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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/498 

av 22. mars 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 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9(*) 

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 standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. oktober 2017 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal standard for 

finansiell rapportering (IFRS) nr. 9: «Finansielle instrumenter» under tittelen «Mulighet til førtidig tilbakebetaling med 

negativ kompensasjon». Formålet med endringene er å presisere klassifiseringen av visse finansielle eiendeler med 

mulighet til førtidig tilbakebetaling ved anvendelse av IFRS 9. 

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

IFRS 9 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 til 1. januar 2019, men tidligere anvendelse er tillatt. 

6) Ettersom kommisjonsforordning (EU) 2016/2067(3) får anvendelse på finansielle perioder som begynner senest  

1. januar 2018 eller senere, bør foretak kunne anvende internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9: 

«Finansielle instrumenter» som endret i vedlegget til denne forordning fra og med anvendelsesdatoen for forordning 

(EU) 2016/2067. Foretak bør derfor kunne anvende bestemmelsene i denne forordning på finansielle perioder som 

begynner 1. januar 2018 eller senere. 

7) Ettersom forordning (EU) 2016/2067 trådte i kraft 12. desember 2016, bør denne forordning tre i kraft så snart som 

mulig for å sikre samsvar. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9: «Finansielle 

instrumenter» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 26.3.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2018 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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 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. 9 (EUT L 323 av 29.11.2016, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

1. januar 2019 eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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 22. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon 

(Endringer av IFRS 9) 

Endringer av IFRS 9: «Finansielle instrumenter» 

Nr. 7.1.7 tilføyes. En ny overskrift og nr. 7.2.29–7.2.34 tilføyes. 

Kapittel 7 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

7.1 IKRAFTTREDELSE 

… 

7.1.7 Ved «Mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon» (endringer av IFRS 9), utstedt i oktober 

2017, ble 7.2.29–7.2.34 og B4.1.12 A tilføyd og B4.1.11 b) og B4.1.12 b) endret. Et foretak skal anvende disse 

endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse 

er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

7.2 OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

Overgangsbestemmelser for «Mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon» 

7.2.29 Et foretak skal anvende «Mulighet til førtidig tilbakebetaling med negativ kompensasjon» (endringer av IFRS 9) 

med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8, unntatt som angitt i nr. 7.2.30–7.2.34. 

7.2.30 Et foretak som første gang anvender disse endringene samtidig som det første gang anvender denne standard, skal 

anvende nr. 7.2.1–7.2.28 i stedet for nr. 7.2.31–7.2.34. 

7.2.31 Et foretak som første gang anvender disse endringene etter at det har begynt å anvende denne standard, skal 

anvende nr. 7.2.32–7.2.34 Foretaket skal også anvende de andre overgangskravene i denne standard som er 

nødvendige for anvendelsen av disse endringene. For dette formål skal henvisninger til tidspunktet for 

førstegangsanvendelse forstås som henvisninger til begynnelsen av rapporteringsperioden da et foretak første gang 

anvender disse endringene (tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene). 

7.2.32 Med hensyn til å øremerke en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over 

resultatet 

a) skal foretaket tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom den øremerkingen tidligere ble gjort i samsvar med betingelsen i nr. 4.1.5, men denne 

betingelsen ikke lenger oppfylles som følge av anvendelsen av disse endringene, 

b) kan foretaket øremerke en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet dersom den 

øremerkingen tidligere ikke ville ha oppfylt betingelsen i nr. 4.1.5, men nå oppfylles denne betingelsen som 

følge av anvendelsen av disse endringene, 

c) skal foretaket tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom den øremerkingen tidligere ble gjort i samsvar med betingelsen i nr. 4.2.2 a), men denne 

betingelsen ikke lenger oppfylles som følge av anvendelsen av disse endringene, og 

d) kan foretaket øremerke en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over resultatet dersom den 

øremerkingen tidligere ikke ville ha oppfylt betingelsen i nr. 4.2.2 a), men nå oppfylles denne betingelsen som 

følge av anvendelsen av denne standard. 

En slik øremerking og tilbakekalling skal gjøres på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene. Denne klassifiseringen skal anvendes med tilbake-

virkende kraft.  
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7.2.33 Et foretak er ikke pålagt å justere tidligere perioder for å gjenspeile anvendelsen av disse endringene. Foretaket kan 

justere tidligere perioder bare dersom det er mulig uten bruk av senere kunnskap og de justerte finansregnskapene 

gjenspeiler alle kravene i denne standard. Dersom et foretak ikke justerer tidligere perioder, skal det innregne en 

eventuell differanse mellom den tidligere balanseførte verdien og den balanseførte verdien ved begynnelsen av 

årsrapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene, i åpningssaldoen 

for opptjent egenkapital (eller annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) i årsrapporte-

ringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene. 

7.2.34 I rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene, skal foretaket 

opplyse om følgende på tidspunktet for førstegangsanvendelse for hver klasse av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser som ble berørt av disse endringene: 

a) Den foregående målingskategorien og den balanseførte verdien fastsatt umiddelbart før anvendelsen av disse 

endringene. 

b) Den nye målingskategorien og den balanseførte verdien fastsatt etter anvendelsen av disse endringene. 

c) Den balanseførte verdien av eventuelle finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser i balanseoppstillingen 

som tidligere var øremerket som målt til virkelig verdi over resultatet, men ikke lenger er øremerket som slike. 

d) Årsakene til en eventuell øremerking eller fjerning av øremerkingen av finansielle eiendeler eller finansielle 

forpliktelser som målt til virkelig verdi over resultatet. 

