse leieavtalene (og gi opplysninger om dem) i
samsvar med nr. 6 i IFRS 16.
d) Utelukke direkte utgifter til avtaleinngåelse (se D9E) fra målingen av bruksretteiendelen på tidspunktet for
overgang til IFRS-er.
e) Bruke senere kunnskap, for eksempel ved fastsettelse av leieperioden dersom avtalen inneholder opsjoner om å
forlenge eller avslutte leieavtalen.

D9E

Leiebetalinger, leietaker, leietakers marginale lånerente, iverksettelsestidspunkt for leieavtalen, direkte utgifter til
avtaleinngåelse og leieperiode er definert i IFRS 16 og benyttes i denne standard i samme betydning.

IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger»
Nr. 14 og 17 endres, og nr. 28A og 28B og tilhørende overskrift samt nr. 64M tilføyes.
Innregningsvilkår
…
14.

B31–B40 gir veiledning om innregning av immaterielle eiendeler. Nr. 22–28B omhandler typene av identifiserbare
eiendeler og forpliktelser som omfatter poster som denne IFRS gir begrensede unntak for med hensyn til
innregningsprinsippet og -vilkårene.
Klassifisering eller øremerking av identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser ved en
virksomhetssammenslutning
…
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Denne IFRS åpner for to unntak fra prinsippet i nr. 15:
a) klassifisering av en leiekontrakt der det overtatte foretaket er utleier, som enten en operasjonell leieavtale eller en
finansiell leieavtale i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler», og
b) …

L e i e a vt a l e r d e r d e t o v e r t a t t e fo r e t a ke t e r l e i e t a ke r
28A

Det overtakende foretaket skal innregne bruksretteiendeler og leieforpliktelser for leieavtaler som er identifisert i
samsvar med IFRS 16, der det overtatte foretaket er leietaker. Det overtakende foretaket er ikke forpliktet til å
innregne bruksretteiendeler og leieforpliktelser for
a) leieavtaler der leieperioden (som definert i IFRS 16) avsluttes innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet,
eller
b) leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi (som beskrevet i B3–B8 i IFRS 16).

28B

Det overtakende foretaket skal måle leieforpliktelsen til nåverdien av de gjenværende leiebetalingene (som definert i
IFRS 16) som om den overtatte leieavtalen var en ny leieavtale på overtakelsestidspunktet. Det overtakende foretaket
skal måle bruksretteiendelen til samme verdi som leieforpliktelsen, justert for å gjenspeile gunstige eller ugunstige
vilkår i leieavtalen sammenlignet med markedsvilkårene.

Ikrafttredelse
…
64M

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 14, 17, B32 og B42 endret, B28–B30 og deres tilhørende overskrift
opphevet og nr. 28A–28B og deres tilhørende overskrift tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det
anvender IFRS 16.

I vedlegg B oppheves B28–B30 og deres tilhørende overskrift, og B32 og B42 endres.
B28

[Opphevet]

B29

[Opphevet]

B30

[Opphevet]

Immaterielle eiendeler
…
B32

En immateriell eiendel som oppfyller det kontraktsrettslige kriteriet, er identifiserbar selv om eiendelen ikke er
overførbar eller ikke kan skilles ut fra det overtatte foretaket eller fra andre rettigheter og plikter. For eksempel:
a) [opphevet]
b) …

Eiendeler underlagt operasjonelle leieavtaler der det overtatte foretaket er utleier
B42

Ved måling til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet av en eiendel, for eksempel en bygning eller et patent som er
underlagt en operasjonell leieavtale der det overtatte foretaket er utleier, skal det overtakende foretaket ta hensyn til
vilkårene i leieavtalen. Det overtakende foretaket skal ikke innregne en atskilt eiendel eller forpliktelse dersom
vilkårene i en operasjonell leieavtale enten er gunstige eller ugunstige sammenlignet med markedsvilkårene.
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IFRS 4: «Forsikringskontrakter»
Nr. 4, som endret ved IFRS 15, endres, og nr. 41I tilføyes.
VIRKEOMRÅDE

…
4.

Et foretak skal ikke anvende denne IFRS på
a) …
c) kontraktsregulerte rettigheter eller kontraktsregulerte plikter som er betinget av framtidig bruk av, eller rett til å
bruke, en ikke-finansiell gjenstand (for eksempel visse lisensavgifter, royalties, variable leiebetalinger og
lignende poster), samt leietakeres restverdigaranti som er innebygd i en leieavtale (se IFRS 16: «Leieavtaler»,
IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» og IAS 38: «Immaterielle eiendeler»).
d) …

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

…
41I

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 4 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender
IFRS 16.

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger»
Nr. 29 endres, og nr. 44CC tilføyes.
Virkelig verdi
…
29.

Opplysninger om virkelig verdi kreves ikke
a) …
b) for en investering i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen pris for et identisk instrument som er notert i et
aktivt marked (dvs. inndata på nivå 1), eller derivater knyttet til slike egenkapitalinstrumenter, som blir målt til
anskaffelseskost i samsvar med IAS 39 fordi den virkelige verdien ikke kan måles på en pålitelig måte, eller
c) for en kontrakt som inneholder en skjønnsmessig del (som beskrevet i IFRS 4), dersom den virkelige verdien av
denne skjønnsmessige delen ikke kan måles på en pålitelig måte, eller
d) for leieforpliktelser.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

…
44CC

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 29 og B11D endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det
anvender IFRS 16.

I vedlegg B endres B11D.
Kvantitative opplysninger om likviditetsrisiko (nr. 34 a) og 39 a) og b))
…
B11D

De kontraktsregulerte beløpene som det gis opplysninger om i forfallsanalysen i henhold til nr. 39 a) og b), er de
kontraktsregulerte udiskonterte kontantstrømmene, for eksempel
a) brutto leieforpliktelser (før fradrag av finanskostnader),
b) …
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IFRS 9: «Finansielle instrumenter»
Nr. 2.1 og nr. 5.5.15 endres, og nr. 7.1.5 tilføyes.
Kapittel 2 Virkeområde
2.1.

Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak:
(a) …
(b) Rettigheter og plikter i henhold til leieavtaler der IFRS 16: «Leieavtaler» kommer til anvendelse.
Derimot er
(i) fordringer tilknyttet finansielle leieavtaler (dvs. nettoinvesteringer i finansielle leieavtaler) og
fordringer tilknyttet operasjonelle leieavtaler som er innregnet av en utleier, underlagt kravene til
fraregning og verdifall i denne standard,
(ii) leieforpliktelser som er innregnet av en leietaker, underlagt kravene til fraregning i nr. 3.3.1 i denne
standard, og
(iii) derivater som er innebygd i leieavtaler, er underlagt kravene til innebygde derivater i denne
standard.
(c) …
Forenklet metode for kundefordringer, kontraktseiendeler og fordringer tilknyttet leieavtaler

5.5.15.

Til tross for nr. 5.5.3 og 5.5.5 skal et foretak alltid måle tapsavsetningen til et beløp som tilsvarer forventede
kredittap i levetiden for:
(a) …
(b) Fordringer tilknyttet leieavtaler som følger av transaksjoner som faller inn under virkeområdet for IFRS
16, dersom foretaket som del av sine regnskapsprinsipper velger å måle tapsavsetningen til et beløp som
tilsvarer forventede kredittap i levetiden. Disse regnskapsprinsippene skal anvendes på alle fordringer
tilknyttet leieavtaler, men kan anvendes separat på fordringer tilknyttet finansielle og operasjonelle
leieavtaler.
…

7.1

IKRAFTTREDELSE

…
7.1.5.

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 2,1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34 og B5.5.46 endret. Et foretak skal anvende
disse endringene når det anvender IFRS 16.

I vedlegg B endres B4.3.8, B5.5.34, og B5.5.46.
Innebygde derivater (avsnitt 4.3)
…
B4.3.8

De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til et innebygd derivat er i de følgende eksemplene nært
knyttet til vertskontraktens økonomiske kjennetegn og risiko. I disse eksemplene skal et foretak ikke regnskapsføre
det innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten.
a) …
f)

Et innebygd derivat i en vertskontrakt i form av en leieavtale er nært knyttet til vertskontrakten dersom det
innebygde derivatet er i) en inflasjonstilknyttet indeks, for eksempel indeksering av leiebetalinger mot
konsumprisindeksen (forutsatt at leieavtalen ikke er giret og indeksen er knyttet til inflasjon i foretakets eget
økonomiske miljø), ii) variable leiebetalinger basert på tilknyttede salg eller iii) variable leiebetalinger basert på
variable renter.

g) …
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Forventede kredittap
…
B5.5.34 Ved måling av en tapsavsetning for en fordring tilknyttet en leieavtale skal de kontantstrømmene som brukes til å
fastsette forventede kredittap, stemme overens med de kontantstrømmene som brukes til å måle fordringen tilknyttet
leieavtalen i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler».
…
Tidsverdien av penger
…
B5.5.46 Forventede kredittap på fordringer tilknyttet leieavtaler skal diskonteres med den samme diskonteringsrenten som ble
benyttet i målingen av fordringene tilknyttet leieavtalen i samsvar med IFRS 16.
…
IFRS 13: «Måling av virkelig verdi»
Nr. 6 endres.
VIRKEOMRÅDE

…
6.

Målings- og opplysningskravene i denne IFRS kommer ikke til anvendelse på
a) …
b) leietransaksjoner som regnskapsføres i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler», og
c) …

I vedlegg C tilføyes C6.
Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
…
C6

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender
IFRS 16.

IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder»
Nr. 5 og 97 endres.
VIRKEOMRÅDE

5.

