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Kryptoeiendeler

Endringer i Oslo 
Børs’ IR-anbefaling

Referanserente- 
reformen

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 endringer i oppdaterte pensjonsforutsetninger fra Norsk 
RegnskapsStiftelse, IBOR-reformens regnskapsmessige konsekvenser, Oslo Børs’ IR-anbefaling, regnskapsføring av 
kryptoeiendeler, endrede samordningsregler for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger, IFRS Core Tools 
og andre publikasjoner.

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

IFRS Core ToolsSamordningsregler 
for pensjon

Andre publikasjoner

Oppdaterte 
veiledende pensjons- 
forutsetninger
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Oppdaterte veiledende pensjonsforutsetninger  

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har publisert en oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger 
per 31. august 2019. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk 
norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Veiledningen er ment som 
et utgangspunkt for foretak ved fastsettelsen av egne pensjonsforutsetninger. Utviklingen 
frem mot balansedagen kan medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegningen 
oppdateres. Veiledningen gjelder både foretak som følger IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 
Pensjonskostnader.

Etter flere år med relativ stabilitet i forutsetningene er det per 31. august 2019 flere endringer 
som kan få betydelig effekt på årsregnskapene for 2019. Diskonteringsrentene basert på både 
foretaksobligasjoner og statsobligasjoner er redusert med henholdsvis 0,8 og 0,7 prosentpoeng til 
1,8 % og 1,3 %. En nedgang i diskonteringsrenten av denne størrelsesordenen vil isolert sett kunne 
medføre en vesentlig økning i et foretaks pensjonsforpliktelse. Effekten blir imidlertid noe dempet 
av at både regulering av pensjoner under opptjening og pensjonsregulering i offentlige ordninger 
reduseres med 0,5 prosentpoeng.

Pensjonsforutsetninger Referanserente-
reformen

Endringer i Oslo Børs’ 
IR-anbefaling Kryptoeiendeler Samordningsregler for 

pensjon IFRS Core Tools Andre publikasjoner

Veiledende forutsetninger Pr. 31. august 
2019

Pr. 31. desember 
2018

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner 
(OMF)

1,8 % 2,6 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner 1,3 % 2,0 %

Forventet avkastning ved plassering i 
livselskap (NRS 6)

Ca. 4,2 % Ca. 4,3 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive 
karrieretillegg

Ca. 2,25 % Ca. 2,75 %

Regulering av pensjoner under opptjening 
i folketrygden

Ca. 2,0 % Ca. 2,5 %

Pensjonsregulering (minimum/maksimum) for 
ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 0,7 % / 2,0 % Ca. 0,8 % / 2,5 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger Ca. 1,25 % Ca. 1,75 %

Regulering av oppsatte rettigheter i 
offentlige/offentliglike ordninger

Ca. 2,0 % Ca. 2,5 %

Forventet inflasjon Ca. 1,5 % Ca. 1,5 %
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Referanserenteformen

Rentebytteavtaler og mange andre finansielle instrumenter har en rente som er fastsatt basert på 
en renteindeks. Både i Norge og resten av verden arbeides det med å etablere nye referanserenter, 
som omtalt i vårt nyhetsbrev fra april 2019. Målsetningen er at de nye referanserentene skal være 
nær risikofrie, og at de skal erstatte eksisterende referanserenter innen utgangen av 2021. Den 
norske arbeidsgruppen publiserte i september 2019 sin anbefaling om en reformert versjon av 
Norwegian Overnight Weighted Average (Nowa) som alternativ referanserente i norske kroner.

Erstatningen av eksisterende referanserenter vil ha regnskapsmessige konsekvenser, spesielt 
når det gjelder sikringsbokføring. For både kontantstrømsikringer og virkelig-verdi-sikringer må 
den sikrede risikoen være spesifikt identifisert og pålitelig målbar. For kontantstrømsikringer 
må det i tillegg være svært sannsynlig at de sikrede fremtidige kontantstrømmene vil inntreffe. 
I rentesikringer identifiseres typisk den sikrede risikoen som endring i kontantstrømmer 
eller verdiendringer som skyldes endringer i underliggende referanseindeks. Når det 
er kjent at underliggende renteindeks vil bli endret til en annen renteindeks, er det et 
spørsmål om sikringsbokføring må avsluttes fordi den sikrede risikoen, representert ved den 
underliggende renteindeksen (for eksempel NIBOR), ikke lenger vil eksistere. Videre er det for 
kontantstrømsikringer et spørsmål om de sikrede fremtidige kontantstrømmene fremdeles er 
forventet å inntreffe. Er de ikke det, må sikringsreserven reklassifiseres til resultatet. For begge 
typer sikringer vil sikringsforholdenes effektivitet bli påvirket av omleggingen av renteindeks. 

IASB publiserte 26. september 2019 endringer til IFRS 9 Finansielle instrumenter og IAS 39 
Finansielle instrumenter – innregning og måling. Gjennom midlertidige unntak fra visse krav i disse 
standardene legger IASB til rette for videreføring av sikringsbokføring i tiden frem mot overgangen 
til ny referanserente. Unntakene er pliktige å anvende for alle sikringsforhold som påvirkes av 
rentereformen. 

