
II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

FÖRORDNINGAR 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2067 

av den 22 november 2016 

om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella 
redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1606/2002 vad gäller den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och 

av följande skäl: 

(1)  Genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar 
som förelåg per den 15 oktober 2008. 

(2)  Den 24 juli 2014 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den internationella finansiella 
rapporteringsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument. Mot bakgrund av de problem som uppstod under 
finanskrisen vad gäller finansiell rapportering av finansiella instrument, syftar standarden till att förbättra sådan 
rapportering. I synnerhet svarar IFRS 9 på behovet av att övergå till en mer framåtblickande modell för 
redovisning av förväntade förluster på finansiella tillgångar, vilket har efterfrågats av G20-gruppen. 

(3)  Av konsekvensskäl medför antagandet av IFRS 9 följdändringar av IAS (International Accounting Standard) 1, IAS 2, 
IAS 8, IAS 10, IAS 12, IAS 20, IAS 21, IAS 23, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 37, IAS 39, IFRS 
(International Financial Reporting Standard) 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7, IFRS 13, Ifric (Interpretation of 
the International Financial Reporting Interpretations Committee) 2, Ifric 5, Ifric 10, Ifric 12, Ifric 16, Ifric 19 och 
tolkning av Standing Interpretations Committee (SIC) 27 för att säkerställa samstämmighet mellan internationella 
redovisningsstandarder. För att säkerställa samstämmighet med unionens lagstiftning har en följdändring av 
IAS 39, som rör säkringsredovisning till verkligt värde, däremot inte gjorts i denna förordning. Genom IFRS 9 
upphävs dessutom Ifric 9. 

(4)  Mot bakgrund av samråd med European Financial Reporting Advisory Group och efter beaktande av de aspekter som 
togs upp inom detta samråd, särskilt hur tillämpningen av IFRS 9 påverkar försäkringssektorn, har man kommit 
fram till att IFRS 9 uppfyller de kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002. 

(5)  Internationella redovisningsstandarder måste antas av kommissionen utan dröjsmål så att investerarnas förståelse 
och förtroende inte äventyras. I samband med godkännandet av IFRS 9 konstateras det dock att 
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(1) EGT L 243, 11.9.2002, s. 1. 
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder 

i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1). 



försäkringssektorn behöver en möjlighet att frivilligt skjuta upp tillämpningen av standarden. IASB har börjat 
arbeta på denna fråga och förväntas lägga fram ett förslag för att nå en gemensam, internationellt erkänd lösning. 
Om de bestämmelser som antagits av IASB före den 31 juli 2016 inte anses vara tillfredsställande avser dock 
kommissionen att göra det möjligt för försäkringssektorn att inte tillämpa IFRS 9 under en begränsad tidsperiod. 

(6)  Förordning (EG) nr 1126/2008 bör därför ändras i enlighet med detta. 

(7)  De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för 
redovisningsfrågor. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

1. Bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ska ändras på följande sätt: 

a)  Den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument ska infogas i enlighet med bilagan 
till denna förordning. 

b)  Följande internationella redovisningsstandarder ska ändras i enlighet med IFRS 9 Finansiella instrument i enlighet med 
bilagan till denna förordning: 

i)  IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 

ii)  IAS 2 Varulager 

iii)  IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel 

iv)  IAS 10 Händelser efter rapportperioden 

v)  IAS 12 Inkomstskatter 

vi)  IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd 

vii)  IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser 

viii)  IAS 23 Låneutgifter 

ix)  IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures 

x)  IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering 

xi)  IAS 33 Resultat per aktie 

xii)  IAS 36 Nedskrivningar 

xiii)  IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 

xiv)  IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 

xv)  IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas 

xvi)  IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar 

xvii)  IFRS 3 Rörelseförvärv 

xviii)  IFRS 4 Försäkringsavtal 

xix)  IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter 

xx)  IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar 

xxi)  IFRS 13 Värdering till verkligt värde 

xxii)  Tolkningar av International Financial Reporting Interpretations Committee Ifric 2 Medlemsandelar i ekonomiska 
föreningar och liknande instrument 
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xxiii)  Ifric 5 Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder 

xxiv)  Ifric 10 Delårsrapportering och nedskrivningar 

xxv)  Ifric 12 Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster 

xxvi)  Ifric 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet 

xxvii)  Ifric 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument 

xxviii)  Tolkning av Standing Interpretations Committee SIC 27 Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner 
som innefattar ett leasingavtal 

c)  IFRIC 9 Ny bedömning av inbäddade derivat ska upphöra att gälla i enlighet med IFRS 9 såsom anges i bilagan till denna 
förordning. 

2. Alla företag ska upphöra att tillämpa följande bestämmelser vad gäller hänvisningarna till IFRS 9 från och med den 
första dagen av deras första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare: 

a)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1254/2012 (1). 

b)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1255/2012 (2). 

c)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 183/2013 (3). 

d)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 313/2013 (4). 

e)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1174/2013 (5). 

f)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1361/2014 (6). 

g)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) 2015/28 (7). 

h)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) 2015/2173 (8). 
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(1) Kommissionens förordning (EU) nr 1254/2012 av den 11 december 2012 om ändring av kommissionens förordning (EG) 
nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1606/2002 vad gäller IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011) och IAS 28 (2011) (EUT L 360, 29.12.2012, s. 1). 

(2) Kommissionens förordning (EU) nr 1255/2012 av den 11 december 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande 
av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på de 
internationella redovisningsstandarderna International Accounting standard 12, International Financial Reporting Standard 1 och 13, 
samt tolkning nr 20 från International Financial Reporting Interpretations Committee (EUT L 360, 29.12.2012, s. 78). 

(3) Kommissionens förordning (EU) nr 183/2013 av den 4 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa 
internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller 
International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (EUT L 61, 5.3.2013, s. 6). 

(4) Kommissionens förordning (EU) nr 313/2013 av den 4 april 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa 
internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på 
separata finansiella rapporter, samarbetsarrangemang och upplysningar om andelar i andra företag: Övergångsriktlinjer (ändringar i IFR- 
standarderna 10, 11 och 12) (EUT L 95, 5.4.2013, s. 9). 

(5) Kommissionens förordning (EU) nr 1174/2013 av den 20 november 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med 
avseende på IFRS (International Financial Reporting Standards) 10 och 12 och IAS (International Accounting Standard) 27 (EUT L 312, 
21.11.2013, s. 1). 

(6) Kommissionens förordning (EU) nr 1361/2014 av den 18 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med 
avseende på IFRS (International Financial Reporting Standards) 3 och 13 och IAS (International Accounting Standard) 40 (EUT L 365, 
19.12.2014, s. 120). 

(7) Kommissionens förordning (EU) 2015/28 av den 17 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av 
vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de 
internationella finansiella rapporteringsstandarderna 2, 3 och 8 och de internationella redovisningsstandarderna 16, 24 och 38 
(EUT L 5, 9.1.2015, s. 1). 

(8) Kommissionens förordning (EU) 2015/2173 av den 24 november 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av 
vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den 
internationella redovisningsstandarden 11 (EUT L 307, 25.11.2015, s. 11). 



i)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) 2015/2441 (1). 

j)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) 2016/1703 (2). 

k)  Artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) 2016/1905 (3). 

3. Om ett företag väljer att tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 
2018, ska det tillämpa bestämmelserna i punkt 2 för de berörda räkenskapsåren. 

Artikel 2 

Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1 senast från och med den första dagen av det första 
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. 

Artikel 3 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 22 november 2016. 

På kommissionens vägnar 
Jean-Claude JUNCKER 

Ordförande  
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(1) Kommissionens förordning (EU) 2015/2441 av den 18 december 2015 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 
med avseende på internationell redovisningsstandard (IAS) 27 (EUT L 336, 23.12.2015, s. 49). 

(2) Kommissionens förordning (EU) 2016/1703 av den 22 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av 
vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de 
internationella finansiella rapporteringsstandarderna 10 och 12 och den internationella redovisningsstandarden 28 (EUT L 257, 
23.9.2016, s. 1). 

(3) Kommissionens förordning (EU) 2016/1905 av den 22 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av 
vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller 
International Financial Reporting Standard 15 (EUT L 295, 29.10.2016, s. 19). 



BILAGA 

IFRS 9 Finansiella instrument 

International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 

Finansiella instrument 

KAPITEL 1 Syfte 

1.1  Syftet med denna standard är att fastställa principer för redovisning av finansiella tillgångar och finansiella 
skulder som kommer att ge relevant och användbar information till användarna av finansiella rapporter för 
bedömning av belopp, tidpunkter och osäkerhet för ett företags framtida kassaflöden. 

KAPITEL 2 Tillämpningsområde 

2.1  Denna standard ska tillämpas av alla företag för alla typer av finansiella instrument, utom följande: 

a)  De andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures som redovisas i enlighet med 
IFRS 10 Koncernredovisning, IAS 27 Separata finansiella rapporter eller IAS 28 Innehav 
i intresseföretag och joint ventures. I vissa fall kräver eller tillåter emellertid IFRS 10, IAS 27 
eller IAS 28 att ett företag redovisar ett innehav i ett dotterföretag, intresseföretag eller joint 
venture i enlighet med vissa eller alla krav i denna standard. Företag ska också tillämpa denna 
standard på derivat på ett innehav i ett dotterföretag, intresseföretag eller joint venture 
såvida inte derivatet uppfyller definitionen på ett egetkapitalinstrument för ett företag enligt 
IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. 

b)  Rättigheter och förpliktelser enligt leasingavtal på vilka IAS 17 Leasingavtal tillämpas. Dock 
omfattas 

i)  leasingfordringar som redovisas av en leasegivare av kraven på borttagande från 
rapporten över finansiell ställning och nedskrivning i denna standard, 

ii)  finansiella leasingskulder som redovisas av en leasetagare av kraven på borttagande från 
rapporten över finansiell ställning i denna standard, och 

iii)  derivat som är inbäddade i leasingavtal av kraven för inbäddade derivat i denna 
standard. 

c)  Arbetsgivares rättigheter och förpliktelser enligt pensionsstiftelser för vilka IAS 19 
Ersättningar till anställda tillämpas. 

d) Finansiella instrument som företaget emitterat och som uppfyller definitionen av ett egetkapi
talinstrument i IAS 32 (inklusive optioner och teckningsoptioner) eller som ska klassificeras 
som egetkapitalinstrument enligt punkterna 16A och 16B eller punkterna 16C och 16D i IAS 
32. Dock ska innehavaren av sådana egetkapitalinstrument tillämpa denna standard på dessa 
instrument, såvida de inte motsvarar undantaget i a. 

e)  Rättigheter och förpliktelser till följd av (i) ett försäkringsavtal enligt definitionen i IFRS 4 
Försäkringsavtal, förutom en emittents rättigheter och förpliktelser till följd av ett 
försäkringsavtal som uppfyller definitionen på ett finansiellt garantiavtal, eller (ii) ett avtal 
som omfattas av tillämpningsområdet för IFRS 4 eftersom det innehåller en diskretionär del. 
Denna standard tillämpas emellertid på derivat som är inbäddade i ett sådant avtal som 
omfattas av tillämpningsområdet för IFRS 4 såvida derivatet i sig självt inte är ett avtal som 
omfattas av tillämpningsområdet för IFRS 4. Dessutom gäller att om en emittent av 
finansiella garantiavtal tidigare uttryckligen har försäkrat att denne betraktar sådana avtal 
som försäkringsavtal och har använt den redovisning som är tillämplig på försäkringsavtal får 
emittenten välja att tillämpa antingen denna standard eller IFRS 4 på sådana finansiella 
garantiavtal (se punkterna B2.5–B2.6). emittenten har möjlighet att göra detta val för varje 
avtal, men valet för varje avtal är oåterkalleligt, 
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f)  Alla terminskontrakt mellan en förvärvare och en säljande aktieägare om köp eller försäljning 
av ett förvärvsobjekt som kommer att leda till ett rörelseförvärv som omfattas av 
tillämpningsområdet för IFRS 3 Rörelseförvärv vid en framtida förvärvstidpunkt. Löptiden för 
terminskontraktet ska inte överstiga en period som normalt rimligen kan krävas för att 
inhämta nödvändiga godkännanden och kunna slutföra affären. 

g)  Låneåtaganden, andra än de låneåtaganden som beskrivs i punkt 2.3. En emittent av 
låneåtaganden ska dock tillämpa den minskning som krävs i denna standard på sådana 
låneåtaganden som annars inte omfattas av tillämpningsområdet för denna standard. 
Dessutom ska alla låneåtaganden omfattas av kraven på borttagande från rapporten över 
finansiell ställning i denna standard. 

h)  Finansiella instrument, avtal och förpliktelser enligt transaktioner avseende aktierelaterade 
ersättningar på vilka IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar tillämpas, förutom vad gäller avtal 
som faller inom tillämpningsområdet för punkterna 2.4–2.7 i denna standard, på vilka denna 
standard tillämpas. 

i)  Rättigheter till betalningar för att ersätta företaget för utgifter det tvingas ådra sig för att 
reglera en skuld som det redovisar som en avsättning i enlighet med IAS 37 Avsättningar, 
eventualförpliktelser och eventualtillgångar eller för vilka, under en tidigare period, det 
redovisade en avsättning i enlighet med IAS 37. 

j)  Rättigheter och förpliktelser inom tillämpningsområdet för IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder som är finansiella instrument, utom för sådana som enligt IFRS 15 ska redovisas 
i enlighet med denna standard. 

2.2  Nedskrivningskraven i denna standard ska tillämpas på sådana rättigheter som enligt IFRS 15 ska 
redovisas i enlighet med denna standard, i syfte att redovisa nedskrivningsvinster eller nedskriv
ningsförluster. 

2.3  Följande låneåtaganden omfattas av tillämpningsområdet för denna standard: 

a)  Låneåtaganden som företaget definierar som finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultatet (se punkt 4.2.2). Ett företag som har som praxis att kort efter det att lånen getts 
ut sälja de tillgångar som blivit följden av dess låneåtaganden ska tillämpa denna standard på 
alla låneåtaganden av samma slag. 

b)  Låneåtaganden som kan regleras netto med kontanter eller genom att överlämna eller 
emittera ett annat finansiellt instrument. Sådana låneåtaganden är derivat. Ett låneåtagande 
betraktas inte som att det regleras netto endast på grund av att lånet betalas ut i form av 
delbetalningar (exempelvis ett hypotekslån som betalas ut i form av delbetalningar som följer 
husuppförandets utveckling). 

c)  Ett löfte om ett lån till en ränta som ligger under marknadsränta (se punkt 4.2.1 d). 

2.4  Denna standard ska tillämpas på sådana avtal om att köpa eller sälja icke-finansiella poster som kan 
regleras netto med kontanter eller med andra finansiella instrument, eller genom byte av 
finansiella instrument, som om avtalen var finansiella instrument med undantag för de avtal som 
ingåtts och som fortfarande innehas med syftet att erhålla eller leverera en icke-finansiell post 
i enlighet med företagets förväntade behov avseende förvärv, försäljning eller förbrukning. Denna 
standard ska emellertid tillämpas på de avtal som företaget identifierar som värderade till verkligt 
värde via resultatet i enlighet med punkt 2.5. 

2.5  Ett avtal att köpa eller sälja en icke-finansiell post som kan regleras netto med kontanter eller 
andra finansiella instrument eller genom byte av finansiella instrument, som om avtalet vore ett 
finansiellt instrument, kan vara oåterkalleligen identifierade som värderade till verkligt värde via 
resultatet även om det ingicks med syftet att erhålla eller leverera en icke-finansiell post i enlighet 
med företagets förväntade behov avseende förvärv, försäljning eller förbrukning. Denna 
identifiering finns endast tillgängliga i början av avtalet och endast om den eliminerar eller 
väsentligt minskar inkonsekvenser i resultatavräkningen (”bristande överensstämmelse 
i redovisningen”), som annars skulle uppkomma genom att inte resultatavräkna det avtalet 
eftersom det är undantaget från denna standards tillämpningsområde (se punkt 2.4). 
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2.6  Det finns olika tillvägagångssätt för hur ett avtal om att köpa eller sälja icke-finansiella poster kan regleras 
netto med kontanter eller andra finansiella instrument eller genom byte av finansiella instrument 
innefattande 

a)  när avtalsvillkoren tillåter endera parten att reglera avtalet med kontanter eller med ett annat 
finansiellt instrument eller genom byte av finansiella instrument, 

b)  när möjligheten att reglera avtalet genom kontanter eller ett annat finansiellt instrument, eller genom 
byte av finansiella instrument, inte uttryckligen framgår av avtalsvillkoren, men företaget har som 
praxis att reglera liknande avtal med kontanter eller andra finansiella instrument eller genom byte av 
finansiella instrument (antingen med motparten, genom att ingå avtal med omvända villkor eller 
genom att sälja avtalet innan inlösen eller förfall), 

c)  när, avseende likartade avtal, företaget har som praxis att erhålla leverans av underliggande poster och 
att sälja dessa kort efter leverans i syfte att generera vinst på kortfristiga fluktuationer i priser eller 
genom handlarens marginal, och 

d)  när den icke-finansiella posten som omfattas av avtalet lätt kan omvandlas till kontanter. 

Ett avtal som b eller c är tillämpliga på har inte ingåtts för mottagande eller leverans av den icke-finansiella 
posten i enlighet med företagets förväntade behov avseende förvärv, försäljning eller förbrukning och faller 
följaktligen inom tillämpningsområdet för denna standard. Andra avtal på vilka punkt 2.4 är tillämpliga 
ska utvärderas för att fastställa om de ingåtts och fortfarande innehas med för mottagande eller leverans av 
den icke-finansiella posten i enlighet med företagets förväntade behov avseende förvärv, försäljning eller 
förbrukning, och följaktligen huruvida de faller inom tillämpningsområdet för denna standard. 

2.7  En utfärdad option att köpa eller sälja en icke-finansiell post som kan regleras med kontanter eller andra 
finansiella instrument eller genom byte av finansiella instrument, i enlighet med punkt 2.6 a eller 2.6 d, 
faller inom tillämpningsområdet för denna standard. Ett sådant avtal kan inte ingås för mottagande eller 
leverans av den icke-finansiella posten i enlighet med företagets förväntade behov avseende förvärv, 
försäljning eller förbrukning. 

KAPITEL 3 Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning 

3.1  DET FÖRSTA REDOVISNINGSTILLFÄLLET 

3.1.1  Ett företag ska redovisa en finansiell tillgång eller finansiell skuld i rapporten över finansiell 
ställning när, och endast när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor (se 
punkterna B3.1.1 och B3.1.2). När ett företag för första gången redovisar en finansiell tillgång ska 
den klassificeras i enlighet med punkterna 4.1.1–4.1.5 och värderas i enlighet med punkterna 5.1.1– 
5.1.3. När ett företag för första gången redovisar en finansiell skuld ska den klassificeras i enlighet 
med punkterna 4.2.1 och 4.2.2 och värderas i enlighet med punkt 5.1.1. 

Avistaköp eller avistaförsäljning av finansiella tillgångar 

3.1.2  Ett avistaköp eller en avistaförsäljning av finansiella tillgångar ska redovisas i och tas bort från 
rapporten över finansiell ställning, enligt vad som är tillämpligt, genom användande av affärsdags
redovisning eller likviddagsredovisning (se punkterna B3.1.3–B3.1.6). 

3.2  BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN ÖVER FINANSIELL STÄLLNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

3.2.1  I koncernredovisning tillämpas punkterna 3.2.2–3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 och B3.2.1–B3.2.17 på koncernnivå. 
Därför tar ett företag först in alla sina dotterföretag i koncernredovisningen enligt IFRS 10, och tillämpar 
därefter de punkterna på den koncern som detta resulterar i. 
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3.2.2  Före bedömningen av huruvida, och i vilken omfattning, borttagande från rapporten över finansiell 
ställning är lämpligt enligt punkterna 3.2.3–3.2.9 fastställer företaget huruvida dessa punkter ska 
tillämpas på en del av en finansiell tillgång (eller en del av en grupp av likartade finansiella 
tillgångar) eller en finansiell tillgång (eller en grupp av likartade finansiella tillgångar) i sin helhet, 
enligt följande. 

a)  Punkterna 3.2.3–3.2.9 tillämpas på en del av en finansiell tillgång (eller en del av en grupp av 
likartade finansiella tillgångar) endast om den del vars borttagande från rapporten över 
finansiell ställning övervägs uppfyller ett av följande tre villkor: 

i)  Delen innefattar endast särskilt identifierade kassaflöden från en finansiell tillgång (eller 
grupp med likartade finansiella tillgångar). Exempelvis, när ett företag ingår en 
räntestrip där motparten erhåller rätten till räntebetalningarna men inte till 
amorteringar av kapitalbeloppet för ett skuldinstrument tillämpas punkterna 3.2.3–3.2.9 
på räntebetalningarna. 

ii)  Delen utgörs endast av en helt och hållet proportionell andel av kassaflödena från en 
finansiell tillgång (eller grupp av likartade finansiella tillgångar). Exempelvis, när ett 
företag ingår ett avtal där motparten får rätt till 90 procent av alla kassaflöden från ett 
skuldinstrument tillämpas punkterna 3.2.3–3.2.9 på 90 procent av dessa kassaflöden. 
Om det finns fler än en motpart behöver inte varje motpart ha en proportionell andel 
av kassaflödena förutsatt att det överförande företaget har en helt och hållet 
proportionell andel. 

iii)  Delen utgörs endast av en helt och hållet proportionell andel av särskilt identifierade 
kassaflöden från en finansiell tillgång (eller grupp av likartade finansiella tillgångar). 
Exempelvis, när ett företag ingår ett avtal där motparten får rätt till 90 procent av alla 
räntebetalningar från en finansiell tillgång tillämpas punkterna 3.2.3–3.2.9 på 90 procent 
av dessa kassaflöden. Om det finns mer än en motpart behöver inte varje motpart ha en 
proportionell andel av de särskilt identifierade kassaflödena förutsatt att det 
överförande företaget har en helt och hållet proportionell andel. 

b)  I alla övriga fall tillämpas punkterna 3.2.3–3.2.9 på den finansiella tillgången i sin helhet (eller 
på gruppen av likartade finansiella tillgångar i sin helhet). Exempelvis, när ett företag överför 
(i) rätten till de första eller sista 90 procenten av kontantbetalningarna från en finansiell 
tillgång (eller grupp av finansiella tillgångar), eller (ii) rätten till 90 procent av kassaflödena 
från en grupp fordringar, men erbjuder en garanti för att kompensera köparen för eventuella 
kreditförluster upp till 8 procent av kapitalbeloppet för fordringarna, tillämpas punkterna 
3.2.3–3.2.9 på den finansiella tillgången (eller en grupp av likartade finansiella tillgångar) i sin 
helhet. 

I punkterna 3.2.3–3.2.12 hänvisar begreppet ”finansiell tillgång” till antingen en del av en finansiell 
tillgång (eller en del av en grupp av likartade finansiella tillgångar) enligt vad som identifieras 
i a ovan eller, annars, en finansiell tillgång (eller grupp av likartade finansiella tillgångar) i sin 
helhet. 

3.2.3  Ett företag ska ta bort en finansiell tillgång från rapporten över finansiell ställning endast när 

a)  de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella tillgången upphör, eller 

b)  det överför den finansiella tillgången, enligt vad som anges i punkterna 3.2.4 och 3.2.5, och 
överföringen uppfyller villkoren för borttagande från rapporten över finansiell ställning 
i enlighet med punkt 3.2.6. 

(Se punkt 3.1.2 vad gäller avistaförsäljning av finansiella tillgångar.) 
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3.2.4  Ett företag överför en finansiell tillgång endast när det antingen 

a)  överför de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaf lödena från den finansiella tillgången, 
eller 

b)  behåller de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflödena från den finansiella tillgången, 
men påtar sig en avtalsenlig förpliktelse att betala kassaflödena till en eller f lera mottagare 
i en överenskommelse som uppfyller villkoren i punkt 3.2.5. 

3.2.5  När ett företag behåller de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflödena från en finansiell 
tillgång (”ursprungstillgången”), men påtar sig en avtalsenlig förpliktelse att erlägga dessa 
kassaflöden till ett eller flera företag (”de slutliga mottagarna”), behandlar företaget transaktionen 
som en överföring av en finansiell tillgång endast om samtliga följande tre villkor är uppfyllda: 

a)  Företaget har ingen förpliktelse att betala belopp till de slutliga mottagarna såvida det inte 
erhåller motsvarande belopp från ursprungstillgången. Kortfristiga förskott från företaget, 
med rätten till fullständig återvinning av utlånat belopp plus upplupen ränta till 
marknadsränta, strider inte mot detta villkor. 

b) Företaget är förbjudet, enligt villkoren i överföringsavtalet, att sälja eller pantsätta ursprung
stillgången förutom som säkerhet för de slutliga mottagarna gällande förpliktelsen att erlägga 
kassaflöden till dem. 

c)  Företaget har en förpliktelse att vidarebefordra varje kassaflöde det erhåller å slutliga 
mottagares vägnar utan väsentlig försening. Dessutom har inte företaget rätt att återinvestera 
sådana kassaflöden, utom när det gäller investeringar i likvida medel (enligt definition i IAS 7 
Rapport över kassaflöden) under den korta betalningsperiod från inlämningsdatum till dagen 
för överföring till de slutliga mottagarna, och den intjänade räntan på sådana investeringar 
överförs till de slutliga mottagarna. 

3.2.6  När ett företag överför en finansiell tillgång (se punkt 3.2.4) ska det utvärdera i vilken grad det 
behåller de risker och fördelar som är förknippade med ägande av den finansiella tillgången. Här 
gäller: 

a)  Om företaget i allt väsentligt överför samtliga de risker och fördelar som är förknippade med 
ägande av den finansiella tillgången ska företaget ta bort den finansiella tillgången från 
rapporten över finansiell ställning och separat redovisa som tillgångar eller skulder varje 
rättighet och förpliktelse som uppkommit eller behållits vid överföringen. 

b)  Om företaget i allt väsentligt behåller alla de risker och fördelar som är förknippade med 
ägande av den finansiella tillgången ska företaget fortsätta att redovisa den finansiella 
tillgången i rapporten över finansiell ställning. 

c)  Om företaget varken överför eller behåller i allt väsentligt alla de risker och fördelar som är 
förknippade med ägande av den finansiella tillgången ska företaget bestämma huruvida det 
behållit kontrollen över den finansiella tillgången. Här gäller: 

i)  Om företaget inte har behållit kontrollen ska det ta bort den finansiella tillgången från 
rapporten över finansiell ställning och separat redovisa som tillgångar eller skulder varje 
rättighet och förpliktelse som uppkommit eller behållits vid överföringen. 

ii)  Om företaget har behållit kontrollen ska det fortsätta att redovisa tillgången i rapporten 
över finansiell ställning i den grad företaget är fortsatt engagerat i den finansiella 
tillgången (se punkt 3.2.16). 

3.2.7  Överföringen av risker och fördelar (se punkt 3.2.6) utvärderas genom att jämföra företagets exponering, 
före och efter överföringen, för variabilitet i belopp och tidpunkt för den överförda tillgångens nettokas
saflöden. Ett företag har i allt väsentligt behållit alla de risker och fördelar som är förknippade med ägandet 
av en finansiell tillgång om dess exponering mot variabilitet i nuvärdet av de framtida nettokassaflödena 
från den finansiella tillgången inte förändras betydande till följd av överföringen (exempelvis för att 
företaget har sålt en finansiell tillgång som är föremål för ett avtal att köpa tillbaka den till ett fastställt pris 
eller försäljningspriset plus en långivares avkastning). Ett företag har i allt väsentligt överfört alla de risker 
och fördelar som är förknippade med ägandet av en finansiell tillgång om dess exponering för sådan 
variabilitet inte längre är betydande i förhållande till den totala variabiliteten i nuvärdet av de framtida 
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nettokassaflöden som är förknippade med den finansiella tillgången (exempelvis för att företaget har sålt en 
finansiell tillgång med en option för att köpa tillbaka den till verkligt värde vid tidpunkten för återköpet eller 
har överfört en helt och hållet proportionell andel av kassaflödena från en större finansiell tillgång i en 
överenskommelse, såsom en så kallad ”loan sub-participation”, som uppfyller villkoren i punkt 3.2.5). 