Et foretak skal anvende denne standard på alle kontrakter med kunder, med unntak av følgende:
a) leieavtaler som hører inn under virkeområdet for IFRS 16: «Leieavtaler»,
b) …
Utgifter knyttet til oppfyllelse av en kontrakt
…

97.

Utgifter som er direkte knyttet til en kontrakt (eller en bestemt forventet kontrakt), omfatter følgende:
a) …
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c) fordeling av utgifter som er direkte knyttet til kontrakten eller kontraktsvirksomheten (for eksempel utgifter til
forvaltning og overvåking av kontrakten, forsikring og avskrivning av verktøy, utstyr og bruksretteiendeler som
brukes i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten,
d) …
I vedlegg B endres B66 og B70.
En forwardkontrakt eller en kjøpsopsjon
B66

Dersom et foretak har en forpliktelse eller rett til å gjenkjøpe en eiendel (en forwardkontrakt eller en kjøpsopsjon), får
kunden ikke kontroll over eiendelen ettersom kunden har begrensede muligheter til å styre bruken av og få så godt
som alle gjenværende fordeler ved eiendelen, selv om kunden kan være i fysisk besittelse av eiendelen. Foretaket skal
derfor regnskapsføre kontrakten som enten
a) en leieavtale i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler» dersom foretaket kan eller må kjøpe tilbake eiendelen for et
beløp som er lavere enn den opprinnelige salgsprisen for eiendelen, med mindre kontrakten er en del av en salgsog tilbakeleietransaksjon. Dersom kontrakten er en del av en salgs- og tilbakeleietransaksjon, skal foretaket
fortsette å innregne eiendelen og innregne en finansiell forpliktelse for alle vederlag som er mottatt fra kunden.
Foretaket skal regnskapsføre den finansielle forpliktelsen i samsvar med IFRS 9, eller
b) …
En salgsopsjon

B70

Dersom et foretak har plikt til å kjøpe tilbake eiendelen på kundens anmodning (en salgsopsjon) til en pris som er
lavere enn den opprinnelige salgsprisen for eiendelen, skal foretaket ved kontraktsinngåelsen ta hensyn til om kunden
har et betydelig økonomisk incitament til å utøve denne rettigheten. Når kunden utøver denne rettigheten, betaler
kunden i realiteten foretaket vederlag for retten til å bruke en bestemt eiendel i en viss periode. Dersom kunden har et
betydelig økonomisk incitament til å utøve denne rettigheten, skal foretaket derfor regnskapsføre denne kontrakten
som en leieavtale i samsvar med IFRS 16, med mindre kontrakten er en del av en salgs- og tilbakeleietransaksjon.
Dersom kontrakten er en del av en salgs- og tilbakeleietransaksjon, skal foretaket fortsette å innregne eiendelen og
innregne en finansiell forpliktelse for alle vederlag som er mottatt fra kunden. Foretaket skal regnskapsføre den
finansielle forpliktelsen i samsvar med IFRS 9.
…

I vedlegg C tilføyes nr. C1A.
IKRAFTTREDELSE

…
C1A

Ved IFRS 16: «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 5, 97, B66 og B70 endret. Et foretak skal anvende disse
endringene når det anvender IFRS 16.

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap»
Nr. 123 endres, og nr. 139Q tilføyes.
Opplysninger om regnskapsprinsipper
…
123.

Som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper foretar ledelsen ulike vurderinger i tillegg til vurderinger
som innebærer estimater, som kan ha betydelig innvirkning på beløpene som foretaket innregner i finansregnskapet.
Ledelsen foretar for eksempel vurderinger ved avgjørelser om
a) …
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b) når praktisk talt alle betydelige risikoer og fordeler ved eierskap av finansielle eiendeler og, for utleiere, eiendeler
som omfattes av leieavtaler, overdras til andre foretak, og
c) …
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

…
139Q

Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 123 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det
anvender IFRS 16.

IAS 2: «Beholdninger»
Nr. 12 endres, og nr. 40G tilføyes.
Bearbeidingsutgifter
12.

Beholdningers bearbeidingsutgifter omfatter utgifter som er direkte knyttet til de produserte enhetene, for 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 seg relativt konstante
uansett produksjonsvolum, for eksempel avskrivning og vedlikehold av fabrikkbygninger, utstyr og bruksretteiendeler
som anvendes i produksjonsprosessen, samt utgifter til fabrikkledelse og administrasjon. Variable fellesutgifter i
produksjon er indirekte produksjonsutgifter som varierer direkte eller tilnærmet direkte med produksjonsvolumet, for
eksempel indirekte råvarer og indirekte lønnsutgifter.
…

IKRAFTTREDELSE

…
40G

Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 12 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det
anvender IFRS 16.

IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer»
Nr. 17 og 44 endres, og nr. 59 tilføyes.
Finansieringsaktiviteter
17.

Separat opplysning om kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter er viktig, fordi den kan brukes til å forutsi
framtidige krav om kontantstrømmer fra foretakets kapitalinnskytere. Eksempler på kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter er:
a) …
e) utbetaling fra leietaker til reduksjon av den utestående forpliktelsen i forbindelse med en leieavtale.

TRANSAKSJONER UTEN KONTANT OPPGJØR

…
44.

En stor del av investerings- og finansieringsaktivitetene har ingen direkte innvirkning på de aktuelle kontantstrømmene,
selv om den påvirker et foretaks kapital- og eiendelsstruktur. Utelukkelse av transaksjoner uten kontant oppgjør fra
oppstillingen over kontantstrømmer er i samsvar med formålet med oppstillingen over kontantstrømmer, da slike poster
ikke medfører kontantstrømmer i den aktuelle perioden. Følgende er eksempler på transaksjoner uten kontant oppgjør:
a) anskaffelse av eiendeler enten ved overtakelse av direkte tilknyttede forpliktelser eller ved en leieavtale,
b) …
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IKRAFTTREDELSE

…
59.

Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 17 og 44 endret. Et foretak skal anvende disse endringene
når det anvender IFRS 16.

IAS 12: «Inntektsskatt»
Nr. 20 endres for et foretak som ikke har vedtatt IFRS 9: «Finansielle instrumenter».
Eiendeler regnskapsført til virkelig verdi
20.

IFRS-er tillater eller krever at visse eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi, eller at de verdireguleres (se for
eksempel IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr», IAS 38: «Immaterielle eiendeler», IAS 39: «Finansielle instrumenter
– innregning og måling», IAS 40: «Investeringseiendom» og IFRS 16 «Leieavtaler»). I enkelte jurisdiksjoner vil en
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 verdi
justert, og det oppstår ingen midlertidig forskjell. I andre jurisdiksjoner vil ikke en verdiregulering eller annen
verdiendring av en eiendel påvirke den skattepliktige inntekten i perioden da verdireguleringen eller annen
verdiendring fant sted, og følgelig blir ikke eiendelens skattemessige verdi justert. Likevel vil framtidig gjenvinning
av balanseført verdi føre til en skattepliktig strøm av økonomiske fordeler til foretaket, og beløpet som vil være
skattemessig fradragsberettiget, vil være forskjellig fra beløpet som utgjør disse økonomiske fordelene. Forskjellen
mellom den verdiregulerte eiendelens balanseført verdi og dens skattemessige verdi er en midlertidig forskjell og
fører til en forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt. Dette er tilfellet selv om
a) …

Nr. 20 endres for et foretak som har vedtatt IFRS 9: «Finansielle instrumenter».
Eiendeler regnskapsført til virkelig verdi
20.

IFRS-er tillater eller krever at visse eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi, eller at de verdireguleres (se for
eksempel IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr», IAS 38: «Immaterielle eiendeler», IAS 40: «Investeringseiendom»,
IFRS 9: «Finansielle instrumenter» og IFRS 16 «Leieavtaler»). I enkelte jurisdiksjoner vil en 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 verdi justert, og det
oppstår ingen midlertidig forskjell. I andre jurisdiksjoner vil ikke en verdiregulering eller annen verdiendring av en
eiendel påvirke den skattepliktige inntekten i perioden da verdireguleringen eller annen verdiendring fant sted, og
følgelig blir ikke eiendelens skattemessige verdi justert. Likevel vil framtidig gjenvinning av balanseført verdi føre til
en skattepliktig strøm av økonomiske fordeler til foretaket, og beløpet som vil være skattemessig fradragsberettiget,
vil være forskjellig fra beløpet som utgjør disse økonomiske fordelene. Forskjellen mellom den verdiregulerte
eiendelens balanseført verdi og dens skattemessige verdi er en midlertidig forskjell og fører til en forpliktelse eller
eiendel ved utsatt skatt. Dette er tilfellet selv om
a) …

Nr. 98G tilføyes.
IKRAFTTREDELSE

…
98G

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 20 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender
IFRS 16.

IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr»
Nr. 4 og 27 oppheves, nr. 5, 10, 44 og 68 endres, nr. 69, som endret ved IFRS 15, endres, og nr. 81L tilføyes.
VIRKEOMRÅDE

…
4.

[Opphevet]
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Et foretak som anvender anskaffelseskostmodellen for investeringseiendom i samsvar med IAS 40: «Investeringseiendom», skal anvende anskaffelseskostmodellen i denne standard i forbindelse med eid investeringseiendom.

INNREGNING

…
10.

Et foretak evaluerer i henhold til dette innregningsprinsippet alle sine utgifter vedrørende eiendom, anlegg og utstyr
på det tidspunktet de påløper. Disse utgiftene omfatter utgifter som opprinnelig er påløpt for å overta eller tilvirke en
enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og utgifter påløpt i etterhånd for å legge noe til, erstatte en del av eller gi service
til eiendelen. Anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr kan omfatte utgifter i forbindelse med
leieavtaler for eiendeler som er benyttet for å tilvirke, legge noe til, erstatte en del av eller gi service til en enhet av
eiendom, anlegg og utstyr, for eksempel avskrivning av bruksretteiendeler.
Måling av anskaffelseskost
…

27.

