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Utvidede opplysningskrav til finansielle instrumenter

Finanstilsynet er i rundskriv nr. 4/2018 tydelige på at det kreves foretaksspesifikk informasjon om 
hvordan IFRS 9 Finansielle instrumenter påvirker regnskapet. Mange foretak vil etter vurdering 
av sine finansielle instrumenter konkludere med at IFRS 9 ikke påvirker innregning og måling 
i finansregnskapet i vesentlig grad. Dette betyr imidlertid ikke at standarden kan ignoreres. 
Prinsippnoten må blant annet oppdateres, slik at klassifiseringen av finansielle instrumenter 
forklares med utgangspunkt i de nye modellene, med relevante vurderinger og begreper fra IFRS 9. 

Med implementeringen av IFRS 9 er sentrale deler av IFRS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger 
endret, og nye bestemmelser er kommet inn. Det stilles blant annet omfattende krav til 
opplysninger om sikringsbokføring, og krav til opplysninger om kredittrisiko er betydelig utvidet.

For selskaper som benytter sikringsbokføring, er det viktig at regnskapsbrukerne skal kunne forstå 

• foretakets risikostyringsstrategi, 

• hvordan selskapets sikringsaktiviteter påvirker kontantstrømmene

• hvilken effekt sikringene har på regnskapet 

Tilstrekkelig informasjon om risikostyringsstrategien fordrer at det gis opplysninger om hvordan 
risikoer oppstår, hvordan de styres, samt omfanget av risikoeksponering som er omfattet av 
risikostyringsstrategien. For at brukerne av regnskapet skal kunne forstå hvordan fremtidige 
kontantstrømmer påvirkes, kreves det en analyse av tidsprofilen til det nominelle beløpet i 
sikringsinstrumentet, og eventuelt instrumentets gjennomsnittlige pris eller rate. Det kreves 
flere kvantitative opplysninger om selskapets virkelig verdi-sikringer, kontantstrømsikringer 
og sikringer av nettoinvesteringer i utenlandske enheter. IFRS 7.24A angir opplysningskrav til 
sikringsinstrumentet, og IFRS 7.24B angir opplysningskrav til sikringsobjektet. Informasjonen 
skal gis i tabellformat. For alle typer sikring må det gis opplysninger om resultatført ineffektivitet i 
regnskapsperioden, samt hvilken regnskapslinje ineffektiviteten er inkludert i.  

Ved kontantstrømsikringer og sikringer av nettoinvesteringer i utenlandske enheter, må det i tillegg 
opplyses om 

• sikringsgevinster eller -tap som er innregnet i OCI i løpet av perioden

• seklassifiserte beløp fra sikringsreserven til resultatet for perioden

• regnskapslinjen i resultatregnskapet som inkluderer reklassifiseringsjusteringer

• sikringsgevinster eller -tap innregnet på egen regnskapslinje i resultatregnskapet ved sikring av 
nettoposisjoner

Formålet med opplysninger om kredittrisiko er at brukeren skal kunne forstå hvordan kredittrisikoen 
påvirker beløp, tidspunkt og usikkerhet vedrørende fremtidige kontantstrømmer for et foretak, 
og hvilken påvirkning dette har på nedskrivningsvurderingene. Opplysninger om hvordan 
kredittrisiko håndteres og omfang av eksponering for kredittrisiko er derfor sentralt. Beskrivelsen 
av kredittrisikohåndteringen bør omhandle hvordan foretaket vurderer om kredittrisikoen er 
vesentlig økt, samt selskapets definisjoner av mislighold og nedskrivningsprinsipper. Videre er 
det sentralt at brukerne gis mulighet til å forstå hvordan et foretak har operasjonalisert de nye 
nedskrivningsprinsippene som IFRS 9 angir. Anvendt metode for måling av forventet kredittap skal 
opplyses om, herunder forutsetninger, input og estimeringsteknikker. 