3.2.8  Ofta kommer det att vara uppenbart om företaget har överfört eller i allt väsentligt behållit alla risker och 
fördelar som är förknippade med ägande och några beräkningar behöver inte utföras. I andra fall behöver 
företaget göra beräkningar och jämföra företagets exponering för variabilitet i nuvärdet av de framtida 
nettokassaflödena före och efter överföringen. Beräkningen och jämförelsen görs genom att som diskonter
ingssats använda en lämplig aktuell marknadsränta. All rimlig möjlig variabilitet i nettokassaflöden beaktas, 
där större vikt ges till de utfall som har större sannolikhet att inträffa. 

3.2.9  Huruvida företaget har behållit kontrollen (se punkt 3.2.6 c) över den överförda tillgången beror på 
mottagarens möjlighet att sälja tillgången. Om mottagaren har praktisk möjlighet att sälja tillgången i sin 
helhet till en fristående tredje part och ensidigt kan utnyttja denna möjlighet utan att behöva införa 
ytterligare begränsningar på överföringen har företaget inte behållit kontrollen. I alla andra fall har företaget 
behållit kontrollen. 

Överföringar som uppfyller villkoren för borttagande från rapporten över finansiell ställning 

3.2.10  Om ett företag överför en finansiell tillgång i en överföring som uppfyller villkoren för 
borttagande från rapporten över finansiell ställning i sin helhet och behåller rätten att förvalta 
tillgången mot en avgift, ska det redovisa antingen en förvaltningstillgång eller en förvaltningsskuld 
för detta förvaltningsavtal. Om den avgift som ska erhållas inte väntas kompensera företaget på ett 
lämpligt sätt för förvaltningen ska en förvaltningsskuld för förvaltningsförpliktelsen redovisas till 
verkligt värde. Om den avgift som ska erhållas väntas överstiga adekvat ersättning för 
förvaltningen ska en förvaltningstillgång redovisas för förvaltningsrätten till ett belopp som 
fastställs utifrån en fördelning av det redovisade värdet för den större finansiella tillgången 
i enlighet med punkt 3.2.13. 

3.2.11  Om, till följd av överföringen, en finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning 
i sin helhet men överföringen får till följd att företaget erhåller en ny finansiell tillgång eller påtar 
sig en ny finansiell skuld, eller en förvaltningsskuld, ska företaget redovisa den nya finansiella 
tillgången, finansiella skulden eller förvaltningsskulden till verkligt värde. 

3.2.12  När en finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning i sin helhet ska skillnaden 
mellan 

a)  det redovisade värdet (värderat vid datumet för borttagande från rapporten över finansiell 
ställning), och 

b)  erhållen ersättning (inklusive eventuell ny tillgång som erhållits efter avdrag för eventuell ny 
skuld som påtagits) 

redovisas i resultatet 

3.2.13  Om den överförda tillgången är del av en större finansiell tillgång (exempelvis när ett företag 
överför räntebetalningar som är del av ett skuldinstrument, se punkt 3.2.2 a) och den överförda 
delen uppfyller villkoren för att tas bort från rapporten över finansiell ställning i sin helhet ska det 
tidigare redovisade värdet för den större finansiella tillgången fördelas mellan den del som 
fortsätter att redovisas i rapporten över finansiell ställning och den del som tas bort från 
rapporten över finansiell ställning, baserat på de relativa verkliga värdena för dessa delar vid 
överföringstidpunkten. I detta syfte ska en förvaltningstillgång som behållits behandlas som en del 
som fortsätter att redovisas i rapporten över finansiell ställning. Skillnaden mellan 

a)  det redovisade värdet (värderat vid datumet för borttagande från rapporten över finansiell 
ställning) som fördelats på den del som tagits bort från rapporten över finansiell ställning, 
och 

b)  erhållen ersättning för den del som tagits bort från rapporten över finansiell ställning 
(inklusive eventuell ny tillgång som erhållits efter avdrag för eventuell ny skuld som påtagits) 

redovisas i resultatet 
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3.2.14  När ett företag fördelar det tidigare redovisade värdet för en större finansiell tillgång på den del som 
fortsätter att redovisas i rapporten över finansiell ställning och den del som tas bort från rapporten över 
finansiell ställning måste det verkliga värdet för den del som fortsätter att redovisas i rapporten över 
finansiell ställning värderas. Om företaget under en längre tidsperiod har sålt delar som liknar den del som 
även fortsättningsvis ska redovisas i rapporten över finansiell ställning eller det finns andra marknadstran
saktioner för sådana delar, utgör de senaste priserna vid faktiska transaktioner den bästa uppskattningen av 
delens verkliga värde. När det saknas prisnoteringar eller nyligen genomförda transaktioner till stöd för det 
verkliga värdet på den del som även fortsättningsvis ska redovisas i rapporten över finansiell ställning är 
den bästa uppskattningen av det verkliga värdet skillnaden mellan det verkliga värdet på den större 
finansiella tillgången i sin helhet och den ersättning som erhållits av motparten för den del som tas bort 
från rapporten över finansiell ställning. 

Överföringar som inte uppfyller villkoren för borttagande från rapporten över finansiell ställning 

3.2.15  Om en överföring inte leder till ett borttagande från rapporten över finansiell ställning på grund 
av att företaget i allt väsentligt har behållit alla de risker och fördelar som är förknippade med 
ägandet av den överförda tillgången ska företaget fortsätta att redovisa tillgången i sin helhet 
i rapporten över finansiell ställning och redovisa en finansiell skuld för den erhållna ersättningen. 
Under efterföljande perioder ska företaget redovisa varje intäkt från den överförda tillgången och 
varje uppkommen kostnad för den finansiella skulden. 

Fortsatt engagemang i överförda tillgångar 

3.2.16  Om ett företag varken överför eller behåller i allt väsentligt alla de risker och fördelar som är 
förknippade med ägande av en överförd tillgång och behåller kontrollen över den överförda 
tillgången fortsätter företaget att redovisa den överförda tillgången i den omfattning företaget har 
ett fortsatt engagemang i den. Den omfattning som företaget har ett fortsatt engagemang i den 
överförda tillgången är den omfattning i vilken det är exponerat för förändringar i värdet på den 
överförda tillgången. Till exempel: 

a)  När ett företags fortsatta engagemang tar formen av en garanti för den överförda tillgången 
motsvarar företagets fortsatta engagemang det lägre av (i) tillgångens belopp och (ii) det 
högsta ersättningsbelopp som företaget skulle kunna tvingas att återbetala 
(”garantibeloppet”). 

b)  När ett företags fortsatta engagemang tar formen av en utfärdad eller köpt option (eller båda) 
på den överförda tillgången motsvarar företagets engagemang beloppet för den överförda 
tillgång som företaget kan återköpa. När det gäller en utfärdad säljoption på en tillgång som 
värderas till verkligt värde begränsas företagets fortsatta engagemang dock till det lägre av 
det verkliga värdet på den överförda tillgången och optionens lösenpris (se punkt B3.2.13). 

c)  När företagets fortsatta engagemang tar formen av en kontantreglerad option eller liknande 
villkor avseende den överförda tillgången värderas företagets fortsatta engagemang på samma 
sätt som det som skulle vara följden av optioner som inte kontantregleras enligt b ovan. 

3.2.17  När ett företag fortsätter att ta upp en tillgång i redovisningen i den omfattning det har ett fortsatt 
engagemang i den redovisar också företaget en hänförlig skuld. Oaktat de andra värderingskraven 
i denna standard värderas den överförda tillgången och den hänförliga skulden på en grundval som 
återspeglar de rättigheter och förpliktelser som företaget har behållit. Den hänförliga skulden 
värderas på ett sådant sätt att det redovisade värdet netto för den överförda tillgången och den 
hänförliga skulden är 

a)  upplupet anskaffningsvärde för de rättigheter och förpliktelser som företaget behållit, om den 
överförda tillgången värderas till upplupet anskaffningsvärde, eller 

b)  som är lika med det verkliga värdet på de rättigheter och förpliktelser som företaget behållit 
vid värdering på fristående grund, om den överförda tillgången värderas till verkligt värde. 
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3.2.18  Företaget ska fortsätta att redovisa varje intäkt från den överförda tillgången till den grad som 
motsvarar dess fortsatta engagemang och redovisa varje uppkommen kostnad för den hänförliga 
skulden. 

3.2.19  Vad gäller efterföljande värdering ska redovisade förändringar i det verkliga värdet på den 
överförda tillgången och den hänförliga skulden redovisas i överensstämmelse med varandra 
i enlighet med punkt 5.7.1 och ska inte kvittas. 

3.2.20  Om ett företags fortsatta engagemang endast är en del av en finansiell tillgång (exempelvis när ett 
företag behåller en option för att återköpa en del av en överförd tillgång eller behåller en residual 
rätt som inte leder till ett bibehållande av i allt väsentligt alla de risker och fördelar som är 
förknippade med ägande och företaget behåller kontrollen) fördelar företaget det tidigare 
redovisade värdet för den finansiella tillgången på den del som det fortsätter att redovisa enligt 
fortsatta engagemang, och den del som det inte längre redovisar utifrån de relativa verkliga 
värdena för dessa delar vid överföringstidpunkten. I detta syfte tillämpas kraven i punkt 3.2.14. 
Skillnaden mellan 

a)  det redovisade värdet (värderat vid datumet för borttagande från rapporten över finansiell 
ställning) som fördelas på den del som inte längre redovisas i rapporten över finansiell 
ställning, och 

b)  erhållen ersättning för den del som inte längre redovisas i rapporten över finansiell ställning 

redovisas i resultatet 

3.2.21  Om den överförda tillgången värderas till upplupet anskaffningsvärde är alternativet i denna standard att 
identifiera en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via resultatet inte tillämpligt på den hänförliga 
skulden. 

Alla överföringar 

3.2.22  Om en överförd tillgång fortsätter att redovisas ska tillgången och den skuld som är knuten till den 
inte kvittas. På liknande sätt ska företaget inte kvitta en intäkt som uppkommer från den 
överförda tillgången mot en kostnad som uppkommer från den skuld som hänförlig till tillgången 
(se punkt 42 i IAS 32). 

3.2.23  Om överföraren tillhandahåller en säkerhet som inte utgörs av kontanter (såsom skuld- eller 
egetkapitalinstrument) till motparten beror redovisningen av säkerheten hos överförare respektive 
motparten på om mottagaren har rätt att sälja eller pantsätta säkerheten och på huruvida 
överföraren har underlåtit att betala skulden. Överföraren och motparten ska redovisa säkerheten 
enligt nedan: 

a)  Om motparten har rätt enligt avtal eller sedvänja att sälja eller pantsätta säkerheten ska 
överföraren omklassificera den tillgången i sin rapport över finansiell ställning (exempelvis 
som utlånad tillgång, pantsatt egetkapitalinstrument eller fordran enligt återköpsavtal) skilt 
från andra tillgångar. 

b)  Om motparten säljer den pantsatta säkerheten ska motparten redovisa försäljningsintäkten 
och en skuld värderad till verkligt värde för förpliktelsen att återlämna säkerheten. 

c)  Om överföraren underlåter att betala enligt avtalsvillkoren och inte längre har rätt att lösa in 
säkerheten ska överföraren ta bort säkerheten från rapporten över finansiell ställning och 
motparten ska redovisa säkerheten som sin tillgång som vid första redovisningstillfället 
redovisas till verkligt värde eller, om motparten redan har sålt säkerheten, från rapporten 
över finansiell ställning ta bort sin förpliktelse att återlämna säkerheten. 

d)  Med undantag av vad som anges i c ska överföraren fortsätta att redovisa säkerheten som sin 
tillgång och motparten ska inte redovisa säkerheten som en tillgång. 

3.3  BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN ÖVER FINANSIELL STÄLLNING AV FINANSIELLA SKULDER 

3.3.1  Ett företag ska ta bort en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) från sin rapport över 
finansiell ställning endast när den är utsläckt, dvs. när den förpliktelse som är angiven i avtalet 
fullgörs, annulleras eller upphör. 
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3.3.2  Ett byte mellan en befintlig låntagare och långivare av skuldinstrument med villkor som i allt 
väsentligt är olika ska redovisas som en utsläckning av den gamla finansiella skulden och 
redovisning av en ny finansiell skuld. På motsvarande sätt ska en modifiering i betydande 
utsträckning av villkoren för en finansiell skuld eller del av den (oavsett om den är hänförlig till 
låntagarens finansiella svårigheter eller ej) redovisas som en utsläckning av den ursprungliga 
finansiella skulden och redovisning av en ny finansiell skuld. 

3.3.3  Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som 
utsläckts eller överförts till en annan part och en ersättning som erlagts, inklusive överförda 
tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, ska redovisas i resultatet. 

3.3.4  Om ett företag återköper en del av en finansiell skuld ska företaget fördela det tidigare redovisade värdet 
för den finansiella skulden på den del som fortsätter att bli redovisad och den del som tas bort från 
rapporten över finansiell ställning utifrån de relativa verkliga värdena för dessa delar vid 
återköpstidpunkten. Skillnaden mellan (a) det redovisade värdet som fördelats på den del som tagits bort 
från rapporten över finansiell ställning och (b) erlagd ersättning, inklusive överförda tillgångar som inte är 
kontanter eller påtagna skulder, för den del som tagits bort från rapporten över finansiell ställning, ska 
redovisas i resultatet. 

KAPITEL 4 Klassificering 

4.1  KLASSIFICERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

4.1.1  Om inte punkt 4.1.5 gäller ska ett företag klassificera finansiella tillgångar som därefter värderade 
till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat eller verkligt värde via 
resultatet på grundval av både 

a)  företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella tillgångar, och 

b)  egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången. 

4.1.2  En finansiell tillgång ska värderas till upplupet anskaffningsvärde om båda följande villkor är 
uppfyllda: 

a)  Den finansiella tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha 
finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden. 

b)  De avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet. 

Punkterna B4.1.1–B4.1.26 ger vägledning om hur man tillämpar dessa villkor. 

4.1.2A  En finansiell tillgång ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat om båda följande villkor 
är uppfyllda: 

a)  Den finansiella tillgången innehas enligt en affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att 
samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar. 

b)  De avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet. 

Punkterna B4.1.1–B4.1.26 ger vägledning om hur man tillämpar dessa villkor. 

4.1.3  Vid tillämpning av punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b 

a)  är den finansiella tillgångens verkliga värde kapitalbeloppet vid första redovisningstillfället. 
Punkt B4.1.7B ger ytterligare vägledning beträffande innebörden av kapitalbeloppet. 
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b)  Ränta utgörs av ersättning för pengars tidsvärde, för kreditrisker som är kopplade till det 
utestående kapitalbeloppet under en viss tid och för andra grundläggande utlåningsrisker och 
-kostnader samt en vinstmarginal. Punkterna B4.1.7A och B4.1.9A–B4.1.9E ger ytterligare 
vägledning beträffande innebörden av ränta, inbegripet definitionen av pengars tidsvärde. 

4.1.4  En finansiell tillgång ska värderas till verkligt värde via resultatet om den inte värderas till 
upplupet anskaffningsvärde i enlighet med punkt 4.1.2 eller till verkligt värde via övrigt 
totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A. Ett företag kan dock göra ett oåterkalleligt val vid första 
redovisningstillfället för särskilda investeringar i egetkapitalinstrument som annars skulle värderas 
till verkligt värde via resultatet för att redovisa efterföljande förändringar i verkligt värde i övrigt 
totalresultat (se punkterna 5.7.5–5.7.6). 

Möjlighet att identifiera en finansiell tillgång värderad till verkligt värde via resultatet 

4.1.5  Trots punkterna 4.1.1–4.1.4 kan ett företag, vid första redovisningstillfället, oåterkalleligen 
identifiera en finansiell tillgång som värderad till verkligt värde via resultatet om detta eliminerar 
eller i betydande utsträckning minskar inkonsekvenser i värdering eller redovisning (”bristande 
överensstämmelse i redovisningen”) som annars skulle uppkomma vid värdering av tillgångar eller 
skulder eller redovisning av vinsterna och förlusterna avseende dem på olika grunder (se 
punkterna B4.1.29–B4.1.32). 

4.2  KLASSIFICERING AV FINANSIELLA SKULDER 

4.2.1  Ett företag ska klassificera alla finansiella skulder som därefter värderade till upplupet 
anskaffningsvärde, med undantag av 

a)  finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet; sådana skulder, inklusive derivat 
som är skulder, ska därefter värderas till verkligt värde, 

b)  finansiella skulder som uppkommer när en överföring av en finansiell tillgång inte uppfyller 
villkoren för att tas bort från rapporten över finansiell ställning eller när fortsatt engagemang 
är tillämpligt; punkterna 3.2.15 och 3.2.17 tillämpas på värderingen av sådana finansiella 
skulder, 

c)  finansiella garantiavtal; efter det första redovisningstillfället ska en emittent av ett sådant 
avtal (om inte punkt 4.2.1 a eller b är tillämplig) värdera avtalet till det högre av 

i)  beloppet i den förlustreserv som fastställs i enlighet med punkt 5.5, och 

ii)  det belopp som ursprungligen redovisades (se punkt 5.1.1) efter avdrag, i tillämpliga fall, 
för det ackumulerade belopp som redovisas i enlighet med IFRS 15, 

d)  ett åtagande om ett lån till en ränta som ligger under marknadsränta; en emittent av ett 
sådant löfte ska (om inte punkt 4.2.1 a är tillämplig) redovisa det till det högre av 

i)  beloppet i den förlustreserv som fastställs i enlighet med punkt 5.5, och 

ii)  det belopp som ursprungligen redovisades (se punkt 5.1.1) efter avdrag, i tillämpliga fall, 
för det ackumulerade belopp som redovisas i enlighet med IFRS 15, 

e)  villkorad köpeskilling som erkänns av en förvärvare, i samband med ett rörelseförvärv som 
omfattas av IFRS 3. Sådan villkorad köpeskilling ska därefter värderas till verkligt värde med 
förändringar som redovisas i resultatet. 
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Möjlighet att identifiera en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via resultatet 

4.2.2  Ett företag kan, vid första redovisningstillfället, oåterkalleligen identifiera en finansiell skuld som 
värderad till verkligt värde via resultatet när så tillåts enligt punkt 4.3.5, eller när detta leder till 
mer relevant information, eftersom 

a)  den eliminerar eller i betydande utsträckning minskar inkonsekvenser i värdering eller 
redovisning (”bristande överensstämmelse i redovisningen”) som annars skulle uppkomma 
vid värdering av tillgångar eller skulder eller redovisning av vinsterna och förlusterna 
avseende dem på olika grunder (se punkterna B4.1.29–B4.1.32), eller 

b)  en grupp av finansiella skulder eller finansiella tillgångar och finansiella skulder som förvaltas 
och dess resultat utvärderas baserat på verkligt värde, i enlighet med en dokumenterad 
riskhanterings- eller investeringsstrategi och information om gruppen tillhandahålls internt 
på denna grund till företagets nyckelpersoner i ledande ställning (enligt definition i IAS 24 
Upplysningar om närstående), exempelvis företagets styrelse och verkställande direktör (se 
punkterna B4.1.33–B4.1.36). 

4.3  INBÄDDADE DERIVAT 

4.3.1  Ett inbäddat derivat är en del av ett sammansatt kontrakt som också omfattar ett värdkontrakt som inte är 
ett derivat, vilket innebär att vissa av det sammansatta instrumentets kassaflöden varierar på ett sätt som 
liknar kassaflödena för fristående derivat. Ett inbäddat derivat ger upphov till modifieringar i vissa eller 
samtliga av de kassaflöden som annars skulle uppkomma enligt avtalet enligt en angiven räntesats, ett pris 
på ett finansiellt instrument, ett råvarupris, en valutakurs, ett pris- eller ränteindex, ett kreditbetyg eller 
kreditindex eller en annan variabel, förutsatt att variabeln inte är specifik för någon avtalspart när det gäller 
en icke-finansiell variabel. Ett derivat som är knutet till ett finansiellt instrument men som är avtalsenligt 
överlåtbart oberoende av detta instrument, eller har en annan motpart, är inte ett inbäddat derivat utan ett 
separat finansiellt instrument. 

Sammansatta kontrakt med finansiella värdtillgångar 

4.3.2  Om ett sammansatt kontrakt innehåller en värd som är en tillgång inom tillämpningsområdet för 
denna standard ska företaget tillämpa kraven i punkterna 4.1.1–4.1.5 för hela det sammansatta 
kontraktet. 

Andra sammansatta kontrakt 

4.3.3  Om ett sammansatt kontrakt innehåller en värd som inte är en tillgång inom tillämpningsområdet 
för denna standard ska ett inbäddat derivat skiljas från värdkontraktet och redovisas som ett 
derivat i enlighet med denna standard endast om 

a)  det inbäddade derivatets ekonomiska egenskaper och risker inte är nära förknippade med 
värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker (se punkterna B4.3.5 och B4.3.8), 

b)  ett separat instrument med samma villkor som det inbäddade derivatet skulle uppfylla 
definitionen på ett derivat, och 

c)  det sammansatta kontraktet inte värderas till verkligt värde med förändringar i verkligt värde 
redovisade i resultatet (dvs. ett derivat som är inbäddat i en finansiell skuld värderad till 
verkligt värde via resultatet avskiljs inte). 

4.3.4  Om ett inbäddat derivat avskiljs ska värdkontraktet redovisas i enlighet med tillämpliga standarder. 
Denna standard behandlar inte huruvida ett inbäddat derivat ska redovisas separat i rapporten 
över finansiell ställning. 

4.3.5  Trots punkterna 4.3.3 och 4.3.4, i det fall ett kontrakt innehåller ett eller f lera inbäddade derivat 
och värden inte är en tillgång inom tillämpningsområdet för denna standard, kan ett företag 
identifiera hela det sammansatta kontraktet som värderat till verkligt värde via resultatet såvida 

a)  det inbäddade derivatet (eller derivaten) inte i betydande utsträckning modifierar de 
kassaflöden som annars skulle krävas enligt avtalet, eller 

29.11.2016 L 323/15 Europeiska unionens officiella tidning SV     



b)  det tydligt framgår, med liten eller ingen analys, när ett liknande sammansatt instrument först 
beaktas, att avskiljande av det inbäddade derivatet (eller derivaten) är förbjudet, såsom en 
option med rätt till förtida inlösen som är inbäddad i ett lån som tillåter innehavaren att 
i förväg betala lånet motsvarande ungefär dess upplupna anskaffningsvärde. 

4.3.6  Om ett företag enligt denna standard måste avskilja ett inbäddat derivat från dess värd, men inte 
kan värdera det inbäddade derivatet separat vare sig vid anskaffningen eller vid slutet av en 
efterföljande rapportperiod, ska det identifiera hela det sammansatta kontraktet som värderat till 
verkligt värde via resultatet. 

4.3.7  Om ett företag inte på ett tillförlitligt sätt kan värdera ett inbäddat derivat till verkligt värde utifrån 
derivatets villkor och krav är det inbäddade derivatets verkliga värde skillnaden mellan det sammansatta 
kontraktets verkliga värde och värdkontraktets verkliga värde. Om företaget inte kan värdera det inbäddade 
derivatet till verkligt värde med denna metod tillämpas punkt 4.3.6 och det sammansatta kontraktet 
identifieras som värderat till verkligt värde via resultatet. 

4.4  OMKLASSIFICERING 

4.4.1  Endast när ett företag byter affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar ska företaget 
omklassificera alla berörda finansiella tillgångar i enlighet med punkterna 4.1.1–4.1.4. Se punkterna 
5.6.1–5.6.7, B4.4.1–B4.4.3 och B5.6.1–B5.6.2 för ytterligare vägledning om omklassificering av 
finansiella tillgångar. 

4.4.2  Ett företag får inte omklassificera någon finansiell skuld. 

4.4.3  Följande ändrade omständigheter betraktas inte som omklassificeringar enligt punkterna 4.4.1–4.4.2: 

a)  En post som tidigare har varit ett identifierat och effektivt säkringsinstrument i en kassaflödessäkring 
eller nettoinvesteringssäkring utgör inte längre ett sådant. 

b) En post blir ett identifierat och effektivt säkringsinstrument i en kassaflödessäkring eller nettoinvester
ingssäkring. 

c)  Förändringar i värdering i enlighet med avsnitt 6.7. 

KAPITEL 5 Värdering 

5.1  FÖRSTA VÄRDERINGEN 

5.1.1  Med undantag för kundfordringar som omfattas av punkt 5.1.3 ska ett företag vid första 
redovisningstillfället värdera en finansiell tillgång eller finansiell skuld till det verkliga värdet plus 
eller minus, när det gäller en finansiell tillgång eller finansiell skuld som inte värderas till verkligt 
värde via resultatet, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission av 
den finansiella tillgången eller finansiella skulden. 

5.1.1A  Om det verkliga värdet för den finansiella tillgången eller finansiella skulden vid första 
redovisningstillfället skiljer sig från transaktionspriset ska ett företag dock tillämpa punkt B5.1.2A. 

5.1.2  När ett företag använder likviddagsredovisning för en tillgång som därefter värderas till upplupet 
anskaffningsvärde redovisas tillgången vid första redovisningstillfället till sitt verkliga värde på affärsdagen 
(se punkterna B3.1.3–B3.1.6). 

5.1.3  Trots kravet i punkt 5.1.1 ska ett företag vid första redovisningstillfället värdera kundfordringar som inte 
har en betydande finansieringskomponent (som fastställts i enlighet med IFRS 15) till deras transaktionspris 
(enligt definitionen i IFRS 15). 
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5.2  EFTERFÖLJANDE VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

5.2.1  Efter det första redovisningstillfället ska ett företag värdera en finansiell tillgång i enlighet med 
punkterna 4.1.1–4.1.5 till 

a)  upplupet anskaffningsvärde, 

b)  verkligt värde via övrigt totalresultat, eller 

c)  verkligt värde via resultatet. 

5.2.2  Ett företag ska tillämpa nedskrivningskraven i avsnitt 5.5 på finansiella tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde i enlighet med punkt 4.1.2 samt på finansiella tillgångar som värderas 
till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A. 

5.2.3  Ett företag ska tillämpa kraven på säkringsredovisning i punkterna 6.5.8–6.5.14 (och, i tillämpliga 
fall, i punkterna 89–94 i IAS 39 för säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av 
ränterisk) på en finansiell tillgång som identifieras som en säkrad post (1). 

5.3  EFTERFÖLJANDE VÄRDERING AV FINANSIELLA SKULDER 

5.3.1  Efter det första redovisningstillfället ska ett företag värdera en finansiell skuld i enlighet med 
punkterna 4.2.1–4.2.2. 

5.3.2  Ett företag ska tillämpa kraven på säkringsredovisning i punkterna 6.5.8–6.5.14 (och, i tillämpliga 
fall, i punkterna 89–94 i IAS 39 för säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av 
ränterisk) på en finansiell skuld som identifieras som en säkrad post. 

