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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 EYs praksisundersøkelse, nedskrivning av rett-til-bruk-eiendeler, 
European Single Electronic Format (ESEF), Børs- og IFRS-konferansen 2019, IFRS Core Tools og andre nye 
publikasjoner.

*Alle publikasjoner som det henvises til i dette nyhetsbrevet kan nås direkte ved å klikke på titlene.
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Praksisundersøkelsen 2019   

I juni publiserte vi årets praksisundersøkelse, hvor formålet er kartlegge utvalgte deler av noterte 
foretaks regnskapspraksis. Praksisundersøkelsen 2019 retter søkelyset mot IFRS 16 Leieavtaler. 
Med utgangspunkt i årsregnskap for 2018 og delårsregnskap for første kvartal 2019 har vi sett 
nærmere på opplysninger om effektene av IFRS 16, hvilke valg foretakene har tatt i forbindelse med 
overgangen samt utvalgte temaer knyttet til presentasjon. Vi har også sett nærmere på hvordan 
foretakene har tilpasset bruken av alternative resultatmål. 

Gjennomgangen viser vesentlig variasjon i opplysninger om overgangseffekter, både når 
det gjelder presentasjon i regnskapsoppstillingene, i hvilken grad foretak omarbeider tall for 
sammenligningsformål og omfanget av opplysninger om diskonteringsrente ved overgangen.

Flere sentrale APM-er blir også påvirket av IFRS 16, fremfor alt EBITDA og netto rentebærende 
gjeld. Vi har undersøkt hvilke tilpasninger foretakene har gjort og hvordan effektene av 
overgangen til IFRS 16 er presentert. Avslutningsvis har vi kartlagt andre sentrale forhold, 
som valg av regnskapsspråk i morselskapsregnskapet, omfanget av opplysninger som gis, 
hvordan regnskapsprinsipper presenteres og hvorvidt foretakene velger å utarbeide fullstendige 
delårsrapporter etter IAS 34.

Praksisundersøkelsen er tilgjengelig her.

Praksisundersøkelsen IFRS 16 ESEF Børs- og IFRS-
konferansen Core Tools Publikasjoner
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https://www.ey.com/no/no/newsroom/pr-activities/articles/praksisundersokelsen-2019


Nedskrivning av rett-til-bruk-eiendeler

IFRS 16 trådte i kraft 1. januar 2019. På lik linje med andre eiendeler må rett-til-bruk-eiendeler 
testes for nedskrivning ved indikatorer på verdifall. Nedskrivning av rett-til-bruk-eiendeler reiser 
flere spørsmål:

• Skal en rett-til-bruk-eiendel testes for nedskrivning separat eller som del av en 
kontantstrømgenererende enhet? 

• Hvordan påvirker IFRS 16-implementeringen balanseført verdi i den kontantstrømgenererende 
enheten?

• Skal leieforpliktelser inkluderes i nedskrivningstesten?

• Hvordan fastsetter vi diskonteringsrenten ved beregning av gjenvinnbart beløp?

Mange rett-til-bruk-eiendeler vil normalt være innsatsfaktorer i et foretaks øvrige virksomhet og 
genererer ikke selvstendige kontantstrømmer. I så fall skal nedskrivningstesten gjøres for den 
kontantstrømgenererende enheten (KGE) som rett-til-bruk-eiendelen er en del av. Dette kan få 
enkelte implikasjoner. For det første vil det som følge av IFRS 16-implementeringen være flere 
balanseførte eiendeler å forsvare per KGE. Videre må foretak ta stilling til om og hvordan den 
tilhørende leieforpliktelsen skal tas hensyn til i nedskrivningstesten. I den sammenheng er det viktig 
å påse konsistens i målingen av gjenvinnbart beløp og balanseført verdi. Dersom balanseført verdi 
reduseres med leieforpliktelsen, må også gjenvinnbart beløp inkludere effekten av leieforpliktelsen. 

