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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2075 

av 29. november 2019 

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. 1, 8, 34, 37 og 38, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 2, 3 og 6 samt tolkning nr. 12, 19, 20 og 22 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell 

rapportering og tolkning 32 fra Den faste tolkningskomité(*) 

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) Den 29. mars 2018 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer i henvisninger i begreps-

rammen i IFRS-standardene. Formålet med endringene er å oppdatere eksisterende henvisninger i flere standarder og 

tolkninger til tidligere rammer med henvisninger til den reviderte begrepsrammen. 

3) Samrådet med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene i internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 1 Presentasjon av finansregnskap, IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskaps-

messige estimater og feil, IAS 34 Delårsrapportering, IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede 

eiendeler og IAS 38 Immaterielle eiendeler, i internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2 Aksjebasert 

betaling, IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger og IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser, i tolkning  

nr. 12 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) Tjenesteutsettingsordninger, IFRIC 19 

Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter, IFRIC 20 Kostnader til fjerning av 

overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen og IFRIC 22 Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag og i 

tolkning 32 fra Den faste tolkningskomité (SIC) Immaterielle eiendeler — utgifter vedrørende nettsteder 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) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

a) Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 Presentasjon av finansregnskap endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 6.12.2019, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2020 av 12. juni 2020 

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 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

c) IAS 34 Delårsrapportering endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

d) IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

e) IAS 38 Immaterielle eiendeler endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

f) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2 Aksjebasert betaling endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

g) IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

h) IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

i) Tolkning nr. 12 Tjenesteutsettingsordninger fra Den internasjonale komité for finansiell rapportering (IFRIC) endres som 

fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

j) IFRIC 19 Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter endres som fastsatt i vedlegget til 

denne forordningen. 

k) IFRIC-tolkning nr. 20 Kostnader til fjerning av overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen endres som fastsatt i vedlegget 

til denne forordningen. 

l) IFRIC-tolkning nr. 22 Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

m) Tolkning nr. 32 fra Den faste tolkningskomité (SIC) Immaterielle eiendeler — utgifter vedrørende nettsteder endres som 

fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2020 

eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene 

Endringer i IFRS-standarder 

Endringer i  

IFRS 2 Aksjebasert betaling 

Nr. 63E tilføyes. 

IKRAFTTREDELSE 

... 

63E Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018, endret fotnoten til definisjonen av et 

egenkapitalinstrument i tillegg A. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskap som omfatter perioder som 

begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre 

endringer gjennomført ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene. Med forbehold for over-

gangsbestemmelsene i nr. 53–59 i denne standarden, skal et foretak anvende endringen av IFRS 2 med tilbakevirkende 

kraft i samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Dersom et foretak 

fastslår at tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller 

innsats, skal det imidlertid anvende endringen av IFRS 2 med henvisning til nr. 23–28, 50–53 og 54F i IAS 8. 

I vedlegg A skal fotnoten til definisjonen av et egenkapitalinstrument lyde: 

* Begrepsrammen for finansiell rapportering utstedt i 2018 definerer en forpliktelse som en eksisterende plikt for foretaket til 

å overføre en økonomisk ressurs som følge av tidligere hendelser. 

Endring av  

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger 

I nr. 11 utgår fotnoten til «Rammen», og en fotnote til «Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap» tilføyes.  

Nr. 11 er ellers ikke endret, men er tatt med for å lette henvisningen. 

Innregningsvilkår 

11. For å kvalifisere til innregning som del av anvendelsen av overtakelsesmetoden må de identifiserbare anskaffede 

eiendelene og de overtatte forpliktelsene oppfylle definisjonene av eiendeler og forpliktelser i Ramme for utarbeiding og 

presentasjon av finansregnskap† på overtakelsestidspunktet. Som eksempel kan nevnes at utgifter som det overtakende 

foretaket forventer, men ikke er nødt til å pådra seg i framtiden for å iverksette sin plan om å tre ut av en aktivitet hos et 

overtatt foretak eller si opp eller omplassere ansatte i et overtatt foretak, ikke er forpliktelser på overtakelsestidspunktet. 