[Opphevet]
…
Avskrivning
…

44.

Et foretak fordeler det beløpet som ble førstegangsinnregnet for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr til dets
betydelige enkeltdeler, og avskriver hver slik enkeltdel separat. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å avskrive
flyskroget og motorene til et luftfartøy separat. Dersom et foretak på samme måte overtar eiendom, anlegg og utstyr
som er underlagt en operasjonell leieavtale der foretaket er utleier, kan det være hensiktsmessig å atskilt avskrive
beløp som gjenspeiles i kostprisen til den enheten som er henførbare til gunstige eller ugunstige leieavtalevilkår i
forhold til markedets vilkår.
…

FRAREGNING

…
68.

Gevinst eller tap som oppstår ved fraregning av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, skal inngå i resultatet
når den fraregnes (med mindre IFRS 16 «Leieavtaler» krever noe annet i tilfeller av salg og tilbakeleie).
Gevinster skal ikke klassifiseres som driftsinntekt.
…

69.

Avhending av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr kan skje på ulike måter (for eksempel ved salg, ved å inngå en
finansiell leieavtale eller ved donasjon). Tidspunktet for avhendingen av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr er
tidspunktet da mottakeren oppnår kontroll over enheten i samsvar med bestemmelsene om når en forpliktelse er
oppfylt i IFRS 15. IFRS 16 kommer til anvendelse på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie.
…

IKRAFTTREDELSE

…
81L

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 4 og 27 opphevet og nr. 5, 10, 44 og 68–69 endret. Et foretak skal anvende
disse endringene når det anvender IFRS 16.

IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer»
Nr. 16 endres, og nr. 60K tilføyes.
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 til ansatte
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som skal betales kontant, avsetninger som skal gjøres opp kontant, leieforpliktelser og kontant utbytte som innregnes
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 skal mottas
(eller leveres), tilsvarer et antall valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Derimot er det avgjørende
kjennetegnet ved en ikke-monetær post en manglende rett til å motta (eller forpliktelse til å levere) et antall
valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Eksempler på dette er forhåndsbetalte beløp for varer og
tjenester, goodwill, immaterielle eiendeler, beholdninger, eiendom, anlegg og utstyr, bruksretteiendeler samt
avsetninger som skal gjøres opp ved levering av en ikke-monetær eiendel.
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

…
60K

Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 16 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det
anvender IFRS 16.

IAS 23: «Låneutgifter»
Nr. 6 endres, og nr. 29C tilføyes.
DEFINISJONER

…
6.

Låneutgifter kan omfatte
a) …
d) renter knyttet til leieforpliktelser innregnet i samsvar med IAS 16: «Leieavtaler», og
e) …

IKRAFTTREDELSE

…
29C

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender
IFRS 16.

IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon»
Nr. 97S tilføyes.
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

…
97S

Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble AG9 og AG10 endret. Et foretak skal anvende disse endringene
når det anvender IFRS 16.

Under «Veiledning i anvendelse» endres AG9 og AG10.
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser
…
AG9

En leieavtale skaper vanligvis en rett for utleieren til å motta, og en plikt for leietakeren til å betale, en strøm av
betalinger som i realiteten er det samme som blandede betalinger av hovedstol og renter i henhold til en låneavtale.
Utleieren regnskapsfører sin investering i det utestående beløpet i henhold til en finansiell leieavtale istedenfor selve
den underliggende eiendelen som den finansielle leieavtalen gjelder. En utleier anser dermed en finansiell leieavtale
som et finansielt instrument. I henhold til IFRS 16 skal en utleier ikke innregne sin rett til å motta leiebetalinger i
henhold til en operasjonell leieavtale. Utleieren fortsetter å regnskapsføre selve den underliggende eiendelen og ikke
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eventuelle framtidige utestående beløp i henhold til kontrakten. En utleier anser dermed ikke en operasjonell
leieavtale som et finansielt instrument, bortsett fra når det gjelder de enkelte betalingene som i øyeblikket er forfalt og
skal betales.
AG10

Fysiske eiendeler (for eksempel beholdninger, eiendom, anlegg og utstyr), bruksretteiendeler og immaterielle
eiendeler (for eksempel patenter og varemerker) er ikke finansielle eiendeler. Kontroll over slike fysiske eiendeler,
bruksretteiendeler og immaterielle eiendeler gir mulighet til å generere en inngående kontantstrøm eller en annen
finansiell eiendel, men innebærer ingen rett til i øyeblikket å motta kontanter eller en annen finansiell eiendel.
…

IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler»
Nr. 5 endres, og nr. 102 tilføyes.
VIRKEOMRÅDE

…
5.

Der en annen standard omhandler en særlig type avsetning, betinget forpliktelse eller betinget eiendel, skal et foretak
anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Enkelte typer avsetninger er for eksempel omhandlet i
standarder som omhandler
a) …
c) leieavtaler (se IFRS 16: «Leieavtaler»). Denne standard får imidlertid anvendelse på alle leieavtaler som blir
tapsbringende før iverksettelsestidspunktet for leieavtalen som definert i IFRS 16. Denne standard gjelder også
for kortsiktige leieavtaler og leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, som regnskapsføres i
samsvar med nr. 6 i IFRS 16, og som er blitt tapsbringende,
d) …

IKRAFTTREDELSE

…
102.

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 5 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender
IFRS 16.

IAS 38: «Immaterielle eiendeler»
Nr. 3, 6 og 113 endres, nr. 114, som endret ved IFRS 15, endres, og nr. 130L tilføyes.
VIRKEOMRÅDE

…
3.

Dersom en annen standard fastsetter hvordan en bestemt type immateriell eiendel skal regnskapsføres, skal et foretak
anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Denne standard får for eksempel ikke anvendelse på
følgende:
a) …
c) leieavtaler som gjelder immaterielle eiendeler som regnskapsføres i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler».
d) …

6.

Rettigheter som innehas av leietakere i henhold til lisensavtaler for enheter som kinofilmer, videoopptak, skuespill,
manuskripter, patenter og opphavsretter, faller inn under virkeområdet for denne standard og faller utenfor
virkeområdet for IFRS 16.
…
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UTRANGERING OG AVHENDING

…
113.

Gevinst eller tap som oppstår ved fraregning av en immateriell eiendel, skal beregnes som differansen mellom
et eventuelt netto avhendingsproveny og eiendelens balanseførte verdi. Dette skal innregnes i resultatet når
eiendelen fraregnes (med mindre IFRS 16 krever noe annet ved en avtale om salg og tilbakeleie). Gevinster
skal ikke klassifiseres som driftsinntekt.

114.

Avhending av en immateriell eiendel kan skje på ulike måter (for eksempel ved salg, ved å inngå en finansiell
leieavtale eller ved donasjon). Tidspunktet for avhendingen av en immateriell eiendel er tidspunktet da mottakeren
oppnår kontroll over eiendelen i samsvar med bestemmelsene om når en forpliktelse er oppfylt i IFRS 15:
«Driftsinntekter fra kontrakter med kunder». IFRS 16 kommer til anvendelse på avhending ved en avtale om salg og
tilbakeleie.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

…
130L

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 3, 6, 113 og 114 endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det
anvender IFRS 16.

IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»
Nr. 2 endres, og nr. 103V tilføyes for foretak som ikke har vedtatt IFRS 9: «Finansielle instrumenter». IAS 39 blir ikke endret
for foretak som har vedtatt IFRS 9.
VIRKEOMRÅDE

2.

Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak:
(a) …
(b) Rettigheter og plikter i henhold til leieavtaler der IFRS 16: «Leieavtaler» kommer til anvendelse. Derimot
er
(i)

fordringer tilknyttet finansielle leieavtaler (dvs. nettoinvesteringer i finansielle leieavtaler) og
fordringer tilknyttet operasjonelle leieavtaler som er innregnet av en utleier, underlagt bestemmelsene
om fraregning og verdifall i denne standard (se nr. 15–37, 58, 59, 63–65 samt AG36–AG52 og AG84–
AG93 i vedlegg A),

(ii) leieforpliktelser som er innregnet av en leietaker, underlagt bestemmelsene om fraregning i nr. 39 i
denne standard, og
(iii) …
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

…
103V

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 2 og AG33 endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det
anvender IFRS 16.

Under «Veiledning i anvendelse» endres AG33 for foretak som ikke har vedtatt IFRS 9: «Finansielle instrumenter». Veiledningen i
anvendelse er ikke endret for foretak som har vedtatt IFRS 9.
INNEBYGDE DERIVATER (NR. 10–13)

…
AG33

De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til et innebygd derivat er i de følgende eksemplene nært
knyttet til vertskontraktens økonomiske kjennetegn og risiko. I disse eksemplene skal et foretak ikke regnskapsføre
det innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten.
a) …
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f)

Et innebygd derivat i en vertskontrakt i form av en leieavtale er nært knyttet til vertskontrakten dersom det
innebygde derivatet er i) en inflasjonstilknyttet indeks, for eksempel indeksering av leiebetalinger mot
konsumprisindeksen (forutsatt at leieavtalen ikke er giret og indeksen er knyttet til inflasjon i foretakets eget
økonomiske miljø), ii) variable leiebetalinger basert på tilknyttede salg eller iii) variable leiebetalinger basert på
variable renter.

g) …
IAS 40: «Investeringseiendom»
Med tanke på de omfattende endringene av IAS 40: «Investeringseiendom» er den fullstendige teksten til denne standard med
de foreslåtte endringene gjengitt på slutten av vedlegg D.
IAS 41: «Landbruk»
Nr. 2 endres, og nr. 64 tilføyes.
VIRKEOMRÅDE

…
2.