5.4  VÄRDERING AV UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE 

Finansiella tillgångar 

Effektivräntemetoden 

5.4.1  Ränteintäkter ska beräknas med effektivräntemetoden (se bilaga A och punkterna B5.4.1–B5.4.7). 
Denna ska beräknas genom tillämpning av effektivräntan på det redovisade bruttovärdet för en 
finansiell tillgång med undantag av följande: 

a)  Köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar. För dessa finansiella tillgångar ska 
företaget tillämpa kreditjusterad effektivränta på en finansiell tillgångs upplupna 
anskaffningsvärde från första redovisningstillfället. 

b)  Finansiella tillgångar som inte är köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar 
men som senare har blivit kreditförsämrade finansiella tillgångar. För dessa finansiella 
tillgångar ska företaget tillämpa effektivräntan på den finansiella tillgångens upplupna 
anskaffningsvärde under efterföljande rapporteringsperioder. 

5.4.2 Ett företag som inom en rapporteringsperiod beräknar ränteintäkter genom tillämpning av effektivrän
temetoden på det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång i enlighet med punkt 5.4.1 b ska 
under efterföljande rapporteringsperioder beräkna ränteintäkter genom tillämpning av effektivräntan på det 
redovisade bruttovärdet, om kreditrisken för det finansiella instrumentet förbättras så att den finansiella 
tillgången inte längre är kreditförsämrad och förbättringen objektivt kan hänföras till en händelse som 
inträffade efter det att kraven i punkt 5.4.1 b tillämpades (såsom en förbättring av låntagarens kreditbetyg). 
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Modifiering av avtalsenliga kassaflöden 

5.4.3  När avtalsenliga kassaflöden från en finansiell tillgång omförhandlas eller på annat sätt modifieras och 
omförhandling eller modifiering inte leder till ett borttagande av den finansiella tillgången från 
redovisningen i enlighet med denna standard, ska företaget räkna om den finansiella tillgångens redovisade 
bruttovärde och redovisa en modifieringsvinst eller -förlust, i resultatet. Det redovisade bruttovärdet för den 
finansiella tillgången ska beräknas på nytt som nuvärdet för omförhandlade eller modifierade avtalsenliga 
kassaflöden som diskonteras med utgångspunkt i den finansiella tillgångens ursprungliga effektivränta (eller 
kreditjusterad effektivränta för köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar) eller, i tillämpliga 
fall, den reviderade effektivräntan som har beräknats enligt punkt 6.5.10. Eventuella uppkomna utgifter 
eller arvoden justerar det redovisade värdet för den modifierade finansiella tillgången och skrivs av över 
återstående löptid för den ändrade finansiella tillgången. 

Bortskrivning 

5.4.4  Ett företag ska direkt minska en finansiell tillgångs redovisade bruttovärde om företaget inte har 
några rimliga förväntningar på att återvinna en finansiell tillgång i sin helhet eller en del av den. 
En bortskrivning är ett borttagande från rapporten över finansiell ställning (se punkt B 3.2.16r). 

5.5  NEDSKRIVNINGAR 

Redovisning av förväntade kreditförluster 

Allmän riktlinje 

5.5.1  Ett företag ska redovisa en förlustreserv för förväntade kreditförluster på en finansiell tillgång som 
värderas i enlighet med punkterna 4.1.2 eller 4.1.2A, en leasingfordran, en avtalstillgång eller ett 
låneåtagande och ett finansiellt garantiavtal som nedskrivningskraven tillämpas på i enlighet med 
punkterna 2.1 g, 4.2.1 c och 4.2.1 d. 

5.5.2  Ett företag ska tillämpa nedskrivningskraven för redovisning och värdering av en förlustreserv för 
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A. 
Dock ska förlustreserven redovisas i övrigt totalresultat och ska inte minska det redovisade värdet för den 
finansiella tillgången i rapporten över finansiell ställning. 

5.5.3  Om inte annat följer av punkterna 5.5.13–5.5.16, per varje balansdag, ska ett företag värdera 
förlustreserven för ett finansiellt instrument till ett belopp som motsvarar de förväntade kreditför
lusterna för återstående löptid om kreditrisken för det finansiella instrumentet har ökat betydligt 
sedan det första redovisningstillfället. 

5.5.4  Syftet med nedskrivningskraven är att redovisa de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid för 
alla finansiella instrument för vilka det har skett betydande ökningar av kreditrisken sedan det första 
redovisningstillfället, antingen bedömt enskilt eller kollektivt, med tanke på alla rimliga och verifierbara 
uppgifter, inklusive framåtblickande sådana. 

5.5.5  Om inte annat följer av punkterna 5.5.13–5.5.16 ska ett företag på balansdagen värdera 
förlustreserven för ett finansiellt instrument till ett belopp som motsvarar 12 månaders förväntade 
kreditförluster om kreditrisken för det finansiella instrumentet inte har ökat betydligt sedan det 
första redovisningstillfället. 

5.5.6  För låneåtaganden och finansiella garantiavtal ska det datum då företaget blir avtalspart till det 
oåterkalleliga åtagandet anses vara dagen för det första redovisningstillfället vid tillämpningen av nedskriv
ningskraven. 

5.5.7  Om ett företag har värderat en förlustreserv för ett finansiellt instrument till ett belopp som motsvarar de 
förväntade kreditförlusterna för återstående löptid under den föregående rapporteringsperioden, men avgör 
på nuvarande balansdag att punkt 5.5.3 inte längre uppfylls, ska företaget beräkna en förlustreserv till ett 
belopp som motsvarar 12 månaders förväntade kreditförluster på nuvarande balansdag. 
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5.5.8  Ett företag ska redovisa det belopp av förväntade kreditförluster (eller återläggning) som krävs för att 
justera förlustreserven på balansdagen till det belopp som ska redovisas i enlighet med denna standard som 
en nedskrivningsvinst eller -förlust i resultatet. 

Bestämning av betydande ökningar av kreditrisk 

5.5.9  Per varje balansdag ska företaget bedöma om kreditrisken för ett finansiellt instrument har ökat betydligt 
sedan det första redovisningstillfället. Vid denna bedömning ska företaget använda förändringen i risken för 
ett fallissemang under det finansiella instrumentets förväntade löptid i stället för förändringen i förväntade 
kreditförluster. För att göra denna bedömning ska företaget jämföra risken för fallissemang för ett 
finansiellt instrument på balansdagen med risken för fallissemang för ett finansiellt instrument vid första 
redovisningstillfället och beakta rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödoiga 
kostnader eller insatser, som vittnar om betydande ökningar av kreditrisk efter det första redovisnings
tillfället. 

5.5.10  Ett företag får förutsätta att kreditrisken för ett finansiellt instrument inte har ökat avsevärt sedan det första 
redovisningstillfället om det finansiella instrumentet fastställs ha en låg kreditrisk på balansdagen (se 
punkterna B5.5.22–B5.5.24). 

5.5.11  Om rimliga och verifierbara långsiktiga uppgifter är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser kan 
ett företag inte enbart förlita sig på information om förfall till betalning när det fastställs om kreditrisken 
har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället. När uppgifter som är mer långsiktiga än uppgifter 
om förfallna betalningar (antingen individuellt eller kollektivt) inte är tillgängliga utan onödiga kostnader 
eller insatser kan ett företag använda information om förfall till betalning för att avgöra om det har skett 
betydande ökningar av kreditrisken efter det första redovisningstillfället. Oberoende av hur företag bedömer 
betydande ökningar av kreditrisken finns det en motbevisbar presumtion att kreditrisken för en finansiell 
tillgång har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället när avtalsenliga betalningar är förfallna till 
betalning med mer än 30 dagar. Ett företag kan motbevisa denna presumtion om företaget har rimliga och 
verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser som visar att kreditrisken 
inte har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället även om de avtalsenliga betalningarna är 
förfallna till betalning med mer än 30 dagar. När ett företag fastställer att det har skett betydande ökningar 
av kreditrisken före avtalsenliga betalningar är förfallna till betalning med mer än 30 dagar gäller inte den 
motbevisbara presumtionen. 

Modifierade finansiella tillgångar 

5.5.12  Om avtalsenliga kassaflöden från en finansiell tillgång har omförhandlats eller modifierats och den 
finansiella tillgången inte har tagits bort från rapporten över finansiell ställning ska företaget bedöma om 
det har skett en betydande ökning i kreditrisk för det finansiella instrumentet i enlighet med punkt 5.5.3 
genom att jämföra 

a)  risken för ett fallissemang på balansdagen (baserat på de modifierade avtalsvillkoren), och 

b)  risken för ett fallissemang vid första redovisningstillfället (grundat på de ursprungliga, omodifierade 
avtalsvillkoren). 

Köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar 

5.5.13  Trots punkterna 5.5.3 och 5.5.5 ska företaget på balansdagen endast redovisa ackumulerade 
förändringar i förväntade kreditförluster för återstående löptid sedan det första redovisnings
tillfället som en förlustreserv för köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar. 

5.5.14  Per varje balansdag ska företaget i resultatet redovisa förändringen i förväntade kreditförluster för 
återstående löptid som en nedskrivningsvinst eller -förlust. Ett företag ska redovisa positiva förändringar 
i förväntade kreditförluster för återstående löptid som en nedskrivningsvinst, även om de totala förväntade 
kreditförlusterna är lägre än de förväntade kreditförlusterna i de uppskattade kassaflödena vid det första 
redovisningstillfället. 
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Förenklad metod för kundfordringar, avtalstillgångar och leasingfordringar 

5.5.15  Trots punkterna 5.5.3 och 5.5.5 ska ett företag alltid värdera en förlustreserv till ett belopp som 
motsvarar de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid för 

a)  kundfordringar eller avtalstillgångar som härrör från transaktioner som faller inom 
tillämpningsområdet för IFRS 15, och 

i)  som inte innehåller en betydande finansieringskomponent (eller när företaget tillämpar 
en praktisk lösning för kontrakt som är ett år eller mindre) i enlighet med IFRS 15, eller 

ii)  som innehåller en betydande finansieringskomponent i enlighet med IFRS 15, om 
företaget som sin redovisningsprincip väljer att värdera en förlustreserv till ett belopp 
som motsvarar de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid; denna 
redovisningsprincip ska tillämpas på alla sådana kundfordringar eller avtalstillgångar 
men får tillämpas separat på kundfordringar och avtalstillgångar, 

b)  leasingfordringar som härrör från transaktioner som omfattas av tillämpningsområdet för IAS 
17, om företaget som sin redovisningsprincip väljer att värdera en förlustreserv till ett belopp 
som motsvarar de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid. Denna 
redovisningsprincip ska tillämpas på alla leasingfordringar men får tillämpas separat på 
finansiella och operationella leasingfordringar. 

5.5.16  Ett företag kan välja sina redovisningsprinciper för kundfordringar, leasingfordringar och avtalstillgångar 
oberoende av varandra. 

Värdering av förväntade kreditförluster 

5.5.17  Ett företag ska värdera förväntade kreditförluster från ett finansiellt instrument på ett sätt som 
återspeglar 

a)  ett objektivt och sannolikhetsvägt belopp som bestäms genom att utvärdera ett intervall av 
möjliga utfall, 

b)  pengarnas tidsvärde, och 

c)  rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser på 
balansdagen för tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida 
ekonomiska förutsättningar. 

5.5.18  Vid mätning av förväntade kreditförluster behöver ett företag inte nödvändigtvis identifiera varje tänkbart 
scenario. Det ska dock beakta risken eller sannolikheten att en förlust uppstår genom att överväga 
möjligheten att en kreditförlust uppstår samt möjligheten att någon kreditförlust inte inträffar, även om 
möjligheten att en kreditförlust inträffar är mycket liten. 

5.5.19  Den maximala period som ska beaktas vid värdering av förväntade kreditförluster är den maximala 
avtalsperiod (inbegripet möjlighet till förlängning) under vilken företaget är exponerat för kreditrisk och 
inte en längre period, även om en längre period är förenlig med affärspraxis. 

5.5.20  Vissa finansiella instrument omfattar både ett lån och ett outnyttjat åtagande och företagets avtalsenliga 
möjlighet att kräva återbetalning och ta tillbaka det outnyttjade åtagandet begränsar inte företagets 
exponering för kreditförluster till avtalets avtalsenliga uppsägningstid. För sådana finansiella instrument, 
och endast dessa finansiella instrument, ska företaget värdera förväntade kreditförluster under den period 
som företaget är exponerat för kreditrisk och förväntade kreditförluster inte skulle mildras av riskhanter
ingsåtgärderna, även om denna period är längre än den maximala avtalstiden. 

5.6  OMKLASSIFICERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

5.6.1  Om ett företag omklassificerar finansiella tillgångar i enlighet med punkt 4.4.1 ska det tillämpa 
omklassificeringen framåtriktat från dagen för omklassificeringen. Företaget ska inte räkna om 
tidigare redovisade vinster och förluster (inklusive nedskrivningsvinster eller -förluster) eller ränta. 
Punkterna 5.6.2–5.6.7 fastställer kraven för omklassificeringar. 
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5.6.2  Om ett företag omklassificerar en finansiell tillgång från värderingskategorin upplupet 
anskaffningsvärde till verkligt värde via värderingskategorin resultaträkning värderas dess verkliga 
värde på dagen för omklassificeringen. Eventuell vinst eller förlust som uppstår genom en skillnad 
mellan den finansiella tillgångens tidigare upplupna anskaffningsvärde och verkligt värde redovisas 
i resultatet. 

5.6.3  Om ett företag omklassificerar en finansiell tillgång från värderingskategorin verkligt värde via 
resultatet till värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde blir dess verkliga värde på dagen för 
omklassificeringen dess nya redovisade bruttovärde. (Se punkt B5.6.2 för vägledning om 
bestämning av en effektivränta och en förlustreserv på dagen för omklassificeringen.) 

5.6.4  Om ett företag omklassificerar en finansiell tillgång från värderingskategorin upplupet 
anskaffningsvärde till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat värderas dess 
verkliga värde på dagen för omklassificeringen. Eventuell vinst eller förlust som uppstår genom en 
skillnad mellan den finansiella tillgångens tidigare upplupna anskaffningsvärde och verkligt värde 
redovisas i övrigt totalresultat. Effektivräntan och värderingen av förväntade kreditförluster 
justeras inte till följd av omklassificeringen. (Se punkt B5.6.1). 

5.6.5  Om ett företag omklassificerar en finansiell tillgång från värderingskategorin verkligt värde via 
övrigt totalresultat till värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde omklassificeras denna 
finansiella tillgång till dess verkliga värde på dagen för omklassificeringen. Den ackumulerade vinst 
eller förlust som tidigare redovisats i övrigt totalresultat ska emellertid tas bort från eget kapital 
och justeras mot den finansiella tillgångens verkliga värde på dagen för omklassificeringen. 
Resultatet blir att den finansiella tillgången, på dagen för omklassificeringen, värderas som om den 
alltid hade värderats till upplupet anskaffningsvärde. Denna justering påverkar övrigt totalresultat 
men inte resultatet och därför är det inte en omklassificeringsjustering (se IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter). Effektivräntan och värderingen av förväntade kreditförluster justeras inte till 
följd av omklassificeringen. (Se punkt B5.6.1). 

5.6.6  Om ett företag omklassificerar en finansiell tillgång från värderingskategorin verkligt värde via 
resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat fortsätter den finansiella 
tillgången att värderas till verkligt värde. (Se punkt B5.6.2 för vägledning om bestämning av en 
effektivränta och en förlustreserv på dagen för omklassificeringen.) 

5.6.7  Om ett företag omklassificerar en finansiell tillgång från värderingskategorin verkligt värde via 
övrigt totalresultat till värderingskategorin verkligt värde via resultatet fortsätter den finansiella 
tillgången att värderas till verkligt värde. Den ackumulerade vinst eller förlust som tidigare 
redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras från eget kapital till resultatet som en omklassifice
ringsjustering (se IAS 1) per dagen för omklassificeringen. 

5.7  VINSTER OCH FÖRLUSTER 

5.7.1  En vinst eller förlust på en finansiell tillgång eller finansiell skuld som värderas till verkligt värde 
ska redovisas i resultatet såvida inte 

a)  den är del av ett säkringsförhållande (se punkterna 6.5.8–6.5.14 och, i tillämpliga fall, 
punkterna 89–94 i IAS 39 för säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av 
ränterisk), 

b)  den är en investering i ett egetkapitalinstrument och företaget har valt att redovisa vinster 
och förluster från den investeringen i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5, 

c)  den är en finansiell skuld som identifieras som värderad till verkligt värde via resultatet och 
företaget är skyldigt att redovisa effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk i övrigt 
totalresultat i enlighet med punkt 5.7.7, eller 

d)  den är en finansiell tillgång som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet 
med punkt 4.1.2A och företaget är skyldigt att redovisa vissa förändringar i verkligt värde 
i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.10. 
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5.7.1A  Utdelningar redovisas endast i resultatet i följande fall: 

a)  Företagets rätt att erhålla betalning av utdelningen är fastslagen. 

b)  Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med utdelningen kommer att tillfalla 
företaget. 

c)  Utdelningen kan värderas på ett tillförlitligt sätt. 

5.7.2  En vinst eller förlust på en finansiell tillgång som värderas till upplupet anskaffningsvärde och inte 
är del av ett säkringsförhållande (se punkterna 6.5.8–6.5.14 och punkterna 89–94 i IAS 39 för 
säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk) ska redovisas i resultatet 
när den finansiella tillgången tas bort från rapporten över finansiell ställning, omklassificeras 
i enlighet med punkt 5.6.2, genom periodisering eller i syfte att erkänna nedskrivningsvinster eller 
-förluster. Företaget ska tillämpa punkterna 5.6.2 och 5.6.4 om det omklassificerar finansiella 
tillgångar ur värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde. En vinst eller förlust på en finansiell 
skuld som värderas till upplupet anskaffningsvärde och inte är del av ett säkringsförhållande (se 
punkterna 6.5.8–6.5.14 och punkterna 89–94 i IAS 39 för säkringsredovisning av verkligt värde för 
en portföljsäkring av ränterisk) ska redovisas i resultatet när den finansiella skulden tas bort från 
rapporten över finansiell ställning samt genom periodisering. (Se punkt B5.7.2 för vägledning om 
valutakursvinster eller valutakursförluster.) 

5.7.3  En vinst eller förlust på finansiella tillgångar eller finansiella skulder som är säkringsposter i ett 
säkringsförhållande ska redovisas i enlighet med punkterna 6.5.8–6.5.14 och, om tillämpligt, 
punkterna 89–94 i IAS 39 för säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av 
ränterisk. 

5.7.4  Om ett företag redovisar finansiella tillgångar genom att använda likviddagsredovisning (se 
punkterna 3.1.2, B3.1.3 och B3.1.6) redovisas inte eventuella förändringar i det verkliga värdet för 
tillgången som ska erhållas under perioden mellan affärsdag och likviddag för tillgångar som är 
värderade till upplupet anskaffningsvärde. För tillgångar som värderas till verkligt värde ska 
emellertid förändringar i verkligt värde redovisas i resultatet eller i övrigt totalresultat, enligt vad 
som är lämpligt i enlighet med punkt 5.7.1. Med affärsdag avses dagen för det första redovisnings
tillfället för tillämpning av nedskrivningskraven. 

Investeringar i egetkapitalinstrument 

5.7.5  Vid första redovisningstillfället kan ett företag göra ett oåterkalleligt val att i övrigt totalresultat 
redovisa efterföljande förändringar av det verkliga värdet för en investering i ett egetkapitalin
strument som faller inom tillämpningsområdet för denna standard som varken innehas för handel 
eller är en villkorad köpeskilling som erkänns av en förvärvare i samband med ett rörelseförvärv 
som omfattas av IFRS 3. (Se punkt B5.7.3 för vägledning om valutakursvinster eller valutakurs
förluster.) 

5.7.6  Om ett företag gör valet i punkt 5.7.5 ska det redovisa utdelningar från den investeringen i resultatet 
i enlighet med punkt 5.7.1A. 

Skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 

5.7.7  Ett företag ska redovisa en vinst eller förlust på en finansiell skuld som identifieras som värderad 
till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 4.2.2 eller punkt 4.3.5 enligt följande: 

a)  Den förändring i verkligt värde för den finansiella skulden som härrör från förändringar 
i kreditrisk för den skulden ska redovisas i övrigt totalresultat (se punkterna B5.7.13– 
B5.7.20), och 

b)  det återstående beloppet för förändringen i verkligt värde för skulden ska redovisas 
i resultatet 

såvida inte behandlingen av effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk enligt a skulle skapa 
eller förstärka en bristande överensstämmelse i resultatet (i vilket fall punkt 5.7.8 är tillämplig). 
Punkterna B5.7.5–B5.7.7 och B5.7.10–B5.7.12 ger vägledning om hur man fastställer huruvida en 
bristande överensstämmelse i redovisningen kommer att skapas eller utökas. 
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5.7.8  Om kraven i punkt 5.7.7 skulle skapa eller förstärka en bristande överensstämmelse i resultatet ska 
företaget ta upp alla vinster eller förluster på skulden (inbegripet effekterna av förändringar 
i kreditrisk för skulden) i resultatet. 

5.7.9  Trots kraven i punkterna 5.7.7 och 5.7.8 ska företag i resultatet ta upp alla vinster och förluster på 
låneåtaganden och finansiella garantiavtal som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. 

Tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 

5.7.10  En vinst eller förlust på en finansiell tillgång som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 
i enlighet med punkt 4.1.2A ska redovisas i övrigt totalresultat, förutom vad gäller nedskriv
ningsvinster eller -förluster (se avsnitt 5.5) och valutavinster och valutaförluster (se 
punkterna B5.7.2–B5.7.2A) till dess att den finansiella tillgången tas bort från rapporten över 
finansiell ställning eller omklassificeras. När en finansiell tillgång tas bort från rapporten över 
finansiell ställning omklassificeras den ackumulerade vinsten eller förlusten som tidigare 
redovisats i övrigt totalresultat från eget kapital till resultatet som en omklassificeringsjustering (se 
IAS 1). Om en finansiell tillgång omklassificeras från värderingskategorin verkligt värde via övrigt 
totalresultat ska företaget redovisa den ackumulerade vinst eller förlust som tidigare redovisades 
i övrigt totalresultat i enlighet med punkterna 5.6.5 och 5.6.7. Ränta beräknad enligt effektivrän
temetoden tas upp i resultatet. 

5.7.11  Enligt beskrivningen i punkt 5.7.10 är de belopp som redovisas i resultatet desamma som de 
belopp som skulle ha redovisats i resultatet om den finansiella tillgången hade värderats till 
upplupet anskaffningsvärde om en finansiell tillgång värderas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A. 

KAPITEL 6 Säkringsredovisning 

6.1  SYFTE OCH OMFATTNING FÖR SÄKRINGSREDOVISNING 

6.1.1  Syftet med säkringsredovisning är att, i de finansiella rapporterna, redovisa effekten av ett företags 
riskhantering som använder finansiella instrument för att hantera exponering som härrör från särskilda 
risker som skulle kunna påverka resultatet (eller övrigt totalresultat, vid investeringar i egetkapitalinstrument 
för vilka ett företag har valt att redovisa förändringar i verkligt värde i övrigt totalresultat i enlighet med 
punkt 5.7.5). Denna ansats syftar till att presentera sammanhanget för säkringsinstrument för vilka 
säkringsredovisning tillämpas för att ge insikt i deras mål och effekt. 

6.1.2  Ett företag kan välja att utse ett säkringsförhållande mellan ett säkringsinstrument och en säkrad post 
i enlighet med punkterna 6.2.1–6.3.7 och B6.2.1–B6.3.25. För säkringsförhållanden som uppfyller 
kvalificeringskriterierna ska företaget redovisa vinsten eller förlusten på säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten i enlighet med punkterna 6.5.1–6.5.14 och B6.5.1–B6.5.28. Om den säkrade posten är en 
grupp av poster ska företaget uppfylla de ytterligare kraven i punkterna 6.6.1–6.6.6 och B6.6.1–B6.6.16. 

6.1.3  För en säkring av verkligt värde avseende ränteriskexponeringen för en portfölj med finansiella tillgångar 
eller finansiella skulder (och endast för en sådan säkring) kan ett företag tillämpa kraven på säkringsre
dovisning i IAS 39 i stället för kraven i denna standard. I sådant fall ska företaget också tillämpa de 
särskilda kraven på säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk och identifiera 
som den säkrade posten en andel som är ett valutabelopp (se punkterna 81A, 89A och VT114–VT132 
i IAS 39). 

6.2  SÄKRINGSINSTRUMENT 

Instrument som uppfyller villkoren för säkringsredovisning 

6.2.1 Ett derivat som värderas till verkligt värde via resultatet kan identifieras som ett säkringsin
strument, förutom vad gäller vissa utfärdade optioner (se punkt B6.2.4). 
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6.2.2  En finansiell tillgång som inte är ett derivat eller en finansiell skuld som inte är ett derivat som 
värderas till verkligt värde via resultatet kan identifieras som ett säkringsinstrument såvida den 
inte är en finansiell skuld som identifieras som värderad till verkligt värde via resultatet för vilket 
beloppet av de förändringar i verkligt värde som härrör från förändringar i kreditrisk för den 
skulden redovisas i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.7. För en säkring av valutarisk kan 
emellertid valutarisken för en finansiell tillgång som inte är ett derivat eller en finansiell skuld som 
inte är ett derivat identifieras som ett säkringsinstrument förutsatt att detta inte är en investering 
i ett egetkapitalinstrument för vilket företaget har valt att redovisa förändringar i verkligt värde 
i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5. 

6.2.3  För säkringsredovisning kan endast kontrakt med en extern part (dvs. som står utanför den 
koncern eller det enskilda företag som rapporteringen gäller) identifieras som säkringsinstrument. 

Identifiering av säkringsinstrument 

6.2.4  Instrument som uppfyller villkoren måste identifieras som ett säkringsinstrument i sin helhet. De enda 
tillåtna undantagen är 

a)  att skilja realvärdet och tidsvärdet åt i ett optionsavtal och som säkringsinstrument identifiera endast 
förändringen i optionens realvärde och inte dess tidsvärde (se punkterna 6.5.15 och B6.5.29– 
B6.5.33), 

b)  att skilja på terminsdelen och avistadelen i ett terminskontrakt och endast identifiera förändringarna 
i värdet för avistadelen i ett terminskontrakt som ett säkringsinstrument, och inte terminsdelen; likaså 
kan valutabasisspreaden åtskiljas och exkluderas från identifieringen av ett finansiellt instrument som 
säkringsinstrument (se punkterna 6.5.16 och B6.5.34–B6.5.39), och 

c)  en andel av hela säkringsinstrumentet, exempelvis 50 procent av det nominella beloppet, kan 
identifieras som säkringsinstrumentet i ett säkringsförhållande. Ett säkringsinstrument får dock inte 
identifieras för en del av denna förändring i verkligt värde som härrör från endast en del av den 
period under vilken säkringsinstrumentet förblir utestående. 

6.2.5  Ett företag kan betrakta tillsammans, och gemensamt identifiera en kombination av följande (inklusive när 
den risk eller de risker som uppkommer från vissa säkringsinstrument kvittar dem som härrör från andra) 
som säkringsinstrument: 

a)  Derivat eller en del av dem. 

b)  Instrument som inte är derivat eller en del av dem. 

6.2.6  Ett derivatinstrument som kombinerar en utfärdad option och en köpt option (t.ex. en räntecollar) 
uppfyller inte villkoren för ett säkringsinstrument om det, i praktiken, är en utfärdad nettooption per 
tidpunkten för identifieringen (såvida det inte uppfyller villkoren enligt punkt B6.2.4). På motsvarande sätt 
kan två eller flera instrument (eller delar av dem) gemensamt identifieras som säkringsinstrumentet endast 
om kombinationen av dem, i praktiken, inte är en utfärdad nettooption per tidpunkten för identifieringen 
(såvida det inte uppfyller villkoren enligt punkt B6.2.4). 

