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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2104 

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 og 8(*) 

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) Innenfor rammen av prosjektet Better Communication in Financial Reporting (bedre kommunikasjon om finansiell 

rapportering), som har som mål å forbedre måten finansielle opplysninger formidles på til brukerne av finansregnskap, 

kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) 31. oktober 2018 Definisjon av vesentlig (endringer i IAS 

1 og IAS 8) for å presisere definisjonen av «vesentlig» og gjøre det enklere for selskaper å gjøre vesentlighets-

vurderinger og forbedre relevansen av opplysningene i notene til finansregnskapet. 

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

endringene i internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 Presentasjon av finansregnskap og IAS 8 Regnskaps-

prinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Endringene i IAS 1 og IAS 8 medfører endringer i IAS 10 Hendelser etter rapporteringsperioden, IAS 34 Delårs-

rapportering og IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler. 

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

6) 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) IAS 1 Presentasjon av finansregnskap endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

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

forordningen. 

c) IAS 10 Hendelser etter rapporteringsperioden endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2020 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). 

2021/EØS/3/37 



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/467 

 

 

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

e) IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 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 

Definisjon av vesentlig 

(Endringer i IAS 1 og IAS 8) 

Endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 

Nr. 7 endres for foretak som har vedtatt Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene fra 2018, og nytt  

nr. 139T tilføyes. 

DEFINISJONER 

7. ... 

Vesentlig: 

Opplysningene er vesentlige dersom utelatelser, feilaktige opplysninger eller tilsløring av opplysninger med 

rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som primærbrukere av finansregnskap til allmenn bruk treffer på 

grunnlag av finansregnskapet, som inneholder finansielle opplysninger om et bestemt rapporterende foretak. 

Vesentlighet avhenger av opplysningenes art eller omfang, eller begge deler. Et foretak vurderer om opplysninger, det være 

seg alene eller i kombinasjon med andre opplysninger, er vesentlige innenfor rammen av dets finansregnskap som helhet. 

Opplysninger tilsløres dersom de oversendes på en måte som kan ha en lignende virkning for primærbrukere av 

finansregnskap som det å utelate eller feilaktig angi disse opplysningene. Følgende er eksempler på omstendigheter som 

kan føre til tilsløring av vesentlige opplysninger: 

a) Opplysninger om en vesentlig post, transaksjon eller annen hendelse gis i finansregnskapet, men språkbruken er vag 

eller uklar. 

b) Opplysninger om en vesentlig post, transaksjon eller annen hendelse er spredt utover hele finansregnskapet. 

c) Forskjellige poster, transaksjoner eller andre hendelser er uhensiktsmessig aggregert. 

d) Lignende poster, transaksjoner eller andre hendelser er uhensiktsmessig oppdelt. 

e) Finansregnskapets forståelighet er redusert som følge av at vesentlige opplysninger skjules av uvesentlige opplysninger 

i en grad som gjør at en primærbruker ikke er i stand til å avgjøre hvilke opplysninger som er vesentlige. 

Vurderingen av om opplysningene med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger truffet av primærbrukerne av et 

bestemt rapporterende foretaks finansregnskap til allmenn bruk, krever at et foretak vurderer brukernes egenskaper, 

samtidig som det tas hensyn til foretakets egne omstendigheter. 

Mange eksisterende og potensielle investorer, långivere og andre kreditorer kan ikke kreve at rapporterende foretak 

framlegger opplysninger direkte til dem, og må basere seg på finansregnskap til allmenn bruk for mye av den finansielle 

informasjonen de trenger. Dermed er de de primærbrukerne som finansregnskap til allmenn bruk er rettet til. Finans-

regnskaper utarbeides for brukere som har rimelig kjennskap til forretningsvirksomhet og økonomisk virksomhet, og som 

gjennomgår og analyserer opplysningene omhyggelig. Noen ganger kan selv godt informerte og omhyggelige brukere måtte 

søke bistand fra en rådgiver for å forstå opplysninger om komplekse økonomiske fenomener. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

139T Definisjon av vesentlig (endringer i IAS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018, medførte endringer i nr. 7 i IAS 1 og nr. 5 i 

IAS 8 og oppheving av nr. 6 i IAS 8. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.  
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Endringer i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil 

Nr. 5 endres for foretak som har vedtatt Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Nr. 6 

utgår, og nytt nr. 54H tilføyes. 

