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Nye 
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Referanserenter i 
endring

Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor 
IFRS og god regnskapsskikk. Nyhetsbrevet retter seg mot produsenter og brukere av regnskap og andre 
med interesse for finansiell rapportering.

I dette nyhetsbrevet finner du informasjon om hva som skjer med regnskapsloven, referanserenter i endring, 
nye IFRIC agendabeslutninger, IFRS Core Tools samt nye publikasjoner.

*Alle publikasjoner som det henvises til i dette nyhetsbrevet kan nås direkte ved å klikke på titlene.

IFRS Core Tools

Publikasjoner

Forslag til endringer 
i regnskapsloven 
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Forslag til endringer i regnskapsloven 

Finansdepartementet ba i desember 2018 Finanstilsynet om å gjennomgå Regnskapslovutvalgets 
forslag til endringer i regnskapsloven. Mandatet var begrenset til å vurdere forslagene som vedrører 
gjennomføringen av EUs oppdaterte regnskapsdirektiv, og Finanstilsynet ble bedt om å komme 
med konkrete forslag til nødvendige lovendringer. Finanstilsynets anbefalinger ble publisert 1. april 
2019. Brevet er i sin helhet tilgjengelig på Revisorforeningens hjemmesider.

Finanstilsynet foreslår enkelte endringer i regnskapsloven, men samlet sett fremstår endringene 
som små, og det er intet i forslaget som indikerer at dagens regnskapslov må endres vesentlig for å 
tilfredsstille EUs regnskapsdirektiv.

Foreslåtte endringer
Det er foreslått å ta inn en definisjon av begrepet «vesentlig» i tråd med definisjonen i direktivet. 
Videre har Finanstilsynet foreslått å tilføye to nye grunnleggende prinsipper i regnskapslovens 
kapittel 4. Det første er prinsippet om substans foran form, hvor det slås fast at det skal tas 
«tilbørlig hensyn til det reelle innholdet i en transaksjon», og dermed ikke bare dens juridiske 
form. Prinsippet har til nå vært ansett som innforstått i lovgivningen, men altså ikke eksplisitt 
angitt. Det andre er vesentlighetsprinsippet, som gir foretak adgang til å fravike bestemmelsene i 
regnskapslovens kapittel 3 til 7 «dersom virkningen av fravikelsen er uvesentlig». De grunnleggende 
regnskapsprinsippene er for øvrig ikke foreslått endret.

Når det gjelder vurderingsreglene i regnskapsloven er det blant annet foreslått en klargjøring av 
avskrivningsreglene for goodwill og reglene for balanseføring av forsknings- og utviklingsutgifter. 

Videre har Finanstilsynet foreslått å endre regnskapsloven § 3-8, slik at konsolidering også kan 
unnlates i tilfeller hvor det er «særlig vanskelig og uforholdsmessig kostbart å innhente informasjon 
om datterselskapet» eller «det foreligger alvorlige og langvarige begrensninger som i vesentlig grad 
er til hinder for morforetakets utøvelse av sine rettigheter». 

Finanstilsynet har utarbeidet forslag til noen mindre endringer i reglene for 
regnskapsoppstillingene, blant annet er adgangen til å presentere poster som «ekstraordinære» 
foreslått fjernet fra loven. Det anbefales også enkelte mindre endringer i regnskapslovens krav 
til noteopplysninger. Et av forslagene er at notene skal ha samme rekkefølge som resultat- 
og balanseoppstillingen. Også reguleringen av innholdet i redegjørelsene for henholdsvis 
foretaksstyring og samfunnsansvar er foreslått noe endret. 
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Referanserenter i endring

Rentebytteavtaler og mange andre finansielle instrumenter har en rente som er fastsatt basert 
på en renteindeks. Som en respons til avsløringen av forsøk på manipulasjon av internasjonale 
referanserenter i 2013, og en nedgang i aktiviteten i det usikrede interbankmarkedet i etterkant 
av finanskrisen, tok G20-landene initiativ til å reformere referanserenten. Det er tatt til orde 
for at tilnærmet risikofrie renter i mange tilfeller vil være bedre egnet som referanserenter 
enn interbankrenter. Usikrede interbankrenter som Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) 
reflekterer kredittrisiko for banker, og for disse har marginen utover risikofri rente økt og vært mer 
volatil etter finanskrisen.