Det overtakende foretaket innregner derfor ikke disse utgiftene som del av anvendelsen av overtakelsesmetoden. Det 

overtakende foretaket innregner isteden disse utgiftene i sitt finansregnskap etter sammenslutningen i samsvar med andre 

IFRS-er. 

† I denne standarden pålegges overtakende foretak å anvende definisjonene av en eiendel og en forpliktelse samt den 

tilhørende veiledningen i IASCs «Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap» vedtatt av IASB i 2001 

istedenfor «Begrepsramme for finansiell rapportering» utstedt i 2018. 

Endringer i  

IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser 

Nr. 10 endres, fotnoten til nr. 10 utgår og nytt nr. 26A tilføyes. 

Bestanddeler av anskaffelseskost for lete- og evalueringseiendeler 

... 

10. Utgifter knyttet til utvikling av mineralressurser skal ikke innregnes som lete- og evalueringseiendeler. Begrepsramme for 

finansiell rapportering og IAS 38 Immaterielle eiendeler gir veiledning om innregning av eiendeler som oppstår av 

utvikling. 

...  
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IKRAFTTREDELSE 

... 

26A Nr. 10 ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Et foretak skal 

anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er 

tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre endringer gjennomført ved Endringer i henvisninger til 

begrepsrammen i IFRS-standardene. Et foretak skal anvende denne endringen av IFRS 6 med tilbakevirkende kraft i 

samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Dersom et foretak fastslår at 

tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, skal 

det imidlertid anvende endringen av IFRS 6 med henvisning til nr. 23–28, 50–53 og 54F i IAS 8. 

Endringer i  

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 

Nr. 7, 15, 19–20, 23–24, 28 og 89 endres, og nytt nr. 139S tilføyes. Fire fotnoter utgår – fotnotene til «nr. 25» i nr. 7, til annet 

punktum i nr. 15, til nr. 28 og til «Rammens» i nr. 89. 

DEFINISJONER 

7. Følgende begreper anvendes i denne standarden: 

... 

«Vesentlig». Utelatelser eller feilaktige opplysninger om poster anses som vesentlige dersom de hver for seg eller 

samlet kan påvirke økonomiske beslutninger som brukere treffer på grunnlag av finansregnskapet. Vesentlighet 

avhenger av utelatelsens eller den feilaktige opplysningens størrelse og art vurdert ut fra de rådende omsten-

digheter. Postens størrelse eller art, eller en kombinasjon av disse, kan være den avgjørende faktoren. 

Ved vurdering av hvorvidt en utelatelse eller feilaktig opplysning kan påvirke brukernes økonomiske beslutninger og 

dermed er vesentlig, må det tas hensyn til brukernes egenskaper. Brukere forutsettes å ha rimelig kjennskap til 

forretningsvirksomhet, økonomi og regnskapsførsel samt vilje til å studere opplysningene med rimelig grundighet. Derfor 

må vurderingen ta hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan forventes å bli påvirket i sine 

økonomiske beslutninger. 

... 

Dekkende framstilling og samsvar med IFRS-er 

15. Finansregnskap skal gi en dekkende framstilling av foretakets finansielle stilling, finansielle inntjening og 

kontantstrømmer. En dekkende framstilling forutsetter en tro gjengivelse av virkningene av transaksjoner, andre 

hendelser og forhold i samsvar med definisjonene og innregningskriteriene for eiendeler, forpliktelser, inntekter og 

kostnader som fastsatt i Begrepsramme for finansiell rapportering (begrepsrammen). Anvendelsen av IFRS-er, om 

nødvendig med tilleggsopplysninger, forventes å føre til finansregnskap som gir en dekkende framstilling. 

... 

19. I de svært sjeldne tilfellene der ledelsen konkluderer med at samsvar med et krav i en IFRS ville gi en så 

misvisende framstilling at den ville være så villedende at den ville være i strid med finansregnskapets formål som 

fastsatt i Begrepsrammen, skal foretaket fravike dette kravet slik det er fastsatt i nr. 20, dersom de relevante 

rammereglene krever eller på annen måte ikke forbyr slik fravikelse. 