I tillegg til utvidelse av notekrav for sikringsbokføring og kredittrisiko, angir IFRS 7.42I-42S 
krav til opplysninger som må gis ved førstegangsanvendelse av IFRS 9. Det må blant annet 
gis en avstemming av tapsnedskrivninger etter IAS 39 og IAS 37 per 31. desember 2017 mot 
tapsnedskrivninger etter IFRS 9, i åpningsbalansen for 2018. Foretak må også presentere en 
oversikt over reklassifisering av finansielle eiendeler etter nye målekategorier. 
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https://www.finanstilsynet.no/contentassets/e770b80d3c2a474789a4fcdd0a5b3b53/finanstilsynets-kontroll-med-finansiell-rapportering-i-2018.pdf


Endring og oppdatering i forskrifter

Endringer i forskrifter for finansforetak
Finansdepartementet har fastsatt endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikrings- og 
pensjonsforetak. For å harmonisere reglene for norske og utenlandske foretak, er det vedtatt en 
forskriftsendring som tilpasser gjeldende regler til IFRS 9 Finansielle instrumenter og endrede 
notekrav i IFRS 7 Finansielle instrumenter – Opplysninger. IFRS 9 skal innføres for alle forsikrings- 
og pensjonsforetak fra 2021. Frem til da skal livsforsikrings- og pensjonsforetak fortsatt benytte IAS 
39 Finansielle instrumenter – innregning og måling i selskapsregnskapet. Skadeforsikringsforetak 
kan velge mellom å benytte IAS 39 eller IFRS 9 i selskapsregnskapet ut 2020. De foreslåtte 
endringene trer delvis i kraft fra 1. januar 2018 og delvis fra 1. januar 2021. Sistnevnte 
dato sammenfaller med den opprinnelige ikrafttredelsesdatoen for IFRS 17, og den utsatte 
ikrafttredelsesdatoen for IFRS 9 for utvalgte forsikringsforetak.

Det er også fastsatt endringer i årsregnskapsforskriften for unoterte banker, kredittforetak og 
finansieringsforetak. Med endringen innføres en generell plikt til å anvende IFRS i både selskaps- 
og konsernregnskapet for foretak innenfor forskriftens virkeområde, med mindre annet følger av 
årsregnskapsforskriften § 1-4. Endringene trer i kraft for regnskapsår som begynner 1. januar 
2020 eller senere, men tidligere anvendelse er tillatt. Forskrift om regnskapsmessig behandling av 
utlån og garantier i finansinstitusjoner oppheves fra 1. januar 2020.

Oppdatert forskrift om forenklet IFRS
Finansdepartementet har oppdatert forskriften om forenklet IFRS med en ny, midlertidig 
bestemmelse som gjelder for utarbeidelsen av årsregnskapet for 2018. Ved bruk av forenklet IFRS 
er det åpnet for at den regnskapspliktige kan unnlate å bruke enkelte bestemmelser om innregning 
og måling i full IFRS. Forskriftendringen gjelder noen av disse unntaksreglene.

Finansielle instrumenter 
Som følge av at IAS 39 er erstattet med IFRS 9 fra 1. januar 2018, var det behov for å oppdatere 
henvisningene til full IFRS i forskriften. Endringene innebærer at adgangen til å fravike enkelte 
bestemmelser om innregning og måling i IAS 39, nå er erstattet med en tilsvarende adgang til å 
fravike reglene i IFRS 9, så langt bestemmelsene passer. 

