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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/182 

av 7. februar 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28 

og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 12(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

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 standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 8. desember 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) årlige forbedringer av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering for perioden 2014–2016 (heretter kalt «årlige forbedringer»), innenfor rammen av 

sin årlige forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. 

Målet med de årlige forbedringene er å håndtere ikke-presserende, men nødvendige spørsmål som ble drøftet av IASB i 

prosjektperioden om områder innenfor de internasjonale standardene for finansiell rapportering (IFRS-er) der det ikke er 

samsvar, eller der det er nødvendig med en presisering av ordlyden. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen at endringene av 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 12 

oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

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

5) IASB fastsatte ikrafttredelsesdatoen for endringene av IFRS 12 til 1. januar 2017. Bestemmelsene i denne forordning 

bør derfor få anvendelse med tilbakevirkende kraft for å sikre rettssikkerhet for de berørte utstederne og sammenheng 

med andre regnskapsstandarder fastsatt i forordning (EF) nr. 1126/2008. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 8.2.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2018 av  

21. september 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). 

2019/EØS/66/40 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

a) IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

b) IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» endres som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

c) IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 bokstav a) senest fra første dag i det første regnskapsåret som 

begynner 1. januar 2018 eller senere. 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 bokstav b) fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2018 eller senere. 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 bokstav c) fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2017 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 7. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Årlige forbedringer av IFRS-standarder 

2014–2016 

Endringer av IFRS 1 

IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 39L og 39T endres, nr. 39D, 39F og 39AA oppheves, og nr. 39AD tilføyes. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

39D [Opphevet] 

… 

39F [Opphevet] 

… 

39L Ved IAS 19: «Ytelser til ansatte» (endret i juni 2011) ble D1 endret og D10 og D11 opphevet. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IAS 19 (endret i juni 2011). 

… 

39T Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. D16, D17 og 

vedlegg C endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

… 

39AA [Opphevet] 

… 

39AD Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2014–2016, utgitt i desember 2016, ble nr. 39L og 39T 

endret og nr. 39D, 39F, 39AA og E3–E7 opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som 

omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

I vedlegg E oppheves nr. E3–E7 med tilknyttede overskrifter. 

VEDLEGG E 

Kortsiktige unntak fra IFRS-er 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. 

… 

E3 [Opphevet] 

E4 [Opphevet] 

E4A [Opphevet] 

E5 [Opphevet] 

E6 [Opphevet] 

E7 [Opphevet]  
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Endringer av IFRS 12 

IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

Nr. 5A tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

5A Bortsett fra i tilfellene beskrevet i nr. B17 skal kravene i denne IFRS få anvendelse på et foretaks interesser oppført i  

nr. 5 som er klassifisert (eller inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert) som holdt for salg eller som avviklet 

virksomhet i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet». 

… 

I vedlegg B endres B17. 

SAMMENDRAG AV FINANSIELL INFORMASJON FOR DATTERFORETAK, FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER 

OG TILKNYTTEDE FORETAK (NR. 12 OG 21) 

… 

B17 Når et foretaks interesse i et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak (eller en andel av 

dets interesse i en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak) blir klassifisert (eller inkludert i en 

avhendingsgruppe som er klassifisert) som holdt for salg i samsvar med IFRS 5, kreves det ikke at foretaket legger fram 

sammenfattet finansiell informasjon for vedkommende datterforetak, felleskontrollerte virksomhet eller tilknyttede 

foretak i samsvar med B10–B16. 

I vedlegg C tilføyes nr. C1A. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

C1D Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2014–2016, utgitt i desember 2016, ble nr. 5A tilføyd og 

nr. B17 endret. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regn-

skapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

1. januar 2017 eller senere. 

… 

Endringer av IAS 28 

IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» 

Nr. 18 og 36A endres, og nr. 45E tilføyes. 

Unntak fra anvendelse av egenkapitalmetoden 

… 

18. Når en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet holdes av eller holdes indirekte gjennom et 

foretak som er en risikokapitalorganisasjon, eller et verdipapirfond, et aksjefond og lignende foretak, herunder 

investeringstilknyttede forsikringsfond, kan foretaket velge å måle disse investeringene til virkelige verdi over resultatet 

i samsvar med IFRS 9. Foretaket skal ta dette valget separat for hvert enkelt tilknyttede foretak eller hver enkel 

felleskontrollerte virksomhet ved førstegangsinnregning av det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte 

virksomheten. 

… 



Nr. 66/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

Framgangsmåter ved egenkapitalmetoden 

… 

36A Dersom et foretak som ikke selv er et investeringsforetak, har en interesse i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet som er et investeringsforetak, kan foretaket, uten at det berører kravet i nr. 36, ved anvendelse av 

egenkapitalmetoden velge å beholde den målingen av virkelig verdi som anvendes av det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten som er et investeringsforetak, på interessene i datterforetak til det tilknyttede foretaket 

eller den felleskontrollerte virksomheten som er et investeringsforetak. Dette valget tas separat for hvert enkelt 

tilknyttede foretak eller hver enkel felleskontrollerte virksomhet på det seneste av a) tidspunktet for 

førstegangsinnregning av det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten som er et investerings-

foretak, b) tidspunktet da det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten blir et investeringsforetak, 

og c) tidspunktet da det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten som er et investeringsforetak, 

først blir til et morforetak. 

… 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

45E Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2014–2016, utgitt i desember 2016, ble nr. 18 og 36A 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8 på årsregnskap som 

omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender 

disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

 __________  