Eiendelens balanseførte verdi reflekterer den tilhørende leieforpliktelse, som igjen ofte er 
beregnet ved hjelp av leietakers marginale lånerente. Denne renten kan være lavere enn 
diskonteringsrenten som benyttes i nedskrivningstester i tråd med IAS 36 Verdifall på eiendeler. 
Denne «inkonsistensen» kan medføre redusert «buffer» sammenlignet med situasjonen før IFRS 
16, og i noen tilfeller nedskrivning. Ettersom de økonomiske realitetene ikke er endret kan det 
fremstå som lite intuitivt at det skal oppstå et nedskrivningsbehov ved implementeringen av IFRS 
16. Samtidig er det viktig å ha i mente at det regnskapsmessig har skjedd en vesentlig endring, i 
og med at eiendelssiden vokser ved implementering av IFRS 16. Les mer i vår publikasjon Applying 
IFRS: Impairment considerations for the new leasing standard.

Praksisundersøkelsen IFRS 16 ESEF Børs- og IFRS-
konferansen Core Tools Publikasjoner
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https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-apply-leases-impairment-nov2018-new/%24File/ey-apply-leases-impairment-nov2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-apply-leases-impairment-nov2018-new/%24File/ey-apply-leases-impairment-nov2018.pdf


ESEF   

EUs forordning om et felleseuropeisk elektronisk format for utarbeidelse av årsrapporter, European 
Single Electronic Format (ESEF), ble offentliggjort i EU-tidende den 29. mai. Det innebærer at 
regnskapsoppstillingene i årsrapporter for børsnoterte foretak i EU for perioder som begynner 
1. januar 2020 eller senere må utarbeides i XHMTL-format slik at disse kan åpnes ved bruk 
av en standard nettleser. Konsernregnskaper utarbeidet i tråd med IFRS merkes ved bruk av 
Extensible Business Reporting Language (XBRL). Formålet med det nye kravet er å tilrettelegge 
for regnskapsanalyser og sammenligning av regnskap på tvers av språk. XBRL-informasjon er 
maskinlesbar og kan enkelt konverteres til andre formater, som for eksempel Excel.

I mars offentliggjorde Det Europeiske verdipapir- og markedstilsynet (ESMA) taksonomien 
foretak må bruke ved merking av regnskapsposter. Denne taksonomien består av standardiserte 
«merkelapper» som tilordnes de enkelte postene i regnskapet. De enkelte postene vil også merkes 
med opplysninger som balansedato og regnskapsperiode og valuta. ESEF-taksonomien er en 
utvidelse av den offisielle IFRS-taksonomien utgitt av IASB, og er tilgjengelig i alle offisielle språk i 
EU. IFRS-taksonomien er også tilgjengelig i alle offisielle språk i EU. Det vil også være mulig å lage 
egne merkelapper på regnskapsposter som er ikke er dekket av taksonomien. 

ESMA har publisert to informasjonsvideoer som forklarer hvordan ESEF er bygget opp og hvordan 
det skal tas i bruk i den finansielle rapporteringen. Taksonomien og videoen er tilgjengelige på 
ESMAs hjemmeside. EU-kommisjonen har også utarbeidet et dokument med ofte stilte spørsmål om 
ESEF, som er tilgjengelig på EU-kommisjonens hjemmesider.

Forordningen er i skrivende stund ikke innarbeidet i norsk lov. Vi vil likevel anbefale alle berørte 
foretak om å forberede implementeringen av ESEF. Det må forventes at tilrettelegging til ESEF kan 
være ressurs- og tidkrevende.

Praksisundersøkelsen IFRS 16 ESEF Børs- og IFRS-
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https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190529-faq-rts-esfs_en.pdf


Børs- og IFRS-konferansen 2019 
Årets Børs- og IFRS-konferanse går av stabelen 26. september 2019 på Hotel Bristol i Oslo. Erfarne foredragsholdere vil gi en oppdatering i aktuelle børs- og IFRS-relaterte temaer, både fra et faglig og 
praktisk perspektiv. Konferansen har i en årrekke samlet et bredt spekter av deltakere fra ulike deler av norsk næringsliv, og er derfor også en utmerket arena for å bygge nettverk. Hold av datoen!

