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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/551 

av 21. april 2020 

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. 3(*) 

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 22. oktober 2018 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) «Definisjon av en virksomhet 

(Endringer av IFRS 3)» for å håndtere de bekymringene som ble framlagt ved gjennomgåelsen etter gjennomføringen av 

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger med hensyn til utfordringene ved å anvende definisjonen i praksis. Formålet med 

endringene er å klargjøre definisjonen av en virksomhet for å lette den praktiske gjennomføringen. 

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

endringene av internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3 Virksomhetssammenslutninger 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 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3 Virksomhets-

sammenslutninger 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 22.4.2020, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2021 av  

5. februar 2021 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). 

2022/EØS/81/165 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Definisjon av en virksomhet 

Endringer av IFRS 3 

Endringer av IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger 

Nr. 3, definisjonen av begrepet «virksomhet» i tillegg A og B7–B9, B11 og B12 endres. 64P, B7A–B7C, B8A og B12A–B12D 

samt overskriftene over B7A, B8 og B12 tilføyes. B10 oppheves. 

IDENTIFISERING AV EN VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING 

3 Et foretak skal avgjøre om en transaksjon eller annen hendelse er en virksomhetssammenslutning, ved å 

anvende definisjonen i denne IFRS, som krever at de anskaffede eiendelene og overtatte forpliktelsene utgjør 

en virksomhet. Dersom de anskaffede eiendelene ikke utgjør en virksomhet, skal det rapporterende foretaket 

regnskapsføre transaksjonen eller hendelsen som en anskaffelse av en eiendel. B5–B12D gir veiledning om 

identifisering av en virksomhetssammenslutning og definisjon av en virksomhet. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Ikrafttredelse 

 ... 

64P Definisjon av en virksomhet, utstedt i oktober 2018, tilføyde B7A–B7C, B8A og B12A–B12D, endret definisjonen 

av begrepet «virksomhet» i tillegg A, endret nr. 3, B7–B9, B11 og B12 og opphevet B10. Et foretak skal anvende 

disse endringene på virksomhetssammenslutninger der overtakelsestidspunktet er senere enn eller lik begynnelsen 

av den første årsrapporteringsperioden som begynner 1. januar 2020 eller senere, og på anskaffelser av eiendeler 

som finner sted ved eller etter begynnelsen av denne perioden. Tidligere anvendelse av endringene er tillatt. Dersom 

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

Tillegg A 

Definisjoner 

...  

virksomhet Et integrert sett av aktiviteter og eiendeler som kan utføres og styres med henblikk på å levere varer 

eller tjenester til kunder, generere investeringsinntekter (for eksempel utbytte eller renter) eller 

generere andre inntekter fra ordinær virksomhet. 

DEFINISJON AV EN VIRKSOMHET (ANVENDELSE AV NR. 3) 

B7 En virksomhet består av innsatsfaktorer og prosesser som anvendes på disse innsatsfaktorene, og som kan bidra til å 

skape produkter. De tre elementene i en virksomhet defineres som følger (se B8–B12D for veiledning om elemen-

tene i en virksomhet): 

a) Innsatsfaktor: Enhver økonomisk ressurs som skaper produkter, eller som kan bidra til å skape produkter, når 

én eller flere prosesser anvendes på den. Eksempler på dette omfatter anleggsmidler (herunder immaterielle 

eiendeler eller rett til å bruke anleggsmidler), intellektuell kapital, evne til å oppnå tilgang til nødvendige 

materialer eller rettigheter samt ansatte. 