Leieavtaler 
IFRS 16 Leieavtaler gjelder med virkning fra 1. januar 2019, men det er adgang til tidliganvendelse. 
Det vil derfor være aktuelt for enkelte foretak å ta standarden i bruk allerede fra 2018-regnskapet. 
IFRS 16 krever at leietaker balansefører eiendeler og forpliktelser knyttet til leieavtalene. I 
konsernregnskapet vil konserninterne leieavtaler bli eliminert, mens i selskapsregnskapet vil 
IFRS 16 komme til anvendelse for konserninterne leieavtaler. Konserninterne leieavtaler må 
derfor i utgangspunktet balanseføres hos leietaker på vanlig måte. Gjennom endringen i forskrift 
om forenklet IFRS er det tatt inn en bestemmelse som gir adgang til å fravike IFRS 16 for 
konserninterne avtaler. Dette representerer en forenkling sammenlignet med full IFRS. Foretak som 
benytter seg av forenklingene for 2018 skal opplyse om dette. Endringsforskriften er tilgjengelig på 
Finansdepartementets nettsider.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift/id2623534/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift/id2623534/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-16.-desember-1998-nr.-1240-om-arsregnskap-for-banker-kredittforetak-og-finansieringsforetak-og-forskrift-21.-desember-2004-nr.-1740/id2623483/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-16.-desember-1998-nr.-1240-om-arsregnskap-for-banker-kredittforetak-og-finansieringsforetak-og-forskrift-21.-desember-2004-nr.-1740/id2623483/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-21.-januar-2008-nr.-57-om-forenklet-anvendelse-av-internasjonale-regnskapsstandarder/id2623445/


God regnskapsskikk for foretak med begrenset 
regnskapsplikt
Regnskapsloven § 3-2 b angir at regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som 
oppfyller vilkårene for små foretak i regnskapsloven § 1-6, kan utarbeide årsregnskap basert på 
skatterapporteringen av årsresultat og balanse samt tilpassede tilleggsopplysninger når dette kan 
anses som god regnskapsskikk for slike regnskapspliktige. Reglene om begrenset regnskapsplikt 
gjelder imidlertid ikke for ansvarlige selskaper med deltakere som er juridiske personer med 
begrenset ansvar. 

Bestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2018, men har foreløpig vært uten materielt innhold. Norsk 
RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet NRS (HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset 
regnskapsplikt for å gi innhold til den rettslige standarden «god regnskapsskikk» for foretak med 
begrenset regnskapsplikt. Den foreslåtte regnskapsstandarden utdyper reglene for utarbeidelse av 
årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt, og ble sendt på høring i desember 2018. 
Høringsfristen er satt til 20. mars 2019. 
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http://wpstatic.idium.no/www.regnskapsstiftelsen.no/2018/12/NRSHU-God-regnskapsskikk-for-foretak-med-begrenset-regnskapsplikt-desember-2018.pdf
http://wpstatic.idium.no/www.regnskapsstiftelsen.no/2018/12/NRSHU-God-regnskapsskikk-for-foretak-med-begrenset-regnskapsplikt-desember-2018.pdf


Veiledende pensjonsforutsetninger 
per 31. desember 2018
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS ) har publisert en oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger 
per 31. desember 2018. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk 
norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Beregningsforutsetningene i 
veiledningen er derfor ment som et utgangspunkt for foretak når de skal vurdere fastsettelsen av egne 
pensjonsforutsetninger. Utviklingen frem mot balansedagen kan medføre at forutsetningene må endres 
og pensjonsberegningen oppdateres.

Veiledende forutsetninger: Per 31. desember 
2018

Per 31. august 
2018

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 2,6 % 2,6 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner 2,0 % 2,0 %

Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6) Ca. 4,3 % Ca. 4,3 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg Ca. 2,75 % Ca. 2,75 %

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden Ca. 2,5 % Ca. 2,5 %

Pensjonsregulering (minimum/maksimum) for ordninger etter 
foretakspensjonsloven

Ca. 0,8 % / 2,5 % Ca. 0,8 % / 2,5 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger Ca. 1,75 % Ca. 1,75 %

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger Ca. 2,5 % Ca. 2,5 %

Forventet inflasjon Ca. 1,5 % Ca. 1,5 %
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http://www.regnskapsstiftelsen.no/oppdatert-veiledning-pensjonsforutsetninger-pr-31-12-2018/
http://Finansielle instrumenter – Opplysninger


Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2018

Finanstilsynet publiserte rundskriv nr. 4/2018, Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering 
i 2018, i november. Rundskrivet omhandler prioriterte områder for kontrollen av årsregnskapet 
for 2018, innholdskrav i års- og halvårsrapporter, alternative resultatmål og finansiell informasjon 
i prospekter. Finanstilsynet gir også en statusoppdatering på arbeidet med et nytt felles 
elektronisk rapporteringsformat for utstedere i EØS-området (ESEF). Avslutningsvis kommenterer 
Finanstilsynet enkelte regnskapsmessige forhold som er vurdert i 2018 i forbindelse med tilsyn av 
børsnoterte foretak. 

Problemstillinger og noteopplysninger knyttet til implementering og etterlevelse av nye 
regnskapsstandarder fremheves som et av Finanstilsynets prioriterte områder for kontrollen av 
2018-regnskap. De nye regnskapsstandardene er IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med 
kunder, IFRS 9 Finansielle instrumenter og IFRS 16 Leieavtaler.  

God informasjon om overgangen til de nye regnskapsstandardene, herunder valgte 
overgangsmetoder og regnskapsprinsipper, vesentlige effekter og forenklinger som er brukt, er 
sentralt. Finanstilsynet er klare på at de forventer foretaksspesifikke opplysninger som skal gi 
regnskapsbrukerne mulighet til å forstå hvordan de nye regnskapsprinsippene som standardene 
introduserer, er operasjonalisert, og hvordan skjønn er anvendt. For IFRS 15 innebærer 
dette for eksempel at det må gis informasjon om hvordan kontrakter er analysert og hvordan 
femstegsmodellen er anvendt på ulike inntektsstrømmer og kontraktstyper. Det er også viktig å 
merke seg at opplysningskravene som følger av IFRS 15 og IFRS 9/IFRS 7 vil treffe alle foretak som 
avlegger regnskap etter IFRS, uavhengig av hvordan standardene for øvrig vil påvirke regnskapet.

IFRS 16 trer i kraft 1. januar 2019, og på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet for 2018 
forventes det at foretakene har ferdigstilt implementeringen av standarden. Finanstilsynet 
forventer derfor også god informasjon i årsregnskapet for 2018 om virkningene av denne 
standarden, i tråd med IAS 8.30-31.

Finanstilsynets prioriterte områder er i tråd med European Common Enforcement Priorities 
for 2018 Financial Statements som ESMA publiserte i oktober 2018. I tillegg til de nye 
regnskapsstandardene, vil ESMA rette særskilt oppmerksomhet mot alternative resultatmål, 
opplysninger om ikke-finansiell informasjon med fokus på miljømessige og klimarelaterte forhold, 
forklaringer på hvorfor visse retningslinjer ikke ble fulgt, samt KPI-er knyttet til ikke-finansielle 
retningslinjer. ESMA understreker også viktigheten av opplysninger om forventet effekt av 
Storbritannias uttreden fra EU («Brexit»).

Finanstilsynet understreker i rundskrivet at både års- og halvårsrapporter skal inneholde beretning, 
regnskap og ledelseserklæring, og at disse dokumentene må presenteres i separate deler i 
rapporten. Det er med andre ord ikke anledning til å slå sammen for eksempel ledelseserklæring og 
halvårsberetning. 

Finanstilsynet vil fortsette å kreve fyldig informasjon i prospekter om transaksjoner, 
regnskapsmessige vurderinger og valg som foretak har gjort, og understreker at slik informasjon 
må være inkludert i prospektutkastet før det sendes tilsynet. 