08.30–08.35 Velkommen

08.35–09.20 IFRS-nyheter v/ Steinar Sars Kvifte, Partner, EY
Flere sentrale standarder har trådt i kraft de siste par årene, men IASB har fortsatt en svært aktiv og omfattende agenda. Det gis en oppdatering på endringer i regelverket med betydning for 
2019-regnskapet, samt en oversikt over IASB-prosjekter som vil kunne ha stor påvirkning på rapportering i tiden fremover. Viktige IFRIC agendabeslutninger og andre aktuelle nyheter omtales også.

09.20–09.35 Selskapsrapportering — mer enn bare finansregnskapet v/ Erik Mamelund, Partner, EY
Selskapsrapportering har tradisjonelt vært ensbetydende med finansregnskapet. Fremveksten av nye transaksjonsformer, teknologisk utvikling og en eksplosjon i tilgjengelig data har gjort at mange 
oppfatter at det tradisjonelle regnskapet ikke gir et godt nok bilde av verdidriverne i et selskap. Det gis en overordnet kommentar til aktuelle temaer og sentrale utviklingstrekk.

09.35–10.15 Årsrapporten som kommunikasjonsverktøy v/ Ankit Puri, Associate Partner, EY og Markus Schmid, Associate Partner, EY
Etterspørselen etter beslutningsrelevant informasjon øker, samtidig som rammeverket for foretakets rapportering blir stadig mer komplekst. Med dette som utgangspunkt diskuteres det hvordan foretak 
kan kommunisere sentrale verdidrivere gjennom finansregnskapet og annen finansiell og ikke-finansiell informasjon.

10.15–10.30 Pause

10.30–11.00 Bærekraftrapportering — Hva er CFO og regnskapsfunksjonens rolle? v/ Hanne Christine Thornam, Senior Manager, EY og Rune Andersen, VP Finance and Treasury, Moelven Industrier ASA
Klimarisiko, klimaregnskap, bærekraft, samfunnsansvar, sirkulær økonomi, ESG, formålsdrevet, integrert rapportering — stikkordene er mange, men hva har dette å si for CFO og regnskapsfunksjonen?
I dette foredraget diskuteres hvordan myndighetskrav og investorforventninger utvikler seg, og hva vi anser som god praksis i Norge og internasjonalt.

11.00–11.30 Bruk av finansielle og ikke-finansielle KPI’er fra et analytikerståsted v/ Teodor Sveen-Nilsen, Sb1 Markets
Hensikten med finansregnskapet er å gi relevant beslutningsinformasjon for investorer, og har tradisjonelt vært et hyppig brukt analyseverktøy for analytikere. I lys av de foregående temaene, 
diskuteres det hvordan analytikerne forholder seg til alternative resultatmål og ikke-finansiell informasjon og hvordan denne informasjonen benyttes og vektlegges.

11.30–12.45 Lunsj og mingling

12.45–13.15 Børsnyheter v/ Lars Jacob Braarud, Direktør Notering, Oslo Børs
Det gis en oppdatering på hvilke endringer selskapene og deres rådgivere må forberede seg på innenfor børsregelverket, herunder konsekvenser av nye EU-regler på verdipapirområdet.

13.15–14.00 Aktuelt fra ESMA og tilsynsmyndigheter v/ Nina Rafen, Partner, EY og Lars Mørch Hunskaar, Manager, EY
Det gis et innblikk i fokusområdene fra ESMA og Finanstilsynet samt offentliggjorte vedtak og uttalelser.

14.00–14.20 Pause

14.20–15.50 IFRS i praksis — utvalgte problemstillinger v/ Steinar Sars Kvifte, Partner, EY, Kjetil Rimstad, Partner, EY og Anne-Cathrine Bernhoft, Associate Partner, EY
Anvendelse av IFRS kan være krevende. Det gjelder både nye og eksisterende standarder, og for transaksjoner på uregulert område. Det fokuseres på aktuelle problemstillinger observert i praksis, 
herunder de nye standardene (IFRS 9, IFRS 15, og IFRS 16), omorganiseringer og andre aktuelle problemstillinger.