Denne standard får ikke anvendelse på
a) …
e) bruksretteiendeler som oppstår av en leieavtale for tomt knyttet til landbruksvirksomhet (se IFRS 16:
«Leieavtaler»).
…

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

…
64.

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 2 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender
IFRS 16.

IFRIC 1: «Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser»
Henvisningene endres.
HENVISNINGER

— IFRS 16: «Leieavtaler»
— IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert i 2007)
— …
Nr. 2 endres, og nr. 9B tilføyes.
VIRKEOMRÅDE

2.

Denne tolkning kommer til anvendelse på endringer i målingen av eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser som er både
a) innregnet som en del av anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr i samsvar med IAS 16 eller
som en del av anskaffelseskost for en bruksretteiendel i samsvar med IFRS 16, og
b) …

IKRAFTTREDELSE

…
9B

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 2 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender
IFRS 16.
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IFRIC 12: «Tjenesteutsettingsordninger»
Henvisningene endres.
HENVISNINGER

— …
— IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder»
— IFRS 16: «Leieavtaler»
— …
— …
— …
Nr. 28F tilføyes.
IKRAFTTREDELSE

…
28F

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble AG8 og vedlegg B endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det
anvender IFRS 16.

I vedlegg A endres AG8.
Vedlegg A
VIRKEOMRÅDE (NR. 5)

…
AG8

Operatøren kan ha rett til å bruke den delen av infrastrukturen som kan skilles ut som beskrevet i AG7 bokstav a),
eller de anlegg som benyttes til å yte uregulerte tilleggstjenester som beskrevet i AG7 bokstav b). I begge tilfeller kan
det i realiteten foreligge en leieavtale fra oppdragsgiveren til operatøren, og dersom dette er tilfellet, skal avtalen
regnskapsføres i samsvar med IFRS 16.

SIC-29: «Opplysningskrav — tjenesteutsettingsordninger»
Henvisningene endres.
HENVISNINGER

— IFRS 16: «Leieavtaler»
— …
— …
Nr. 5 endres.
PROBLEMSTILLING

…
5.

Visse sider og opplysninger tilknyttet enkelte tjenesteutsettingsordninger omhandles allerede av eksisterende
internasjonale standarder for finansiell rapportering (for eksempel omhandler IAS 16 anskaffelse av eiendom, anlegg
og utstyr, IFRS 16 omhandler leieavtaler for eiendeler, og IAS 38 omhandler anskaffelse av immaterielle eiendeler).
En tjenesteutsettingsordning kan imidlertid innebære gjensidig uoppfylte kontrakter som ikke omhandles av
internasjonale standarder for finansiell rapportering, med mindre disse kontraktene er tapsbringende, i så fall kommer
IAS 37 til anvendelse. Denne tolkning omhandler derfor tilleggsopplysninger for tjenesteutsettingsordninger.
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Ikrafttredelsestidspunktet endres.
IKRAFTTREDELSE

…
Et foretak skal anvende nr. 6 bokstav e) og 6A på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2008 eller senere.
Dersom et foretak anvender IFRIC 12 på en tidligere periode, får denne endring anvendelse på den tidligere perioden.
Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 5 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 16.
SIC-32: «Immaterielle eiendeler - kostnader vedrørende nettsteder»
Henvisningene endres.
HENVISNINGER

— …
— IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder»
— IFRS 16: «Leieavtaler»
— …
Nr. 6, som endret ved IFRS 15, endres.
PROBLEMSTILLING

…
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 IFRS 15), eller leieavtaler for immaterielle eiendeler som regnskapsføres i samsvar
med IFRS 16. 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, eller som regnskapsføres i samsvar med IFRS 16.

Ikrafttredelsestidspunktet endres.
IKRAFTTREDELSE

…
Ved IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder», utstedt i mai 2014, ble henvisningene og nr. 6 endret. Et foretak skal
anvende denne endringen når det anvender IFRS 15.
Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 16.
IAS 40: «Investeringseiendom»
Med tanke på de omfattende endringene av IAS 40: «Investeringseiendom» er den fullstendige teksten til denne standard, som
endret av IFRS 15, med de foreslåtte endringene gjengitt.
Internasjonal regnskapsstandard 40
Investeringseiendom
FORMÅL

1.

Formålet med denne standard er å fastsette den regnskapsmessige behandlingen av investeringseiendom og de
tilknyttede opplysningskravene.
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VIRKEOMRÅDE

2.

Denne standard skal anvendes ved innregning av, måling av og opplysninger om investeringseiendom.

3.

[Opphevet]

4.

Denne standard får ikke anvendelse på
a) biologiske eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 41: «Landbruk» og IAS 16: «Eiendom, anlegg og
utstyr»), og
b) mineralrettigheter og mineralreserver, for eksempel olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser.

DEFINISJONER

5.

Følgende begreper anvendes i denne standard:
«Balanseført verdi» er det beløp som en eiendel er innregnet med i balanseoppstillingen.
«Anskaffelseskost» er det beløp i kontanter eller i kontantekvivalenter som er betalt, eller den virkelige
verdien av annet vederlag som er avgitt, for å anskaffe en eiendel på tidspunktet for anskaffelse eller
tilvirkning, eller, der det er aktuelt, det beløp som henføres til denne eiendelen når den innregnes for første
gang i samsvar med de særlige kravene i andre IFRS-er, for eksempel IFRS 2: «Aksjebasert betaling».
«Virkelig verdi» er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for overføring av en
forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. (Se IFRS 13: «Måling av
virkelig verdi».)
«Investeringseiendom» er eiendom (tomt eller bygning eller del av en bygning, eller begge deler) som benyttes
(av eieren eller av leietakeren som en bruksretteiendel) for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning eller
begge deler, heller enn for
(a) bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål, eller for
(b) salg som en del av ordinær virksomhet.
«Eierbenyttet eiendom» er eiendom som benyttes (av eieren eller av leietakeren som en bruksretteiendel) for
bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål.

KLASSIFISERING AV EIENDOM SOM INVESTERINGSEIENDOM ELLER EIERBENYTTET EIENDOM

6.

[Opphevet]

7.

Investeringseiendom innehas for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning, eller begge deler. En 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 er henførbare til eiendom,
men også til andre eiendeler som benyttes i produksjons- eller leveringsprosessen. IAS 16 får anvendelse på eid
eierbenyttet eiendom, og IFRS 16 får anvendelse på eierbenyttet eiendom som innehas av en leietaker som en
bruksretteiendel.

8.

Følgende er eksempler på investeringseiendom:
a) Tomt som holdes for langsiktig verdistigning heller enn for kortsiktig salg som en del av ordinær virksomhet.
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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 virksomhet, anses
tomten som anvendt for verdistigning.)
c) En bygning som eies av foretaket (eller en bygning som innehas av foretaket som en bruksretteiendel), og som
leies ut i henhold til én eller flere operasjonelle leieavtaler.
d) En bygning som ikke er i bruk, men som innehas for utleie i henhold til én eller flere operasjonelle leieavtaler.
e) Eiendom som er under bygging eller utvikling for framtidig bruk som investeringseiendom.
9.

Følgende er eksempler på poster som ikke er investeringseiendom, og som derfor faller utenfor virkeområdet for
denne standard:
a) Eiendom som holdes for salg som en del av ordinær virksomhet eller som en del av en bygge- eller utviklingsprosess for slikt salg (se IAS 2: «Beholdninger»), for eksempel eiendom som bare er anskaffet for påfølgende
avhending i nær framtid, eller for utvikling og videresalg.
b) [opphevet]
c) Eierbenyttet eiendom (se IAS 16 og IFRS 16), herunder (blant annet) eiendom som holdes for framtidig bruk som
eierbenyttet eiendom, eiendom som holdes for framtidig utvikling og påfølgende bruk som eierbenyttet eiendom,
eiendom der ansatte holder til (enten de ansatte betaler leie til markedspris eller ikke), og eierbenyttet eiendom
som holdes i påvente av avhending.
d) [opphevet]
e) Eiendom som leies ut til et annet foretak i henhold til en finansiell leieavtale.

10.

Visse eiendommer omfatter en del som benyttes til å opptjene leieinntekter eller for verdistigning, og en annen del
som benyttes til bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål. Dersom disse
delene kan selges hver for seg (eller leies ut hver for seg i henhold til en finansiell leieavtale), regnskapsfører et
foretak delene hver for seg. Dersom delene ikke kan selges hver for seg, er eiendommen en investeringseiendom bare
dersom en ubetydelig del innehas for bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester, eller for administrative
formål.

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.

12.

I andre tilfeller leveres betydelige tjenester. Dersom et foretak for eksempel eier og driver et hotell, er tjenester som
leveres til gjestene betydelige i forhold til ordningen som helhet. Et eierdrevet hotell er derfor eierbenyttet eiendom,
og ikke investeringseiendom.

13.

Det kan være vanskelig å avgjøre om tilleggstjenester er så betydelige at en eiendom ikke kvalifiserer som investeringseiendom. For eksempel overfører eieren av et hotell noen ganger ansvarsområder til tredjeparter i henhold til en
driftskontrakt. Vilkårene i slike kontrakter varierer mye. I den ene enden av spekteret kan eierens stilling i realiteten
være som passiv investor. I den andre enden av spekteret kan eieren ganske enkelt ha satt ut de daglige funksjonene,
og samtidig beholdt en betydelig eksponering for variasjoner i kontantstrømmene som driften av hotellet genererer.