Unntakene gjelder ved vurderingen av hvorvidt en fremtidig transaksjon er svært sannsynlig, når 
beløp ført i sikringsreserven i egenkapitalen skal reklassifiseres til resultatet, og vurderingen av om 
det foreligger en økonomisk sammenheng mellom sikringsinstrumentet og sikringsobjektet. 

Oppsummert innebærer de ulike unntakene at det for sikringsformål kan antas at referanserenten 
som de sikrede kontantstrømmene eller sikringsinstrumentet er basert på, ikke endres som følge 
av rentereformen. I tillegg gis det lettelser fra kravet om at en risikokomponent skal være separat 
identifiserbar når komponenten er en referanserente som er påvirket av rentereformen.

Unntakene gjelder til det ikke lenger er usikkerhet knyttet til beløp eller tidspunkt for 
kontantstrømmer som følge av rentereformen. Dette er med mindre det aktuelle sikringsforholdet 
for eksempel opphører eller dersom hele den aktuelle sikringsreserven er reklassifisert til resultatet 
før usikkerheten knyttet til rentereformen er avklart.

IFRS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger er endret ved innføring av krav til tilleggs-
opplysninger når de over nevnte unntakene benyttes. Endringene trer i kraft 1. januar 2020, 
og tidliganvendelse er tillatt.

Les mer i vår publikasjon IFRS Developments Issue 152: IBOR reform: publication of the phase one 
amendments and commencement of phase two. 

IASB har igangsatt andre fase av IBOR-prosjektet. Problemstillinger som kan oppstå når overgangen 
til ny referanserente implementeres er tema i fortsettelsen.

Pensjonsforutsetninger Referanserente-
reformen

Endringer i Oslo Børs’ 
IR-anbefaling Kryptoeiendeler Samordningsregler for 

pensjon IFRS Core Tools Andre publikasjoner
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Endringer i Oslo Børs’ IR-anbefaling   

Oslo Børs har i 2019 gjort flere endringer i sin IR-anbefaling. I tillegg til endringer knyttet til 
analysedekning og konsensusestimater, analytikerkontakt, aksjeanalyser og samfunnsansvar, har 
anbefalingene til delårsrapportering blitt justert. 

Oslo Børs anbefaler fortsatt at foretak bør offentliggjøre delårsrapporter for første og tredje kvartal, 
og at disse bør avlegges i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. I anbefalingens punkt 2.1 er det 
imidlertid nå lagt opp til et alternativ til IAS 34-rapportering, en såkalt forenklet delårsrapport, som 
skal inneholde følgende:

• Resultatoppstilling

• Balanseoppstilling

• Kontantstrømoppstilling

• Noteinformasjon som vurderes som viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat

• Omtale av utvikling og resultat i perioden

Disse bestanddelene inngår også i en delårsrapport i henhold til IAS 34, men dersom foretak velger 
det alternative formatet for delårsrapportering vil de stå friere til å utforme rapporten etter eget 
ønske. Det vil heller ikke lenger være nødvendig å skille mellom selve delårsregnskapet og øvrige 
deler av rapporten. En mulig konsekvens av det alternative formatet er redusert sammenlignbarhet 
mellom selskaper.

Oslo Børs skriver videre at regnskapsprinsippene som anvendes i denne rapporten «bør være 
i samsvar med IFRS eller tilsvarende for selskaper som rapporterer etter andre anerkjente 
regnskapsprinsipper tilsvarende IFRS.» 

Anbefalingen er tilgjengelig på Oslo Børs’ hjemmeside.

Pensjonsforutsetninger Referanserente-
reformen

Endringer i Oslo Børs’ 
IR-anbefaling Kryptoeiendeler Samordningsregler for 
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IFRIC publiserte i juni en agendabeslutning som redegjør for regnskapsføring av kryptoeiendeler. 
IFRIC har kun vurdert regnskapsføringen fra en investor eller eiers ståsted, og ikke utsteders 
behandling av såkalte initial coin offerings (ICO-er).

I agendabeslutningen konkluderte IFRIC med at en investering i kryptoeiendeler oppfyller 
definisjonen av en immateriell eiendel i IAS 38 Immaterielle eiendeler fordi de er identifiserbare, 
ikke-monetære eiendeler, uten fysisk substans. Eiendelene er identifiserbare fordi de kan skilles fra 
eieren og selges eller overføres individuelt, og de ikke gir eieren rett til å motta et fastsatt antall 
valutaenheter. I den grad kryptoeiendeler omsettes som en del av foretakets ordinære virksomhet 
vil IAS 2 Beholdninger komme til anvendelse. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom meglere 
og forhandlere kjøper kryptoeiendeler for videresalg.