6.3  SÄKRADE POSTER 

Poster som uppfyller villkoren för att vara säkrade poster 

6.3.1  En säkrad post kan vara en redovisad tillgång eller skuld, ett ej redovisat bindande åtagande, en 
prognostiserad transaktion eller en nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Den säkrade posten 
kan vara 

a)  en enskild post, eller 

b)  en grupp av poster (med förbehåll för punkterna 6.6.1–6.6.6 och B6.6.1–B6.6.16). 

En säkrad post kan också vara en del av en sådan post eller grupp av poster (se punkterna 6.3.7 
och B6.3.7–B6.3.25). 
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6.3.2  Den säkrade posten måste kunna värderas på ett tillförlitligt sätt. 

6.3.3  Om den säkrade posten är en prognostiserad transaktion (eller en del därav) måste transaktionen 
vara mycket sannolik. 

6.3.4  En aggregerad exponering som är en kombination av en exponering som kan uppfylla villkoren för 
en säkrad post i enlighet med punkt 6.3.1 och ett derivat kan identifieras som en säkrad post (se 
punkterna B6.3.3–B6.3.4). Detta inbegriper en prognostiserad transaktion på en aggregerad 
exponering (dvs. ej bindande men förväntade framtida transaktioner som ger upphov till en 
exponering och ett derivat) om den aggregerade exponeringen är mycket sannolik och, när den 
redan har uppstått och därför inte längre är en prognos, är möjlig som en säkrad post. 

6.3.5  När det gäller säkringsredovisning kan endast tillgångar, skulder, bindande åtaganden och mycket 
sannolika prognostiserade transaktioner med en extern part identifieras som säkrade poster. 
Säkringsredovisning kan tillämpas på transaktioner mellan företag i samma koncern endast i dessa 
företags enskilda eller separata finansiella rapporter och inte i koncernredovisningen, förutom 
i koncernredovisning för ett investmentföretag, såsom det definieras i IFRS 10, där transaktioner 
mellan investmentföretaget och dess dotterföretag som värderas till verkligt värde via resultatet 
inte elimineras i koncernredovisningen. 

6.3.6  Genom undantag från punkt 6.3.5 kan emellertid valutarisken för en koncernintern monetär post 
(exempelvis en skuld/fordran mellan två dotterföretag) uppfylla villkoren för en säkrad post i koncernredo
visningen om den leder till en exponering för vinster eller förluster i utländsk valuta som inte elimineras 
i koncernredovisningen i enlighet med IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser. I enlighet med IAS 21 kan 
valutakursvinster och valutakursförluster som uppstår på grund av koncerninterna monetära poster inte 
helt elimineras mot andra koncerninterna mellanhavanden om den monetära posten ingår i en transaktion 
mellan två företag i koncernen som använder olika funktionella valutor. Dessutom kan valutarisken för en 
mycket sannolik prognostiserad transaktion uppfylla villkoren för en säkrad post i koncernredovisningen 
under förutsättning att transaktionen är uttryckt i en annan valuta än den funktionella valutan för det 
företag som är part i transaktionen och valutarisken kommer att påverka koncernens resultat. 

Identifiering av säkrade poster 

6.3.7  Ett företag kan identifiera en post i sin helhet eller en del av en post som den säkrade posten i ett 
säkringsförhållande. En hel post omfattar alla ändringar i kassaflöden eller verkligt värde för en post. En 
del omfattar mindre än hela förändringen i verkligt värde eller variabilitet i kassaflödet för en post. 
I sådana fall kan ett företag endast identifiera följande typer av komponenter (även i kombination) som 
säkrade poster: 

a)  Enbart ändringar i kassaflödena eller det verkliga värdet för en post som är hänförlig till en viss risk 
eller vissa risker (riskkomponent), under förutsättning att, baserat på en bedömning inom ramen för 
den särskilda marknadsstrukturen, riskkomponenten går att identifiera separat och kan värderas på 
ett tillförlitligt sätt (se punkterna B6.3.8–B6.3.15). Riskkomponenter innehåller en identifiering av 
enbart ändringar i kassaflödena eller det verkliga värdet för en säkrad post över eller under ett 
angivet pris eller annan variabel (en ensidig risk). 

b)  En eller flera utvalda avtalsenliga kassaflöden. 

c)  Komponenter av ett nominellt belopp, dvs. en viss specificerad del av ett belopp för en post (se 
punkterna B6.3.16–B6.3.20). 

6.4  VILLKOR FÖR SÄKRINGSREDOVISNING 

6.4.1  Ett säkringsförhållande uppfyller endast villkoren för säkringsredovisning om samtliga följande 
kriterier är uppfyllda: 

a)  Säkringsförhållandet består endast av möjliga säkringsinstrument och möjliga säkrade poster. 
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b)  I början av säkringsförhållandet finns det en formell identifiering och dokumentation med 
avseende på säkringsförhållandet samt företagets mål för riskhantering och riskhanterings
strategi avseende säkringen. Denna dokumentation ska omfatta identifiering av säkringsin
strumentet, den säkrade posten, karaktären hos den risk som säkras samt hur företaget 
kommer att bedöma huruvida ett säkringsförhållande uppfyller säkringens effektivitetskrav 
(inklusive dess analys av källorna till säkringsineffektivitet och hur det fastställer 
säkringskvoten). 

c)  Säkringsförhållandet uppfyller samtliga följande effektivitetskrav för säkringar: 

i) Det föreligger ett ekonomiskt samband mellan den säkrade posten och säkringsin
strumentet (se punkterna B6.4.4–B6.4.6), 

ii)  effekten av kreditrisken dominerar inte de förändringar som följer av det ekonomiska 
sambandet (se punkterna B6.4.7–B6.4.8), och 

iii)  säkringskvoten för säkringsförhållandet är densamma som den som följer av den 
kvantitet av den säkrade posten som företaget faktiskt säkrar och den kvantitet av 
säkringsinstrumentet som företaget faktiskt använder för att säkra mängden säkrade 
poster. Denna identifiering ska emellertid inte återspegla en obalans mellan viktningen 
av en säkrad post och säkringsinstrumentet som skulle skapa säkringsineffektivitet 
(oavsett om den redovisas eller inte) som skulle kunna leda till ett utfall i redovisningen 
som skulle vara oförenligt med säkringsredovisningens syfte (se punkterna B6.4.9– 
B6.4.11). 

6.5  REDOVISNING AV GODKÄNDA SÄKRINGSFÖRHÅLLANDEN 

6.5.1 Ett företag tillämpar säkringsredovisning på säkringsförhållanden som uppfyller kvalificeringskri
terierna i punkt 6.4.1 (vilket inbegriper företagets beslut att identifiera säkringsförhållandet). 

6.5.2  Det finns tre slags säkringsförhållanden: 

a)  Säkring av verkligt värde: en säkring av exponeringen för förändringar i verkligt värde för en 
redovisad tillgång eller skuld eller ett oredovisat bindande åtagande, eller en del av en sådan 
post, som är hänförlig till en viss risk och som skulle kunna påverka resultatet. 

b)  Kassaflödessäkring: en säkring av exponeringen för variabilitet i kassaflöden som är 
hänförliga till en viss risk som är kopplad till alla, eller en del av, en redovisad tillgång eller 
skuld (såsom alla eller vissa framtida räntebetalningar på en skuld med rörlig ränta) eller en 
mycket sannolik prognostiserad transaktion och som skulle kunna påverka resultatet. 

c)  Säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet enligt definitionen i IAS 21. 

6.5.3  Om den säkrade posten är ett egetkapitalinstrument för vilket företaget har valt att redovisa förändringar 
i verkligt värde i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5 ska den säkrade exponering som avses 
i punkt 6.5.2 a vara en som skulle kunna påverka övriga totalresultat. I detta fall, och endast i detta fall, 
redovisas säkringsineffektivitet i övrigt totalresultat. 

6.5.4  En säkring av en utländsk valutarisk i ett bindande åtagande kan redovisas som en säkring av verkligt värde 
eller en kassaflödessäkring. 

6.5.5  Om ett säkringsförhållande inte längre uppfyller kraven på säkringseffektivitet avseende 
säkringskvoten (se punkt 6.4.1 c iii), men målet med riskhantering för det identifierade säkringsför
hållandet förblir detsamma, ska företaget justera säkringskvoten för säkringsförhållandet så att det 
uppfyller kvalificeringskriterierna igen (detta kallas i denna standard för ”omfördelning” – se 
punkterna B6.5.7–B6.5.21). 

6.5.6  Ett företag ska framåtriktat upphöra med säkringsredovisning endast när säkringsförhållandet (eller 
en del av ett säkringsförhållande) inte längre uppfyller kvalificeringskriterierna (efter beaktande av 
eventuell omfördelning av säkringsförhållandet, om tillämpligt). Detta omfattar fall då säkringsin
strumentet förfaller eller säljs, avvecklas eller löses in. I detta syfte är ersättning eller överflyttning 
av ett säkringsinstrument till ett annat säkringsinstrument inte förfall eller avveckling om sådan 
ersättning eller överflyttning är en del av och stämmer överens med företagets dokumenterade 

29.11.2016 L 323/26 Europeiska unionens officiella tidning SV     



riskhanteringsmål. Dessutom är det i detta sammanhang inte fråga om förfall eller avveckling av 
säkringsinstrumentet om 

a)  parterna i ett säkringsinstrument till följd av gällande lagar och andra författningar eller 
införandet av lagar och andra författningar kommer överens om att en eller f lera clearing
motparter ersätter deras ursprungliga motpart och blir den nya motparten till var och en av 
parterna; i detta sammanhang är en clearingmotpart en central motpart (kallas ibland för 
”clearingorganisation” eller ”clearingagentur”) eller ett företag eller flera företag, exempelvis 
en clearingmedlem i en clearingorganisation eller en kund till en clearingmedlem i en 
clearingorganisation, som fungerar som motpart för att effektuera en central motparts 
clearing; när parterna i säkringsinstrumentet ersätter sina ursprungliga motparter med andra 
motparter uppfylls dock endast kravet i detta stycke om var och en av dessa parter 
effektuerar clearing med samma centrala motpart; 

b)  andra eventuella ändringar av säkringsinstrumentet är begränsade till de ändringar som är 
nödvändiga för att effektuera ett sådant utbyte av motparten. Sådana ändringar är begränsade 
till de som är i linje med de villkor som kunde förväntas om säkringsinstrumentet 
ursprungligen hade clearats med clearingmotparten. Dessa förändringar inbegriper 
förändringar i kraven på ställda säkerheter, rätten att kvitta utestående fordringar och skulder 
samt påförda avgifter. 

Att upphöra med säkringsredovisning kan antingen påverka ett säkringsförhållande i sin helhet 
eller bara en del av den (då säkringsredovisning fortsätter under återstoden av säkringsför
hållandet). 

6.5.7  Ett företag ska tillämpa 

a)  punkt 6.5.10 när det upphör med säkringsredovisning för en säkring av verkligt värde för vilken den 
säkrade posten är (eller är en del av) ett finansiellt instrument värderat till upplupet anskaffningsvärde, 
och 

b)  punkt 6.5.12 när det upphör med säkringsredovisning för kassaflödessäkringar. 

Säkring av verkligt värde 

6.5.8  Så länge en säkring av verkligt värde uppfyller kvalificeringskriterierna i punkt 6.4.1 ska 
säkringsförhållandet redovisas enligt följande: 

a)  Vinsten eller förlusten för säkringsinstrumentet ska redovisas i resultatet (eller i övrigt 
totalresultat om säkringsinstrumentet säkrar ett egetkapitalinstrument för vilket företaget har 
valt att redovisa förändringar i verkligt värde i övrigt totalresultat i enlighet med 
punkt 5.7.5). 

b)  Säkringsvinsten eller -förlusten för den säkrade posten ska justera det redovisade värdet av 
den säkrade posten (om tillämpligt) och redovisas i resultatet. Om den säkrade posten är en 
finansiell tillgång (eller en del därav) som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 
i enlighet med punkt 4.1.2A ska säkringsvinsten eller -förlusten för den säkrade posten 
redovisas i resultatet. Om den säkrade posten är ett egetkapitalinstrument för vilket företaget 
har valt att redovisa förändringar i verkligt värde i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 
5.7.5 ska dessa belopp dock förbli i övrigt totalresultat. När en säkrad post är ett oredovisat 
bindande åtagande (eller en del av ett sådant) ska den ackumulerade förändringen i verkligt 
värde för den säkrade posten efter sin identifiering redovisas som en tillgång eller skuld med 
en motsvarande vinst eller förlust redovisad i resultatet. 
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6.5.9  När en säkrad post i en säkring av verkligt värde är ett bindande åtagande (eller en del av ett sådant) om att 
förvärva en tillgång eller ta på sig en skuld justeras det första redovisade värdet för tillgången eller skulden 
som är följden av att företaget uppfyller det bindande åtagandet för att inbegripa den ackumulerade 
förändringen i verkligt värde för den säkrade posten som redovisades i rapporten över finansiell ställning. 

6.5.10  Varje justering som härrör från punkt 6.5.8 b ska periodiseras i resultatet om den säkrade posten är ett 
finansiellt instrument (eller en del därav) som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Periodiseringen kan 
påbörjas så snart en justering finns och får inte påbörjas senare än när man upphör att justera för 
säkringsvinster och säkringsförluster. Periodiseringen baseras på en omräknad effektivränta per det datum 
när periodiseringen börjar. När det gäller en finansiell tillgång (eller en del därav) som är en säkrad post 
och som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A tillämpas 
periodisering på samma sätt, men till det belopp som motsvarar den ackumulerade vinst eller förlust som 
tidigare redovisats i enlighet med punkt 6.5.8 b i stället för genom att justera det redovisade värdet. 

Säkring av kassaflöden 

6.5.11  Så länge som en kassaflödessäkring uppfyller kvalificeringskriterierna i punkt 6.4.1 ska 
säkringsförhållandet redovisas enligt följande: 

a)  Den separata komponenten i eget kapital som är förknippad med den säkrade posten (reserv 
som härrör från säkring av kassaflöden) ska justeras till det lägre av följande (i absoluta 
belopp): 

i)  Den ackumulerade vinsten eller förlusten från säkringsinstrumentet från den tidpunkt 
säkringen ingicks. 

ii)  Den ackumulerade förändringen i verkligt värde (nuvärde) för den säkrade posten (dvs. 
nuvärdet för den ackumulerade förändringen i det säkrade förväntade framtida 
kassaflödet) från den tidpunkt säkringen ingicks. 

b)  Den del av vinsten eller förlusten för säkringsinstrumentet som bestämts vara en effektiv 
säkring (dvs. den del som kvittas av en förändring i den reserv som härrör från säkring av 
kassaflöden som beräknats enligt a) ska redovisas i övrigt totalresultat. 

c)  Återstående vinst eller förlust för säkringsinstrumentet (eller eventuell vinst eller förlust som 
krävs för att balansera förändringen av den reserv som härrör från säkring av kassaflöden 
och som beräknats enligt a) är säkringsineffektivitet som ska redovisas i resultatet. 

d)  Det belopp som har ackumulerats i den reserv som härrör från säkring av kassaflöden 
i enlighet med a ska redovisas enligt följande: 

i)  Om en säkrad prognostiserad transaktion därefter leder till redovisning av en icke- 
finansiell tillgång eller en icke-finansiell skuld, eller en säkrad prognostiserad transaktion 
för en icke-finansiell tillgång eller icke-finansiell skuld blir ett bindande åtagande för 
vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas, ska företaget ta bort det beloppet 
från den reserv som härrör från säkring av kassaflöden och ta med det direkt i det 
första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för tillgången eller skulden. Detta 
är inte en omklassificeringsjustering (se IAS 1) och följaktligen påverkar det inte övrigt 
totalresultat. 

ii)  För alla kassaflödessäkringar förutom dem som omfattas av i) ska detta belopp 
omklassificeras från den reserv som härrör från säkring av kassaflöden till resultatet 
som en omklassificeringsjustering (se IAS 1) under samma period eller samma perioder 
under vilken eller vilka de säkrade förväntade framtida kassaflödena påverkar resultatet 
(såsom under de perioder där ränteintäkt eller räntekostnad redovisas eller när en 
prognostiserad försäljning inträffar). 

iii)  Om detta belopp är en förlust och ett företag väntar sig att hela eller en del av förlusten 
inte kommer att återvinnas under en eller f lera framtida perioder ska det dock 
omedelbart omklassificera det belopp som inte väntas bli återvunnet till resultatet som 
en omklassificeringsjustering (se IAS 1). 
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6.5.12  Om ett företag upphör med säkringsredovisning för en kassaflödessäkring (se punkterna 6.5.6 och 6.5.7 b) 
ska det redovisa det belopp som har ackumulerats i den reserv som härrör från säkring av kassaflöden 
i enlighet med punkt 6.5.11 a enligt följande: 

a)  Om säkrade framtida kassaflöden fortfarande förväntas inträffa ska detta belopp kvarstå i den reserv 
som härrör från säkring av kassaflöden till dess att de framtida kassaflödena inträffar eller till dess att 
punkt 6.5.11 d iii tillämpas. När de framtida kassaflödena inträffar gäller punkt 6.5.11 d. 

b)  Om säkrade framtida kassaflöden inte längre förväntas inträffa ska detta belopp omedelbart 
omklassificeras från den reserv som härrör från säkring av kassaflöden till resultatet som en omklassi
ficeringsjustering (se IAS 1). Ett säkrat framtida kassaflöde som det inte längre är mycket sannolikt att 
det inträffar kan fortfarande förväntas inträffa. 

Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet 

6.5.13  Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet, inklusive en säkring av en monetär post 
som redovisas som en del av en nettoinvestering (se IAS 21), ska redovisas på ett liknande sätt 
som kassaflödessäkringar: 

a)  Den del av vinsten eller förlusten för säkringsinstrumentet som bestämts vara en effektiv 
säkring ska redovisas i övrigt totalresultat (se punkt 6.5.11). 

b)  Den ineffektiva delen ska redovisas i resultatet. 

6.5.14  Den ackumulerade vinsten eller förlusten för säkringsinstrumentet som är hänförlig till den 
effektiva delen av säkringen och som har ackumulerats i valutaomräkningsreserven ska 
omklassificeras från eget kapital till resultatet som en omklassificeringsjustering (se IAS 1) 
i enlighet med punkterna 48–49 i IAS 21 vid avyttring eller delavyttring av utlandsverksamheten. 

Redovisning av optioners tidsvärde 

6.5.15  När ett företag skiljer realvärdet och tidsvärdet åt i ett optionsavtal och som säkringsinstrument endast 
identifierar förändringen i optionens realvärde (se punkt 6.2.4 a) ska det redovisa optionens tidsvärde enligt 
följande (se punkterna B6.5.29–B6.5.33): 

a)  Ett företag ska särskilja optionernas tidsvärde genom den typ av säkrad post som optionen säkrar (se 
punkt B6.5.29): 

i)  En transaktionsrelaterad säkrad post. 

ii)  En tidsrelaterad säkrad post. 

b)  Förändringen i verkligt värde av en options tidsvärde som säkrar en transaktionsrelaterad säkrad post 
ska redovisas i övrigt totalresultat i den mån den är hänförlig till den säkrade posten och ska 
ackumuleras i en separat komponent i eget kapital. Den ackumulerade förändringen i verkligt värde 
som härrör från optionens tidsvärde som har ackumulerats i en separat komponent i eget kapital 
(”beloppet”) ska redovisas enligt följande: 

i)  Om den säkrade posten därefter leder till redovisning av en icke-finansiell tillgång eller en icke- 
finansiell skuld, eller ett bindande åtagande för en icke-finansiell tillgång eller en icke-finansiell 
skuld för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas, ska företaget ta bort beloppet 
från den separata komponenten i eget kapital och ta med den direkt i det första 
anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för tillgången eller skulden. Detta är inte en 
omklassificeringsjustering (se IAS 1) och påverkar följaktligen inte övrigt totalresultat. 

ii)  För säkringsförhållanden som inte omfattas av i) ska beloppet omklassificeras från en separat 
komponent i eget kapital till resultatet som en omklassificeringsjustering (se IAS 1) under 
samma period eller samma perioder under vilken eller vilka det säkrade förväntade framtida 
kassaflödet påverkar resultatet (exempelvis när en prognostiserad försäljning inträffar). 
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iii)  Om hela eller en del av detta belopp inte förväntas återvinnas under en eller flera framtida 
perioder ska det belopp som inte väntas bli återvunnet omedelbart omklassificeras till resultatet 
som en omklassificeringsjustering (se IAS 1). 

c)  Förändringen i verkligt värde av en options tidsvärde som säkrar en tidsrelaterad säkrad post ska 
redovisas i övrigt totalresultat i den mån den är hänförlig till den säkrade posten och ska ackumuleras 
i en separat komponent i eget kapital. Tidsvärdet per tidpunkten för identifiering av en option som 
ett säkringsinstrument, i den mån den är hänförlig till den säkrade posten, ska periodiseras på ett 
systematiskt och rimligt sätt över den period under vilken säkringsjusteringen av optionens realvärde 
skulle kunna påverka resultatet (eller övrigt totalresultat, om den säkrade posten är ett egetkapitalin
strument för vilket företaget har valt att redovisa förändringar i verkligt värde i övrigt totalresultat 
i enlighet med punkt 5.7.5). Under varje rapporteringsperiod ska därför periodiseringsbeloppet 
omklassificeras från en separat komponent i eget kapital till resultatet som en omklassificerings
justering (se IAS 1). Om säkringsredovisningen upphör för det säkringsförhållande som omfattar 
ändringen i optionens realvärde som säkringsinstrument ska det nettobelopp (dvs. inklusive 
ackumulerade periodiseringar) som har ackumulerats i en separat komponent i eget kapital 
omedelbart omklassificeras till resultatet som en omklassificeringsjustering (se IAS 1). 

Redovisning av terminsdelen av terminskontrakt och finansiella instruments valutabasisspread 

6.5.16  När ett företag skiljer terminsdelen och avistadelen åt i ett terminskontrakt och som säkringsinstrumentet 
endast identifierar förändringen i värdet för avistadelen i terminskontraktet, eller när ett företag avskiljer en 
valutabasisspread från ett finansiellt instrument och undantar det från identifieringen för det finansiella 
instrumentet som säkringsinstrumentet (se punkt 6.2.4 b) kan företaget tillämpa punkt 6.5.15 på 
terminsdelen av terminskontraktet eller valutabasisspreaden på samma sätt som den tillämpas på en 
options tidsvärde. I så fall ska företaget tillämpa vägledningen i punkterna B6.5.34–B6.5.39. 

6.6  SÄKRINGAR AV EN GRUPP AV POSTER 

Möjligheten för en grupp av poster att vara den säkrade posten 

6.6.1  En grupp av poster (inbegripet en grupp av poster som utgör en nettoposition [se punkterna 
B6.6.1–B6.6.8]) är endast möjlig för säkringsredovisning om 

a) den består av poster (inbegripet delar av poster) som individuellt är möjliga för säkringsre
dovisning, 

b)  posterna i gruppen förvaltas tillsammans på gruppnivå för riskhanteringsändamål, och 

c)  när det gäller en kassaflödessäkring av en grupp poster vars variabilitet i kassaf löden inte 
förväntas vara ungefär proportionell i förhållande till den sammanlagda variationen 
i kassaflöden i gruppen så att riskpositioner som motverkar varandra uppstår 

i)  är det en säkring av valutarisk, och 

ii)  identifieringen av denna nettoposition anger den rapporteringsperiod under vilken de 
prognostiserade transaktionerna väntas påverka resultatet, samt deras art och 
omfattning (se punkterna B6.6.7–B6.6.8). 

Identifiering av en komponent av ett nominellt belopp 

6.6.2  En komponent som utgör en andel av en grupp av poster som är möjliga för säkringsredovisning är en 
post som är möjlig för säkringsredovisning under förutsättning att identifieringen är i linje med företagets 
riskhanteringsmål. 

6.6.3  Ett skikt av en samlad grupp poster (till exempel ett bottenskikt) är endast möjligt som säkrad post om 

a)  det går att identifiera separat och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 

b)  målet med riskhanteringen är att säkra ett skikt, 
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c)  de poster i den samlade grupp från vilka skiktet identifieras exponeras för samma säkrade risk (så att 
värderingen av det säkrade skiktet inte påverkas märkbart av vilka enskilda poster från den samlade 
gruppen som utgör en del av det säkrade skiktet), 

d)  ett företag för en säkring av befintliga poster (t.ex. ett oredovisat bindande åtagande eller en redovisad 
tillgång) kan identifiera och spåra den samlade grupp av poster från vilka det säkrade skiktet 
definieras (så att företaget kan uppfylla kraven på redovisning av kvalificerade säkringsförhållanden), 
och 

e)  alla poster i gruppen som innehåller optioner med rätt till förtida inlösen uppfyller kraven för 
komponenter i ett nominellt belopp (se punkt B6.3.20). 

Klassificering 

6.6.4  För en säkring av en grupp poster med riskpositioner som motverkar varandra (dvs. i en säkring av en 
nettoposition) vars säkrade risk påverkar olika poster i rapporten över resultat och i övrigt totalresultat ska 
eventuella säkringsvinster eller säkringsförluster i denna rapport redovisas i en post som är separat från 
dem som rör de säkrade posterna. I denna rapport påverkas därför inte beloppet i den post som är 
hänförlig till den säkrade posten (exempelvis intäkt eller kostnad för sålda varor). 

6.6.5  För tillgångar och skulder som är säkrade tillsammans som en grupp i en säkring av verkligt värde ska 
vinster eller förluster i rapporten över finansiell ställning för enskilda tillgångar och skulder redovisas som 
en justering av det redovisade värdet för respektive enskilda post som utgör gruppen i enlighet med 
punkt 6.5.8 b. 

Nollnettopositioner 

6.6.6  Om den säkrade posten är en grupp som är en nollnettoposition (dvs. de säkrade posterna kvittar 
sinsemellan helt upp den risk som hanteras på gruppnivå) tillåts ett företag att identifiera den i ett 
säkringsförhållande som inte inbegriper ett säkringsinstrument, förutsatt att 

a)  säkringen är en del av en rullande strategi för nettorisksäkring där företaget rutinmässigt säkrar nya 
positioner av samma typ över tiden (t.ex. när transaktioner flyttar in i den tidsram som företaget 
säkrar i), 

b)  den säkrade nettopositionen förändras i storlek under den löpande strategin för nettorisksäkring och 
företaget använder möjliga säkringsinstrument för att säkra nettorisken (dvs. när nettopositionen inte 
är noll), 

c)  säkringsredovisning vanligtvis används för dessa nettopositioner när nettopositionen inte är noll och 
den är säkrad med möjliga säkringsinstrument, och 

d)  det faktum att inte tillämpa säkringsredovisning för nollnettopositionen skulle leda till inkonsekventa 
utfall i redovisningen, eftersom redovisningen inte skulle redovisa de riskpositioner som motverkar 
varandra som annars skulle redovisas i en säkring av en nettoposition. 

6.7  MÖJLIGHETEN ATT VÄLJA ATT IDENTIFIERA EN KREDITEXPONERING SOM VÄRDERAD TILL VERKLIGT VÄRDE VIA 
RESULTATET 

Kreditexponeringars möjlighet att identifieras till verkligt värde via resultatet 

6.7.1  Om ett företag använder ett kreditderivat som värderas till verkligt värde via resultatet för att 
hantera kreditrisker i hela eller en del av ett finansiellt instrument (kreditexponering) får det 
identifiera detta finansiella instrument, i den mån det är så förvaltat, (dvs. hela eller en del av 
detta) som värderat till verkligt värde via resultatet om 

a)  namnet på kreditexponeringen (t.ex. låntagaren eller innehavaren av ett låneåtagande) 
motsvarar referensenheten för kreditderivatet (”namnmatchning”), och 

b)  förmånsrätten för det finansiella instrumentet matchar den för de instrument som kan 
levereras i enlighet med kreditderivatet. 
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Ett företag kan göra denna identifiering oavsett om dessa finansiella instrument som förvaltas för 
kreditrisk faller inom tillämpningsområdet för denna standard (exempelvis kan ett företag 
identifiera låneåtaganden som inte omfattas av tillämpningsområdet för denna standard). Företaget 
kan identifiera det finansiella instrumentet vid eller efter det första redovisningstillfället, eller så 
länge det inte redovisas. Företaget ska samtidigt dokumentera identifieringen. 