b) Prosess: Alle systemer, standarder, protokoller, konvensjoner eller regler som, når de anvendes på én eller flere 

innsatsfaktorer, skaper produkter eller kan bidra til å skape produkter. Eksempler på dette omfatter strategiske 

ledelsesprosesser, operasjonelle prosesser og ressursstyringsprosesser. Slike prosesser er vanligvis dokumentert, 

men den intellektuelle kapasiteten til en organisert arbeidsstyrke som har nødvendige ferdigheter og erfaringer, 

og som følger regler og konvensjoner, kan stå for de nødvendige prosessene som kan anvendes på innsatsfak-

torer for å skape produkter. (Regnskapsføring, fakturering, lønn og andre administrative systemer er vanligvis 

ikke prosesser som benyttes til å skape produkter.) 
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 c) Produkt: Resultatet av innsatsfaktorer og prosesser som anvendes på de innsatsfaktorene som leverer varer 

eller tjenester til kunder, genererer investeringsinntekter (for eksempel utbytte eller renter) eller genererer andre 

inntekter fra ordinær virksomhet. 

Valgfri test for å identifisere konsentrasjonen av virkelig verdi 

B7A I B7B beskrives en valgfri test (konsentrasjonstesten) for å gjøre det mulig å foreta en forenklet vurdering av om et 

anskaffet sett av aktiviteter og eiendeler er en virksomhet eller ikke. Et foretak kan velge å anvende eller ikke 

anvende testen. Et foretak kan foreta et slikt valg for hver transaksjon eller annen hendelse. Konsentrasjonstesten 

har følgende konsekvenser: 

a) Dersom kriteriene i konsentrasjonstesten er oppfylt, fastslås det at settet av aktiviteter og eiendeler ikke er en 

virksomhet, og det er ikke behov for ytterligere vurdering. 

b) Dersom kriteriene i konsentrasjonstesten ikke er oppfylt, eller dersom foretaket velger ikke å anvende testen, 

skal foretaket utføre vurderingen omhandlet i B8–B12D. 

 

B7B Kriteriene i konsentrasjonstesten er oppfylt dersom stort sett hele den virkelige verdien av de anskaffede bruttoei-

endelene er konsentrert i én enkelt identifiserbar eiendel eller gruppe av lignende identifiserbare eiendeler. Følgende 

gjelder for konsentrasjonstesten: 

a) De anskaffede bruttoeiendelene skal ikke omfatte kontanter og kontantekvivalenter, eiendeler ved utsatt skatt og 

goodwill som følge av virkningene av forpliktelser ved utsatt skatt. 

b) Den virkelige verdien av de anskaffede bruttoeiendelene skal omfatte eventuelle overførte vederlag (pluss den 

virkelige verdien av eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser og den virkelige verdien av eventuelle 

tidligere holdte interesser) som overstiger den virkelige verdien av identifiserbare anskaffede nettoeiendeler. 

Den virkelige verdien av de anskaffede bruttoeiendelene kan vanligvis bestemmes som summen som er 

oppnådd ved å legge sammen den virkelige verdien av det overførte vederlaget (pluss den virkelige verdien av 

eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser og den virkelige verdien av eventuelle tidligere holdte interesser) 

og den virkelige verdien av de overtatte forpliktelsene (unntatt forpliktelser ved utsatt skatt), og deretter trekke 

fra postene som er angitt i bokstav a). Dersom den virkelige verdien av de anskaffede bruttoeiendelene er større 

enn denne summen, kan det imidlertid være nødvendig med en mer nøyaktig beregning. 

c) Én enkelt identifiserbar eiendel skal omfatte alle eiendeler eller grupper av eiendeler som vil bli innregnet og 

målt som én enkelt identifiserbar eiendel i en virksomhetssammenslutning. 

d) Dersom en materiell eiendel er knyttet til og ikke fysisk kan fjernes og brukes separat fra en annen materiell 

eiendel (eller fra en underliggende eiendel som er gjenstand for en leieavtale, som definert i IFRS 16 Leieavta-

ler) uten at det påløper en betydelig kostnad eller betydelig reduksjon i nytteverdi eller virkelig verdi for en av 

eiendelene (for eksempel tomt og bygninger), skal disse eiendelene anses som én enkelt identifiserbar eiendel. 