Det er opprettet arbeidsgrupper med mandat til å finne en alternativ, nær risikofri referanserente 
i en rekke land, inkludert i Norge. Arbeidsgruppene i USA, Storbritannia, Euroområdet, Sveits og 
Japan har allerede offentligjort sine anbefalinger. I disse landene anbefales bruk av sikrede eller 
usikrede over-natten-renter (renter på utlån med én dags løpetid). 

Status i Norge
Norges Banks arbeidsgruppe presenterte en rapport i november 2018, hvor de identifiserte flere 
potensielle alternative referanserenter for Norge. Dette omfattet blant annet styringsrenten, Nowa 
(Norwegian overnight weighted average – en over-natten-rente for interbankutlån), renten på 
statskasseveksler, valutaswap og reporente. Av disse er kanskje Nowa, eller en variant av denne, 
den mest aktuelle kandidaten til en ny alternativ referanserente i Norge. Anbefalinger fra Norges 
Bank ventes i andre kvartal 2019.

Operasjonelle utfordringer
Alle selskaper med finansielle instrumenter med renteindeksering til eksempelvis Nibor, Libor eller 
Euribor vil bli påvirket av rentereformen. Overgangen vil kreve endringer i eksisterende og nye 
juridiske kontrakter. IT-systemer, prosesser for overvåkning og kontroll, risikostyring, verdsetting og 
regnskap kan også bli påvirket.

Regnskapsmessige konsekvenser 
Mange selskaper sikrer renteeksponeringen ved lån og plasseringer ved bruk av rentebytteavtaler. 
Ved bruk av sikringsbokføring skal den sikrede risikoen være identifisert, og ved bruk av 
kontantstrømsikring må kontantstrømmene som sikres være svært sannsynlige. Når Nibor-
renten er utpekt som sikret risiko, vil en endring av referanserente kunne medføre at sikret risiko 
ikke lenger eksisterer, og da kan heller ikke sikringsbokføringen nødvendigvis fortsette. Dersom 
kontantstrømmene som sikres ikke lenger er forventet å inntreffe må gevinster og tap ført til 
sikringsreserven føres over utvidet resultat til periodens resultat.

En overgang til en alternativ referanserente kan også medføre at verdsettingsmodeller 
må re-kalibreres eller bygges om. Siden renteindekser inngår i diskonteringsrenten i 
nedskrivningsvurderinger, vil også disse kunne bli påvirket.
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IASBs respons
International Accounting Standard Board (IASB) har etablert et prosjekt knyttet til rentereformen 
og eventuelle konsekvenser for finansiell rapportering. På styremøtet i mars 2019 ble det 
tentativt besluttet endringer i IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling og IFRS 
9 Finansielle instrumenter for å legge til rette for at sikringsbokføring skal kunne videreføres i 
tiden frem til overgang til alternative referanserenter. De foreslåtte endringene skal bare gjelde 
for forhold knyttet til omlegging av referanserenter og sikringer som ellers ville ha kvalifisert for 
sikringsbokføring etter IAS 39 og IFRS 9. IASB arbeider nå med utkast til endringer i standarden, 
samt illustrerende eksempler.
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Agendabeslutning Beskrivelse

Innbetalinger knyttet til andre skatter og avgifter enn 
inntektsskatt (IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og 
betingede eiendeler)

Agendabeslutningen klargjør at beløp betalt til skattemyndigheter som knytter seg til tvistesaker vedrørende andre skatter og avgifter enn inntektsskatt, 
skal regnskapsføres som en eiendel.

Vurdering av avtalte varer eller tjenester (IFRS 15 
Driftsinntekter fra kontrakter med kunder) 

Saken gjaldt inntektsføring av noteringstjenester og opptaksgebyr på en børs. Opptaksgebyret knytter seg til aktiviteter som børsen utfører tett opptil 
noteringstidspunktet. Kjernen i spørsmålet var om dette representerte en tjeneste av særskilt karakter, en separat leveringsforpliktelse, eller om det var del 
av de løpende noteringstjenester. IFRIC konkluderte med at de aktiviteter børsen utførte knyttet til selve opptaket ikke innebar levering av andre tjenester 
enn noteringen, og inntektsføringen av opptaksgebyret følger dermed inntektsføringen av noteringstjenesten.