I vedlegg B endres B4.1.11 b) og B4.1.12 b). B4.1.12 A tilføyes. B4.1.10 er ikke endret, men er tatt med for å lette 

henvisningen. 

KLASSIFISERING (KAPITTEL 4) 

Klassifisering av finansielle eiendeler (avsnitt 4.1) 

… 

Kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol 

… 

Kontraktsvilkår som endrer forløpet for eller størrelsen på kontraktsregulerte kontantstrømmer 

B4.1.10 Dersom en finansiell eiendel omfatter et kontraktsvilkår som kan endre forløpet for eller størrelsen på 

kontraktsregulerte kontantstrømmer (for eksempel dersom eiendelen kan tilbakebetales før forfall eller forløpet kan 

forlenges), skal foretaket fastsette om de kontraktsregulerte kontantstrømmene som kan oppstå i instrumentets 

levetid på grunn av dette kontraktsvilkåret, utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

For å fastsette dette må foretaket vurdere de kontraktsregulerte kontantstrømmene som vil kunne oppstå både før 

og etter endringen i de kontraktsregulerte kontantstrømmene. Foretaket kan også bli nødt til å vurdere arten av 

eventuelle betingede hendelser (dvs. den utløsende faktor) som kan endre forløpet for eller størrelsen på de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene. Selv om arten av den betingede hendelsen i seg selv ikke er en avgjørende 

faktor ved vurdering av om de kontraktsregulerte kontantstrømmene utelukkende er betaling av hovedstol og 

renter, kan den være en indikasjon. Sammenlign for eksempel et finansielt instrument med en rente som justeres til 

en høyere sats dersom debitor misligholder et bestemt antall betalinger, med et finansielt instrument med en rente 

som justeres til en høyere sats dersom en nærmere angitt aksjeindeks når et bestemt nivå. Det er mer sannsynlig i 

førstnevnte tilfelle at de kontraktsregulerte kontantstrømmene i instrumentets levetid utelukkende er betaling av 

hovedstol og utestående renter på hovedstol, som følge av forholdet mellom misligholdte betalinger og en økning i 

kredittrisikoen. (Se også nr. B4.1.18.) 

B4.1.11 Følgende er eksempler på kontraktsvilkår som fører til kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol: 

a) En variabel rente som består av vederlag for tidsverdien av penger, for kredittrisiko knyttet til utestående 

hovedstol i et bestemt tidsrom (vederlaget for kredittrisiko kan bare bestemmes ved førstegangsinnregning og 

kan derfor være fast) og for andre grunnleggende utlånsrisikoer og -kostnader samt en fortjenestemargin. 
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b) Et kontraktsvilkår som tillater at utstederen (dvs. debitor) førtidig innløser et gjeldsinstrument eller tillater at 

innehaveren (dvs. kreditor) leverer et gjeldsinstrument tilbake til utstederen før forfall, og der det førtidig 

innbetalte beløpet i all vesentlighet tilsvarer ubetalte hovedstolbeløp og utestående renter på hovedstol, som 

kan omfatte en rimelig kompensasjon for tidlig avslutning av kontrakten. 

c) Et kontraktsvilkår som gir utstederen eller innehaveren rett til å forlenge gjeldsinstrumentets avtalte levetid 

(dvs. en forlengelsesopsjon), og der vilkårene for forlengelsesopsjonen fører til kontraktsregulerte 

kontantstrømmer i forlengelsesperioden som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol, som kan omfatte en rimelig ytterligere kompensasjon for forlengelse av kontrakten. 

B4.1.12 Til tross for nr. B4.1.10 vil en finansiell eiendel som ellers ville oppfylle betingelsen i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b), 

men som ikke gjør det, bare som følge av et kontraktsvilkår som tillater (eller krever) at utstederen førtidig innløser 

et gjeldsinstrument eller tillater (eller krever) at innehaveren leverer et gjeldsinstrument tilbake til utstederen før 

forfall, oppfylle kriteriene til å bli målt til amortisert kost eller virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 

(forutsatt at betingelsen i nr. 4.1.2 a) eller betingelsen i nr. 4.1.2 A a) er oppfylt) dersom 

a) foretaket anskaffer eller oppretter den finansielle eiendelen til overkurs eller underkurs i forhold til kontrakts-

regulert pariverdi, 

b) det førtidig innbetalte beløpet tilsvarer i all vesentlighet den kontraktsregulerte pariverdien og påløpte (men 

ikke betalte) kontraktsregulerte renter, som kan omfatte en rimelig kompensasjon for tidlig avslutning av 

kontrakten, og 

c) når foretaket første gang innregner den finansielle eiendelen, er den virkelige verdien av mulighet til førtidig 

tilbakebetaling ubetydelig. 

B4.1.12 A Ved anvendelse av nr. B4.1.11 b) og B4.1.12 b), uavhengig av hendelsen eller omstendigheten som fører til tidlig 

oppsigelse av kontrakten, kan en part betale eller motta en rimelig kompensasjon for den tidlige avslutningen. En 

part kan for eksempel betale eller motta en rimelig kompensasjon når den velger å avslutte kontrakten tidlig (eller 

på annen måte forårsaker tidlig avslutning). 

 __________  