14.

Det er nødvendig med utøvelse av skjønn for å avgjøre om en eiendom kvalifiserer som investeringseiendom. Et
foretak utvikler kriterier slik at det kan utøve et slikt skjønn konsekvent i samsvar med definisjonen av investeringseiendom, og med den tilhørende veiledningen i nr. 7–13. Nr. 75 bokstav c) krever at et foretak opplyser om disse
kriteriene når klassifiseringen er vanskelig.
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14A

Det er også nødvendig med utøvelse av skjønn for å avgjøre om overtakelse av investeringseiendom er overtakelse av en
eiendel eller en gruppe av eiendeler eller en virksomhetssammenslutning innenfor virkeområdet for IFRS 3:
«Virksomhetssammenslutninger». Det bør henvises til IFRS 3 for å avgjøre om det er en virksomhetssammenslutning.
Drøftingen i nr. 7–14 i denne standard handler om hvorvidt en eiendom er eierbenyttet eiendom eller investeringseiendom, og ikke om overtakelsen av eiendom er en virksomhetssammenslutning som definert i IFRS 3. Ved
avgjørelse av om en bestemt transaksjon oppfyller definisjonen av en virksomhetssammenslutning som definert i IFRS 3
og omfatter investeringseiendom som definert i denne standard, er det nødvendig å anvende begge standardene hver
for seg.

15.

I noen tilfeller eier et foretak eiendom som blir utleid til og benyttes av foretakets morforetak eller et annet datterforetak.
Eiendommen kvalifiserer dermed ikke som investeringseiendom i konsernregnskapet, fordi eiendommen er en
eierbenyttet eiendom sett fra perspektivet til konsernet som helhet. Sett fra perspektivet til foretaket som eier den, er
eiendommen imidlertid en investeringseiendom dersom den oppfyller definisjonen i nr. 5. Utleieren behandler derfor
eiendommen som investeringseiendom i sitt individuelle finansregnskap.

INNREGNING

16.

En eid investeringseiendom skal innregnes som eiendel når, og bare når
(a) det er sannsynlig at de framtidige økonomiske fordelene knyttet til investeringseiendommen vil tilflyte
foretaket, og
(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 investeringseiendom,
og utgifter påløpt i etterhånd for å legge noe til, erstatte en del av eller gi service til eiendommen.

18.

I henhold til innregningsprinsippet i nr. 16 skal et foretak i den balanseførte verdien av en investeringseiendom ikke
innregne utgiftene til den daglige service av en slik eiendom. Disse utgiftene skal isteden innregnes i resultatet etter hvert
som de påløper. Utgifter til den daglige service er primært utgifter til lønn og forbruksvarer, og kan omfatte
anskaffelseskost av mindre deler. Formålet med disse utgiftene er ofte beskrevet som for «reparasjoner og vedlikehold»
av eiendommen.

19.

Deler av investeringseiendommer kan være anskaffet ved utskifting. Vegger innvendig kan for eksempel være en
utskifting av de opprinnelige veggene. I henhold til innregningsprinsippet skal et foretak, dersom innregningskriteriene er
oppfylt, innregne utgiftene til utskifting av enkeltdeler av en investeringseiendom i den balanseførte verdien av en
investeringseiendom når denne utgiften påløper. Den balanseførte verdien av de enkeltdelene som blir skiftet ut,
fraregnes i samsvar med fraregningsbestemmelsene i denne standard.

19A

En investeringseiendom som innehas av en leietaker som en bruksretteiendel, skal innregnes i samsvar med IFRS 16.

MÅLING VED INNREGNING

20.

En eid 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. Direkte
henførbare utgifter omfatter for eksempel advokathonorarer for juridiske tjenester, avgifter for overføring av eiendom
og andre transaksjonsutgifter.

22.

[Opphevet]

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 i stand
til å kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen),
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b) driftstap i oppstartfasen som pådras før investeringseiendommen kommer opp på planlagt utleienivå, eller
c) unormalt høyt svinn av råvarer, arbeidskraft eller andre ressurser som pådras ved bygging eller utvikling av
eiendommen.
24.

Dersom betaling for en investeringseiendom blir utsatt, er investeringseiendommens anskaffelseskost lik dens
kontantprisekvivalent. Differansen mellom dette beløpet og de samlede betalingene innregnes som rentekostnad over
kredittperioden.

25.

[Opphevet]

26.

[Opphevet]

27.

Én eller flere investeringseiendommer kan være anskaffet i bytte mot én eller flere ikke-monetære eiendeler eller mot
en kombinasjon av monetære og ikke-monetære eiendeler. Den følgende diskusjonen viser til et bytte av én ikkemonetær eiendel mot en annen, men kommer også til anvendelse på alle bytter beskrevet i forrige setning. Anskaffelseskost for en slik investeringseiendom måles til virkelig verdi med mindre: a) transaksjonen ikke har noe forretningsmessig innhold, eller b) verken den mottatte eller den avgitte 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 blir målt til virkelig verdi, måles eiendelens anskaffelseskost
til den avgitte eiendelens balanseførte verdi.

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
a) konfigurasjonen (dvs. risiko, tidsplan og beløp) for den mottatte eiendelens kontantstrømmer skiller seg fra
konfigurasjonen av den overførte eiendelens kontantstrømmer, eller
b) den foretaksspesifikke verdien av den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, blir
endret som et resultat av transaksjonen, og
c) differansen i bokstav a) eller b) er betydelig i forhold til den virkelige verdien av eiendelene som ble byttet.
For å avgjøre om en transaksjon har et forretningsmessig innhold, skal den foretaksspesifikke verdien av den delen av
foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, gjenspeile kontantstrømmer etter skatt. Resultatet av disse
analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.

29.

Den virkelige verdien av en eiendel blir målt på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten innenfor området av
målinger av virkelig verdi ikke er betydelig for eiendelen, eller b) sannsynligheten av de ulike estimatene innenfor
området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes for å måle virkelig verdi. Dersom foretaket på en pålitelig måte
kan måle den virkelige verdien av enten den mottatte eller den avgitte eiendelen, benyttes den avgitte eiendelens
virkelige verdi til å måle anskaffelseskost, med mindre den mottatte eiendelens virkelige verdi framgår mest tydelig.

29A

En investeringseiendom som innehas av en leietaker som en bruksretteiendel, skal i utgangspunktet måles til
anskaffelseskost i samsvar med IFRS 16.

MÅLING ETTER INNREGNING

Regnskapsprinsipp
30.

Med unntakene nevnt i nr. 32A skal et foretak velge enten modellen med virkelig verdi i nr. 33–55 eller
anskaffelseskostmodellen i nr. 56 som regnskapsprinsipp, og skal anvende dette prinsippet på alle foretakets
investeringseiendommer.

31.

IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» slår fast at en frivillig endring av
regnskapsprinsipper bare skal gjøres dersom endringen fører til finansregnskap som gir pålitelig og mer relevant
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informasjon om virkningen av transaksjoner, andre hendelser eller forhold som gjelder foretakets finansielle stilling,
finansielle inntjening eller kontantstrømmer. Det er svært lite sannsynlig at en endring fra modellen med virkelig
verdi til anskaffelseskostmodellen vil føre til en mer relevant presentasjon.
32.

Denne standard krever at alle foretak skal måle den virkelige verdien av investeringseiendom, enten for målingsformål (dersom foretaket benytter modellen med virkelig verdi) eller for opplysningsformål (dersom det benytter
anskaffelseskostmodellen). Det oppfordres til, men kreves ikke, at et foretak måler investeringseiendommens
virkelige verdi på grunnlag av en verdsetting foretatt av en uavhengig takstmann som har en anerkjent og relevant
faglig kvalifikasjon og har nylig erfaring med lokaliseringen av og kategorien til den investeringseiendommen som
verdsettes.

32A

Et foretak kan
(a) velge enten modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen for alle investeringseiendommer
som ligger bak forpliktelser som gir en avkastning som er direkte knyttet til den virkelige verdien av, eller
driftsinntektene fra, spesifiserte eiendeler, herunder disse investeringseiendommene, og
b)

velge enten modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen for alle andre investeringseiendommer, uansett hva som er valgt i bokstav a).

32B

Noen forsikringsgivere og andre foretak driver et internt eiendomsfond som utsteder nominelle andeler, hvorav noen
andeler eies av investorer gjennom tilknyttede kontrakter, og andre eies av foretaket. Nr. 32A tillater ikke at et foretak
måler eiendommen som eies av fondet, delvis til anskaffelseskost og delvis til virkelig verdi.

32C

Dersom et foretak velger forskjellige modeller for de to kategoriene beskrevet i nr. 32A, skal salg av investeringseiendommer mellom grupper av eiendeler som måles ved hjelp av forskjellige modeller, innregnes til virkelig
verdi, og den samlede endringen i virkelig verdi skal innregnes i resultatet. Dersom en investeringseiendom selges fra
en gruppe der modellen med virkelig verdi er brukt, til en gruppe der anskaffelsesmodellen er brukt, blir altså
eiendommens virkelige verdi på salgstidspunktet dens estimerte anskaffelseskost.
Modell med virkelig verdi

33.

Etter førstegangsinnregning skal et foretak som velger modellen med virkelig verdi, måle alle sine investeringseiendommer til virkelig verdi, bortsett fra i de tilfellene som er beskrevet i nr. 53.

34.

[Opphevet]

35.

En gevinst eller et tap som oppstår ved en endring i den virkelige verdien av investeringseiendom, skal
innregnes i resultatet i perioden da gevinsten eller tapet oppstår.

36–39.

[Opphevet]

40.