20. Når et foretak fraviker et krav i en IFRS i samsvar med nr. 19, skal foretaket opplyse om 

a) at ledelsen har konkludert med at finansregnskapet gir en dekkende framstilling av foretakets finansielle 

stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer,  
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b) at finansregnskapet er i samsvar med de relevante IFRS-ene, men at foretaket har valgt å fravike et bestemt 

krav for å oppnå en dekkende framstilling, 

c) tittelen på den IFRS som foretaket har fraveket, arten av fravikelsen, herunder hvilken regnskapsmessig 

behandling som ville følge av vedkommende IFRS, begrunnelsen for hvorfor denne behandlingen under de gitte 

omstendighetene ville være så misvisende at den ville være i strid med finansregnskapets formål som fastsatt i 

Begrepsrammen, samt hvilken regnskapsmessig behandling som er valgt, og 

d) for hver periode som presenteres, den finansielle virkningen av fravikelsen for hver post i finansregnskapet som 

ville blitt rapportert for å være i samsvar med kravet. 

... 

23. I de svært sjeldne tilfellene der ledelsen fastslår at oppfyllelsen av et krav i en IFRS ville gi en så misvisende 

framstilling at den ville være i strid med formålet med finansregnskap som fastsatt i Begrepsrammen, men der de 

relevante rammereglene forbyr at kravet fravikes, skal foretaket i størst mulig grad redusere de misvisende 

aspektene som forventes å oppstå ved overholdelse av kravet, ved å opplyse om 

a) navnet på den aktuelle IFRS, fravikelsens art og årsaken til at ledelsen har konkludert med at overholdelse av 

kravet under omstendighetene ville gi en så misvisende framstilling at den er i strid med formålet med 

finansregnskap som fastsatt i Begrepsrammen, og 

b) for hver periode som presenteres, hvilke justeringer av de enkelte poster i finansregnskapet som ledelsen mener 

er nødvendige for å oppnå en dekkende framstilling. 

24. I henhold til nr. 19-23 er en opplysning i strid med målsettingen med finansregnskap når den ikke gir en tro gjengivelse av 

de transaksjonene og andre hendelser og forhold som den enten påstås å representere eller med rimelighet kan forventes å 

representere, og derfor kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som tas av brukerne av finansregnskapet. Ved 

vurdering av hvorvidt overholdelse av et bestemt krav i en IFRS ville gi en så misvisende framstilling at den ville være i 

strid med formålet med finansregnskap som fastsatt i Begrepsrammen, skal ledelsen ta hensyn til 

a) hvorfor formålet med finansregnskapet ikke nås under de bestemte omstendighetene, og 

b) hvordan foretakets omstendigheter skiller seg fra omstendighetene til andre foretak som overholder kravet. Dersom 

andre foretak under lignende omstendigheter oppfyller kravet, forutsettes det, om ikke annet kan påvises, at foretakets 

overholdelse av kravet ikke ville gi en så misvisende framstilling at den ville være i strid med formålet med 

finansregnskap som fastsatt i Begrepsrammen. 

... 

Periodiseringsprinsipp 

... 

28. Når periodiseringsprinsippet anvendes, innregner foretaket poster som eiendeler, forpliktelser, egenkapital, inntekter og 

kostnader (finansregnskapets bestanddeler) når de overholder definisjonene og innregningskriteriene for disse bestand-

delene i Begrepsrammen. 

... 

Periodens resultat 

... 

89. Noen IFRS-er fastsetter tilfeller der et foretak innregner særlige poster utenfor resultatet i inneværende periode. IAS 8 

omhandler to slike tilfeller: korrigering av feil og virkningen av endringer i regnskapsprinsipper. Andre IFRS-er krever 

eller tillater at bestanddeler av andre inntekter og kostnader som overholder Begrepsrammens definisjon av inntekter eller 

kostnader, skal utelukkes fra resultatet (se nr. 7). 

...  
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IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

139S Nr. 7, 15, 19–20, 23–24, 28 og 89 ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, 

utstedt i 2018. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre endringer 

gjennomført ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene. Et foretak skal anvende endringene 

av IAS 1 med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater 

og feil. Dersom et foretak fastslår at tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig, eller at det vil innebære 

uforholdsmessige kostnader eller innsats, skal det imidlertid anvende endringene av IAS 1 med henvisning til nr. 23–28, 

50–53 og 54F i IAS 8. 