Redovisning av kreditexponeringar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 

6.7.2  Om ett finansiellt instrument identifieras i enlighet med punkt 6.7.1 som värderat till verkligt värde via 
resultatet efter dess första redovisningstillfälle, eller som inte har redovisats tidigare, ska skillnaden mellan 
det redovisade värdet, i förekommande fall, och det verkliga värdet omedelbart redovisas i resultatet vid 
tidpunkten för identifieringen. För finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A ska den ackumulerade vinst eller förlust som tidigare redovisats 
i övrigt totalresultat omedelbart omklassificeras från eget kapital till resultatet som en omklassificerings
justering (se IAS 1). 

6.7.3  Ett företag ska upphöra med att värdera det finansiella instrument som orsakar kreditrisken, eller en andel 
av det finansiella instrumentet, till verkligt värde via resultatet om 

a)  kvalificeringskriterierna i punkt 6.7.1 inte längre uppfylls, till exempel 

i)  kreditderivatet eller det relaterade finansiella instrument som orsakar kreditrisken förfaller eller 
säljs, avvecklas eller regleras, eller 

ii)  kreditrisken för det finansiella instrumentet inte längre hanteras med kreditderivat; detta skulle 
till exempel kunna inträffa på grund av förbättringar av låntagarens eller innehavaren av ett 
låneåtagandes kreditkvalitet eller ändringar av kapitalkrav som gäller för ett företag, och 

b)  det finansiella instrument som orsakar kreditrisken måste inte värderas till verkligt värde via resultatet 
(dvs. företagets affärsmodell har inte ändrats under tiden så att en omklassificering i enlighet med 
punkt 4.4.1 krävdes). 

6.7.4  Om ett företag upphör att värdera finansiella instrument som orsakar kreditrisk, eller en andel av det 
finansiella instrumentet, till verkligt värde via resultatet blir det finansiella instrumentets verkliga värde vid 
tidpunkten för upphörandet dess nya redovisade värde. Därmed ska samma värdering som användes före 
identifiering av ett finansiellt instrument till verkligt värde via resultatet tillämpas (inbegripet 
periodiseringar från det nya redovisade värdet). Ett exempel är att en finansiell tillgång som ursprungligen 
klassificerades som värderad till upplupet anskaffningsvärde skulle återgå till den värderingen och dess 
effektivränta skulle räknas om på grundval av dess nya redovisade bruttovärde på dagen för upphörande av 
värderingen till verkligt värde via resultatet. 

KAPITEL 7 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

7.1  IKRAFTTRÄDANDE 

7.1.1  Företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Tidigare 
tillämpning är tillåten. Om ett företag väljer att tillämpa denna standard tidigare ska det uppge detta och 
tillämpa samtliga krav i denna standard samtidigt (se även punkterna 7.1.2, 7.2.21 och 7.3.2). Det ska 
också samtidigt tillämpa ändringarna i bilaga C. 

7.1.2  Trots kraven i punkt 7.1.1 för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018 kan ett företag välja att 
endast tillämpa kraven på utformningen av vinster och förluster för finansiella skulder som identifieras som 
värderade till verkligt värde via resultatet i punkterna 5.7.1 c, 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 och B5.7.5–B5.7.20 utan 
att tillämpa övriga krav i denna standard. Om ett företag väljer att endast tillämpa dessa punkter ska det 
lämna upplysning om detta och fortlöpande tillhandahålla de uppgifter som anges i punkterna 10–11 
i IFRS 7 (ändrad genom IFRS 9 [2010]). (Se även punkterna 7.2.2 och 7.2.15.) 
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7.1.3  Årliga förbättringar av IFRS 2010–2012, som utfärdades i december 2013, ändrade punkterna 4.2.1 och 
5.7.5 som en följdändring av ändringen av IFRS 3. Företag ska tillämpa denna ändring framåtriktat för 
rörelseförvärv som ändringen av IFRS 3 är tillämplig på. 

7.1.4  IFRS 15, som utfärdades i maj 2014, ändrade punkterna 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1, 
C5 och C42 och strök punkt C16 och tillhörande rubrik. Punkterna 5.1.3 och 5.7.1A och en definition 
i bilaga A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15. 

7.2  ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

7.2.1  Företag ska tillämpa denna standard retroaktivt, i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar 
i uppskattningar och bedömningar samt fel, med undantag av vad som anges i punkterna 7.2.4–7.2.26 och 
7.2.28. Denna standard ska inte tillämpas på poster som redan har tagits bort från rapporten över 
finansiell ställning på den första tillämpningsdagen. 

7.2.2  Vid tillämpning av övergångsbestämmelserna i punkterna 7.2.1, 7.2.3–7.2.28 och 7.3.2 är den första 
tillämpningsdagen det datum när ett företag för första gången tillämpar kraven i denna standard och måste 
vara början av en rapporteringsperiod efter utfärdandet av denna standard. Beroende på företagets valda 
metod för tillämpning av IFRS 9 kan övergången inbegripa en eller flera första tillämpningsdagar för olika 
bestämmelser. 

Övergångsbestämmelser för klassificering och värdering (kapitlen 4 och 5) 

7.2.3  På den första tillämpningsdagen ska ett företag bedöma huruvida en finansiell tillgång uppfyller villkoren 
i punkterna 4.1.2 a eller 4.1.2A a på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger den dagen. 
Den resulterande klassificeringen ska tillämpas retroaktivt, oberoende av företagets affärsmodell under 
tidigare rapportperioder. 

7.2.4  Om det vid den första tillämpningsdagen är praktiskt ogenomförbart (enligt definitionen i IAS 8) för ett 
företag att bedöma en ändring av elementet pengars tidsvärde i enlighet med punkterna B4.1.9B–B4.1.9D 
på grundval av de fakta och omständigheter som förelåg vid den första redovisningen av den finansiella 
tillgången, ska företaget bedöma egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella 
tillgången på grundval av de fakta och omständigheter som förelåg vid det första redovisningstillfället 
för den finansiella tillgången, utan beaktande av kraven för ändring av elementet pengars tidsvärde 
i punkterna B4.1.9B–B4.1.9D. (Se även punkt 42R i IFRS 7.) 

7.2.5  Om det vid den första tillämpningsdagen är praktiskt ogenomförbart (enligt definitionen i IAS 8) för ett 
företag att bedöma huruvida det verkliga värdet för rättighet till förtida inlösen var obetydligt i enlighet 
med punkt B4.1.12 c på grundval av de fakta och omständigheter som förelåg vid den första redovisningen 
av den finansiella tillgången ska företaget bedöma egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den 
finansiella tillgången på grundval av de fakta och omständigheter som förelåg vid det första redovisnings
tillfället för den finansiella tillgången utan att beakta undantaget för rättighet till förtida inlösen 
i punkt B4.1.12. (Se även punkt 42S i IFRS 7). 

7.2.6  Om ett företag värderar ett sammansatt kontrakt till verkligt värde i enlighet med punkterna 4.1.2A, 4.1.4 
eller 4.1.5 men det sammansatta kontraktets verkliga värde inte hade värderats under jämförbara 
rapportperioder ska det sammansatta kontraktets verkliga värde under de jämförbara rapportperioderna 
vara summan av beståndsdelarnas verkliga värden (dvs. värden som inte är ett derivat och det inbäddade 
derivatet) vid slutet av varje jämförbar rapportperiod om ett företag räknar om tidigare perioder (se 
punkt 7.2.15). 

7.2.7  Om ett företag har tillämpat punkt 7.2.6 ska företaget på den första tillämpningsdagen redovisa eventuella 
skillnader mellan det verkliga värdet för hela det sammansatta kontraktet på den första tillämpningsdagen 
och summan av de verkliga värdena för beståndsdelarna i det sammansatta kontraktet på den första 
tillämpningsdagen i ingående balanserade vinstmedel (eller annan komponent i eget kapital, beroende på 
vad som är tillämpligt) för den rapporteringsperiod som omfattar den första tillämpningsdagen. 
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7.2.8  På den första tillämpningsdagen kan ett företag identifiera 

a)  en finansiell tillgång som värderad till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 4.1.5, eller 

b)  en investering i ett egetkapitalinstrument till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med 
punkt 5.7.5. 

En sådan identifiering ska göras på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger den första 
tillämpningsdagen. Denna klassificering ska tillämpas retroaktivt. 

7.2.9  På den första tillämpningsdagen 

a)  ska ett företag återkalla sin tidigare identifiering av en finansiell tillgång som värderad till verkligt 
värde via resultatet om den finansiella tillgången inte uppfyller villkoret i punkt 4.1.5, 

b)  får ett företag återkalla sin tidigare identifiering av en finansiell tillgång som värderad till verkligt 
värde via resultatet om den finansiella tillgången uppfyller villkoren i punkt 4.1.5. 

Ett sådant återkallande ska göras på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger den första 
tillämpningsdagen. Denna klassificering ska tillämpas retroaktivt. 

7.2.10  På den första tillämpningsdagen 

a)  kan ett företag identifiera en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via resultatet i enlighet 
med punkt 4.2.2 a, 

b)  ska ett företag återkalla sin tidigare identifiering av en finansiell skuld som värderad till verkligt värde 
via resultatet om denna identifiering gjordes vid det första redovisningstillfället i enlighet med 
villkoret i punkt 4.2.2 a och en sådan identifiering inte uppfyller detta villkor på den första 
tillämpningsdagen, 

c)  får ett företag återkalla sin tidigare identifiering av en finansiell skuld som värderad till verkligt värde 
via resultatet om denna identifiering gjordes vid första redovisningstillfället i enlighet med villkoret 
i punkt 4.2.2 a och denna identifiering uppfyller detta villkor på den första tillämpningsdagen. 

En sådan identifiering och ett sådant återkallande ska göras på grundval av de fakta och omständigheter 
som föreligger den första tillämpningsdagen. Denna klassificering ska tillämpas retroaktivt. 

7.2.11  Om det är praktiskt ogenomförbart (enligt definitionen i IAS 8) för ett företag att retroaktivt tillämpa 
effektivräntemetoden ska företaget behandla 

a) det verkliga värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden i slutet av varje jämförel
seperiod som redovisas som det redovisade bruttovärdet för den finansiella tillgången eller den 
finansiella skuldens upplupna anskaffningsvärde om ett företag räknar om tidigare perioder, och 

b)  det verkliga värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden på den första 
tillämpningsdagen som det nya redovisade bruttovärdet för den finansiella tillgången eller det nya 
upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden på den första tillämpningsdagen för denna 
standard. 

7.2.12 Om ett företag tidigare redovisade till anskaffningsvärde (enligt IAS 39) för en investering i ett egetkapital
instrument som inte har ett noterat pris på en aktiv marknad för ett identiskt instrument (dvs. indata på 
Nivå 1) (eller ett derivat som är kopplat till och måste regleras genom leverans av ett sådant egetkapitalin
strument) ska det värdera detta instrument till verkligt värde på första tillämpningsdagen. Eventuell skillnad 
mellan det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet redovisas i de ingående balanserade 
vinstmedlen (eller annan komponent i eget kapital, beroende på vad som är tillämpligt) för den rapporte
ringsperiod som omfattar den första tillämpningsdagen. 

7.2.13  Om ett företag tidigare redovisade ett skuldderivat som är kopplat till och måste regleras genom leverans 
av ett egetkapitalinstrument som inte har ett noterat pris på en aktiv marknad för ett identiskt instrument 
(dvs. indata på Nivå 1) till anskaffningsvärdet i enlighet med IAS 39 ska det värdera detta skuldderivat till 
verkligt värde på första tillämpningsdagen. Eventuell skillnad mellan det tidigare redovisade värdet och det 
verkliga värdet redovisas i ingående balanserade vinstmedel för den rapporteringsperiod som omfattar den 
första tillämpningsdagen. 
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7.2.14  På den första tillämpningsdagen ska ett företag bedöma huruvida den behandling som anges i punkt 5.7.7 
skulle skapa eller förstärka en bristande överensstämmelse i redovisningen i resultatet på grundval av de 
fakta och omständigheter som föreligger den första tillämpningsdagen. Denna standard ska tillämpas 
retroaktivt på grundval av denna bedömning. 

7.2.15  Trots kravet i punkt 7.2.1 ska ett företag som antar klassificerings- och värderingskraven i denna standard 
(inklusive de krav som hänför sig till värdering av upplupet anskaffningsvärde för finansiella tillgångar och 
nedskrivning i avsnitten 5.4 och 5.5) lämna de upplysningar som anges i punkterna 42L–42O i IFRS 7, 
men behöver inte räkna om tidigare perioder. Företaget kan räkna om tidigare perioder endast om det är 
möjligt utan användning av i efterhand erhållen information. Om ett företag inte räknar om tidigare 
perioder ska företaget redovisa varje skillnad mellan det tidigare redovisade värdet och det redovisade 
värdet vid början av det räkenskapsår som omfattar den första tillämpningsdagen i ingående balanserade 
vinstmedel (eller annan komponent i eget kapital enligt vad som är lämpligt) för det räkenskapsår som 
omfattar den första tillämpningsdagen. Om ett företag justerar värdet av tidigare perioder måste dock de 
omräknade finansiella rapporterna återspegla samtliga krav i denna standard. Om ett företag har valt att 
tillämpa IFRS 9 och detta leder till mer än en första tillämpningsdag för olika krav gäller denna punkt vid 
varje första tillämpningsdag (se punkt 7.2.2). Detta skulle vara fallet exempelvis om ett företag väljer att 
endast tillämpa kraven på redovisning av vinster och förluster för finansiella skulder som identifieras som 
värderade till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 7.1.2 innan övriga krav i denna standard 
tillämpas. 

7.2.16  Om ett företag upprättar en delårsrapport enligt IAS 34 Delårsrapportering behöver företaget inte tillämpa 
kraven i denna standard på mellanliggande perioder som föregår den första tillämpningsdagen om detta är 
praktiskt ogenomförbart (enligt definitionen i IAS 8). 

Nedskrivningar (avsnitt 5.5) 

7.2.17  Ett företag ska tillämpa nedskrivningskraven i avsnitt 5.5 retroaktivt i enlighet med IAS 8, med förbehåll 
för punkterna 7.2.15 och 7.2.18–7.2.20. 

7.2.18  På den första tillämpningsdagen ska ett företag använda rimliga och verifierbara uppgifter som är 
tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser för att fastställa kreditrisken vid den tidpunkt då ett 
finansiellt instrument redovisades första gången (eller för låneåtaganden och finansiella garantiavtal vid den 
tidpunkt då företaget blev part i oåterkalleligt åtagande i enlighet med punkt 5.5.6) och jämföra dem med 
kreditrisken vid den första tillämpningsdagen för denna standard. 

7.2.19  För att avgöra om det har skett en betydande ökning av kreditrisken efter det första redovisningstillfället 
kan ett företag tillämpa 

a)  kraven i punkterna 5.5.10 och B5.5.22–B5.5.24, och 

b)  den motbevisbara presumtionen i punkt 5.5.11 för avtalsenliga betalningar som är förfallna till 
betalning med mer än 30 dagar om ett företag kommer att tillämpa nedskrivningskraven genom att 
identifiera betydande ökningar av kreditrisk efter det första redovisningstillfället för dessa finansiella 
instrument på grundval av information om förfall till betalning. 

7.2.20  Om det vid den första tillämpningsdagen skulle krävas onödiga kostnader eller insatser för att fastställa 
huruvida det föreligger en betydande ökning av kreditrisken efter det första redovisningstillfället ska 
företaget redovisa en förlustreserv till ett belopp som motsvarar förväntade kreditförluster för återstående 
löptid vid varje balansdag till dess att detta finansiella instrument tas bort från rapporten över finansiell 
ställning (såvida inte det finansiella instrumentet är en låg kreditrisk på balansdagen, i vilket fall 
punkt 7.2.19 a är tillämplig). 

Övergångsbestämmelser för säkringsredovisning (kapitel 6) 

7.2.21  När ett företag tillämpar denna standard för första gången får den som redovisningsprincip välja att 
fortsätta att tillämpa kraven på säkringsredovisning i IAS 39 i stället för kraven i kapitel 6 i denna 
standard. Ett företag ska tillämpa denna princip på företagets samtliga säkringsförhållanden. Ett företag 
som väljer denna princip ska också tillämpa IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet 
utan de ändringar som följer denna tolkning av kraven i kapitel 6 i denna standard. 
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7.2.22  Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 7.2.26 ska ett företag tillämpa kraven på säkringsredovisning 
i denna standard framåtriktat. 

7.2.23 För att tillämpa säkringsredovisning från tidpunkten för den första tillämpningen av kraven på säkringsre
dovisning i denna standard måste alla kvalificeringskriterier uppfyllas vid denna tidpunkt. 

7.2.24  Säkringsförhållanden som uppfyller villkoren för säkringsredovisning enligt IAS 39 som också uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning i enlighet med kriterierna i denna standard (se punkt 6.4.1) ska, efter att 
hänsyn tagits till eventuell omfördelning av säkringsförhållandet för övergången (se punkt 7.2.25 b), 
fortsatt anses vara säkringsförhållanden. 

7.2.25  Vid den inledande tillämpningen av kraven på säkringsredovisning i denna standard 

a)  kan företag börja tillämpa dessa krav från och med samma tidpunkt som det upphör att tillämpa 
kraven på säkringsredovisning i IAS 39, och 

b)  ska företag beakta säkringskvoten i enlighet med IAS 39 som utgångspunkt för omfördelning av 
säkringskvoten för ett fortsatt säkringsförhållande, om tillämpligt. Eventuella vinster eller förluster 
från en sådan omfördelning ska redovisas i resultatet. 

7.2.26  Som ett undantag till framtida tillämpning av kraven på säkringsredovisning i denna standard 

a)  ska företag tillämpa redovisningen av optioners tidvärde i enlighet med punkt 6.5.15 retroaktivt om, 
i enlighet med IAS 39, endast förändringen i en options realvärde kunde identifieras som ett 
säkringsinstrument i ett säkringsförhållande; denna retroaktiva tillämpning gäller endast de 
säkringsförhållanden som förelåg i början av den tidigaste jämförelseperioden eller som har 
identifierats därefter; 

b)  kan företag tillämpa redovisning av terminsdelen av terminskontrakt i enlighet med punkt 6.5.16 
retroaktivt om, i enlighet med IAS 39, endast förändringen i avistadelen av ett terminskontrakt 
identifierades som säkringsinstrument i ett säkringsförhållande; denna retroaktiva tillämpning gäller 
endast de säkringsförhållanden som förelåg i början av den tidigaste jämförelseperioden eller som har 
identifierats därefter; om ett företag dessutom väljer retroaktiv tillämpning av denna redovisning ska 
denna tillämpas på alla säkringsförhållanden som uppfyller kriterierna för detta val (dvs. detta val är 
inte tillämpligt vid övergången på grundval av varje säkringsförhållande); redovisningen av valutaba
sisspread (se punkt 6.5.16) kan tillämpas retroaktivt för de säkringsförhållanden som förelåg i början 
av den tidigaste jämförelseperioden eller som har identifierats därefter, 

c)  ska företaget retroaktivt tillämpa kravet i punkt 6.5.6 om att säkringsinstrumentet inte har förfallit 
eller avslutats om 

i)  parterna i ett säkringsinstrument till följd av gällande lagar och andra författningar eller 
införandet av lagar och andra författningar kommer överens om att en eller flera clearing
motparter ersätter deras ursprungliga motpart och blir den nya motparten till var och en av 
parterna; och 

ii)  andra eventuella ändringar av säkringsinstrumentet är begränsade till de ändringar som är 
nödvändiga för att effektuera ett sådant utbyte av motparten. 

Företag som har tillämpat IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) eller IFRS 9 (2013) tidigt 

7.2.27  Ett företag ska tillämpa övergångsbestämmelserna i punkterna 7.2.1–7.2.26 på den första 
tillämpningsdagen. Ett företag ska tillämpa var och en av övergångsbestämmelserna i punkterna 7.2.3– 
7.2.14 och 7.2.17–7.2.26 endast en gång (dvs. om ett företag väljer att tillämpa IFRS 9 som omfattar mer 
än en första tillämpningsdag kan det inte tillämpa någon av dessa bestämmelser på nytt om de redan 
tillämpats på ett tidigare datum). (Se punkterna 7.2.2 och 7.3.2.) 

7.2.28  Ett företag som tillämpade IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) eller IFRS 9 (2013) och därefter tillämpar denna 
standard 

a)  ska återkalla sin tidigare identifiering av en finansiell tillgång som värderad till verkligt värde via 
resultatet om identifieringen tidigare gjordes i enlighet med villkoret i punkt 4.1.5 men detta villkor 
inte längre är uppfyllt till följd av tillämpningen av denna standard, 
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b)  kan identifiera en finansiell tillgång som värderad till verkligt värde via resultatet om denna 
identifiering inte tidigare skulle ha uppfyllt villkoret i punkt 4.1.5 men detta villkor är nu uppfyllt till 
följd av tillämpningen av denna standard, 

c)  ska återkalla sin tidigare identifiering av en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via 
resultatet om identifieringen tidigare gjordes i enlighet med villkoret i punkt 4.2.2 a men detta villkor 
inte längre är uppfyllt till följd av tillämpningen av denna standard, och 

d)  kan identifiera en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via resultatet om denna identifiering 
inte tidigare skulle ha uppfyllt villkoret i punkt 4.2.2 a men detta villkor nu är uppfyllt till följd av 
tillämpningen av denna standard. 

En sådan identifiering och ett sådant återkallande ska göras på grundval av de fakta och omständigheter 
som föreligger den första tillämpningsdagen för denna standard. Denna klassificering ska tillämpas 
retroaktivt. 

7.3  UPPHÄVANDE AV IFRIC 9, IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) OCH IFRS 9 (2013) 

7.3.1  Denna standard ersätter IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat. De krav som lades till i IFRS 9 i oktober 
2010 införlivade de krav som tidigare fastställdes i punkterna 5 och 7 i IFRIC 9. Som en följdändring 
införlivades i IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas de krav som tidigare 
fastställdes i punkt 8 i IFRIC 9. 

7.3.2  Denna standard ersätter IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) och IFRS 9 (2013). För räkenskapsår som börjar före 
den 1 januari 2018 kan dock ett företag välja att tillämpa dessa tidigare versioner av IFRS 9 i stället för att 
tillämpa denna standard om, och endast om, företagets relevanta första tillämpningsdag är före den 
1 februari 2015. 

Bilaga A 

Definitioner 

Standarden och dess bilaga utgör en helhet. 

12 månaders 
förväntade 
kreditförluster 

Den del av förväntade kreditförluster för återstående löptid som utgör förväntade kre
ditförluster som är följden av fallissemangshändelser för ett finansiellt instrument som är 
möjliga inom 12 månader efter balansdagen. 

upplupet 
anskaffningsvärde för 
en finansiell tillgång 
eller finansiell skuld 

Det belopp till vilket den finansiella tillgången eller den finansiella skulden värderas vid första 
redovisningstillfället minus återbetalningar, plus eller minus ackumulerade periodiseringar 
vid användning av effektivräntemetoden på eventuell skillnad mellan det ursprungliga be
loppet och beloppet på förfallodagen och, för finansiella tillgångar, justerat med hänsyn till 
en eventuell förlustreserv. 

avtalstillgångar De rättigheter som enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder redovisas i enlighet med 
denna standard vid redovisning och värdering av nedskrivningsvinster eller -förluster. 

kreditförsämrad 
finansiell tillgång 

En finansiell tillgång är kreditförsämrad när en eller flera händelser som har en negativ inver
kan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången har inträffat. Be
lägg för att en finansiell tillgång är kreditförsämrad innefattar observerbara uppgifter om föl
jande händelser: 

a)  Betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller låntagaren. 

b)  Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller oreglerade betalningar. 

c) Långivaren eller låntagaren har, av ekonomiska eller avtalsmässiga skäl som samman
hänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, beviljat en eftergift till låntagaren som 
långivaren annars inte skulle överväga. 

d) Det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekon
struktion.  
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e) Upphörande av en aktiv marknad för den finansiella tillgången i fråga på grund av fi
nansiella svårigheter. eller 

f)  Köp eller uppkomst av en finansiell tillgång till kurser långt under pari, som återspeglar 
uppkomna kreditförluster. 