Når et foretak måler den virkelige verdien av en investeringseiendom i samsvar med IFRS 13, skal det påse at den
virkelige verdien blant annet gjenspeiler leieinntekt fra løpende leieavtaler og andre forutsetninger som markedsdeltakere ville benytte når de skal fastsette prisen på investeringseiendommer under gjeldende markedsforhold.

40A

Når en leietaker benytter modellen med virkelig verdi til å måle en investeringseiendom som innehas som en
bruksretteiendel, skal leietakeren måle bruksretteiendelen, og ikke den underliggende eiendommen, til virkelig verdi.

41.

IFRS 16 fastsetter grunnlaget for førstegangsinnregning av anskaffelseskost for en investeringseiendom som innehas
av en leietaker som en bruksretteiendel. Nr. 33 krever at en investeringseiendom som innehas av en leietaker som en
bruksretteiendel, om nødvendig måles på nytt til virkelig verdi dersom foretaket velger modellen med virkelig verdi.
Når leiebetalingene svarer til markedspris, skal den virkelige verdien av en investeringseiendom som innehas
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av en leietaker som en bruksretteiendel, ved overtakelsen, eksklusive alle forventede leiebetalinger (men inklusive de
som vedrører innregnede leieforpliktelser), være lik null. Derfor skal en ny måling av en bruksretteiendel fra
anskaffelseskost i samsvar med IFRS 16 til virkelig verdi i samsvar med nr. 33 (idet det tas hensyn til kravene i
nr. 50), ikke føre til førstegangsgevinst eller -tap, med mindre den virkelige verdien blir målt på forskjellige
tidspunkter. Dette kan forekomme når et foretak velger å anvende modellen med virkelig verdi etter førstegangsinnregning.
42–47.

[Opphevet]

48.

I unntakstilfeller kan det klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en investeringseiendom (eller når en
eksisterende eiendom første gang blir til en investeringseiendom etter en endring av bruken) at variabiliteten i
området med rimelige målinger av virkelig verdier vil være så stor, og sannsynligheten for at de ulike utfallene vil
være så vanskelige å vurdere at nytten av en enkel måling av virkelig verdi ikke vil være til stede. Dette kan indikere
at den virkelige verdien av eiendommen ikke kan la seg måle framover på en pålitelig måte (se nr. 53).

49.

[Opphevet]

50.

Ved fastsettelse av den balanseførte verdien av investeringseiendom under modellen med virkelig verdi skal et foretak
unngå dobbeltregning av eiendeler eller forpliktelser som er innregnet som separate eiendeler eller forpliktelser. For
eksempel:
a) Utstyr som heiser eller klimaanlegg er ofte en integrert del av en bygning og er generelt inkludert i investeringseiendommens virkelige verdi, og ikke innregnes separat som eiendom, anlegg og utstyr.
b) Dersom et kontor leies ut møblert, omfatter kontorets virkelige verdi generelt den virkelige verdien av møblement,
fordi leieinntektene er knyttet til det møblerte kontoret. Når møblement inkluderes i investeringseiendommens
virkelige verdi, skal et foretak ikke innregne dette møblementet som en separat eiendel.
c) Den virkelige verdien av investeringseiendom utelukker forhåndsbetalt eller påløpt inntekt av operasjonelle
leieavtaler, ettersom foretaket innregner dette som en separat forpliktelse eller eiendel.
d) Den virkelige verdien av investeringseiendom som innehas av en leietaker som en bruksretteiendel, gjenspeiler
forventede kontantstrømmer (herunder variable leiebetalinger som forventes å komme til betaling). Av dette
følger at dersom en verdsettelse innhentet for en eiendom som er eksklusive alle forventede utbetalinger, må
eventuelle innregnede leieavtaleforpliktelser tilbakeføres for å komme fram til investeringseiendommens
balanseførte verdi ved hjelp av modellen med virkelig verdi.

51.

[Opphevet]

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 kontantstrømmene. Et
foretak anvender IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» for å avgjøre om foretaket
skal innregne en forpliktelse og hvordan foretaket eventuelt måler en slik forpliktelse.
Tilfeller der virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte

53.

Om ikke annet kan påvises, kan et foretak måle en investeringseiendoms virkelige verdi på en pålitelig måte
framover i tid. I unntakstilfeller kan det imidlertid klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en
investeringseiendom (eller når en eksisterende eiendom første gang blir til en investeringseiendom etter en
bruksendring) at investeringseiendommens virkelige verdi framover ikke vil kunne måles på en pålitelig måte.
Dette skjer når, og bare når, markedet for sammenlignbare eiendommer ikke er aktivt (f.eks. det er få nylige
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56

transaksjoner, det finnes ingen nåværende prisnoteringer eller observerte transaksjonspriser indikerer at
selgeren ble tvunget til å selge) og alternative pålitelige målinger av virkelig verdi (for eksempel basert på
diskonterte kontantstrømprognoser) ikke er tilgjengelige. Dersom et foretak slår fast at den virkelige verdien av
en investeringseiendom under bygging ikke kan måles på en pålitelig måte, men forventer at den virkelige verdien
av eiendommen kan måles på en pålitelig måte når byggingen er fullført, skal foretaket måle investeringseiendommen som er under bygging, til anskaffelseskost fram til dens virkelige verdi enten kan måles på en
pålitelig måte eller til byggingen er fullført (det av disse tidspunktene som inntreffer først). Dersom et foretak slår
fast at den virkelige verdien av en investeringseiendom (bortsett fra en investeringseiendom under bygging) ikke
kan måles framover på en pålitelig måte, skal foretaket måle investeringseiendommen ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i IAS 16 for eid investeringseiendom, eller i samsvar med IFRS 16 for investeringseiendom som
innehas av en leietaker som en bruksretteiendel. Restverdien av investeringseiendommen skal antas å være lik
null. Foretaket skal fortsatt anvende IAS 16 eller IFRS 16 fram til investeringseiendommen avhendes.
53A

Når et foretak blir i stand til på en pålitelig måte å måle den virkelige verdien av en investeringseiendom under
bygging som tidligere er blitt målt til anskaffelseskost, skal foretaket måle denne eiendommen til dens virkelige verdi.
Når byggingen av eiendommen er fullført, antas det at dens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Dersom
dette ikke er tilfelle, skal eiendommen i samsvar med nr. 53 regnskapsføres ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i
samsvar med IAS 16 for eide eiendeler eller IFRS 16 for investeringseiendom som innehas av en leietaker som en
bruksretteiendel.

53B

Antakelsen om at den virkelige verdien av en investeringseiendom under bygging kan måles på en pålitelig måte, kan
bare tilbakevises ved førstegangsinnregning. Et foretak som har målt en investeringseiendomspost under bygging til
virkelig verdi, kan ikke konkludere med at den virkelige verdien av den fullførte investeringseiendommen ikke kan
måles på en pålitelig måte.

54.

I de unntakstilfellene der et foretak, av den grunn som er angitt i nr. 53, er tvunget til å måle en investeringseiendom
ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i samsvar med IAS 16 eller IFRS 16, skal foretaket måle alle sine andre
investeringseiendommer til virkelig verdi, herunder investeringseiendom under bygging. I disse tilfellene skal
foretaket, selv om det kan benytte anskaffelseskostmodellen for én investeringseiendom, fortsatt regnskapsføre hver
av de resterende eiendommene ved hjelp av modellen med virkelig verdi.

55.

Dersom et foretak tidligere har målt en investeringseiendom til virkelig verdi, skal det fortsette å måle
eiendommen til virkelig verdi fram til den avhendes (eller inntil eiendommen blir til en eierbenyttet eiendom,
eller foretaket begynner å utvikle eiendommen for senere salg som en del av ordinær virksomhet), selv om
sammenlignbare markedstransaksjoner er blitt mindre hyppige eller markedspriser er blitt mindre
tilgjengelige.
Anskaffelseskostmodell

56.

Etter førstegangsinnregning
ringseiendommen

skal

et

foretak

som

velger

anskaffelseskostmodellen,

måle

investe-

(a) i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» når den oppfyller kriteriene
for å bli klassifisert som holdt for salg (eller er inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for
salg),
(b) i samsvar med IFRS 16 dersom den innehas av en leietaker som en bruksretteiendel og ikke holdes for
salg i samsvar med IFRS 5, og
(c) i samsvar med kravene i IAS 16 for anskaffelseskostmodellen i alle andre tilfeller.
OVERFØRINGER

57.

Overføringer til eller fra investeringseiendom skal bare foretas når det foreligger en bruksendring,
dokumentert ved
(a) påbegynt overtakelse av eier, for en overføring fra investeringseiendom til eierbenyttet eiendom,
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(b) påbegynt utvikling med henblikk på salg, for en overføring fra investeringseiendom til beholdninger,
(c) avsluttet eierbenyttelse, for en overføring fra eierbenyttet eiendom til investeringseiendom, eller
(d) påbegynt operasjonell leieavtale til en annen part, for en overføring fra beholdninger til investeringseiendom.
(e) [opphevet]
58.

Nr. 57 bokstav b) krever at et foretak overfører en eiendom fra investeringseiendom til beholdninger når, og bare når,
det foreligger en bruksendring, dokumentert ved påbegynt utvikling med henblikk på salg. Når et foretak bestemmer
seg for å avhende en investeringseiendom uten utvikling av denne, fortsetter foretaket å behandle eiendommen som
en investeringseiendom fram til den er fraregnet (tatt ut av balanseoppstillingen), og foretaket behandler den ikke som
beholdning. Tilsvarende, dersom et foretak begynner ombygging av en eksisterende investeringseiendom for fortsatt
framtidig bruk som investeringseiendom, forblir eiendommen en investeringseiendom, og den blir under
ombyggingen ikke omklassifisert til eierbenyttet eiendom.