Avslutningsvis gir Finanstilsynet en oppsummering av sentrale forhold som er vurdert i tilsynssaker 
med noterte foretak i 2018:

• Estimatendringer og opplysningskrav

• Betydelig innflytelse

• Fondsobligasjoner – skille mellom egenkapital og gjeld
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https://www.finanstilsynet.no/contentassets/e770b80d3c2a474789a4fcdd0a5b3b53/finanstilsynets-kontroll-med-finansiell-rapportering-i-2018.pdf
https://www.finanstilsynet.no/contentassets/e770b80d3c2a474789a4fcdd0a5b3b53/finanstilsynets-kontroll-med-finansiell-rapportering-i-2018.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-503_esma_european_common_enforcement_priorities_2018.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-503_esma_european_common_enforcement_priorities_2018.pdf


Alternative resultatmål

Alternative resultatmål (APM-er) er fortsatt et aktuelt tema for noterte foretak, og har vært omtalt i 
vårt nyhetsbrev en rekke ganger, senest i januar 2018. 

Nytt siden sist er at Finanstilsynet har fulgt opp tematilsynet om APM-er fra 2017 med en kontroll 
av noterte foretaks etterlevelse av retningslinjene i 2018. Både ESMA og Finanstilsynet har 
alternative resultatmål på listen over prioriterte områder for kontrollen av årsregnskapene for 
2018, og ESMA har særlig trukket frem prinsippene om definisjon, forklaring og vektlegging av 
APM-er. Vi gjennomførte høsten 2018 en undersøkelse av OBX-foretakenes årsrapporter for 2017. 
Formålet med undersøkelsen var å vurdere selskapenes praksis på områdene som var trukket frem 
av ESMA, samt se på hvordan foretakene etterlever kravet om avstemming av APM-er.

Det følger av ESMAs retningslinjer at foretakene skal definere APM-ene som benyttes og hva de 
består av, samt beregningsgrunnlaget som benyttes. Definisjonen skal være så omfattende at alle 
vesentlige elementer i APM-et kan forstås. I vår undersøkelse observerte vi at 86 % av foretakene 
helt eller delvis etterlevde ESMAs krav om definisjon. Dette er en bedring sammenlignet med 
Finanstilsynets tematilsyn fra 2017, hvor 75 % av foretakene hadde definert sine APM-er. Den høye 
graden av etterlevelse kan antagelig forklares med at definisjonen er enklere å få på plass og krever 
mindre anvendelse av skjønn enn flere av de andre kravene i retningslinjene.

Foretakene skal også forklare alle APM-ene de benytter, slik at regnskapsbrukerne kan forstå 
hvorfor disse er relevante og gir pålitelig informasjon. I Finanstilsynets tematilsyn fra 2017 var det 
55 % av foretakene som helt eller delvis ga forklaringer av samtlige APM-er. Ett år senere var det 
kun en marginal bedring å spore i tilsynets undersøkelse. Av selskapene vi så på i vår undersøkelse, 
forklarte 52 % helt eller delvis sine APM-er. Forklaringene som gis er ofte ikke utfyllende og lite 
tilpasset det aktuelle APM-et.

I henhold til ESMAs retningslinjer skal APM-er avstemmes mot den mest nærliggende linjen, 
delsummen eller summen i finansregnskapet. Dette skal gjøres i form av en numerisk avstemming. I 
kontrollen som ble gjennomført i 2018 fant Finanstilsynet at omtrent 70 % av foretakene i utvalget 
helt eller delvis etterlevde avstemmingskravet 1. Dette er omtrent to prosentpoeng bedre enn 
funnene fra tematilsynet i 2017. Vår undersøkelse viser at kun 67 % av foretakene helt eller delvis 
etterlever reglene om avstemming.

Kravet om at APM-er ikke skal vektlegges i større grad enn regnskapstall, fremstår som det mest 
krevende å etterleve. Kravet gjelder både tabeller, figurer og omtale. Dette betyr at justerte tall og 
tilhørende regnskapstall bør sidestilles grafisk og vies lik plass i omtalen. I praksis benytter mange 
foretak nesten utelukkende APM-er for å forklare finansielle resultater eller finansiell stilling, noe 
som ikke er i samsvar med ESMAs retningslinjer.