DEFINISJONER 

5. ... 

Vesentlig er definert i nr. 7 i IAS 1 og anvendes i denne standarden med samme betydning. 

... 

6. [Utgår] 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

54H Definisjon av vesentlig (endringer i IAS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018, medførte endringer i nr. 7 i IAS 1 og nr. 5 i 

IAS 8 og oppheving av nr. 6 i IAS 8. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

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

Endringer i andre IFRS-standarder og -publikasjoner 

Endringer i IAS 10 Hendelser etter rapporteringsperioden 

Nr. 21 endres, og nr. 23C tilføyes. 

Hendelser etter rapporteringsperioden som det ikke tas hensyn til 

21. Dersom hendelser etter rapporteringsperioden som det ikke tas hensyn til, er vesentlige, kan utelatelse av 

opplysning om dette med rimelighet forventes å påvirke beslutninger som primærbrukere av finansregnskap til 

allmenn bruk treffer på grunnlag av finansregnskapet, som inneholder finansielle opplysninger om et bestemt 

rapporterende foretak. Derfor skal et foretak opplyse om følgende for hver vesentlige kategori av hendelse etter 

rapporteringsperioden som det ikke tas hensyn til: 

a) Hendelsens art. 

b) Et estimat av hendelsens finansielle virkning, eller en uttalelse om at det ikke kan foretas noe slikt estimat. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

23C Nr. 21 er endret ved Definisjon av vesentlig (endringer i IFRS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018. Et foretak skal anvende 

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

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

dette. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender endringene i definisjonen av vesentlig i nr. 7 i IAS 1 og 

nr. 5 og 6 i IAS 8.  
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Endringer i IAS 34 Delårsrapportering 

Nr. 24 endres, og nr. 58 tilføyes. 

Vesentlighet 

... 

24. IAS 1 definerer vesentlige opplysninger og krever at det gis separate opplysninger om vesentlige poster, herunder  

(for eksempel) avviklet virksomhet, og IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil krever 

at det gis opplysninger om endringer i regnskapsmessige estimater, feil og endringer i regnskapsprinsipper. De to 

standardene inneholder ikke kvantifisert veiledning med hensyn til vesentlighet. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

58. Nr. 24 er endret ved Definisjon av vesentlig (endringer i IFRS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018. Et foretak skal anvende 

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

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

Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender endringene i definisjonen av vesentlig i nr. 7 i IAS 1 og nr. 5 og 

6 i IAS 8. 

Endringer i IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 

Nr. 75 endres, og nr. 104 tilføyes. 

Omstrukturering 

... 

75. Et ledelses- eller styrevedtak om omstrukturering som fattes før rapporteringsperiodens avslutning, fører ikke til noen 

underforstått plikt ved rapporteringsperiodens avslutning, med mindre foretaket forut for rapporteringsperiodens 

avslutning har 

a) begynt å gjennomføre omstruktureringsplanen, eller 

b) kunngjort hovedtrekkene ved omstruktureringsplanen overfor dem som vil bli berørt av den, på en tilstrekkelig 

spesifikk måte til at det oppstår en berettiget forventning hos disse om at foretaket vil gjennomføre omstruktureringen. 

Dersom et foretak først etter rapporteringsperiodens avslutning begynner å gjennomføre en omstruktureringsplan eller 

kunngjør hovedtrekkene ved planen for dem som berøres av den, kreves det opplysninger i henhold til IAS 10 

Hendelser etter rapporteringsperioden dersom omstruktureringen er vesentlig og det med rimelighet kan forventes at 

utelatelse av opplysninger vil kunne påvirke de økonomiske beslutningene som primærbrukerne av finansregnskap til 

allmenn bruk treffer på grunnlag av finansregnskap som inneholder finansiell informasjon om et bestemt rappor-

terende foretak 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

104. Nr. 75 er endret ved Definisjon av vesentlig (endringer i IFRS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018. Et foretak skal 

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

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket 

opplyse om dette. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender endringene i definisjonen av vesentlig i nr. 7 

i IAS 1 og nr. 5 og 6 i IAS 8. 

  