Ifølge IAS 32 Finansielle instrumenter – Presentasjon er kontanter finansielle eiendeler fordi de 
representerer et byttemiddel. Kontanter er derfor grunnlaget som alle transaksjoner blir målt 
til og innregnet med i finansregnskapet. Selv om enkelte kryptoeiendeler i dag kan brukes som 
betalingsmiddel for varer og tjenester hos et begrenset antall betalingssteder, er IFRICs oppfatning 
at ingen kryptoeiendeler hittil har fått en så allment akseptert rolle som byttemiddel og grunnlag for 
måling av transaksjoner og tjenester at de kan regnes som kontanter. Kryptoeiendeler vil heller ikke 
oppfylle definisjonen av en finansiell eiendel fordi de hverken er kontanter, egenkapitalinstrumenter 
i et annet foretak, kontraktfestede rettigheter til å motta eller bytte andre finansielle eiendeler eller 
kontrakter som gjøres opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter.

Se nærmere omtale av regnskapsføring av kryptoeiendeler i Applying IFRS: Accounting by holders 
of crypto-assets og IFRS Developments Issue 150: Holdings of cryptocurrencies.

Kryptoeiendeler

Pensjonsforutsetninger Referanserente-
reformen
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I august justerte Norsk RegnskapsStiftelse veiledningen om endring av alderspensjons- og 
samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger. Veiledningen omhandler 
tidspunktet for når endringer av alderspensjons- og samordningsreglene for nåværende offentlig 
tjenestepensjonsordning skal anses å ha skjedd etter NRS 6 Pensjonskostnader og IAS 19 Ytelser til 
ansatte. Videre omhandles tidspunktet og fremgangsmåten for innregning av endringer.

Drøftelsen i veiledningen tar utgangspunkt i bestemmelsene i IAS 19, men veiledningen er ikke 
bindende ved anvendelsen av IAS 19 siden den ikke er utarbeidet av IASB eller IFRIC. Veiledningen 
vil imidlertid være bindende ved anvendelsen av NRS 6.

Bakgrunnen for endringen i veiledningen er endringer i lov om Statens Pensjonskasse, 
Samordningsloven og enkelte andre lover som har betydning for innholdet i pensjonsløftet 
innenfor offentlig sektor. Endringene har videre blitt innarbeidet i tariffavtalen med Kommunenes 
Sentralforbund (KS) og vil gjelde både statlig og kommunal sektor. 

Vurderingen av endringen er gjort separat for årskullene 1954-1958 som beholder dagens 
tjenestepensjonsordning og årskullene 1959-1962 som får en avtrappende individuell 
garantibestemmelse. Årskullene 1963 og yngre vil være omfattet av den nye modellen. For alle 
årskullene vurderes endringen av samordningsreglene å utgjøre en planendring som anses å ha 
skjedd med virkning fra juni 2019.

Ny alderspensjon for ansatte med særaldersgrense og som er født i 1963 og senere, ny AFP-
ordning for årskullene 1963 og yngre, samt alderspensjon for allerede løpende uførepensjoner, 
er fortsatt ikke endelig vedtatt. I påvente av endringer må foretak behandle slike forhold med 
utgangspunkt i dagens bestemmelser.

Veiledningen anses som god regnskapsskikk fra og med tidspunktet for offentliggjøringen og finnes 
i sin helhet på Norsk Regnskapsstiftelses hjemmesider. 

Samordningsregler for pensjon    

Pensjonsforutsetninger Referanserente-
reformen
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IFRS Core Tools 

Vår tjeneste IFRS Core Tools er en samling av hjelpemidler til bruk ved anvendelse av IFRS. 
Tjenesten omfatter IFRS Update, som gir en lettfattelig oversikt over endringer i IFRS-er som 
gjelder for første gang i inneværende regnskapsperiode og 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 30 September 2019 
gir en oversikt over alle endringer som er vedtatt av IASB frem til 30. september 2019.

Eksempelregnskap

Siste utgave av Good Group (International) Limited – Illustrative Consolidated Financial Statement 
(December 2019) 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 – August 2019 er tilgjengelig her. Sjekklisten omfatter 
noteopplysninger etter IFRS som foretakene må gi eller oppfordres til å gi. Denne versjonen er 
oppdatert for regnskapsperioder som avsluttes 30. juni 2019 eller senere.

Pensjonsforutsetninger Referanserente-
reformen
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Nedenfor følger en oversikt over EYs utgitte IFRS-publikasjoner i perioden juli til september 2019. 
En komplett oversikt over aktuelle publikasjoner finnes på ey.com/no/ifrs.

IFRS developments
• ►IFRS Developments Issue 150: Holdings of cryptocurrencies

• IFRS Developments Issue 151: IBOR reform – finalisation of Phase 1

• IFRS Developments Issue 152: IBOR reform: publication of the phase 1 
amendments and commencement of phase 2

Applying IFRS 
• ►Applying IFRS – Accounting for leases relating to a joint operation

• Applying IFRS – Accounting by holders of crypto-assets

• Applying IFRS: A closer look at IFRS 15, the revenue recognition standard 
(Updated September 2019)

Øvrige publikasjoner
• ►Insurance Accounting Alert - IASB proposes amendments to IFRS 17 (June 2019)

• IFRS adopted by the European Union 30 June 2019

Andre publikasjoner     
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