Finanstilsynets og våre observasjoner sammenfaller godt, og signaliserer at foretakene som er 
notert på Oslo Børs fortsatt har langt igjen før de fullt ut etterlever retningslinjene om alternative 
resultatmål.

1 Kontroll av noterte foretaks etterlevelse av retningslinjer: Alternative resultatmål. 
Finanstilsynet, 2018

Finansielle 
instrumenter Forskrifter Begrenset 

regnskapsplikt Pensjon Finanstilsynets 
kontroll APM IASB Core Tools Publikasjoner

8 |  Regnskapsnyheter
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Nytt fra IASB

Siden forrige nyhetsbrev har IASB vedtatt endringer i flere viktige standarder og i det følgende skal 
vi kort gjennomgå de mest sentrale utviklingene. 

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger — endringer 
I oktober vedtok IASB endringer i definisjonen av begrepet virksomhet i IFRS 3. Endringene 
er ment som presiseringer av gjeldende standard, snarere enn en fundamental endring av 
den. En virksomhet må fortsatt bestå av innsatsfaktorer og prosesser som anvendes på disse 
innsatsfaktorene og som har evne til å skape produkter. I gjeldende standard er det en åpning for at 
disse tre elementene ikke nødvendigvis trenger å være til stede i den overtatte virksomheten, men 
at de må kunne oppnås gjennom integrering med kjøpers øvrige virksomhet. Nå endres dette til at 
den overtatte virksomheten skal vurderes for seg selv. 

Per i dag er det ikke krav om at den overtatte virksomheten faktisk må skape produkter, kun 
at den må ha evne til å gjøre det. Dette kravet har i mange tilfeller vært vanskelig å anvende i 
praksis, og IASB har derfor hevet terskelen for når et sett av aktiviteter som ikke skaper produkter, 
utgjør en virksomhet. Videre er definisjonen av produkter snevret inn, slik at den nå kun omfatter 
varer eller tjenester til kunder, investeringsinntekter eller andre inntekter. IASB har også innført 
en frivillig konsentrasjonstest, slik at foretak på en enkel måte kan skille et eiendelskjøp fra et 
virksomhetskjøp. Endringene trer i kraft 1. januar 2020, men er foreløpig ikke godkjent av EU. En 
mer omfattende redegjørelse for endringene i IFRS 3 finnes i vår internasjonale publikasjon IFRS 
Developments 137: IASB issues amendments to the definition of a business in IFRS 3.

IFRS 17 Forsikringskontrakter — siste nytt 
I forrige nyhetsbrev omtalte vi ESMAs brev til IASB vedrørende IFRS 17. Siste utvikling i saken er 
at IASB på styremøtet i november tentativt besluttet å utsette ikrafttredelsesdatoen for IFRS 17 
med ett år, til 1. januar 2022. Forslaget omfatter også forlengelse av det midlertidige unntaket 
fra kravet om implementeringen av IFRS 9 Finansielle instrumenter for forsikringsselskaper, som i 

så fall også vil gjelde frem til 1. januar 2022. I desember vurderte IASB ytterligere 13 endringer i 
regnskapsstandarden. Tolv endringer ble avvist i styremøtet, og én endring ble tentativt besluttet. 
Styret i IASB vil fortsette diskusjonene om eventuelle endringer på dette området utover i 2019. 
For ytterligere omtale av utviklingen henvises det til vår internasjonale publikasjonsserie Insurance 
Accounting Alert.