15.50–16.00 Avsluttende kommentar

Praksisundersøkelsen IFRS 16 ESEF Børs- og IFRS-
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IFRS Core Tools

EYs IFRS Core Tools er en samling av hjelpemidler til bruk ved anvendelse av IFRS. Disse omfatter 
IFRS Update, som gir en lettfattelig oversikt over endringer i IFRSer som gjelder for første gang i 
inneværende regnskapsperiode, IFRS-er som fortsatt ikke har trådt i kraft, eksempelregnskapet 
Good Group, hvis formål er å illustrere anvendelsen av presentasjons- og noteopplysningskravene i 
IFRS samt en fullstendig notesjekkliste som kan benyttes for å sikre at alle gjeldende krav vurderes 
når delårs- og årsregnskap utarbeides. IFRS Core Tools finner du her.

Oppdatering
Publikasjonen «IFRS Update of standards and interpretations in issue at 31 March 2019» gir en 
oversikt over alle endringer som er vedtatt frem til 31. mars 2019.

Eksempelregnskap
Siste utgave av Good Group (International) Limited – Illustrative Consolidated Financial 
Statements er tilgjengelig her. Videre foreligger det et eksempelregnskap med et alternativt 
presentasjonsformat samt eksempelregnskap for bransjene bank, forsikring, gruvedrift, 
investeringsfond, petroleum og eiendom. Disse er tilgjengelige her. Siste utgave av Good Group 
(International) Limited – Illustrative Interim Condensed Consolidated Financial Statements er 
tilgjengelig her.

Notesjekkliste
«International GAAP Disclosure Checklist – februar 2019» er tilgjengelig her. Sjekklisten omfatter 
noteopplysninger etter IFRS som foretakene må gi eller oppfordres til å gi. Denne versjonen er 
oppdatert i forhold til regnskapsperioder som avsluttes 30. juni 2019 eller senere.

Praksisundersøkelsen IFRS 16 ESEF Børs- og IFRS-
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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/$FILE/ey-good-group-international-limited-illustrative-consolidated-financial-statements-december-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-good-group-international-limited-illustrative-consolidated-financial-statements-december-2018/$FILE/ey-good-group-international-limited-illustrative-consolidated-financial-statements-december-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ctools-good-group-interim-march-2019/$FILE/ey-ctools-good-group-interim-march-2019.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ctools-ifrs-disclosure-checklist-march-2019/$FILE/ey-ctools-ifrs-disclosure-checklist-march-2019.pdf


Andre nylig utgitte publikasjoner 

Nedenfor følger en oversikt over EYs utgitte IFRS-publikasjoner i perioden april til juni 2019. En 
komplett oversikt over aktuelle publikasjoner finnes på ey.com/no/ifrs. 

IFRS developments
• ►IFRS Developments Issue 147: Curing of a credit impaired financial asset

• ►IFRS Developments Issue 148: IBOR reform - the IASB’s proposals, part 3

• IFRS Developments Issue 149: Sale of output by a joint operator

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

• ►Fourth technical discussion of the IASB’s TRG for IFRS 17 Insurance Contracts (mai 2019)

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

Praksisundersøkelsen IFRS 16 ESEF Børs- og IFRS-
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http://www.ey.com/no/ifrs
http://.  
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ifrs-developments-issue-147-curing-of-a-credit-impaired-financial-asset/$FILE/ey-ifrs-developments-issue-147-curing-of-a-credit-impaired-financial-asset.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ifrs-ibor-reform-the-iasbs-proposals-part-3/$FILE/ey-ifrs-ibor-reform-the-iasbs-proposals-part-3.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-Devel149-Sale-of-output-JO-May-2019/$FILE/ey-Devel149-Sale-of-output-JO-May-2019.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-iaa-iasb-meetings-april-2019/%24File/ey-iaa-iasb-meetings-apr.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-iaa-ifrs-17-insurance-trg-april-2019/$File/ey-iaa-ifrs-17-insurance-trg-april-2019.pdf
http://eycompreview.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-insurance-accounting-alert-may-2019-new/$FILE/ey-insurance-accounting-alert-may-2019.pdf
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