59.

Nr. 60–65 omhandler spørsmål vedrørende innregning og måling som oppstår når et foretak benytter modellen med
virkelig verdi for investeringseiendom. Når et foretak benytter anskaffelseskostmodellen, vil overføringer mellom
investeringseiendom, eierbenyttet eiendom og beholdninger ikke endre den overførte eiendommens balanseførte
verdi, og dette vil heller ikke endre denne eiendommens anskaffelseskost for målings- eller opplysningsformål.

60.

Når det gjelder en overføring fra investeringseiendom regnskapsført til virkelig verdi til eierbenyttet eiendom
eller til beholdninger, skal eiendommens estimerte anskaffelseskost for etterfølgende regnskapsføring i samsvar
med IAS 16, IFRS 16 eller IAS 2 være eiendommens virkelige verdi på tidspunktet for bruksendringen.

61.

Dersom en eierbenyttet eiendom blir til en investeringseiendom som skal regnskapsføres til virkelig verdi, skal et
foretak anvende IAS 16 for eid eiendom og IFRS 16 for eiendom som innehas av en leietaker som en
bruksretteiendel, fram til tidspunktet for bruksendringen. Foretaket skal behandle eventuelle differanser på dette
tidspunktet mellom eiendommens balanseførte verdi i samsvar med IAS 16 eller IFRS 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 verdi,
avskriver et foretak eiendommen (eller bruksretteiendelen) og innregner eventuelle tap ved verdifall. Foretaket
behandler eventuelle differanser på dette tidspunktet mellom eiendommens balanseførte verdi i samsvar med IAS 16
eller IFRS 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
utstrekning et beløp blir inkludert i verdireguleringsreserven for eiendommen, innregnes nedgangen i andre
inntekter og kostnader og reduserer verdireguleringsreserven i egenkapitalen.
b) En eventuell påfølgende økning i balanseført verdi blir behandlet som følger:
i)

i den utstrekning økningen reverserer et tidligere tap ved verdifall for denne eiendommen, blir økningen
innregnet i resultatet. Beløpet som innregnes i resultatet, overstiger ikke det beløpet som er nødvendig for å
gjenopprette den balanseførte verdien til den balanseførte verdien som ville blitt fastsatt (med fradrag for
avskrivning) dersom det ikke hadde vært innregnet noe tap ved verdifall,

ii) en eventuell gjenværende del av økningen innregnes i andre inntekter og kostnader og øker verdireguleringsreserven i egenkapitalen. Ved senere avhending av investeringseiendommen kan verdireguleringsreserven
som er inkludert i egenkapitalen, overføres til opptjent egenkapital. Overføringen fra verdireguleringsreserve
til opptjent egenkapital skal ikke føres over resultatet.
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63.

Når det gjelder en overføring fra beholdninger til investeringseiendom som skal regnskapsføres til virkelig verdi,
skal en eventuell differanse mellom den virkelige verdien av eiendommen på det tidspunktet og eiendommens
tidligere balanseførte verdi innregnes i resultatet.

64.

Behandlingen av overføringer fra beholdninger til investeringseiendom som skal regnskapsføres til virkelig verdi, er i
overensstemmelse med behandlingen av salg av beholdninger.

65.

Når et foretak fullfører byggingen eller utviklingen av en selvbygd investeringseiendom som skal regnskapsføres
til virkelig verdi, skal en eventuell differanse mellom eiendommens virkelige verdi på det tidspunktet og
eiendommens tidligere balanseførte verdi innregnes i resultatet.

AVHENDINGER

66.

En investeringseiendom skal fraregnes (tas ut av balanseoppstillingen) ved avhending eller når investeringseiendommen er tatt ut av bruk med endelig virkning, og foretaket ikke forventer ytterligere økonomiske
fordeler ved avhending av eiendommen.

67.

Avhendingen av en investeringseiendom kan skje ved salg eller ved at det inngås en finansiell leieavtale. Tidspunktet
for avhendingen av en investeringseiendom som er solgt, er det tidspunktet da mottakeren oppnår kontroll over
investeringseiendommen i samsvar med bestemmelsene om når en forpliktelse er oppfylt i IFRS 15. IFRS 16 kommer
til anvendelse på en avhending som skjer ved at det inngås en finansiell leieavtale, og dessuten på en avtale om salg
og tilbakeleie.

68.

Dersom et foretak, i samsvar med innregningsprinsippet i nr. 16, i en eiendels balanseførte verdi innregner utgifter for
en erstatning av en del av en investeringseiendom, skal foretaket fraregne den erstattede delens balanseførte verdi. For
investeringseiendom som regnskapsføres ved hjelp av anskaffelseskostmodellen, kan det være at en utskiftet del ikke
er en del som ble avskrevet separat. Dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak å beregne den erstattede delens
balanseførte verdi, kan foretaket benytte anskaffelseskost for utskiftingen 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 virkelige verdi gjenspeile at den delen som skal skiftes ut, allerede har
mistet sin verdi. I andre tilfeller kan det være vanskelig å fastsette hvor mye den virkelige verdien skal reduseres med
for delen som skal skiftes ut. Et alternativ til å redusere virkelig verdi for den utskiftede delen, når det ikke er praktisk
mulig å gjøre dette, er å inkludere anskaffelseskost for erstatningsdelen i eiendelens balanseførte verdi, og deretter
revurdere den virkelige verdien, slik det ville kreves for tilleggsdeler som ikke omfatter utskiftinger.

69.

Gevinster eller tap som oppstår ved utrangering eller avhending av investeringseiendom, skal fastsettes som
differansen mellom netto vederlag ved avhending og eiendelens balanseførte verdi, og skal innregnes i
resultatet (med mindre IFRS 16 krever noe annet for en avtale om salg og tilbakeleie) i perioden for
utrangeringen eller avhendingen.

70.

Vederlagsbeløpet som skal inkluderes i gevinsten eller tapet som oppstår ved fraregning av en investeringseiendom,
skal fastsettes i samsvar med kravene til fastsettelse av transaksjonsprisen i nr. 47–72 i IFRS 15. Senere endringer i
det estimerte vederlagsbeløpet som inngår i gevinsten eller tapet, skal regnskapsføres i samsvar med kravene til
endringer i transaksjonsprisen i IFRS 15.

71.

Et foretak anvender IAS 37 eller andre egnede standarder på alle forpliktelser som foretaket beholder etter avhending
av en investeringseiendom.

72.

Erstatning fra tredjeparter for investeringseiendom som har falt i verdi, gått tapt eller er oppgitt, skal
innregnes i resultatet erstatningen blir mottakbar.

73.

Verdifall på eller tap av investeringseiendom, tilknyttede krav om eller betaling av erstatning fra tredjeparter samt
eventuelle senere innkjøp eller tilvirkning av erstatningseiendeler er separate økonomiske hendelser, og skal
regnskapsføres separat på følgende måter:
a) tap ved verdifall på investeringseiendom innregnes i samsvar med IAS 36,
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b) utrangering eller avhending av investeringseiendom innregnes i samsvar med nr. 66–71 i denne standard,
c) erstatning fra tredjeparter for investeringseiendom som har falt i verdi, gått tapt eller er oppgitt, innregnes i
resultatet når erstatningen blir mottakbar, og
d) anskaffelseskost for eiendeler som ble tilbakeført, innkjøpt eller tilvirket som utskiftning, beregnes i samsvar med
nr. 20–29 i denne standard.
OPPLYSNINGER

Modell med virkelig verdi, samt anskaffelseskostmodellen
74.

Opplysningskravene nedenfor kommer i tillegg til kravene i IFRS 16. I samsvar med IFRS 16 skal eieren av en
investeringseiendom gi de opplysningene som skal gis av en utleier om leieavtaler som denne har inngått. En leietaker
som innehar en investeringseiendom som en bruksretteiendel, skal gi de opplysningene som IFRS 16 krever av en
leietaker, og de opplysningene som i henhold til IFRS 16 skal gis av utleier, for eventuelle operasjonelle leieavtaler
som leietakeren har inngått.

75.

Et foretak skal opplyse
(a) om foretaket anvender modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen,
(b) [opphevet]
(c) når klassifiseringen er vanskelig (se nr. 14), om hvilke kriterier som benyttes av foretaket for å skille
investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom og fra eiendom som holdes for salg som en del av ordinær
virksomhet,
(d) [opphevet]
(e) om i hvilket omfang den virkelige verdien av investeringseiendom (slik den er målt eller opplyst om i
finansregnskapet) er basert på en verdsetting foretatt av en uavhengig takstmann med en anerkjent og
relevant faglig kvalifikasjon og som nylig har hatt erfaring med lokaliseringen og kategorien av den
investeringseiendommen som blir taksert. Dersom det ikke har skjedd noen slik verdsetting, skal det
opplyses om dette,
(f) om hvilke beløp som er innregnet i resultatet for
(i)

leieinntekt fra investeringseiendommen,

(ii) direkte driftskostnader (herunder reparasjoner og vedlikehold) knyttet til en investeringseiendom
som genererte leieinntekt i løpet av perioden,
(iii) direkte driftskostnader (herunder reparasjoner og vedlikehold) knyttet til en investeringseiendom
som ikke genererte leieinntekt i løpet av perioden, og
(iv) den samlede endringen i virkelig verdi som er innregnet i resultatet ved salg av investeringseiendom
fra en gruppe eiendeler der anskaffelsesmodellen er brukt, til en gruppe der modellen med virkelig
verdi er brukt (se nr. 32C),
(g) om eventuell forekomst og omfang av begrensninger i investeringseiendommens realiserbarhet, eller
begrensninger i leiebetalinger og avhendelsesvederlag,
(h) om kontraktsregulerte plikter til å kjøpe, bygge eller utvikle investeringseiendom eller til reparasjoner,
vedlikehold eller utbedringer.
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Modell med virkelig verdi
76.

I tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 75, skal et foretak som anvender modellen med virkelig verdi i
nr. 33–55, også legge fram en avstemming mellom de balanseførte verdiene av investeringseiendom i
begynnelsen og i slutten av perioden, som viser følgende:
(a) tilganger, opplyst separat fra de tilganger som er resultatet av anskaffelser, og de som er resultatet av
etterfølgende utgifter innregnet i en eiendels balanseførte verdi,
(b) tilganger som er resultatet av anskaffelser i forbindelse med virksomhetssammenslutninger,
(c) eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for
salg i samsvar med IFRS 5, samt andre avhendinger,
(d) netto gevinster eller tap ved justeringer av virkelig verdi,
(e) netto valutadifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskapet til en annen presentasjonsvaluta
og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til det rapporterende foretakets presentasjonsvaluta,
(f)

overføringer til og fra beholdninger og til og fra eierbenyttet eiendom, og

(g) andre endringer.
77.

Når en verdsetting av investeringseiendom i vesentlig grad blir justert for finansregnskapets formål, for
eksempel for å unngå dobbeltregning av eiendeler eller forpliktelser som er innregnet som separate eiendeler
og forpliktelser som beskrevet i nr. 50, skal foretaket gi opplysninger om en avstemming mellom den nevnte
verdsettingen og den justerte verdsettingen som er inkludert i finansregnskapet, og som viser det samlede
omfanget av alle innregnede leieforpliktelser som er tilbakeført, samt eventuelle andre vesentlige justeringer.

78.

I de unntakstilfellene som det vises til i nr. 53, der et foretak måler investeringseiendom ved hjelp av
anskaffelseskostmodellen i IAS 16 eller i samsvar med IFRS 16, skal den avstemmingen som kreves av nr. 76,
opplyse om beløp knyttet til denne investeringseiendommen atskilt fra beløp knyttet til andre investeringseiendommer. I tillegg skal et foretak gi opplysninger som omfatter
(a) en beskrivelse av investeringseiendommen,
(b) en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte,
(c) om mulig, det estimatområdet som den virkelige verdien mest sannsynlig vil ligge innenfor, og
(d) ved avhending av investeringseiendom som ikke er regnskapsført til virkelig verdi:
(i)

det faktum at foretaket har avhendet investeringseiendom som ikke er regnskapsført til virkelig
verdi,

(ii) den balanseførte verdien av denne investeringseiendommen på salgstidspunktet, og
(iii) beløpet for de gevinster eller tap som er innregnet.
Anskaffelseskostmodell
79.

I tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 75, skal et foretak som anvender anskaffelseskostmodellen i
nr. 56, også gi opplysninger om
(a) hvilke avskrivningsmetoder som er benyttet,
(b) utnyttbar levetid eller avskrivningssatsene som er benyttet,
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(c) brutto balanseført verdi og akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved
begynnelsen og slutten av perioden,
(d) en avstemming av den balanseførte verdien av investeringseiendom ved begynnelsen og slutten av
perioden som viser
(i)

tilganger, opplyst separat fra tilganger som er resultatet av anskaffelser, og tilganger som er
resultatet av etterfølgende utgifter innregnet som eiendel,

(ii)

tilganger som er resultatet av anskaffelser i forbindelse med virksomhetssammenslutninger,

(iii) eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt
for salg i samsvar med IFRS 5, samt andre avhendinger,
(iv)

avskrivning,

(v)

beløpet for tap ved verdifall som er innregnet, samt beløpet for reverserte tap ved verdifall i løpet av
perioden, i samsvar med IAS 36,

(vi)

netto valutadifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskapet til en annen presentasjonsvaluta og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til det rapporterende foretakets
presentasjonsvaluta,

(vii) overføringer til og fra beholdninger og til og fra eierbenyttet eiendom, og
(viii) andre endringer, og
(e) den virkelige verdien av investeringseiendom. I unntakstilfellene beskrevet i nr. 53 skal et foretak, når det
ikke kan måle investeringseiendommens virkelige verdi på en pålitelig måte, gi følgende opplysninger:
(i)

en beskrivelse av investeringseiendommen,

(ii) en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, og
(iii) om mulig, det estimatområdet som den virkelige verdien mest sannsynlig vil ligge innenfor.
OVERGANGSBESTEMMELSER

Modell med virkelig verdi
80.

Et foretak som tidligere har anvendt IAS 40 (2000), og for første gang velger å klassifisere og regnskapsføre
noen eller alle relevante eiendomsinteresser som innehas i henhold til operasjonelle leieavtaler som
investeringseiendom, skal innregne virkningen av denne avgjørelsen som en justering i åpningssaldoen for
opptjent egenkapital for den perioden da denne avgjørelsen tas første gang. I tillegg,
(a) dersom foretaket tidligere har offentlig kunngjort (i finansregnskapet eller på annen måte) den virkelige
verdien av disse eiendomsinteressene i tidligere perioder (målt på et grunnlag som oppfyller definisjonen
av virkelig verdi i IFRS 13), oppfordres foretaket, uten at dette er påkrevd, til å
(i)

justere åpningssaldoen for opptjent egenkapital for den tidligste perioden som blir presentert og der
den før omtalte virkelige verdien ble offentlig kunngjort, og

(ii) omarbeide sammenligningsinformasjon for disse periodene, og
(b) dersom foretaket ikke tidligere har offentlig kunngjort den informasjon som det vises til i bokstav a), skal
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.

82.

Når et foretak første gang anvender denne standard, omfatter justeringene av åpningssaldoen for opptjent egenkapital
omklassifisering av eventuelle beløp som holdes som verdireguleringsreserve for investeringseiendom.
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Anskaffelseskostmodell
83.

IAS 8 gjelder alle endringer i regnskapsprinsipper som skjer når et foretak første gang anvender denne standard og
velger å benytte anskaffelseskostmodellen. Virkningen av endringen i regnskapsprinsipper omfatter omklassifisering
av eventuelle beløp som holdes som verdireguleringsreserve for investeringseiendom.

84.

Kravene i nr. 27–29 vedrørende førstegangsmåling av en investeringseiendom anskaffet i en transaksjon for
eiendeler får bare fremadrettet anvendelse på framtidige transaksjoner.
Virksomhetssammenslutninger

84A

Ved de årlige forbedringene for perioden 2011–2013, utstedt i desember 2013, ble nr. 14A og en overskrift over
nr. 6 tilføyd. Foretakene skal anvende endringen fremadrettet på overtakelse av investeringseiendom fra
begynnelsen av den første årsregnskapsperioden foretaket vedtar endringen for. Overtakelse av investeringseiendom som er regnskapsført i tidligere perioder, skal derfor ikke justeres. Et foretak kan imidlertid velge å
anvende endringen på individuelle overtakelser av investeringseiendom som fant sted før begynnelsen av den
første årsregnskapsperioden som skjer på ikrafttredelsestidspunktet eller senere dersom, og bare dersom, de
opplysningene som er nødvendige for å anvende endringen på disse tidligere transaksjonene, er tilgjengelige for
foretaket.
IFRS 16

84B

Et foretak som anvender IFRS 16 og de tilknyttede endringene av denne standard for første gang, skal
anvende overgangsbestemmelsene i vedlegg C til IFRS 16 på sin investeringseiendom som innehas som en
bruksretteiendel.

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 en periode som
begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

85A

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i
IFRS-ene. I tillegg ble nr. 62 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder
som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 2007) på en tidligere periode,
får endringene anvendelse på den tidligere perioden.

85B

Nr. 8, 9, 48, 53, 54 og 57 ble endret, nr. 22 ble opphevet, og nr. 53A og 53B ble tilføyd ved «Forbedringer av IFRSer» utstedt i mai 2008. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder
som begynner 1. januar 2009 eller senere. Et foretak kan anvende disse endringene på investeringseiendom under
bygging fra et hvilket som helst tidspunkt før 1. januar 2009, forutsatt at de virkelige verdiene av investeringseiendommer under bygging var målt på disse tidspunktene. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak
anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette, og samtidig anvende endringene av nr. 5
og 81E i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr».

85C

Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 5 samt nr. 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B,
78–80 og 85B endret og nr. 36–39, 42–47, 49, 51 og 75 bokstav d) opphevet. Et foretak skal anvende disse
endringene når det anvender IFRS 13.

85D

Ved de årlige forbedringene for perioden 2011–2013, utstedt i desember 2013, ble det tilføyd overskrifter over nr. 6
og under nr. 84, og nr. 14A og 84A ble tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter
perioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse
endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

85E

Ved IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder», utstedt i mai 2014, ble nr. 3 bokstav b) og nr. 9, 67 og 70
endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 15.
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85F

Konsolidert tekst: 7.4.2022

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble virkeområdet for IAS 40 endret ved å definere «investeringseiendom» slik at
det omfatter både eid investeringseiendom og eiendom som innehas av en leietaker som en bruksretteiendel. Ved
IFRS 16 ble nr. 5, 7, 8, 9, 16, 20, 30, 41, 50, 53, 53A, 54, 56, 60, 61, 62, 67, 69, 74, 75, 77 og 78 endret, nr. 19A,
29A, 40A og 84B og tilhørende overskrift tilføyd og nr. 3, 6, 25, 26 og 34 opphevet. Et foretak skal anvende disse
endringene når det anvender IFRS 16.

OPPHEVING AV IAS 40 (2000)

86.

Denne standard opphever IAS 40: «Investeringseiendom» (utstedt i 2000).

__________

63