e) Ved vurdering av om eiendelene ligner hverandre, skal et foretak ta hensyn til arten av hver enkelt identifiserbar 

eiendel og risikoene forbundet med å styre og skape produkter fra eiendelene (dvs. risikoegenskapene). 

f) Følgende skal ikke anses som lignende eiendeler: 

i) En materiell eiendel og en immateriell eiendel. 

ii) Materielle eiendeler i forskjellige klasser (for eksempel varelager, produksjonsutstyr og biler), med mindre 

de anses som én enkelt identifiserbar eiendel i samsvar med kriteriet i bokstav d). 

iii) Identifiserbare immaterielle eiendeler i forskjellige klasser (for eksempel varenavn, lisenser og immateri-

elle eiendeler under utvikling). 

iv) En finansiell eiendel og en ikke-finansiell eiendel. 

v) Finansielle eiendeler i forskjellige klasser (for eksempel fordringer og investeringer i egenkapital-

instrumenter). 

vi) Identifiserbare eiendeler som er i samme eiendelsklasse, men som har vesentlig forskjellige risikoegen-

skaper. 

 

B7C Kravene i B7B endrer ikke veiledningen om lignende eiendeler i IAS 38 Immaterielle eiendeler og heller ikke 

betydningen av begrepet «klasse» i IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr, IAS 38 og IFRS 7 Finansielle instrumenter 

— opplysninger. 
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Elementer i en virksomhet 

B8 Selv om virksomheter normalt har produkter, kreves det ingen produkter for at et integrert sett av aktiviteter og 

eiendeler skal kvalifisere som en virksomhet. For å kunne utføres og styres for det formålet som er angitt i 

definisjonen av en virksomhet, krever et integrert sett av aktiviteter og eiendeler to grunnleggende elementer – 

innsatsfaktorer og prosesser anvendt på disse innsatsfaktorene. En virksomhet trenger ikke å omfatte alle de 

innsatsfaktorene eller prosessene som selgeren benyttet til å drive denne virksomheten. For å bli vurdert som en 

virksomhet må imidlertid et integrert sett av aktiviteter og eiendeler minst omfatte en innsatsfaktor og en vesentlig 

prosess som til sammen bidrar vesentlig til evnen til å skape produkter. I B12–B12D angis det hvordan det vurderes 

om en prosess er vesentlig. 

B8A Dersom et anskaffet sett av aktiviteter og eiendeler har produkter, er fortsatte inntekter ikke i seg selv en indikasjon 

på at det er anskaffet både en innsatsfaktor og en vesentlig prosess. 

B9 Arten av elementene i en virksomhet varierer etter næringssektor og etter strukturen til et foretaks operasjoner 

(aktiviteter), herunder foretakets utviklingstrinn. Etablerte virksomheter har ofte mange ulike typer innsatsfaktorer, 

prosesser og produkter, mens nye virksomheter ofte bare har noen få innsatsfaktorer og prosesser og noen ganger 

bare ett produkt. Nesten alle virksomheter har også forpliktelser, men en virksomhet trenger ikke ha forpliktelser. 

Dessuten kan et anskaffet sett av aktiviteter og eiendeler som ikke er en virksomhet, ha forpliktelser. 

B10 [Opphevet] 

B11 Vurderingen av hvorvidt et bestemt sett av aktiviteter og eiendeler er en virksomhet, skal baseres på om det 

integrerte settet kan utføres og styres som en virksomhet av en markedsdeltaker. Når det derfor skal vurderes 

hvorvidt et bestemt sett er en virksomhet, er det ikke relevant om en selger drev settet som en virksomhet, eller om 

det overtakende foretaket har til hensikt å drive settet som en virksomhet. 

Vurdering av hvorvidt en anskaffet prosess er vesentlig 

B12 B12A–B12D forklarer hvordan det skal vurderes hvorvidt en anskaffet prosess er vesentlig dersom det anskaffede 

settet av aktiviteter og eiendeler ikke har produkter (B12B), og dersom det har produkter (B12C). 