Det kan vara omöjligt att identifiera en enda åtskild händelse – i stället kan den kombinerade 
effekten av flera händelser ha lett till att finansiella tillgångar blir kreditförsämrade. 

kreditförlust Skillnaden mellan alla avtalsenliga kassaflöden som ska betalas till ett företag i enlighet med 
avtalet och alla kassaflöden som företaget förväntar sig att erhålla (dvs. alla underskott i kas
saflöden), diskonterat med den ursprungliga effektivräntan (eller kreditjusterad effektiv
ränta för köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar). Ett företag ska 
uppskatta kassaflöden genom att beakta samtliga avtalsvillkor för det finansiella instrumentet 
(exempelvis optioner på förtida inlösen, förlängningar, köp och liknande) genom den förvän
tade löptiden för det finansiella instrumentet. De kassaflöden som beaktas ska omfatta kassa
flöden från försäljning av säkerheter eller andra former av kreditförstärkning som ingår i av
talsvillkoren. Det förutsätts att den förväntade löptiden för ett finansiellt instrument kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. I de sällsynta fall när det inte går att på ett tillförlitligt sätt 
uppskatta den förväntade löptiden för ett finansiellt instrument ska dock företaget använda 
den återstående avtalstiden för det finansiella instrumentet. 

kreditjusterad 
effektivränta 

Den ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den 
förväntade löptiden för den finansiella tillgången till det upplupna anskaffningsvärdet för 
en finansiell tillgång som är en köpt eller utgiven kreditförsämrad finansiell tillgång. 
Vid beräkning av den kreditjusterade effektivräntan ska ett företag uppskatta de förväntade 
kassaflödena genom att beakta samtliga avtalsvillkor för den finansiella tillgången (exempel
vis optioner på förtida inlösen, förlängningar, köp och liknande) och förväntade kreditför
luster. Beräkningen innefattar alla avgifter och punkter som betalats eller erhållits av avtals
parterna, som är en integrerad del av effektivräntan (se punkterna B5.4.1–B 5.4.3), transak
tionskostnader och alla andra premier eller rabatter. Det förutsätts att kassaflödena och den 
förväntade löptiden för en grupp av likartade finansiella instrument kan uppskattas på ett 
tillförlitligt sätt. I de sällsynta fall när det inte går att på ett tillförlitligt sätt uppskatta kassa
flöden eller återstående löptid för ett finansiellt instrument (eller en grupp av finansiella in
strument) ska företaget emellertid använda de avtalsenliga kassaflödena över hela avtalstiden 
för det finansiella instrumentet (eller gruppen av finansiella instrument). 

borttagande från 
rapporten över 
finansiell ställning 

Borttagande av en tidigare redovisad finansiell tillgång eller finansiell skuld från ett företags 
rapport över finansiell ställning. 

derivat Ett finansiellt instrument eller annat avtal som faller inom denna standards tillämpningsom
råde med samtliga tre nedanstående egenskaper: 

a) Dess värde ändras till följd av ändringar i en angiven ränta, priset på ett finansiellt in
strument, ett råvarupris, en valutakurs, ett pris- eller ränteindex, ett kreditbetyg eller 
kreditindex eller en annan variabel, förutsatt att variabeln när det gäller en icke-finansi
ell variabel inte är specifik för en avtalspart (kallas ibland för ”underliggande”). 

b)  Det krävs ingen inledande nettoinvestering eller en inledande nettoinvestering som är 
mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som skulle väntas reagera på 
ett liknande sätt på förändringar i marknadsfaktorer. 

c)  Det regleras vid en framtida tidpunkt. 

utdelningar Utdelningar till innehavare av egetkapitalinstrument i proportion till innehavet av respektive 
aktieslag. 

effektivräntemetoden Den metod som används för att beräkna det upplupna anskaffningsvärdet för en finansi
ell tillgång eller finansiell skuld och för fördelning och redovisning av ränteintäkter eller 
räntekostnader i resultatet under den relevanta perioden. 
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effektivränta Den ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den 
förväntade löptiden för den finansiella tillgången eller finansiella skulden till redovisat brut
tovärde för en finansiell tillgång eller till det upplupna anskaffningsvärdet för en finan
siell skuld. Vid beräkning av effektivräntan ska ett företag uppskatta de förväntade kassaflö
dena genom att beakta samtliga avtalsvillkor för det finansiella instrumentet (exempelvis op
tioner på förtida inlösen, förlängningar, köp och liknande) men ska inte beakta de förvän
tade kreditförlusterna. Beräkningen innefattar alla avgifter och punkter som betalats eller 
erhållits av avtalsparterna, som är en integrerad del av effektivräntan (se punkterna B5.4.1– 
B5.4.3), transaktionskostnader och alla andra premier eller rabatter. Det förutsätts att kas
saflödena och den förväntade löptiden för en grupp av likartade finansiella instrument kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. I de sällsynta fall när det inte går att på ett tillförlitligt sätt 
uppskatta kassaflöden eller återstående löptid för ett finansiellt instrument (eller en grupp av 
finansiella instrument) ska företaget emellertid använda de avtalsenliga kassaflödena över 
hela avtalstiden för det finansiella instrumentet (eller gruppen av finansiella instrument). 

förväntade 
kreditförluster 

Det vägda genomsnittet för kreditförluster med respektive risker för fallissemang som vik
ter. 

finansiellt garantiavtal Ett avtal som kräver att emittenten gör angivna betalningar för att ersätta innehavaren för en 
förlust som denne ådrar sig på grund av att en angiven låntagare inte fullgör betalning vid 
förfall enligt de ursprungliga eller modifierade villkoren för ett skuldinstrument. 

finansiell skuld 
värderad till verkligt 
värde via resultatet 

En finansiell skuld som uppfyller något av följande villkor: 

a)  Den kan definieras som att den innehas för handel. 
b) Vid det första redovisningstillfället identifieras den av företaget som värderad till verk

ligt värde via resultatet i enlighet med punkterna 4.2.2 eller 4.3.5. 

c) Den har identifierats antingen vid första redovisningstillfället eller därefter som värde
rad till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 6.7.1. 

bindande åtagande En bindande överenskommelse rörande ett byte av en angiven mängd resurser till ett angivet 
pris vid en angiven framtida tidpunkt eller flera angivna framtida tidpunkter. 

prognostiserad 
transaktion 

En ej bindande men förväntad framtida transaktion. 

redovisat bruttovärde 
för en finansiell tillgång 

Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång före justeringar för en eventuell 
förlustreserv. 

säkringskvot Förhållandet mellan säkringsinstrumentets kvantitet och den säkrade postens kvantitet i fråga 
om deras relativa viktning. 

innehas för handel En finansiell tillgång eller finansiell skuld som 

a)  har förvärvats eller uppkommit med huvudsyfte att säljas eller återköpas på kort sikt, 

b) vid det första redovisningstillfället ingick i en portfölj med identifierade finansiella in
strument som förvaltas tillsammans och för vilka det finns ett nyligen bevisat verkligt 
mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, eller 

c)  är ett derivat (förutom ett derivat som är ett finansiellt garantiavtal eller ett identifierat 
och effektivt säkringsinstrument). 

nedskrivningsvinst 
eller -förlust 

Vinster eller förluster som redovisas i resultatet i enlighet med punkt 5.5.8 och som härrör 
från tillämpningen av nedskrivningskraven i avsnitt 5.5. 

förväntade 
kreditförluster för 
återstående löptid 

Förväntade kreditförluster som följer av alla eventuella fallissemangshändelserna under 
den förväntade löptiden för ett finansiellt instrument. 
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förlustreserv Reserveringar för förväntande kreditförluster för finansiella tillgångar som värderas i enlig
het med punkt 4.1.2, leasingfordringar och avtalstillgångar, det samlade nedskrivningsbe
loppet för finansiella tillgångar som värderas i enlighet med punkt 4.1.2A och avsättningar 
för förväntade kreditförluster på låneåtaganden och finansiella garantiavtal. 

modifieringsvinst eller 
-förlust 

Belopp som kommer från justering av redovisat bruttovärde för en finansiell tillgång för 
att återspegla omförhandlade eller modifierade avtalsenliga kassaflöden. Företaget gör en ny 
beräkning av det redovisade bruttovärdet för en finansiell tillgång som nuvärdet av förvän
tade framtida in- och utbetalningar över den förväntade löptiden för den omförhandlade eller 
modifierade finansiella tillgången som diskonteras med utgångspunkt i den finansiella till
gångens ursprungliga effektivränta (eller den ursprungliga kreditjusterade effektivräntan 
för köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar) eller, i tillämpliga fall, den 
reviderade effektivräntan som beräknas enligt punkt 6.5.10. Vid uppskattningen av de för
väntade kassaflödena för en finansiell tillgång ska företaget beakta samtliga avtalsvillkor för 
den finansiella tillgången (exempelvis optioner på förtida inlösen, förlängningar, köp och lik
nande) men ska inte beakta förväntade kreditförluster, såvida inte den finansiella till
gången är en köpt eller utgiven kreditförsämrad finansiell tillgång, i vilket fall företaget 
också ska beakta de ursprungliga förväntade kreditförluster som beaktades vid beräkningen 
av den ursprungliga kreditjusterade effektivräntan. 

förfallen till betalning En finansiell tillgång är förfallen till betalning när en motpart har underlåtit att erlägga betal
ning trots en avtalsenlig skyldighet att betala. 

köpt eller utgiven 
kreditförsämrad 
finansiell tillgång 

Köpt eller utgiven finansiell tillgång som är kreditförsämrad vid det första redovisningstill
fället. 

dag för 
omklassificering 

Första dagen i den första rapporteringsperiod som följer på ändrad affärsmodell som medför 
att ett företag omklassificerar finansiella tillgångar. 

avistaköp eller 
avistaförsäljning 

Ett köp eller en försäljning av en finansiell tillgång enligt ett avtal vars villkor kräver leverans 
av tillgången inom den tidsram som generellt fastställts av regelverk eller praxis på den be
rörda marknaden. 

transaktionskostnader Tillkommande kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet, emissionen eller avyttringen 
av en finansiell tillgång eller en finansiell skuld (se punkt B5.4.8). En tillkommande kostnad 
är en som inte hade uppkommit om företaget inte hade förvärvat, emitterat eller avyttrat det 
finansiella instrumentet.  

Följande begrepp definieras i punkt 11 i IAS 32, bilaga A till IFRS 7, bilaga A till IFRS 13 eller bilaga A till IFRS 15 och 
används i denna standard med de innebörder som anges i IAS 32, IFRS 7, IFRS 13 och IFRS 15: 

a)  Kreditrisk (1). 

b)  Egetkapitalinstrument. 

c)  Verkligt värde. 

d)  Finansiell tillgång. 

e)  Finansiellt instrument. 

f)  Finansiell skuld. 

g)  Transaktionspris.  

29.11.2016 L 323/40 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(1) Denna term (enligt definitionen i IFRS 7) används i kraven på redovisning av effekterna av förändringar i kreditrisk för skulder som 
identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen (se punkt 5.7.7). 



Bilaga B 

Vägledning vid tillämpning 

Standarden och dess bilaga utgör en helhet. 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE (KAPITEL 2) 

B2.1  Vissa avtal kräver en betalning baserad på klimat, geologiska variabler eller andra fysiska variabler. (De som 
baseras på klimatvariabler kallas ibland ”väderderivat”.) Om dessa avtal inte faller inom 
tillämpningsområdet för IFRS 4 faller de inom tillämpningsområdet för denna standard. 

B2.2  Denna standard ändrar inte de krav som är hänförliga till pensionsstiftelser som följer IAS 26 Redovisning 
av pensionsstiftelser och royaltyavtal som baseras på försäljningsvolymer eller tjänsteintäkter som redovisas 
enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. 

B2.3  Ibland gör ett företag vad det ser som en ”strategisk investering” i egetkapitalinstrument som emitterats av 
ett annat företag, i avsikt att upprätta eller bibehålla ett långfristigt samarbete med det företag i vilket 
investeringen görs. Det investerande företaget eller samägaren använder IAS 28 för att bestämma huruvida 
kapitalandelsmetoden ska tillämpas på en sådan investering. 

B2.4  Denna standard tillämpas på finansiella tillgångar och finansiella skulder, förutom rättigheter och 
förpliktelser som undantas i punkt 2.1 e eftersom de uppkommer enligt avtal som faller inom 
tillämpningsområdet för IFRS 4 Försäkringsavtal. 

B2.5  Finansiella garantiavtal kan ha olika juridisk form, till exempel garantier, vissa typer av remburser, 
kreditderivat eller försäkringsavtal. Den juridiska formen påverkar inte hur de redovisas. Nedan följer 
exempel på tillämplig behandling (se punkt 2.1 e): 

a)  Trots att ett finansiellt garantiavtal uppfyller definitionen på ett försäkringsavtal i IFRS 4 om den risk 
som förs över är betydande tillämpar emittenten denna standard. Om emellertid emittenten tidigare 
uttryckligen har försäkrat att denne betraktar sådana avtal som försäkringsavtal och har använt den 
redovisning som är tillämplig på försäkringsavtal får emittenten välja att tillämpa antingen denna 
standard eller IFRS 4 på sådana finansiella garantiavtal. Vid tillämpning av denna standard måste 
emittenten enligt punkt 5.1.1 värdera ett finansiellt garantiavtal till verkligt värde när det redovisas 
för första gången. Om det finansiella garantiavtalet emitterats till en oberoende motpart i en 
fristående transaktion på rent affärsmässig grund motsvarar troligen det verkliga värdet vid detta 
garantiavtals början erhållen premium, såvida inte det finns belägg för motsatsen. Följaktligen, såvida 
inte det finansiella garantiavtalet inledningsvis redovisades som värderat till verkligt värde via 
resultatet eller såvida inte punkterna 3.2.15–3.2.23 och B3.2.12–B3.2.17 är tillämpliga (när en 
överföring av en finansiell tillgång inte uppfyller villkoren för att tas bort från rapporten över 
finansiell ställning eller ett fortsatt engagemang) värderar emittenten det till det högre av 

i)  det belopp som fastställts i enlighet med punkt 5.5, och 

ii)  det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för den ackumulerade 
summan av intäkter i enlighet med principerna i IFRS 15 (se punkt 4.2.1 c). 

b)  Vissa kreditrelaterade garantier kräver inte, som ett villkor för betalning, att innehavaren exponeras 
för, och har drabbats av en förlust på grund av att låntagaren inte fullgör betalning på den 
garanterade tillgången vid förfall. Ett exempel på en sådan garanti är en som kräver att betalningar 
ska göras vid förändringar i ett visst kreditbetyg eller kreditindex. Sådana garantier är inte finansiella 
garantiavtal, enligt definitionen i denna standard, och är inte försäkringsavtal, enligt definitionen 
i IFRS 4. Sådana garantier är derivat och emittenten tillämpar denna standard på dem. 

c)  Om ett finansiellt garantiavtal emitterats i samband med försäljning av varor tillämpar utfärdaren 
IFRS 15 för att avgöra när denne ska redovisa intäkten från garantin och från försäljningen av varor. 
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B2.6  Påståenden om att en emittent ser avtal som försäkringsavtal återfinns normalt genomgående i emittentens 
kommunikation med kunder och tillsynsmyndigheter, avtal, verksamhetsdokumentation och finansiella 
rapporter. Dessutom omfattas försäkringsavtal ofta av redovisningskrav som skiljer sig från kraven för 
andra typer av transaktioner, till exempel avtal som emitterats av banker eller kommersiella företag. 
I sådana fall innehåller normalt en emittents finansiella rapporter en upplysning om att emittenten har 
tillämpat dessa redovisningskrav. 

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (KAPITEL 3) 

Det första redovisningstillfället (avsnitt 3.1) 

B3.1.1  Till följd av principen i punkt 3.1.1 redovisar ett företag alla sina avtalsenliga rättigheter och förpliktelser 
avseende derivat i rapporten över finansiell ställning som tillgångar och skulder förutom vad gäller derivat 
som förhindrar en överföring av finansiella tillgångar från att redovisas som en försäljning (se 
punkt B3.2.14). Om en överföring av en finansiell tillgång inte uppfyller villkoren för borttagande från 
rapporten över finansiell ställning redovisar motparten inte den överförda tillgången som sin tillgång (se 
punkt B3.2.15). 

B3.1.2  Följande är exempel på tillämpning av principen i punkt 3.1.1: 

a)  Ovillkorade fordringar och skulder redovisas som tillgångar eller skulder när företaget blir avtalspart 
och som följd därav har en laglig rätt att erhålla eller en laglig förpliktelse att betala kontanter. 

b)  Tillgångar som ska förvärvas och skulder som ska uppkomma till följd av ett bindande åtagande att 
köpa eller sälja varor eller tjänster redovisas i allmänhet inte förrän minst en av parterna har fullgjort 
sitt åtagande. Ett företag som exempelvis får en bindande order redovisar inte i allmänhet en tillgång 
(och företaget som lägger ordern redovisar inte en skuld) när avtalet ingås utan skjuter upp 
redovisningen till dess att de beställda varorna eller tjänsterna har skickats, levererats eller utförts. 
Om ett bindande åtagande att köpa eller sälja icke-finansiella poster faller inom denna standards 
tillämpningsområde enligt punkterna 2.4–2.7 redovisas dess verkliga värde netto som en tillgång eller 
skuld på åtagandedagen (se punkt B4.1.30 c). Dessutom, om ett tidigare ej redovisat bindande 
åtagande identifieras som en säkrad post i en säkring av verkligt värde redovisas varje förändring 
i nettot av det verkliga värdet som är hänförlig till den säkrade risken som en tillgång eller skuld efter 
den tidpunkt då säkringen ingicks (se punkterna 6.5.8 b och 6.5.9). 

c)  Ett terminskontrakt som faller inom tillämpningsområdet för denna standard (se punkt 2.1) redovisas 
som en tillgång eller en skuld på åtagandedagen, och inte på den dag när regleringen äger rum. När 
ett företag blir part i ett terminskontrakt är ofta det verkliga värdet för rättigheten och förpliktelsen 
lika, så att det verkliga värdet netto för terminskontraktet är noll. Om det verkliga värdet netto för 
rättigheten och förpliktelsen är annat än noll redovisas avtalet som en tillgång eller en skuld. 

d)  Optionsavtal som faller inom tillämpningsområdet för denna standard (se punkt 2.1) redovisas som 
tillgångar eller skulder när innehavaren eller utfärdaren blir avtalspart. 

e)  Planerade framtida transaktioner, oavsett hur troliga de är, är inte tillgångar och skulder eftersom 
företaget inte har blivit avtalspart. 

Avistaköp eller avistaförsäljning av finansiella tillgångar 

B3.1.3  Ett avistaköp eller en avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas antingen per affärsdagen eller per 
likviddagen enligt beskrivning i punkterna B3.1.5 och B3.1.6. Ett företag ska tillämpa samma metod 
konsekvent för samtliga köp och försäljningar av finansiella tillgångar som klassificeras på samma sätt 
i enlighet med denna standard. För detta ändamål utgör tillgångar som är obligatoriskt värderade till 
verkligt värde via resultatet en separat klassificering av tillgångar som identifieras som värderade till verkligt 
värde via resultatet. Dessutom utgör investeringar i egetkapitalinstrument som redovisas med alternativet 
i punkt 5.7.5 en separat klassificering. 
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B3.1.4  Ett avtal som kräver eller tillåter nettoreglering av förändringen i avtalets värde är inte ett avistaavtal. 
I stället redovisas ett sådant avtal som ett derivat under perioden mellan affärsdagen och likviddagen. 

B3.1.5  Med affärsdag avses den dag då ett företag åtar sig att köpa eller sälja en tillgång. Affärsdagsredovisning 
avser a) redovisning av en tillgång som ska erhållas och skyldigheten att betala för den på affärsdagen samt 
b) borttagande från rapporten över finansiell ställning av en tillgång som säljs, redovisning av vinst eller 
förlust vid avyttringen samt redovisning av en fordran från köparen för betalning på affärsdagen. 
I allmänhet börjar inte ränta löpa på tillgången och motsvarande skuld före likviddagen, när äganderätten 
överlåts. 

B3.1.6  Med likviddag avses det datum då en tillgång levereras till eller av ett företag. Likviddagsredovisning avser 
a) redovisning av en tillgång per det datum den erhålls av ett företag samt b) borttagande av en tillgång 
från rapporten över finansiell ställning och redovisning av vinst eller förlust vid avyttringen per det datum 
den levereras av företaget. När likviddagsredovisning tillämpas redovisar ett företag eventuella förändringar 
i det verkliga värdet för tillgången som ska erhållas under perioden mellan affärsdagen och likviddagen, på 
samma sätt som det redovisar den förvärvade tillgången. Med andra ord redovisas inte förändringen i värde 
för tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde; den redovisas i resultatet för tillgångar som 
klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet; den redovisas i övrigt 
totalresultat för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med 
punkt 4.1.2A och för investeringar i egetkapitalinstrument som redovisas i enlighet med punkt 5.7.5.  
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Borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar (avsnitt 3.2) 

B3.2.1  Följande flödesschema visar utvärderingen av om och till vilken del en finansiell tillgång tas bort från 
rapporten över finansiell ställning. 
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Överenskommelser enligt vilka ett företag behåller de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från en 
finansiell tillgång, men tar på sig en avtalsenlig förpliktelse att betala kassaflödena till en eller flera mottagare 
(punkt 3.2.4 b) 

B3.2.2  Den situation som beskrivs i punkt 3.2.4 b (när ett företag behåller de avtalsenliga rättigheterna att erhålla 
kassaflödena från den finansiella tillgången, men påtar sig en avtalsenlig förpliktelse att betala kassaflödena 
till en eller flera mottagare) inträffar exempelvis om företaget är en stiftelse, och utfärdar vinstintressen i de 
underliggande finansiella tillgångar som det äger till investerare och tillhandahåller förvaltning av dessa 
finansiella tillgångar. Om villkoren i punkterna 3.2.5 och 3.2.6 är uppfyllda kvalificeras de finansiella 
tillgångarna för att tas bort från rapporten över finansiell ställning. 

B3.2.3  Vid tillämpning av punkt 3.2.5 skulle den finansiella tillgången exempelvis kunna ha sin uppkomst 
i företaget, eller också kan företaget vara en koncern som innefattar ett dotterföretag som har förvärvat den 
finansiella tillgången och överlåter kassaflöden till fristående investerare som är tredje part. 

Utvärdering av överföringen av risker och fördelar som är förknippade med ägande (punkt 3.2.6) 

B3.2.4  Exempel på när ett företag i allt väsentligt har överfört alla de risker och fördelar som är förknippade med 
ägande är 

a)  en ovillkorlig försäljning av en finansiell tillgång, 

b)  en försäljning av en finansiell tillgång tillsammans med en option att köpa tillbaka den finansiella 
tillgången till dess verkliga värde vid tidpunkten för återköpet, och 

c)  en försäljning av en finansiell tillgång tillsammans med en säljoption vars lösenpris underskrider 
dagskursen i betydande utsträckning eller en köpoption vars lösenpris överstiger dagskursen 
i betydande utsträckning (dvs. en option för vilken lösen med stor sannolikhet inte kommer att bli 
ekonomisk innan den förfaller). 

B3.2.5  Exempel på när ett företag i allt väsentligt har behållit alla de risker och fördelar som är förknippade med 
ägande är 

a)  en försäljnings- och återköpstransaktion där återköpspriset är ett fastställt pris eller försäljningspriset 
plus en långivares avkastning, 

b)  ett avtal om värdepapperslån, 

c)  en försäljning av en finansiell tillgång tillsammans med en så kallad ”total return swap” (TRS) som 
överför marknadsrisken tillbaka till företaget, 

d)  en försäljning av en finansiell tillgång tillsammans med en säljoption vars dagskurs understiger 
lösenpriset i betydande utsträckning eller en köpoption vars dagskurs överstiger lösenpriset 
i betydande utsträckning (dvs. en option för vilken lösen med stor sannolikhet kommer att förbli 
ekonomisk tills den förfaller), och 

e)  en försäljning av kortfristiga fordringar i vilken företaget garanterar att kompensera motparten för 
kreditförluster som troligen kommer att uppkomma. 

B3.2.6  Om ett företag fastställer att det till följd av överföringen i allt väsentligt har överfört alla de risker och 
fördelar som är förknippade med ägande av den överförda tillgången redovisar det inte den överförda 
tillgången igen under en framtida period, såvida det inte åter förvärvar den överförda tillgången i en ny 
transaktion. 

Utvärdering av överföringen av kontroll 

B3.2.7  Ett företag har inte behållit kontrollen över en överförd tillgång om motparten har praktisk möjlighet att 
sälja den överförda tillgången. Ett företag har behållit kontrollen över en överförd tillgång om motparten 
inte har praktisk möjlighet att sälja den överförda tillgången. En motpart har den praktiska möjligheten att 
sälja den överförda tillgången om den handlas på en aktiv marknad eftersom motparten skulle kunna 
återköpa den överförda tillgången på marknaden om motparten behöver återlämna tillgången till företaget. 
Exempelvis kan en motpart ha den praktiska möjligheten att sälja en överförd tillgång om den överförda 
tillgången omfattas av en option som tillåter företaget att köpa tillbaka den, men motparten kan enkelt 
köpa den överförda tillgången på marknaden om optionen utnyttjas. En motpart har inte den praktiska 
möjligheten att sälja den överförda tillgången om företaget behåller en sådan option och motparten kan 
inte enkelt köpa den överförda tillgången på marknaden om företaget utnyttjar sin option. 
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B3.2.8  Motparten har den praktiska möjligheten att sälja den överförda tillgången endast om motparten kan sälja 
den överförda tillgången i sin helhet till en fristående tredje part och ensidigt kan utnyttja denna möjlighet 
och inte behöver införa ytterligare begränsningar på överföringen. Den avgörande frågan är vad motparten 
kan göra i praktiken, inte vilka avtalsenliga rättigheter motparten har rörande vad motparten kan göra med 
den överförda tillgången eller vilka avtalsenliga förbud som råder. Särskilt gäller följande: 

a)  En avtalsenlig rättighet att avyttra den överförda tillgången har liten praktisk inverkan om det inte 
finns någon marknad för den överförda tillgången. 

b)  En möjlighet att avyttra den överförda tillgången har liten praktisk inverkan om den inte kan 
utnyttjas fritt. Av denna anledning 

i)  måste motpartens förmåga att avyttra den överförda tillgången vara oberoende av andras 
handlingar (dvs. det måste vara en ensidig förmåga), och 

ii)  måste motparten kunna avyttra den överförda tillgången utan att behöva inkludera restriktioner 
eller förbehåll vid överföringen (exempelvis villkor om hur ett lån ska förvaltas eller en option 
som ger motparten rätt att återköpa tillgången). 

B3.2.9  Att motparten troligen inte kommer att sälja den överförda tillgången betyder inte i sig att överföraren har 
behållit kontrollen över den överförda tillgången. Men om en säljoption eller garanti förhindrar motparten 
från att sälja den överförda tillgången har överföraren behållit kontrollen över den överförda tillgången. 
Exempelvis om en säljoption eller garanti är tillräckligt värdefull hindrar den motparten från att sälja den 
överförda tillgången eftersom motparten i praktiken inte skulle sälja den överförda tillgången till en tredje 
part utan att inkludera en liknande option eller andra begränsande villkor. I stället skulle motparten inneha 
den överförda tillgången för att erhålla betalningar enligt garantin eller säljoptionen. Under sådana 
omständigheter har överföraren behållit kontrollen över den överförda tillgången. 

Överföringar som uppfyller villkoren för borttagande från rapporten över finansiell ställning 

B3.2.10  Ett företag kan behålla rättigheten till en del av räntebetalningarna för överförda tillgångar som ersättning 
för förvaltningen av dessa tillgångar. Den del av räntebetalningarna som företaget skulle ge upp vid 
uppsägning eller överlåtelse av förvaltningsavtalet fördelas på förvaltningstillgången eller 
förvaltningsskulden. Den del av räntebetalningarna som företaget inte skulle ge upp är en räntestripfordran. 
Exempelvis, om företaget inte skulle ge upp någon ränta vid uppsägning eller överlåtelse av 
förvaltningsavtalet, är hela räntespreaden en räntestripfordran. Med avseende på tillämpningen av punkt 
3.2.13 används de verkliga värdena för förvaltningstillgången och räntestripfordran för att fördela det 
redovisade värdet för fordran på den del av tillgången som tas bort från rapporten över finansiell ställning 
och den del som kommer att fortsätta att bli redovisad. Om något förvaltningsarvode inte är angivet eller 
om det arvode som ska erhållas inte väntas kompensera företaget på ett lämpligt sätt för förvaltningen ska 
en förvaltningsskuld för förvaltningsförpliktelsen redovisas till verkligt värde. 

B3.2.11  Vid värdering till verkligt värde av den del som fortsätter att redovisas i rapporten över finansiell ställning 
och den del som tas bort från rapporten över finansiell ställning med avseende på tillämpningen av 
punkt 3.2.13 tillämpar ett företag kraven för värderingar till verkligt värde i IFRS 13, utöver punkt 3.2.14. 

Överföringar som inte uppfyller villkoren för borttagande från rapporten över finansiell ställning 

B3.2.12  Följande är en tillämpning av den princip som beskrivs i punkt 3.2.15. Om en garanti som tillhandahålls 
av företaget för kreditförluster på den överförda tillgången förhindrar att en överförd tillgång tas bort från 
rapporten över finansiell ställning eftersom företaget i allt väsentligt har behållit alla de risker och fördelar 
som är förknippade med ägande av den överförda tillgången ska tillgången fortsätta att bli redovisad i sin 
helhet och den erhållna ersättningen redovisas som en skuld. 

Fortsatt engagemang i överförda tillgångar 

B3.2.13  Följande är exempel på hur ett företag värderar en överförd tillgång och den skuld som är knuten till den 
enligt punkt 3.2.16. 
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Alla tillgångar 

a)  Om en garanti som tillhandahålls av ett företag för betalning för kreditförluster på en överförd tillgång 
förhindrar att den överförda tillgången kan tas bort från rapporten över finansiell ställning motsvarande 
den del där det finns ett fortsatt engagemang, värderas den överförda tillgången per överförings
tidpunkten till det lägre av (i) tillgångens redovisade värde och (ii) den högsta del av den ersättning som 
erhållits vid överföringen som företaget skulle kunna bli tvunget att betala tillbaka (”garantibeloppet”). 
Den hänförliga skulden värderas vid första redovisningstillfället till garantibeloppet plus verkligt värde 
för garantin (vilket vanligen är den ersättning som erhölls för garantin). Därefter redovisas det verkliga 
värdet för garantin vid det första redovisningstillfället i resultatet när (eller medan) skyldigheten är 
uppfylld (i enlighet med principerna i IFRS 15) och tillgångens redovisade värde minskas med en 
eventuell förlustreserv. 

Tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde 

b)  Om en förpliktelse för en säljoption som utfärdats av ett företag eller rättigheten till en köpoption som 
innehas av ett företag förhindrar en överförd tillgång från att tas bort från rapporten över finansiell 
ställning och företaget värderar den överförda tillgången till upplupet anskaffningsvärde, värderas den 
hänförliga skulden till anskaffningsvärdet (det vill säga den erhållna ersättningen) justerat för 
avskrivningen av eventuella skillnader mellan detta anskaffningsvärde och det redovisade bruttovärdet 
för den överförda tillgången vid optionens förfallodatum. Ponera exempelvis att det redovisade 
bruttovärdet för tillgången per överföringsdatumet är 98 VE och att den erhållna ersättningen uppgår 
till 95 VE. Tillgångens redovisade bruttovärde vid optionens lösendatum kommer att vara 100 VE. Vid 
första redovisningstillfället är det redovisade värdet för den hänförliga skulden 95 VE och skillnaden 
mellan 95 VE och 100 VE redovisas i resultatet genom användande av effektivräntemetoden. Om 
optionen utnyttjas redovisas eventuell skillnad mellan det redovisade värdet för den hänförliga skulden 
och lösenpriset i resultatet. 

Tillgångar som värderas till verkligt värde 

c)  Om en rättighet till en köpoption, som behålls av ett företag, förhindrar att en överförd tillgång tas bort 
från rapporten över finansiell ställning och företaget värderar den överförda tillgången till verkligt värde 
fortsätter tillgången att värderas till sitt verkliga värde. Den hänförliga skulden värderas till (i) optionens 
lösenpris minus optionens tidsvärde om optionens lösenkurs motsvarar eller understiger dagskursen, 
eller (ii) den överförda tillgångens verkliga värde minus optionens tidsvärde om optionens lösenkurs 
överstiger dagskursen. Justeringen av värderingen av den hänförliga skulden säkerställer att nettot av det 
redovisade värdet för tillgången och den hänförliga skulden är det verkliga värdet för rättigheten till 
köpoptionen. Om exempelvis det verkliga värdet för den underliggande tillgången är 80 VE, optionens 
lösenpris är 95 VE och optionens tidsvärde är 5 VE är det redovisade värdet för den hänförliga skulden 
75 VE (80 VE – 5 VE) och det redovisade värdet för den överförda tillgången är 80 VE (dvs. dess 
verkliga värde). 

d)  Om en säljoption som är utfärdad av ett företag förhindrar en överförd tillgång från att tas bort från 
rapporten över finansiell ställning och företaget värderar den överförda tillgången till verkligt värde 
värderas den hänförliga skulden till optionens lösenpris plus optionens tidsvärde. Värderingen av 
tillgången till verkligt värde begränsas till det lägre av det verkliga värdet och optionens lösenpris 
eftersom företaget inte har rätt till sådana ökningar av det verkliga värdet för den överförda tillgången 
som överstiger optionens lösenpris. Detta säkerställer att nettot av det redovisade värdet för tillgången 
och den hänförliga skulden är det verkliga värdet för säljoptionsförpliktelsen. Om exempelvis det 
verkliga värdet för den underliggande tillgången är 120 VE, optionens lösenpris är 100 VE och 
optionens tidsvärde är 5 VE är det redovisade värdet för den hänförliga skulden 105 VE (100 VE 
+ 5 VE) och det redovisade värdet för tillgången är 100 VE (i det här fallet optionens lösenpris). 

e)  Om en collar, i form av en köpt köpoption och en utfärdad säljoption, förhindrar att en överförd 
tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning och företaget värderar tillgången till verkligt 
värde, fortsätter företaget att värdera tillgången till verkligt värde. Den hänförliga skulden beräknas till 
(i) summan av köpoptionens lösenpris och det verkliga värdet för säljoptionen minus köpoptionens 
tidsvärde, om köpoptionens lösenkurs underskrider eller motsvarar dagskursen, eller (ii) summan av 
tillgångens verkliga värde och säljoptionens verkliga värde minus köpoptionens tidsvärde om 
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köpoptionens lösenkurs överstiger dagskursen. Justeringen av den hänförliga skulden säkerställer att 
nettot av det redovisade värdet för tillgången och den hänförliga skulden är det verkliga värdet för de 
optioner som innehas och utfärdas av företaget. Ponera exempelvis att ett företag överför en finansiell 
tillgång som värderas till verkligt värde medan det samtidigt köper en köpoption med lösenpriset 
120 VE och utfärdar en säljoption med ett lösenpris på 80 VE. Ponera också att det verkliga värdet för 
tillgången är 100 VE per överföringstidpunkten. Köpoptionens tidsvärde är 1 VE och säljoptionens 
tidsvärde är 5 VE. I detta fall redovisar företaget en tillgång på 100 VE (tillgångens verkliga värde) och 
en skuld på 96 VE [(100 VE + 1 VE) – 5 VE]. Detta ger ett nettotillgångsvärde om 4 VE, vilket är det 
verkliga värdet för de optioner som innehas och är utfärdade av företaget. 

Alla överföringar 

B3.2.14  Till den del en överföring av en finansiell tillgång inte uppfyller villkoren för borttagande från rapporten 
över finansiell ställning, redovisas inte överförarens avtalsenliga rättigheter eller förpliktelser separat som 
derivat, om redovisningen av både derivatet och antingen den överförda tillgång eller skuld som 
uppkommer vid överföringen skulle leda till att samma rättigheter eller förpliktelser redovisas två gånger. 
Exempelvis kan en köpoption som behålls av överföraren förhindra att en överföring av finansiella 
tillgångar redovisas som en försäljning. I det fallet redovisas inte köpoptionen separat som ett derivat. 

B3.2.15  Till den del denna överföring av en finansiell tillgång inte uppfyller villkoren för borttagande från 
rapporten över finansiell ställning, redovisar motparten inte den överförda tillgången som sin tillgång. 
Motparten tar bort kontanter eller annan erlagd ersättning från rapporten över finansiell ställning och 
redovisar en fordran från överföraren. Om överföraren har både en rättighet och en förpliktelse att återta 
kontrollen över hela den överförda tillgången till ett fastställt belopp (såsom i enlighet med ett 
återköpsavtal) kan motparten redovisa sin fordran till upplupet anskaffningsvärde om det uppfyller 
kriterierna i punkt 4.1.2. 

Exempel 

B3.2.16  Följande exempel åskådliggör tillämpningen av principerna för borttagande från rapporten över finansiell 
ställning i denna standard. 

a)  Återköpsavtal och värdepapperslån. Om en finansiell tillgång säljs enligt ett avtal att återköpa den till ett 
fastställt pris eller till försäljningspris plus långivares avkastning eller om den lånas enligt ett avtal att 
återlämnas till överföraren tas den inte bort från rapporten över finansiell ställning eftersom 
överföraren i allt väsentligt behåller alla de risker och fördelar som är förknippade med ägande. Om 
motparten erhåller rätten att sälja eller pantsätta tillgången omklassificerar överföraren tillgången i sin 
rapport över finansiell ställning, exempelvis som lånad tillgång eller fordran enligt återköpsavtal. 

b)  Återköpsavtal och värdepapperslån – tillgångar som i allt väsentligt är samma. Om en finansiell 
tillgång säljs enligt ett avtal att återköpa samma eller i allt väsentligt samma tillgång till ett fastställt 
pris eller till försäljningspris plus en långivares avkastning eller om en finansiell tillgång lånas eller 
lånas ut enligt ett avtal att återlämna samma eller i allt väsentligt samma tillgång till överföraren tas 
den inte bort från rapporten över finansiell ställning eftersom överföraren i allt väsentligt behåller alla 
de risker och fördelar som är förknippade med ägande. 

c)  Återköpsavtal och värdepapperslån – rätt till substitut. Om ett återköpsavtal till ett fastställt 
återköpspris eller ett pris som motsvarar försäljningspriset plus en långivares avkastning, eller en 
liknande värdepapperslånetransaktion, ger motparten en rätt att ersätta tillgångar som är likartade 
och med likvärdigt verkligt värde som den överförda tillgången per återköpstidpunkten tas den 
tillgång som sålts eller lånats ut enligt ett återköpsavtal eller avtal om utlåning av värdepapper inte 
bort från rapporten över finansiell ställning eftersom överföraren i allt väsentligt behåller alla de 
risker och fördelar som är förknippade med ägande. 

d)  Återköpsrätt (hembudsrätt) till verkligt värde. Om ett företag säljer en finansiell tillgång och behåller bara 
en rätt att som första part återköpa den överförda tillgången till verkligt värde om motparten därefter 
säljer den, tar företaget bort tillgången från rapporten över finansiell ställning eftersom det i allt 
väsentligt har överfört alla de risker och fördelar som är förknippade med ägande. 
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e)  Återköp av värdepapper kort tid efter försäljningen (”wash sale”). Återköp av en finansiell tillgång kort efter 
att den blivit såld kallas ibland för ”wash sale.” Ett sådant återköp utesluter inte borttagande från 
rapporten över finansiell ställning förutsatt att den ursprungliga transaktionen uppfyllde kraven på 
borttagande från rapporten över finansiell ställning. Om en överenskommelse om att sälja en 
finansiell tillgång ingås i samband med en överenskommelse att återköpa samma tillgång till ett 
fastställt pris eller försäljningspriset plus en långivares avkastning tas tillgången emellertid inte bort 
från rapporten över finansiell ställning. 

f)  Säljoptioner och köpoptioner vilka högst sannolikt kommer att förbli ekonomiska att lösa ”in the money”. Om 
en överförd finansiell tillgång kan lösas in av överföraren och köpoptionens dagskurs överstiger 
lösenpriset ”in the money” i betydande utsträckning, uppfyller inte överföringen kraven på 
borttagande från rapporten över finansiell ställning eftersom överföraren i allt väsentligt har behållit 
alla de risker och fördelar som är förknippade med ägande. På motsvarande sätt, om en överförd 
finansiell tillgång kan säljas tillbaka av motparten och säljoptionens lösenpris överstiger dagskursen 
”in the money” i betydande utsträckning, uppfyller inte överföringen kraven på borttagande från 
rapporten över finansiell ställning eftersom överföraren i allt väsentligt har behållit alla de risker och 
fördelar som är förknippade med ägande. 

g)  Säljoptioner och köpoptioner vilka högst sannolikt kommer att förbli oekonomiska att lösa ”out of the money”. 
En finansiell tillgång som överförs enbart tillsammans med en säljoption vars dagskurs i betydande 
utsträckning överstiger lösenpriset ”out of the money” som innehas av motparten eller en köpoption 
vars lösenpris i betydande utsträckning överstiger dagskursen ”out of the money” som innehas av 
överföraren tas bort från rapporten över finansiell ställning. Detta beror på att överföraren i allt 
väsentligt har överfört alla de risker och fördelar som är förknippade med ägande. 

h)  Lättillgängliga tillgångar med en köpoption där dagskursen i hög grad vare sig överstiger ”in the money” eller 
understiger lösenpriset ”out of the money”. Om ett företag innehar en köpoption på en tillgång som är 
lättillgänglig på marknaden och optionens dagskurs vare sig överstiger ”in the money” eller 
understiger lösenpriset ”out of the money” i betydande utsträckning tas tillgången bort från rapporten 
över finansiell ställning. Detta beror på att företaget (i) varken har behållit eller överfört i allt 
väsentligt alla de risker och fördelar som är förknippade med ägande och (ii) inte har behållit 
kontrollen. Om tillgången inte är lättillgänglig på marknaden utesluts emellertid borttagande från 
rapporten över finansiell ställning motsvarande det belopp för tillgången som omfattas av 
köpoptionen eftersom företaget har behållit kontroll över tillgången. 

i)  En tillgång som inte är lättillgänglig med en säljoption som utfärdats av ett företag där lösenpriset i hög grad 
vare sig överstiger ”in the money” eller understiger dagskursen ”out of the money”. Om ett företag överför en 
finansiell tillgång som inte är lättillgänglig på marknaden och utfärdar en säljoption vars lösenpris 
inte ligger långt över dagskursen, vare sig behåller eller överför företaget i allt väsentligt alla de risker 
och fördelar som är förknippade med ägande på grund av den utfärdade säljoptionen. Företaget 
behåller kontrollen över tillgången om säljoptionen är tillräckligt värdefull för att förhindra 
motparten från att sälja tillgången, i vilket fall tillgången fortsätter att bli redovisad till den grad 
företaget har ett fortsatt engagemang (se punkt B3.2.9). Företaget överför kontrollen över tillgången 
om säljoptionen inte är tillräckligt värdefull för att förhindra motparten från att sälja tillgången, 
i vilket fall tillgången tas bort från rapporten över finansiell ställning. 

j)  Tillgångar med en sälj- eller köpoption till verkligt värde eller som omfattas av ett terminsåterköpsavtal. En 
överföring av en finansiell tillgång med en sälj- eller köpoption eller ett terminsåterköpsavtal som har 
ett lösenpris eller återköpspris som motsvarar det verkliga värdet för den finansiella tillgången per 
återköpstidpunkten leder till ett borttagande från rapporten över finansiell ställning på grund av 
överföringen av i allt väsentligt alla de risker och fördelar som är förknippade med ägandet. 

k)  Kontantreglerade köp- eller säljoptioner. Ett företag utvärderar överföringen av en finansiell tillgång med 
en sälj- eller köpoption eller ett terminsåterköpsavtal som kommer att regleras netto med kontanter 
för att fastställa om det har behållit eller överfört i allt väsentligt alla de risker och fördelar som är 
förknippade med ägande. Om företaget inte i allt väsentligt har behållit alla de risker och fördelar 
som är förknippade med ägandet av den överförda tillgången fastställer det huruvida det har behållit 
kontrollen över den överförda tillgången. Att sälj- eller köpoptionen eller terminsåterköpsavtalet 
regleras netto med kontanter innebär inte automatiskt att företaget har överfört kontrollen (se 
punkterna B3.2.9 och g, h och i ovan). 
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l)  En så kallad ”removal of accounts provision”. En ”removal of accounts provision” är en ovillkorad 
återköpsoption (köpoption) som ger företaget rätt att återta överförda tillgångar med vissa 
begränsningar. Förutsatt att en sådan option leder till att företaget vare sig behåller eller överför i allt 
väsentligt alla de risker och fördelar som är förknippade med ägande utesluter den borttagande från 
rapporten över finansiell ställning endast motsvarande den del av beloppet som omfattas av återköpet 
(förutsatt att motparten inte kan sälja tillgångarna). Om exempelvis det redovisade värdet för och 
köpeskillingen från överföringen av lånetillgångar är 100 000 VE och varje enskilt lån kan lösas in 
men det aggregerade belopp för lån som skulle kunna återköpas inte överstiger 10 000 VE skulle 
90 000 VE av lånen uppfylla villkoren för att tas bort från rapporten över finansiell ställning. 

m)  Så kallad ”clean-up call”. Ett företag, som kan vara en överförare, som förvaltar överförda tillgångar 
kan äga en ”clean-up call” för att köpa de återstående överförda tillgångarna när värdet på utestående 
tillgångarna sjunker till en angiven nivå vid vilken kostnaden för att förvalta dessa tillgångar blir 
betungande, i förhållande till fördelarna med förvaltningen. Förutsatt att en sådan ”clean-up call” leder 
till att företaget i allt väsentligt vare sig behåller eller överför alla de risker och fördelar som är 
förknippade med ägande och motparten inte kan sälja tillgångarna utesluter den borttagande från 
rapporten över finansiell ställning endast motsvarande den del av tillgångarna som omfattas av 
köpoptionen. 

n)  Efterställda kvarvarande rättigheter och kreditgarantier. Ett företag kan minska motpartens kreditrisk 
genom att efterställa del av eller hela sin kvarvarande del i den överförda tillgången. Alternativt kan 
ett företag minska motpartens kreditrisk i form av en kreditgaranti som skulle kunna vara 
obegränsad eller begränsad till ett visst belopp. Om företaget i allt väsentligt behåller alla de risker 
och fördelar som är förknippade med ägande av den överförda tillgången ska tillgången fortsätta att 
bli redovisad i sin helhet. Om företaget behåller vissa men inte i allt väsentligt alla de risker och 
fördelar som är förknippade med ägande och har behållit kontrollen utesluts borttagande från 
rapporten över finansiell ställning motsvarande det kontantbelopp eller andra tillgångar som företaget 
skulle kunna bli tvunget att erlägga. 

o)  Så kallad ”total return swap” (TRS). Ett företag kan sälja en finansiell tillgång till en motpart och ingå 
en så kallad ”total return swap” (TRS) med motparten, där alla räntebetalningar från den 
underliggande tillgången överförs till företaget i utbyte mot en fastställd betalning eller en betalning 
med rörlig ränta och där ökningar eller minskningar av det verkliga värdet på den underliggande 
tillgången återgår till företaget. I ett sådant fall är det inte tillåtet att ta bort hela tillgången från 
rapporten över finansiell ställning. 

p)  Ränteswappar. Ett företag kan till en motpart överföra en fastförräntad finansiell tillgång och ingå en 
ränteswap med motparten och erhålla en fastställd ränta och erlägga en rörlig ränta baserat på ett 
nominellt belopp som motsvarar den överförda finansiella tillgångens kapitalbelopp. Ränteswappen 
utesluter inte att den överförda tillgången tas bort från rapporten över finansiell ställning förutsatt att 
swappens betalningar inte är beroende av att betalningar görs på den överförda tillgången. 

q)  Amorterande ränteswappar. Ett företag kan till en motpart överföra en fastförräntad finansiell tillgång 
som betalas av över tiden och ingå en amorterande ränteswap med motparten för att erhålla en 
fastställd ränta och erlägga en rörlig ränta baserat på ett nominellt belopp. Om swappens nominella 
belopp justeras så att det motsvarar den överförda finansiella tillgångens kapitalbelopp som är 
utestående vid en viss tidpunkt skulle swappen i allmänhet leda till att företaget behåller en 
betydande risk för förtida betalning, i vilket fall företaget antingen fortsätter att redovisa hela den 
överförda tillgången eller fortsätter att redovisa den överförda tillgången i den omfattning företaget 
har ett fortsatt engagemang i den. Omvänt, om justeringen av swappens nominella belopp inte är 
kopplad till det utestående kapitalbeloppet för den överförda tillgången, skulle en sådan swap inte 
leda till att företaget behåller risken för förtida betalning på tillgången. Följaktligen utesluts inte att 
den överförda tillgången tas bort från rapporten över finansiell ställning, förutsatt att betalningarna 
på swappen inte är beroende av att räntebetalningar görs på den överförda tillgången och swappen 
inte leder till att företaget behåller några andra betydande risker och fördelar som är förknippade 
med ägandet av den överförda tillgången. 
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r)  Bortskrivning. Ett företag har inga rimliga förväntningar om att återvinna avtalsenliga kassaflöden från 
en finansiell tillgång i sin helhet eller en del av den. 

B3.2.17  Denna punkt åskådliggör tillämpningen av metoden avseende fortsatt engagemang när företagets fortsatta 
engagemang är en del av en finansiell tillgång. 

Anta att ett företag har en portfölj med lån som kan betalas i förtid, vars kupong och effektivränta är 
10 procent och vars nominella belopp och upplupna anskaffningsvärde är 10 000 VE. Företaget ingår 
en transaktion i vilken, som ersättning för en betalning om 9 115 VE, motparten erhåller rätten till 
9 000 VE av betalningar av det nominella beloppet plus 9,5 procent därpå beräknad ränta. Företaget be
håller rätten till 1 000 VE av betalningar av kapitalbeloppet plus ränta därpå om 10 procent, plus över
skjutande spread på 0,5 procent av de återstående 9 000 VE av kapitalbeloppet. Erhållna belopp från för
tida betalningar fördelas på företaget och motparten proportionellt med förhållandet 1:9, men uteblivna 
betalningar dras från företagets ränta på 1 000 VE fram till dess att räntebeloppet är förbrukat. Lånens 
verkliga värde per transaktionstidpunkten är 10 100 VE och det verkliga värdet för överskjutande spread 
på 0,5 procent är 40 VE. 

Företaget fastställer att det har överfört vissa betydande risker och fördelar som är förknippade med 
ägandet (exempelvis betydande risk för förtida betalning) men har också behållit vissa betydande risker 
och fördelar som är förknippade med ägandet (på grund av dess efterställda kvarvarande del av den över
förda tillgången) och har behållit kontrollen. Därför tillämpar det metoden för fortsatt engagemang. 

För att tillämpa denna standard analyserar företaget transaktionen som (a) ett bevarande av en fullstän
digt proportionell kvarvarande del av den överförda tillgången om 1 000 VE, plus (b) efterställande av 
denna kvarvarande del i syfte att minska motpartens risk för kreditförluster. 

Företaget beräknar att 9 090 VE (90 % × 10 100 VE) av erhållen ersättning om 9 115 VE motsvarar er
sättningen för en fullständigt proportionellt andel om 90 procent. Återstoden av den erhållna ersätt
ningen (25 VE) motsvarar erhållen ersättning för att efterställa den kvarvarande delen av den överförda 
tillgången för att minska motpartens risk för kreditförluster. Dessutom motsvarar en överskjutande 
spread om 0,5 procent erhållen ersättning för att minska kreditrisken. I enlighet därmed är den samman
lagda erhållna ersättningen för att minska kreditrisken 65 VE (25 VE + 40 VE). 

Företaget beräknar vinst eller förlust på försäljning av andelen om 90 procent av kassaflödena. Under an
tagandet att separata verkliga värden för andelen om 90 procent som överförts och för den andel om 
10 procent som behållits inte är tillgängliga vid överföringstidpunkten fördelar företaget det redovisade 
värdet för tillgången i enlighet med punkt 3.2.14 i IFRS 9:  

Verkligt värde Procentandel Fördelat redovisat värde 

Överförd andel  9 090  90 %  9 000 

Behållen andel  1 010  10 %  1 000 

Totalt  10 100    10 000  

Företaget beräknar sin vinst och förlust vid försäljning av andelen om 90 procent av kassaflödena 
genom att dra ifrån det fördelade redovisade värdet för den överförda andelen från den erhållna 
ersättningen, det vill säga 90 VE (9 090 VE – 9 000 VE). Det redovisade värdet för den behållna andelen 
är 1 000 VE. 

Dessutom redovisar företaget det fortsatta engagemang som är följden av att efterställa dess kvarvarande 
del av den överförda tillgången för kreditförluster. I enlighet därmed redovisar det en tillgång om 
1 000 VE (det högsta belopp för de kassaflöden som företaget inte skulle erhålla enligt efterställandet), 
och en hänförlig skuld om 1 065 VE (det högsta belopp för de kassaflöden som företaget inte skulle 
erhålla enligt efterställandet, det vill säga 1 000 VE plus det verkliga värdet för efterställandet om 65 
VE).  

29.11.2016 L 323/51 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Företaget använder all ovanstående information för att redovisa transaktionen enligt nedan:  

Debet Kredit 

Ursprunglig tillgång —  9 000 

Tillgång som redovisas för efterställande eller resi
dual rätt  

1 000 — 

Tillgång för den ersättning som erhållits i form av 
överskjutande spread  

40 — 

Resultat (vinst vid överföring) —  90 

Skuld —  1 065 

Erhållna kontanter  9 115  — 

Totalt  10 155  10 155  

Omedelbart efter transaktionen är tillgångens redovisade värde 2 040 VE, varav 1 000 VE motsvarar det 
fördelade anskaffningsvärdet för den behållna andelen och 1 040 VE motsvarar företagets ytterligare 
fortsatta engagemang från efterställandet av dess kvarvarande del av den överförda tillgången för 
kreditförluster (vilket innefattar en överskjutande spread om 40 VE). 

Under efterföljande perioder redovisar företaget den erhållna ersättningen för minskning av kreditrisk 
(65 VE) jämnt fördelad över den tid den avser, ackumulerar ränta på den redovisade tillgången genom 
tillämpning av effektivräntemetoden och redovisar eventuell nedskrivning avseende de redovisade 
tillgångarna. Som exempel på det senare, anta att det under det följande året finns det en nedskrivning 
på underliggande lån om 300 VE. Företaget minskar den redovisade tillgången med 600 VE (300 VE är 
hänförliga till den behållna delen och 300 VE är hänförliga till det ytterligare fortsatta engagemang som 
uppkommer från efterställandet av dess kvarvarande del av den överförda tillgången för kreditförluster), 
och minskar den redovisade skulden med 300 VE. Nettoresultatet är en redovisad nedskrivning 
i resultatet, avseende kreditförluster på 300 VE.   

Borttagande av finansiella skulder från rapporten över finansiell ställning (avsnitt 3.3) 

B3.3.1  En finansiell skuld (eller del av den) utsläcks när låntagaren antingen 

a)  fullgör sina skyldigheter (eller en del därav) genom att betala långivaren, vanligen med kontanter, 
andra finansiella tillgångar, varor, tjänster, eller 

b)  löses från huvudansvaret från skulden (eller en del därav), antingen genom en rättslig process eller av 
långivaren. (Det faktum att låntagaren kan ha utfärdat en garanti behöver inte betyda att detta villkor 
inte uppfylls.) 

B3.3.2  Om en emittent av ett skuldinstrument återköper detta instrument utsläcks skulden även om emittenten är 
marknadsgarant för detta instrument eller har för avsikt att åter sälja det inom en nära framtid. 

B3.3.3  Betalning till tredje part inklusive en stiftelse (”in-substance defeasance”) innebär inte i sig att låntagaren 
löses från sina ursprungliga förpliktelser gentemot långivaren, om låntagaren inte lagligen är löst från 
förpliktelsen. 

B3.3.4  Om en låntagare betalar en tredje part för att påta sig en förpliktelse och meddelar sin långivare att denna 
tredje part påtagit sig förpliktelsen, tar låntagaren inte bort förpliktelsen från rapporten över finansiell 
ställning såvida inte villkoret i punkt B3.3.1 b uppfylls. Om låntagaren betalar en tredje part för att påta sig 
en förpliktelse och lagligen lösts från förpliktelsen av långivaren, har låntagaren utsläckt skulden. Om 
låntagaren samtycker till att göra betalningar på skulden till den tredje parten eller direkt till den 
ursprungliga långivaren, redovisar emellertid låntagaren en ny skuldförpliktelse till den tredje parten. 

B3.3.5  Även om det faktum att låntagaren lagligen har lösts från skyldigheten, antingen genom rättsligt utslag eller 
av långivaren, leder till att en skuld tas bort från rapporten över finansiell ställning, kan företaget redovisa 
en ny skuld om villkoren för borttagande i punkterna 3.2.1–3.2.23 inte uppfylls för de finansiella tillgångar 
som överförts. Om dessa villkor inte är uppfyllda tas de överförda tillgångarna inte bort från rapporten 
över finansiell ställning och företaget redovisar en ny skuld som är hänförlig till de överförda tillgångarna. 
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B3.3.6  Med avseende på punkt 3.3.2 är villkoren i betydande utsträckning olika om kassaflödenas diskonterade 
nuvärde enligt de nya villkoren, inklusive nettot av erlagda arvoden och erhållna arvoden och diskonterat 
enligt den ursprungliga effektivräntan, skiljer sig med minst 10 procent från det diskonterade nuvärdet för 
återstående kassaflöden för det ursprungliga skuldinstrumentet. Om ett byte av skuldinstrument eller 
modifierade villkor redovisas som en utsläckning ska utgifter eller arvoden som uppkommit redovisas som 
del av utsläckningens vinst eller förlust. Om bytet eller modifieringen inte redovisas som utsläckning ska 
eventuella uppkomna utgifter eller arvoden justera skuldens redovisade värde och skrivas av över 
återstående löptid för den ändrade skulden. 