Endringer i  

IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil 

Nr. 6 og 11 b) endres. Fotnotene til «nr. 25» i nr. 6 og til nr. 11 b) utgår, og en ny fotnote til nr. 11 b) tilføyes. Overskriften over 

nr. 54 endres, og nye nr. 54F-54G tilføyes. 

DEFINISJONER 

... 

6. Ved vurdering av hvorvidt en utelatelse eller feilaktig opplysning kan påvirke brukernes økonomiske beslutninger og 

dermed er vesentlig, må det tas hensyn til brukernes egenskaper. Brukere forutsettes å ha rimelig kjennskap til 

forretningsvirksomhet, økonomi og regnskapsførsel samt vilje til å studere opplysningene med rimelig grundighet. Derfor 

må vurderingen ta hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan forventes å bli påvirket i sine 

økonomiske beslutninger. 

... 

Valg og anvendelse av regnskapsprinsipper 

... 

11. Når ledelsen utøver skjønn som beskrevet i nr. 10, skal den henvise til og ta hensyn til anvendeligheten av følgende 

kilder i synkende rekkefølge: 

a) Krav i IFRS-er som omhandler lignende og tilknyttede spørsmål. 

b) Definisjoner, innregningskriterier og målingsprinsipper for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader i 

Begrepsramme for finansiell rapportering (Begrepsrammen). 

† Nr. 54G forklarer hvordan dette kravet endres for saldoer for reguleringskontoer (regulatory account balances). 

... 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

54F Nr. 6 og 11 b) ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Et foretak 

skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre endringer gjennomført ved Endringer i 

henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene. Et foretak skal anvende endringene i nr. 6 og 11 b) med 

tilbakevirkende kraft i samsvar med denne standarden. Dersom et foretak fastslår at tilbakevirkende anvendelse ikke er 

praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, skal det imidlertid anvende endringene 

av nr. 6 og 11 b) med henvisning til nr. 23–28 i denne standarden. Dersom tilbakevirkende anvendelse av noen endring i 

Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, 

skal foretaket, ved anvendelse av nr. 23-28 i denne standarden, lese alle henvisninger unntatt siste punktum i nr. 27 til 

«ikke praktisk mulig» som «innebærer uforholdsmessige kostnader eller innsats», og enhver henvisning til «praktisk 

mulig» som «mulig uten uforholdsmessige utgifter eller innsats».  
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54G Dersom et foretak ikke anvender IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, skal foretaket, ved anvendelse av nr. 11 b) på 

saldoer for reguleringskontoer (regulatory account balances), fortsette å vise til og ta hensyn til anvendeligheten av 

definisjoner, innregningskriterier og målingsprinsipper i Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap* i 

stedet for dem i Begrepsrammen. En saldo for reguleringskonto er saldoen for enhver kostnadskonto (eller inntektskonto) 

som ikke er innregnet som eiendel eller forpliktelse i samsvar med andre relevante IFRS-standarder, men som 

prisreguleringsmyndigheten inkluderer, eller forventes å inkludere, i prisen(e) som kan belastes kundene. En regulerings-

myndighet er et godkjent organ som i henhold til lov eller forskrift har fullmakt til å fastsette pris eller prisintervall som 

er bindende for et foretak. Reguleringsmyndigheten kan være et tredjepartsorgan eller en part knyttet til foretaket, 

herunder foretakets eget styre, dersom organet ved lov eller forskrift er pålagt å fastsette priser både av hensyn til 

kundene og for å sikre foretakets overordnede økonomiske levedyktighet. 

* Henvisningen gjelder IASCs Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap, som ble vedtatt av styret i 2001. 

Endringer i  

IAS 34 Delårsrapportering 

Nr. 31 og 33 endres, og nr. 58 tilføyes. Fotnoten til «(Rammen)» i nr. 31 utgår. 

Samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet 

... 

31. I henhold til Begrepsramme for finansiell rapportering (Begrepsrammen) er innregning prosessen med å fange opp, for 

inklusjon i balanseoppstillingen eller oppstillingen(e) av den finansielle inntjeningen, en post som overholder definisjonen 

av et av elementene i finansregnskapet. Definisjonene av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader er grunnleggende 

for innregning, ved avslutningen av periodene for årsregnskapet og delårsrapporteringen. 