Investering i datterselskap regnskapsført til anskaffelseskost: 
delvis avhendelse (IAS 27 Separat finansregnskap)

Et morselskap selger seg ned i et datterselskap med tap av kontroll, og investeringen som tidligere ble målt til kost i selskapsregnskapet, skal nå måles i 
tråd med IFRS 9. Spørsmålet er om investeringen etter nedsalget kvalifiserer for bruk av OCI-opsjonen ved førstegangsinnregning etter IFRS 9, noe IFRIC 
konkluderte med. Tidspunktet for førstegangsinnregning er i dette tilfellet tidspunktet for tap av kontroll. IFRIC konkluderte også med at forskjellen mellom 
kostpris og virkelig verdi for gjenværende investering skal føres over resultatet, uavhengig av hvordan etterfølgende verdiendringer føres.

Investering i datterselskap regnskapsført til anskaffelseskost: 
trinnvise kjøp (IAS 27 Separat finansregnskap)

Agendabeslutningen gjelder fastsettelse av anskaffelseskost ved trinnvise kjøp som fører til at mor får kontroll, når datterselskapet måles til kost i 
morselskapets selskapsregnskap. IFRIC konkluderte med at to ulike tilnærminger kan forsvares; en som baserer seg på virkelig verdi og en som legger 
akkumulert kost til grunn.

Nye agendabeslutninger fra IFRIC 

IASBs tolkningsorgan IFRS Interpretations Committee (IFRIC) diskuterer en rekke problemstillinger 
som de har valgt å ikke gå videre med. Begrunnelsen for avgjørelsen kan likevel gi veiledning til 
hvordan problemstillingene skal håndteres. 

I referatet fra marsmøtet tok IFRIC med et nytt avsnitt der de sier noe om hvor raskt 
agendabeslutninger må implementeres. De viser til at agendabeslutninger ofte resulterer i ny 
informasjon som kan føre til at et foretak må endre regnskapsprinsipp. Det fremgår videre at IASB 
forventer at et foretak får tilstrekkelig tid («sufficient time») til å fremskaffe nødvendig informasjon 
og gjennomføre endringer i systemer og rutiner. I en artikkel publisert på IASBs nettside presiseres 
det imidlertid at det normalt er snakk om måneder, snarere enn år. Vurderingen vil være 
skjønnsmessig.

IFRIC publiserte etter møtene i januar og mars 2019 følgende agendabeslutninger:

Regnskapsloven Referanserenter IFRIC Core Tools Publikasjoner
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Agendabeslutning Beskrivelse

Innbetalinger knyttet til andre skatter og avgifter enn 
inntektsskatt (IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og 
betingede eiendeler)

Agendabeslutningen klargjør at beløp betalt til skattemyndigheter som knytter seg til tvistesaker vedrørende andre skatter og avgifter enn inntektsskatt, 
skal regnskapsføres som en eiendel.

Vurdering av avtalte varer eller tjenester (IFRS 15 
Driftsinntekter fra kontrakter med kunder) 

Saken gjaldt inntektsføring av noteringstjenester og opptaksgebyr på en børs. Opptaksgebyret knytter seg til aktiviteter som børsen utfører tett opptil 
noteringstidspunktet. Kjernen i spørsmålet var om dette representerte en tjeneste av særskilt karakter, en separat leveringsforpliktelse, eller om det var del 
av de løpende noteringstjenester. IFRIC konkluderte med at de aktiviteter børsen utførte knyttet til selve opptaket ikke innebar levering av andre tjenester 
enn noteringen, og inntektsføringen av opptaksgebyret følger dermed inntektsføringen av noteringstjenesten.

Investering i datterselskap regnskapsført til anskaffelseskost: 
delvis avhendelse (IAS 27 Separat finansregnskap)

Et morselskap selger seg ned i et datterselskap med tap av kontroll, og investeringen som tidligere ble målt til kost i selskapsregnskapet, skal nå måles i 
tråd med IFRS 9. Spørsmålet er om investeringen etter nedsalget kvalifiserer for bruk av OCI-opsjonen ved førstegangsinnregning etter IFRS 9, noe IFRIC 
konkluderte med. Tidspunktet for førstegangsinnregning er i dette tilfellet tidspunktet for tap av kontroll. IFRIC konkluderte også med at forskjellen mellom 
kostpris og virkelig verdi for gjenværende investering skal føres over resultatet, uavhengig av hvordan etterfølgende verdiendringer føres.

Investering i datterselskap regnskapsført til anskaffelseskost: 
trinnvise kjøp (IAS 27 Separat finansregnskap)

Agendabeslutningen gjelder fastsettelse av anskaffelseskost ved trinnvise kjøp som fører til at mor får kontroll, når datterselskapet måles til kost i 
morselskapets selskapsregnskap. IFRIC konkluderte med at to ulike tilnærminger kan forsvares; en som baserer seg på virkelig verdi og en som legger 
akkumulert kost til grunn.