Vesentlighetsbegrepet 
I oktober vedtok IASB endringer i omtalen av vesentlighetsbegrepet i IAS 1 Presentasjon av 
finansregnskap og IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Den 
nye definisjonen av vesentlighet er at «information is material if omitting, misstating or obscuring 
it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose 
financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial 
information about a specific reporting entity.” Bruken av begrepet obscure, altså å tilsløre eller 
tåkelegge, antyder at definisjonen ikke bare skal sikre at all vesentlig informasjon kommer med. 
Den skal også hindre at det gis opplysninger som ikke er vesentlige, og som kunne ha trukket 
oppmerksomhet bort fra eller tilslørt de vesentlige opplysningene. IASB har også gjort flere mindre 
presiseringer som samlet tydeliggjør at kun informasjon som med rimelighet kan forventes å 
påvirke regnskapets hovedbrukere er å anse som vesentlig. Endringene trer i kraft 1. januar 2020, 
men er foreløpig ikke godkjent av EU. Se ytterligere omtale i EYs IFRS Developments 138: IASB 
issues amendments to the definition of material.
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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 30 September 2018» gir 
en oversikt over de forestående endringene i standarder og tolkninger. Publikasjonen fokuserer i all 
hovedsak på endringer som er vedtatt frem til 31. august 2018.

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. Foretak som sikringsbokfører etter IAS 39 må like 
fullt utarbeide noteopplysninger etter de nye opplysningskravene i IFRS 7 som gjelder fra 2018. I 
den forbindelse har vi utarbeidet et eksempelregnskap som er tilgjengelig her. 

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 2018. 

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.
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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 oktober 2018 til 
desember 2018. En komplett oversikt over aktuelle publikasjoner utgitt av EY og andre finnes 
på  ey.com/no/ifrs. 

Applying IFRS
• ►Applying IFRS – Alternative Performance Measures (October 2018)

• ►Applying IFRS – Presentation and disclosure requirements of IFRS 16 Leases (November 2018)

• Applying IFRS – A closer look at IFRS 16 Leases (December 2018)

IFRS developments
• ►IFRS Developments Issue 137: IASB issues amendments to definition of a business in IFRS 3

• ►IFRS Developments Issue 138: IASB issues amendments to the definition of material

• ►IFRS Developments Issue 139: Physical settlement of contracts to buy or sell a non-financial item

• ►IFRS Developments Issue 140: Revenue before an asset is ready for intended use

Andre publikasjoner
• ►Insurance Accounting Alert - IASB considers concerns and implementation challenges raised by 

stakeholders on IFRS 17 (October 2018)

• ►Insurance Accounting Alert - IASB agrees to defer IFRS 17 to 2022 (November 2018)

• ►Insurance Accounting Alert – IASB makes change to balance sheet presentation for IFRS 17 
(December 2018)
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https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-ifrs-leases-transitions-disclsosures-november2018/$File/ey-applying-ifrs-leases-transitions-disclsosures-november2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-apply-leases-update-december_2018/$File/ey-apply-leases-update-december%202018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-Devel137-IFRS_3-Amends-October-2019/$File/ey-Devel137-IFRS 3-Amends-October-2019.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-Devel_138-PD-Amends-November2018/$File/ey-Devel%20138-PD-Amends-November2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ifrs-devel-139-fi-cm-december-2018/$File/ey-ifrs-devel-139-fi-cm-december-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ifrs-devel-140-cost-of-testing-december-2018/$FILE/ey-ifrs-devel-140-cost-of-testing-december-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-insurance-accounting-alert-iasb-meeting-october-2018/$FILE/ey-insurance-accounting-alert-iasb-meeting-october-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-insurance-accounting-alert-iasb-meeting-october-2018/$FILE/ey-insurance-accounting-alert-iasb-meeting-october-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Insurance_Accountung_Alert-November-2018/$FILE/EY-Insurance-Accounting-Alert-November-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-iaa-iasb-december-2018/$FILE/ey-iaa-iasb-december-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-iaa-iasb-december-2018/$FILE/ey-iaa-iasb-december-2018.pdf
http://ey.com/no/ifrs
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