B12A Et eksempel på et anskaffet sett av aktiviteter og eiendeler som ikke har produkter på overtakelsestidspunktet, er et 

foretak i oppstartsfasen som ikke har begynt å generere inntekter. Dersom et anskaffet sett av aktiviteter og 

eiendeler genererte inntekter på overtakelsestidspunktet, anses det dessuten å ha produkter på dette tidspunktet, selv 

om det senere ikke lenger vil generere inntekter fra eksterne kunder, for eksempel fordi det vil bli integrert av det 

overtakende foretaket. 

B12B Dersom et sett av aktiviteter og eiendeler ikke har produkter på overtakelsestidspunktet, skal en anskaffet prosess 

(eller gruppe av prosesser) anses som vesentlig bare dersom 

a) den er avgjørende for evnen til å utvikle eller omgjøre én eller flere anskaffede innsatsfaktorer til produkter, og 

b) de anskaffede innsatsfaktorene omfatter både en organisert arbeidsstyrke som har de nødvendige ferdighetene, 

kunnskapene eller erfaringene til å utføre denne prosessen (eller gruppen av prosesser), og andre innsatsfaktorer 

som den organiserte arbeidsstyrken kan utvikle eller omgjøre til produkter. Disse andre innsatsfaktorene kan 

omfatte 

i) immaterielle eiendeler som kan brukes til å utvikle en vare eller tjeneste, 

ii) andre økonomiske ressurser som kan utvikles for å skape produkter, eller 

iii) rettigheter til å oppnå tilgang til nødvendige materialer eller rettigheter som gjør det mulig å skape 

framtidige produkter. 

Eksempler på innsatsfaktorene nevnt i bokstav b) punkt i)–iii) omfatter teknologi, pågående forsknings- og 

utviklingsprosjekter, fast eiendom og mineralinteresser. 
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B12C Dersom et sett av aktiviteter og eiendeler har produkter på overtakelsestidspunktet, skal en anskaffet prosess (eller 

gruppe av prosesser) anses som vesentlig dersom den, når den anvendes på én eller flere anskaffede innsatsfaktorer, 

a) er avgjørende for evnen til å fortsette produksjonen, og de anskaffede innsatsfaktorene omfatter en organisert 

arbeidsstyrke med de nødvendige ferdighetene, kunnskapene eller erfaringene til å utføre denne prosessen (eller 

gruppen av prosesser), eller 

b) bidrar i betydelig grad til at produksjonen kan fortsette, og 

i) anses som unik eller sjelden, eller 

ii) ikke kan erstattes uten betydelige kostnader eller anstrengelser eller uten forsinkelser i evnen til å fortsette 

produksjonen. 

 

B12D Følgende ytterligere drøfting underbygger både B12B og B12C: 

a) En anskaffet kontrakt er en innsatsfaktor og ikke en vesentlig prosess. Ikke desto mindre kan en anskaffet 

kontrakt, for eksempel en kontrakt om utkontraktert eiendomsforvaltning eller utkontraktert forvaltning av 

eiendeler, gi tilgang til en organisert arbeidsstyrke. Et foretak skal vurdere om en organisert arbeidsstyrke som 

er blitt tilgjengelig gjennom en slik kontrakt, utfører en vesentlig prosess som foretaket kontrollerer og dermed 

har anskaffet. Faktorer som skal tas i betraktning ved vurderingen, omfatter kontraktens varighet og dens 

fornyelsesvilkår. 

b) Vanskeligheter med å erstatte en anskaffet organisert arbeidsstyrke kan tyde på at den anskaffede organiserte 

arbeidsstyrken utfører en prosess som er avgjørende for muligheten til å skape produkter. 

c) En prosess (eller gruppe av prosesser) er ikke avgjørende dersom den for eksempel er en tilleggsprosess eller en 

mindre prosess innenfor rammen av alle prosessene som kreves for å skape produkter. 

 __________  