IFRIC publiserte etter møtene i januar og mars 2019 følgende 
agendabeslutninger:
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Agendabeslutning Beskrivelse

Anvendelse av “svært sannsynlig”-kravet når et derivat 
er øremerket som sikringsinstrument (IFRS 9 Finansielle 
instrumenter og IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning 
og måling)

Spørsmålet gjaldt bruk av derivater hvor volumet i kontrakten er definert å være lik det faktiske volumet i sikringsobjektet. IFRIC slo fast at de vanlige 
kriteriene for bruk av sikringsbokføring gjelder, blant annet at sikringsobjektet (den fremtidige transaksjonen) må være svært sannsynlig. Det er ikke 
tilstrekkelig å kun fastslå at sikringen vil være svært effektiv. IFRIC peker også på at en prosentandel av et salg ikke kan vært utpekt som sikringsobjekt.

Fysisk oppgjør av kontrakter om å kjøpe eller selge ikke-
finansielle gjenstander (IFRS 9 Finansielle instrumenter)

Agendabeslutningen omhandler kontrakter for fremtidige kjøp av ikke-finansielle eiendeler, som ikke er «eget-bruk»-kontrakter. Enkelte selskaper har hatt 
som praksis å føre urealiserte verdiendringer på råvarerelaterte derivater på en regnskapslinje i resultatet og reklassifisere disse urealiserte verdiendringene 
til salgsinntekt (eller varekost) på det tidspunktet kontrakten realiseres. IFRIC har konkludert med at slike reklassifiseringer ikke er i tråd med IFRS.

Kredittforbedring ved målingen av forventede kredittap 
(IFRS 9 Finansielle instrumenter)

I dette spørsmålet bekreftet IFRIC at forventede kontantstrømmer fra kredittforbedringsordninger som eksempelvis finansielle garantikontrakter kun kan 
hensyntas i målingen av forventede kredittap dersom de inngår i kontraktsvilkårene og ikke må innregnes som en separat eiendel.

Behandling av finansielle eiendeler som ikke lenger er 
kredittforringet (IFRS 9 Finansielle instrumenter)

Fra det tidspunktet en finansiell eiendel blir kredittforringet skal renteinntekten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på eiendelens 
amortiserte kost, og ikke på dens brutto balanseførte verdi (før nedskrivning). Spørsmålet gjaldt presentasjon av denne differansen når eiendelen ikke 
lenger er kredittforringet, enten som følge av innbetaling eller reversering av nedskrivningen som følge av redusert kredittrisiko. I agendabeslutningen 
konkluderte IFRIC med at differansen mellom disse to metodene skal presenteres som reversering av nedskrivning. 

Deltagers salg av produksjon fra en felleskontrollert 
driftsordning (IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger)

I enkelte felleskontrollerte driftsordninger mottar ikke deltagerne sin forholdsmessige andel av produksjonen i en periode. IFRIC slo fast at en deltager kun 
skal inntektsføre det faktiske salget til kunder, og ikke den delen av driftsordningens produksjon som deltageren har krav på.

Forpliktelser knyttet til deltagers andel i en felleskontrollert 
driftsordning (IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger)

I enkelte felleskontrollerte driftsordninger inngår en deltager leieavtaler på driftsordningens vegne. I slike tilfeller mener IFRIC at denne deltageren skal 
innregne hele leieforpliktelsen, og ikke bare sin forholdsmessige andel.

Tilvirkning av varer som overføres over tid 
(IAS 23 Låneutgifter)

Denne saken gjaldt aktivering av låneutgifter for en eiendomsutvikler som fører opp et leilighetsbygg. I det aktuelle tilfellet konkluderte IFRIC med at det 
ikke var anledning til å aktivere låneutgifter ettersom de eiendeler som foretaket balansefører som følge av avtalen (varelager eller kontraktseiendel), ikke 
kan anses som kvalifiserende eiendeler etter IAS 23. 