... 

33. Et avgjørende kjennetegn ved inntekter og kostnader er at de tilknyttede inngående og utgående strømmene av eiendeler 

og forpliktelser allerede har funnet sted. Dersom slike inngående og utgående strømmer har funnet sted, innregnes de 

tilknyttede inntektene og kostnadene, og ellers innregnes de ikke. Begrepsrammen tillater ikke innregning av poster i 

balanseoppstillingen som ikke overholder definisjonen av eiendeler eller forpliktelser. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

58. Nr. 31 og 33 ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Et foretak 

skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre endringer gjennomført ved Endringer i 

henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene. Et foretak skal anvende endringene av IAS 34 med tilbakevirkende 

kraft i samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Dersom et foretak fastslår 

at tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, 

skal det imidlertid anvende endringene av IAS 34 med henvisning til 43–45 i denne standarden og til nr. 23–28, 50–53 og 

54F i IAS 8. 

Endringer i  

IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 

En fotnote tilføyes til definisjonen av en forpliktelse i nr. 10. 

* Definisjonen av en forpliktelse i denne standarden ble ikke revidert som følge av revisjonen av definisjonen av en 

forpliktelse i Begrepsramme for finansiell rapportering utstedt i 2018.  
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Endringer i  

IAS 38 Immaterielle eiendeler 

En fotnote tilføyes til definisjonen av en eiendel i nr. 8. 

* Definisjonen av en eiendel i denne standarden ble ikke revidert som følge av revisjonen av definisjonen av en eiendel i 

Begrepsramme for finansiell rapportering utstedt i 2018. 

IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordninger 

Fotnoten til Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap under Henvisninger endres. 

* Henvisningen gjelder IASCs Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap, som ble vedtatt av styret i 2001 og 

trådte i kraft da tolkningen ble utarbeidet. 

IFRIC 19 Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter 

Fotnoten til Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap under Henvisninger endres. 

* Henvisningen gjelder IASCs Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap, som ble vedtatt av styret i 2001 og 

trådte i kraft da tolkningen ble utarbeidet. 

Endring av  

IFRIC 20 Kostnader til fjerning av overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen 

En fotnote tilføyes til Begrepsramme for finansiell rapportering under Henvisninger. 

* Henvisningen gjelder Begrepsramme for finansiell rapportering, som ble vedtatt av styret i 2010 og trådte i kraft da 

tolkningen ble utarbeidet. 

Endring av  

IFRIS 22 Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag 

En fotnote tilføyes til Begrepsramme for finansiell rapportering under Henvisninger. 

* Henvisningen gjelder Begrepsramme for finansiell rapportering, som ble vedtatt av styret i 2010 og trådte i kraft da 

tolkningen ble utarbeidet. 

Endringer i  

SIC-32 Immaterielle eiendeler — utgifter vedrørende nettsteder 

Nr. 5 endres, og fotnoten til Rammen i nr. 5 utgår. Et nytt nummer tilføyes på slutten av avsnittet under overskriften 

«Ikrafttredelse». 

PROBLEMSTILLING 

... 

5. Denne tolkningen kommer ikke til anvendelse på utgifter til innkjøp, utvikling og drift av nettstedets maskinvare  

(for eksempel webservere, testservere, produksjonsservere og internettforbindelser). Slike utgifter regnskapsføres i henhold 

til IAS 16. Når et foretak dessuten pådrar seg utgifter vedrørende en internett-tjenesteleverandør som er vert for foretakets 

nettsted, blir dessuten utgiftene innregnet som kostnad i henhold til IAS 1.88 og Begrepsrammen for finansiell rapportering 

når tjenestene mottas. 

... 
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IKRAFTTREDELSE 

... 

Nr. 5 ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Et foretak skal anvende 

denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt dersom et 

foretak samtidig anvender også alle andre endringer gjennomført ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-

standardene. Et foretak skal anvende endringen av IAS -32 med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8 Regnskaps-

prinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Dersom et foretak fastslår at tilbakevirkende anvendelse ikke er 

praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, skal det imidlertid anvende endringen av SIC-

32 med henvisning til nr. 23–28, 50–53 og 54F i IAS 8. 

 __________  