Kundens rett på skybasert tilgang til tilbyders programvare 
(IAS 38 Immaterielle eiendeler)

I denne saken slo IFRIC fast at tilgang til programvare på tilbyders skybaserte infrastruktur ikke kvalifiserer for innregning hverken som immateriell eiendel 
eller leieavtale, men er å betrakte som et tjenestekjøp.
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IFRS Core Tools

IFRS Core Tools er en samling av verktøy som kan brukes for å vurdere virkningene av endringer 
i IFRS. Disse omfatter IFRS Update, som gir en lettfattelig oversikt over endringer i IFRS-er som 
fortsatt ikke har trådt i kraft, eksempelregnskapet Good Group samt en notesjekkliste som gir en 
oversikt over notekrav for årsregnskap og delårsregnskap. IFRS Core Tools finner du her.

IFRS Update
Publikasjonen «IFRS Update of standards and interpretations in issue at 31 March 2019» gir en 
oversikt over de forestående endringene i standarder og tolkninger. Publikasjonen fokuserer i all 
hovedsak på endringer som er vedtatt frem til 31. mars 2019.

IFRS eksempelregnskap
Vi har i mange år utarbeidet eksempelregnskap basert på det fiktive konsernet Good Group. Siste 
utgave av Good Group (International) Limited – Illustrative Consolidated Financial Statements er 
tilgjengelig her. Det er i tillegg utarbeidet eksempelregnskap med et alternativt presentasjonsformat 
samt særskilte eksempelregnskaper for bransjene bank, forsikring, gruvedrift, investeringsfond, 
petroleum og eiendom. Disse er tilgjengelige her. Good Bank (International) Limited – Illustrative 
consolidated financial statements er blant annet oppdatert nylig.

Eksempelregnskapene våre er utarbeidet i henhold til standarder som gjelder for regnskapsår som 
starter 1. januar 2018 eller senere (IASB ikrafttredelsesdato), og er utarbeidet i henhold til IFRS-
ene slik de foreligger per 30. juni 2018.

Vi har i tillegg utarbeidet eksempelregnskap for delårsregnskap. Siste utgave av Good Group 
(International) Limited – Illustrative Interim Condensed Consolidated Financial Statements er 
tilgjengelig her. Eksempelregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS-ene slik de foreligger per 28. 
februar 2019. 

IFRS notesjekkliste
«International GAAP Disclosure Checklist – august 2018» er tilgjengelig her. Sjekklisten omfatter 
noteopplysninger etter IFRS som foretakene må gi eller oppfordres til å gi. Den inkluderer 
standarder som gjelder for regnskapsperioder som avsluttes 31. desember 2018 eller senere.

Regnskapsloven Referanserenter IFRIC Core Tools Publikasjoner
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https://www.ey.com/no/no/issues/ifrs/issues_gl_ifrs_nav_core-tools-library
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https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-good-group-international-limited-illustrative-consolidated-financial-statements-december-2018/$FILE/ey-good-group-international-limited-illustrative-consolidated-financial-statements-december-2018.pdf
http://www.ey.com/gl/en/issues/ifrs/issues_gl_ifrs_nav_core-tools-library
http://www.ey.com/gl/en/issues/ifrs/issues_gl_ifrs_nav_core-tools-library
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/CTools-Disclosure-Checklist-August-2018/$FILE/CTools-Disclosure-Checklist-August-2018.pdf


Publikasjoner 

Nedenfor følger en oversikt over IFRS-publikasjoner gitt ut av EY i perioden januar 2019 til 
mars 2019. En komplett oversikt over aktuelle publikasjoner utgitt av EY og andre finnes på 
ey.com/no/ifrs. 

IFRS developments
• ►IFRS Developments Issue 141: Step acquisition of a subsidiary in separate financial statements

• ►IFRS Developments Issue 142: Sale of output by a joint operator

• IFRS Developments Issue 143: Liabilities in relation to a joint operator’s interest in a joint 
operation

• ►IFRS Developments Issue 144: IBOR reform - the IASB’s proposals

• ►IFRS Developments Issue 145: IBOR reform - the IASB’s proposals, part 2

• ►IFRS Developments Issue 146: Subsurface rights (IFRS 16 Leases)

Applying IFRS
• ►Applying IFRS: Transition Resource Group for Revenue Recognition (TRG) items of general 

agreement (March 2019) 

Andre publikasjoner
• ►Insurance Accounting Alert - IASB meeting (January 2019)

• ►IFRS adopted by the European Union (February 2019)

• ►Insurance Accounting Alert - IASB meeting (February 2019)

• ►Insurance Accounting Alert - IASB meeting (March 2019)

Regnskapsloven Referanserenter IFRIC Core Tools Publikasjoner
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