B3.3.7  I vissa fall löser en långivare en låntagare från dennes befintliga förpliktelse att verkställa betalningar, men 
låntagaren påtar sig en garantiförpliktelse att betala om den part som bär förstahandsförpliktelsen ställer in 
betalningarna. Under dessa omständigheter ska låntagaren 

a)  redovisa en ny finansiell skuld baserat på det verkliga värdet på förpliktelsen för garantin, och 

b)  redovisa en vinst eller förlust baserat på skillnaden mellan (i) eventuell erlagd likvid och (ii) det 
redovisade värdet på den ursprungliga finansiella skulden efter avdrag för den nya finansiella skuldens 
verkliga värde. 

KLASSIFICERING (KAPITEL 4) 

Klassificering av finansiella tillgångar (avsnitt 4.1) 

Företagets affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar 

B4.1.1  Enligt punkt 4.1.1 a ska ett företag klassificera finansiella tillgångar på grundval av företagets affärsmodell 
för förvaltningen av ekonomiska tillgångar, såvida inte punkt 4.1.5 är tillämplig. Ett företag bedömer 
huruvida dess finansiella tillgångar uppfyller villkoret i punkt 4.1.2 a och villkoret i punkt 4.1.2A a på 
grundval av den affärsmodell som bestäms av företagets nyckelpersoner i ledande ställning (enligt 
definitionen i IAS 24 Upplysningar om närstående). 

B4.1.2  Ett företags affärsmodell är fastställd på en nivå som avspeglar hur grupper av finansiella tillgångar 
förvaltas tillsammans för att uppnå ett särskilt verksamhetsmål. Företagets affärsmodell är inte beroende av 
företagsledningens avsikter för ett enskilt instrument. Detta villkor är således inte en instrument-för- 
instrumentmetod för klassificering och bör fastställas på en högre aggregeringsnivå. Ett och samma företag 
kan dock ha mer än en affärsmodell för förvaltningen av dess finansiella instrument. Därför måste 
klassificering inte bestämmas på det rapporterande företagets nivå. Ett företag kan till exempel inneha en 
investeringsportfölj som det förvaltar i syfte att samla in avtalsenliga kassaflöden och en annan 
investeringsportfölj som den förvaltar för att handla för att realisera förändringar i verkligt värde. Under 
vissa omständigheter kan det likaledes vara lämpligt att dela in en portfölj med finansiella tillgångar 
i delportföljer för att återspegla på vilken nivå ett företag hanterar dessa finansiella tillgångar. Exempelvis 
kan detta vara fallet om ett företag ger ut eller köper en portfölj med hypotekslån och förvaltar vissa lån 
med målet att samla in avtalsenliga kassaflöden och hanterar andra lån i syfte att sälja dem. 

B4.1.2A  Ett företags affärsmodell hänför sig till hur ett företag förvaltar sina finansiella tillgångar för att generera 
kassaflöden. Företagets affärsmodell avgör alltså huruvida insamling av avtalsenliga kassaflöden eller 
försäljning av finansiella tillgångar, eller båda, leder till kassaflöden. Denna bedömning utförs följaktligen 
inte på grundval av scenarier som företaget inte rimligen förväntar sig inträffa, till exempel s.k. ”worst 
case”-scenarier eller stresscenarier. Om exempelvis ett företag räknar med att det kommer att sälja en viss 
portfölj med finansiella tillgångar endast i stresscenariot skulle detta scenario inte påverka företagets 
bedömning av affärsmodellen för dessa tillgångar om företaget rimligen förväntar sig att ett sådant scenario 
inte kommer att ske. Om kassaflöden realiseras på ett sätt som skiljer sig från företagets förväntningar vid 
den tidpunkt då företaget bedömde affärsmodellen (t.ex. om företaget säljer fler eller färre finansiella 
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tillgångar än vad som förväntades när det klassificerade tillgångarna) leder detta inte till ett fel i en tidigare 
period i företagets finansiella rapporter (se IAS 8) och det förändrar inte heller klassificeringen av de 
återstående finansiella tillgångar som innehas i den affärsmodellen (dvs. sådana tillgångar som företaget 
redovisade under tidigare perioder och fortfarande har) så länge som företaget beaktar alla relevanta 
uppgifter som fanns tillgängliga vid den tidpunkt när bedömningen av affärsmodellen gjordes. Men när ett 
företag bedömer affärsmodellen för nyligen utgivna eller nyligen köpta finansiella tillgångar måste det 
beakta information om hur kassaflöden realiserats tidigare, tillsammans med all annan relevant 
information. 

B4.1.2B  Ett företags affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar är ett faktum och inte endast ett påstående. 
Den är vanligtvis observerbar genom de verksamheter som företaget åtar sig för att uppnå målet med 
affärsmodellen. Ett företag måste använda sitt omdöme vid bedömningen av dess affärsmodell för 
förvaltning av finansiella tillgångar och bedömningen får inte avgöras av en enda faktor eller verksamhet. 
I stället ska företaget beakta alla relevanta tillgängliga bevis vid tidpunkten för bedömningen. Sådan 
relevant bevisning omfattar, men är inte begränsad till 

a)  hur affärsmodellens resultat och de finansiella tillgångarna inom denna affärsmodell bedöms och 
rapporteras till nyckelpersoner i ledande ställning inom företaget, 

b)  de risker som påverkar affärsmodellens resultat (och de finansiella tillgångarna inom denna 
affärsmodell) och, särskilt, hur dessa risker hanteras, och 

c)  hur företagets chefer kompenseras (t.ex. om kompensationen grundas på det verkliga värdet på de 
tillgångar som förvaltas eller på de avtalsenliga kassaflöden som samlas in). 

En affärsmodell vars mål är att inneha tillgångar i syfte att samla in avtalsenliga kassaflöden 

B4.1.2C  Finansiella tillgångar som innehas enligt en affärsmodell vars mål är att inneha tillgångar i syfte att samla in 
avtalsenliga kassaflöden förvaltas för att realisera kassaflöden genom att samla in avtalsenliga betalningar 
under instrumentets löptid. Detta innebär att företaget förvaltar tillgångarna i portföljen för att samla in 
dessa avtalsenliga kassaflöden (i stället för att förvalta den totala avkastningen på portföljen genom att 
inneha och sälja tillgångar). Vid fastställandet av huruvida kassaflödena kommer att realiseras genom 
insamling av finansiella tillgångars avtalsenliga kassaflöden är det nödvändigt att beakta frekvensen, värdet 
och tidpunkten för försäljning under föregående perioder, skälen till dessa försäljningar och förväntningar 
om framtida försäljning. Försäljning i sig är emellertid inte avgörande för affärsmodellen och kan därför 
inte betraktas isolerat. I stället ger information om tidigare försäljning och förväntningar om framtida 
försäljning bevis som rör hur företagets uttalade mål för förvaltning av finansiella tillgångar uppnås och, 
mer specifikt, hur kassaflöden realiseras. Ett företag måste beakta information om tidigare försäljning mot 
bakgrund av skälen till denna försäljning och de förhållanden som rådde vid denna tidpunkt jämfört med 
nuvarande förhållanden. 

B4.1.3  Även om syftet med ett företags affärsmodell kan vara att inneha finansiella tillgångar i syfte att samla in 
avtalsenliga kassaflöden behöver företaget inte hålla alla dessa instrument till förfall. Således kan ett 
företags affärsmodell vara att inneha finansiella tillgångar för att samla in avtalsenliga kassaflöden även om 
försäljning av finansiella tillgångar inträffar eller väntas inträffa i framtiden. 

B4.1.3A  Affärsmodellen kan vara att inneha tillgångar för att samla in avtalsenliga kassaflöden även om företaget 
säljer finansiella tillgångar när det uppstår en ökning av tillgångarnas kreditrisk. För att fastställa huruvida 
det har skett en ökning av tillgångarnas kreditrisk beaktar företaget rimliga och verifierbara uppgifter, 
inklusive långsiktiga uppgifter. Oberoende av deras frekvens och värde är försäljningar på grund av en 
ökning av tillgångarnas kreditrisk inte oförenliga med en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella 
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tillgångar för att samla in avtalsenliga kassaflöden eftersom kreditkvaliteten på finansiella tillgångar är 
relevant för företagets kapacitet att samla in avtalsenliga kassaflöden. Kreditriskhanteringsverksamhet som 
syftar till att minimera potentiella kreditförluster på grund av kreditförsämring är en del av en sådan 
affärsmodell. Att sälja en finansiell tillgång eftersom den inte längre uppfyller de kreditkriterier som anges 
i företagets dokumenterade investeringsprincip är ett exempel på en försäljning som skett på grund av en 
ökad kreditrisk. I avsaknad av en sådan policy kan företaget på andra sätt visa att försäljningen sker på 
grund av en ökad kreditrisk. 

B4.1.3B  Försäljning som uppstår av andra skäl, såsom försäljning för att hantera kreditkoncentrationsrisker (utan 
ökning av tillgångarnas kreditrisk) kan också vara förenlig med en affärsmodell vars mål är att inneha 
finansiella tillgångar i syfte att samla in avtalsenliga kassaflöden. I synnerhet kan sådan försäljning vara 
förenlig med en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att samla in avtalsenliga 
kassaflöden om försäljningen är sällsynt (även om den är betydande i värde) eller obetydlig i värde både 
enskilt och aggregerat (även om den sker ofta). Om mer än ett sällsynt antal sådana försäljningar sker ur en 
portfölj och försäljningarna är mer än obetydliga i värde (antingen enskilt eller aggregerat) behöver 
företaget bedöma om och hur sådana försäljningar är förenliga med målet att samla in avtalsenliga 
kassaflöden. Huruvida en tredje part ställer kravet att sälja de finansiella tillgångarna, eller att denna 
verksamhet sker efter företagets gottfinnande, är inte relevant för denna bedömning. En ökning av 
försäljningsfrekvensen eller -värdet under en viss period är inte nödvändigtvis oförenligt med målet att 
inneha finansiella tillgångar i syfte att samla in avtalsenliga kassaflöden om ett företag kan förklara skälen 
för dessa försäljningar och visa varför de inte återspeglar en förändring i företagets affärsmodell. Därtill 
kommer att försäljning kan vara förenlig med målet att inneha finansiella tillgångar i syfte att samla in 
avtalsenliga kassaflöden om försäljningen sker nära de finansiella tillgångarnas förfallodag och inkomsterna 
från försäljningen närmar sig insamlingen av de återstående avtalsenliga kassaflödena. 

B4.1.4  Följande är exempel på när syftet med ett företags affärsmodell kan vara att inneha finansiella tillgångar för 
att samla in avtalsenliga kassaflöden. Denna uppräkning är inte uttömmande. Vidare är exemplen varken 
avsedda att diskutera alla faktorer som kan vara relevanta för bedömningen av företagets affärsmodell eller 
att ange faktorernas relativa betydelse. 

Exempel Analys 

Exempel 1 
Ett företag innehar investeringar för att samla in 
sina avtalsenliga kassaflöden. Företagets finansie
ringsbehov är förutsägbara och löptiden för dess fi
nansiella tillgångar är anpassad till företagets beräk
nade finansieringsbehov. 

Företaget hanterar i sin verksamhet kreditrisk med 
målet att minimera kreditförluster. Tidigare försälj
ning har normalt skett när de finansiella tillgångar
nas kreditrisk har ökat så pass att tillgångarna inte 
längre uppfyller de kreditkriterier som anges i företa
gets dokumenterade investeringspolicy. Dessutom 
har sällsynt försäljning skett till följd av oförutsedda 
finansieringsbehov. 

Rapporter till nyckelpersoner i ledande ställning är 
inriktade på kreditkvaliteten på de finansiella till
gångarna och den avtalade avkastningen. Företaget 
övervakar bl.a. också de finansiella tillgångarnas 
verkliga värden. 

Även om företaget bl.a. beaktar de finansiella till
gångarnas verkliga värden ur ett likviditetsperspektiv 
(dvs. det kontantbelopp som skulle realiseras om fö
retaget måste sälja tillgångar) är företagets mål att 
inneha de finansiella tillgångarna i syfte att samla in 
de avtalsenliga kassaflödena. Försäljning skulle inte 
strida mot detta syfte om den gjordes efter en ök
ning av tillgångarnas kreditrisk, exempelvis om till
gångarna inte längre uppfyller de kreditkriterier som 
anges i företagets dokumenterade investeringspolicy. 
Sällsynt försäljning till följd av oförutsedda finansie
ringsbehov (exempelvis i ett stresscenario) skulle 
inte heller strida mot detta mål, även om sådan för
säljning är av betydande värde. 
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Exempel Analys 

Exempel 2 
Ett företags affärsmodell är att köpa portföljer med 
finansiella tillgångar, t.ex. lån. Dessa portföljer får el
ler får inte omfatta finansiella tillgångar som är kre
ditförsämrade. 

Om lånen inte betalas i rätt tid försöker företaget re
alisera de avtalsenliga kassaflödena genom olika me
toder – t.ex. genom att kontakta låntagaren via e- 
post, telefon eller andra metoder. Företagets mål är 
att samla in de avtalsenliga kassaflödena och företa
get hanterar inte några av lånen i denna portfölj 
med målet att realisera kassaflöden genom att sälja 
dem. 

I vissa fall kan företaget ingå ränteswappar för att 
ändra räntesatsen på vissa finansiella tillgångar i en 
portfölj från rörlig ränta till en fast ränta. 

Syftet med företagets affärsmodell är att inneha de 
finansiella tillgångarna för att samla in de avtalsen
liga kassaflödena. 

Samma analys är tillämplig även om företaget inte 
förväntar sig att få alla avtalsenliga kassaflöden 
(exempelvis vissa finansiella tillgångar är kreditför
sämrade vid första redovisningstillfället). 

Det faktum att företaget ingår derivat för att modifi
era portföljens kassaflöden ändrar inte i sig företa
gets affärsmodell. 

Exempel 3 
Ett företag har en affärsmodell med syftet att ge lån 
till kunder och senare sälja dessa lån till ett företag 
som är särskilt inrättat för värdepapperisering. Det 
särskilda företaget emitterar instrument till investe
rare. 

Det utgivande företaget kontrollerar det särskilda fö
retaget och konsoliderar således detsamma. 

Det särskilda företaget samlar in de avtalsenliga kas
saflödena från lånen och vidarebefordrar dem till 
sina investerare. 

Det förutsätts i detta exempel att lånen fortsätter att 
redovisas i koncernens rapport över finansiell ställ
ning eftersom de inte tas bort från rapporten över 
finansiell ställning av det särskilda företaget. 

Koncernen gav ut lånen i syfte att inneha dem för 
att samla in de avtalsenliga kassaflödena. 

Dock har det utgivande företaget som mål att bl.a. 
realisera kassaflöden för låneportföljen genom att 
sälja lånen till det särskilda företaget, så att det 
i dess separata finansiella rapport inte skulle anses 
förvalta denna portfölj i syfte att samla in de avtals
enliga kassaflödena. 

Exempel 4 
Ett finansiellt institut innehar finansiella tillgångar 
för att möta likviditetsbehovet i ett stresscenario (t. 
ex. vid en rusning för uttag av bankinsättningar). Fö
retaget förutser inte försäljning av dessa tillgångar 
förutom i sådana situationer. 

Företaget övervakar de finansiella tillgångarnas 
kreditkvalitet och dess mål vid förvaltningen av de 
finansiella tillgångarna är att samla in de avtalsenliga 
kassaflödena. Företaget utvärderar avkastningen på 
tillgångarna, på grundval av ränteintäkter och kre
ditförluster.  

Syftet med företagets affärsmodell är att inneha fi
nansiella tillgångar för att samla in avtalsenliga kas
saflöden. 

Analysen skulle inte ändras ens om företaget ge
nomförde försäljning under ett tidigare stresscenario 
som var av betydande värde för att kunna tillgodose 
sina likviditetsbehov. På samma sätt är återkom
mande försäljning som är obetydlig i värde inte 
oförenlig med innehav av finansiella tillgångar för 
insamling av avtalsenliga kassaflöden. 

Om däremot ett företag håller finansiella tillgångar 
för att täcka sina löpande likviditetsbehov och att 
uppnå det målet innebär frekvent försäljning som är 
av betydande värde är syftet med företagets affärs
modell inte att inneha finansiella tillgångar för att 
samla in avtalsenliga kassaflöden.  
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Exempel Analys 

Företaget övervakar också det verkliga värdet på de 
finansiella tillgångarna ur ett likviditetsperspektiv för 
att säkerställa att det kontantbelopp som skulle rea
liseras om företaget skulle behöva sälja tillgångarna 
i ett stresscenario är tillräckligt för att tillgodose fö
retagets likviditetsbehov. Företaget genomför regel
bundet försäljningar som är obetydliga i värde för 
att visa likviditet. 

På motsvarande sätt, om företaget enligt sin tillsyn
smyndighet rutinmässigt måste sälja finansiella till
gångar för att visa att tillgångarna är likvida och vär
det av de sålda tillgångarna är betydande, är företa
gets affärsmodell inte att inneha de finansiella till
gångarna för att samla in de avtalsenliga kassaflö
dena. Huruvida en tredje part ställer kravet att sälja 
de finansiella tillgångarna, eller att denna verksam
het sker efter företagets diskretion, är inte relevant 
för denna analys.  

En affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella 
tillgångar 

B4.1.4A  Ett företag kan inneha finansiella tillgångar i en affärsmodell vars mål uppnås både genom att samla in 
avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar. För denna typ av företagsmodell har företagets 
nyckelpersoner i ledande ställning fattat beslutet att både samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja 
finansiella tillgångar är väsentligt för att uppnå målet i affärsmodellen. Det finns olika mål som kan vara 
förenliga med denna typ av affärsmodell. Till exempel kan syftet med affärsmodellen vara att hantera 
löpande likviditetsbehov, att bevara en särskild avkastningsprofil för räntan eller att anpassa varaktigheten 
för de finansiella tillgångarna till varaktigheten för de skulder som dessa tillgångar finansierar. För att 
uppnå ett sådant mål kommer företaget både att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella 
tillgångar. 

B4.1.4B  Jämfört med en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar för att samla in avtalsenliga 
kassaflöden inbegriper denna affärsmodell i regel försäljning som sker oftare och till ett större värde. Detta 
beror på att försäljningen av finansiella tillgångar är en förutsättning för att uppnå affärsmodellens mål 
i stället för att endast vara av underordnad betydelse. Det finns dock inte någon gräns för hur ofta 
försäljningen måste ske i denna affärsmodell eller dess värde eftersom det både är nödvändigt att samla in 
avtalsenliga kassaflöden och att sälja finansiella tillgångar för att uppnå dess syfte. 

B4.1.4C  Följande är exempel på när syftet med företagets affärsmodell kan uppnås genom att både samla in 
avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar. Denna uppräkning är inte uttömmande. Vidare är 
exemplen varken avsedda att beskriva alla faktorer som kan vara relevanta för bedömningen av företagets 
affärsmodell eller att ange faktorernas relativa betydelse. 

Exempel Analys 

Exempel 5 
Ett företag anteciperar kapitalutgifter om några år. 
Företaget investerar sina överskjutande kontanta me
del i finansiella tillgångar på kort och lång sikt så 
att det kan finansiera utgifterna när behov uppstår. 
Många av de finansiella tillgångarna har en avtalad 
löptid som överstiger företagets förväntade investe
ringsperiod.  

Målet med affärsmodellen uppnås genom att både 
samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansi
ella tillgångar. Företaget kommer fortlöpande att 
fatta beslut om huruvida insamling av avtalsenliga 
kassaflöden eller försäljning av finansiella tillgångar 
kommer att bidra till att maximera avkastningen på 
portföljen till dess att de investerade kontanterna be
hövs.  
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Exempel Analys 

Företaget kommer att hålla finansiella tillgångar för 
att samla in avtalsenliga kassaflöden och, när tillfälle 
uppstår, kommer det att sälja finansiella tillgångar 
för att återinvestera de kontanta medlen i finansiella 
tillgångar med högre avkastning. 

De chefer som ansvarar för portföljen ersätts på 
grundval av den totala avkastning som genereras av 
portföljen. 

I motsats till detta, beakta ett företag som förutser 
ett kassautflöde om fem år för att finansiera kapita
lutgifter och investerar överskjutande kontanta me
del i kortfristiga finansiella tillgångar. När invester
ingarna förfaller återinvesterar företaget de kontanta 
medlen i nya kortfristiga finansiella tillgångar. Före
taget behåller denna strategi tills medlen behövs. Då 
använder företaget inkomsterna från förfallna finan
siella tillgångar för att finansiera kapitalutgifterna. 
Endast försäljning som är av obetydligt värde inträf
far före förfallodagen (såvida det inte finns en ökad 
kreditrisk). Målet med denna kontrasterande affärs
modell är att inneha finansiella tillgångar för att 
samla in avtalsenliga kassaflöden.  

Exempel 6 
Ett finansiellt institut innehar finansiella tillgångar 
för att täcka sina löpande likviditetsbehov. Företaget 
försöker minimera kostnaderna för förvaltningen av 
dessa likviditetsbehov och förvaltar därför aktivt av
kastningen på portföljen. Denna avkastning består 
av insamling av avtalsenliga betalningar samt vinster 
och förluster från försäljningen av finansiella till
gångar. 

Följden är att företaget har finansiella tillgångar för 
att samla in avtalsenliga kassaflöden och säljer fi
nansiella tillgångar för att återinvestera i finansiella 
tillgångar som ger högre avkastning eller för att 
bättre matcha sina skulders löptid. Tidigare har 
denna strategi lett till frekvent försäljningsverksam
het och sådan försäljning har varit av betydande 
värde. Denna verksamhet förväntas fortsätta i framti
den. 

Målet med affärsmodellen är att maximera avkast
ningen på portföljen för att täcka de löpande likvidi
tetsbehoven och företaget uppnår detta mål genom 
att både samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja 
finansiella tillgångar. Med andra ord är både insam
ling av avtalsenliga kassaflöden och försäljning av fi
nansiella tillgångar väsentligt för att uppnå målet 
med affärsmodellen. 

Exempel 7 
En försäkringsgivare innehar finansiella tillgångar 
för att finansiera försäkringsavtalsskulder. Försäk
ringsgivaren använder behållningen från de avtalsen
liga kassaflödena från finansiella tillgångar för att 
reglera försäkringsavtalsskulder när de förfaller. För 
att säkerställa att de avtalsenliga kassaflödena från 
de finansiella tillgångarna är tillräckliga för att reg
lera dessa skulder åtar sig en försäkringsgivare bety
dande inköps- och försäljningsverksamhet regelbun
det för att balansera upp portföljen med tillgångar 
och för att tillgodose likviditetsbehov som kan upp
stå. 

Målet med affärsmodellen är att finansiera försäk
ringsavtalsskulder. För att uppnå detta mål samlar 
företaget in avtalsenliga kassaflöden när de förfaller 
och säljer finansiella tillgångar för att upprätthålla 
den önskade profilen för tillgångsportföljen. Således 
är både att samla in avtalsenliga kassaflöden och att 
sälja finansiella tillgångar väsentligt för att uppnå 
målet med affärsmodellen.  
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Andra affärsmodeller 

B4.1.5  Finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via resultatet om de inte innehas enligt en affärsmodell vars 
mål är att inneha tillgångar för att samla in avtalsenliga kassaflöden eller enligt en affärsmodell vars mål 
kan uppnås både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar (se även punkt 
5.7.5). En affärsmodell som leder till värdering till verkligt värde via resultatet är en modell där ett företag 
förvaltar finansiella tillgångar med målet att realisera kassaflöden genom försäljning av tillgångarna. 
Företaget fattar beslut på grundval av tillgångarnas verkliga värden och förvaltar tillgångarna för att 
realisera dessa verkliga värden. I detta fall leder företagets mål vanligtvis till aktiva inköp och försäljningar. 
Även om företaget kommer att samla in avtalsenliga kassaflöden medan det innehar finansiella tillgångar 
uppnås inte målet med denna affärsmodell genom att både samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja 
finansiella tillgångar. Detta beror på att insamlingen av avtalsenliga kassaflöden inte är väsentlig för att 
uppnå syftet med affärsmodellen, utan är av underordnad betydelse. 

B4.1.6  En portfölj med finansiella tillgångar som förvaltas och vars resultat utvärderas baserat på verkligt värde 
(enligt beskrivningen i punkt 4.2.2 b) innehas varken för att samla in avtalsenliga kassaflöden eller för att 
både samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar. Företaget är främst inriktat på 
information om verkligt värde och använder denna information för att bedöma tillgångarnas resultat och 
för att fatta beslut. Dessutom gäller att en portfölj med finansiella tillgångar som uppfyller definitionen av 
att innehas för handel inte innehas för att samla in avtalsenliga kassaflöden och inte innehas för att både 
samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar. För dessa portföljer är insamlingen av 
avtalsenliga kassaflöden av underordnad betydelse för att uppnå målet med affärsmodellen. Sådana 
portföljer med finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde via resultatet. 

Avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet 

B4.1.7  Enligt punkt 4.1.1 b måste ett företag klassificera en finansiell tillgång på grundval av egenskaperna hos 
dess avtalsenliga kassaflöden om den finansiella tillgången innehas enligt en affärsmodell vars mål är att 
inneha tillgångar för att samla in avtalsenliga kassaflöden eller enligt en affärsmodell vars mål kan uppnås 
både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar, såvida inte punkt 4.1.5 är 
tillämplig. För att uppfylla detta krävs det enligt villkoret i punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b att ett företag 
ska fastställa huruvida tillgångens avtalsenliga kassaflöden endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta 
på det utestående kapitalbeloppet. 

B4.1.7A  Avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet är förenliga med ett grundläggande lånearrangemang. I ett grundläggande lånearrangemang 
är ersättning för pengars tidsvärde (se punkterna B4.1.9A–B4.1.9E) och kreditrisk oftast de mest betydande 
delarna av räntan. I ett sådant arrangemang kan ränta också inbegripa ersättning för andra grundläggande 
utlåningsrisker (t.ex. likviditetsrisker) och kostnader (t.ex. administrativa kostnader) som förknippas med 
den finansiella tillgången under en viss period. Dessutom kan ränta också inbegripa en vinstmarginal som 
är förenlig med ett grundläggande lånearrangemang. Under extrema ekonomiska omständigheter kan 
räntan vara negativ om exempelvis innehavaren av en finansiell tillgång uttryckligen eller underförstått 
betalar för deponering av sina pengar för en viss period (och denna avgift överstiger den ersättning som 
innehavaren erhåller för pengarnas tidsvärde, kreditrisken och andra grundläggande utlåningsrisker och 
-kostnader). Avtalsvillkor som introducerar exponering för risker eller volatilitet i avtalsenliga kassaflöden 
som inte har koppling till ett grundläggande lånearrangemang, såsom exponering för förändringar 
i aktiekurser eller råvarupriser, ger dock inte upphov till avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar 
av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. En utgiven eller köpt finansiell tillgång kan 
vara ett grundläggande lånearrangemang oavsett om det är ett lån i juridisk mening. 
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B4.1.7B  I enlighet med punkt 4.1.3 a är kapitalbeloppet den finansiella tillgångens verkliga värde vid första 
redovisningstillfället. Kapitalbeloppet kan dock ändras under hela löptiden för den finansiella tillgången 
(exempelvis om det förekommer återbetalningar av kapitalbeloppet). 

B4.1.8  Ett företag ska bedöma om avtalsenliga kassaflöden endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det 
utestående kapitalbeloppet för den valuta i vilken den finansiella tillgången uttrycks. 

B4.1.9  En hävstångseffekt är en kassaflödesegenskap hos vissa finansiella tillgångar. Hävstångseffekter ökar 
spridningen av avtalsenliga kassaflöden med resultatet att de inte uppvisar räntors ekonomiska egenskaper. 
Fristående optioner samt termins- och swapavtal är exempel på finansiella tillgångar som innefattar en 
sådan hävstångseffekt. Sådana avtal uppfyller inte villkoret i punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b och får inte 
senare värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat. 

Ersättning för pengars tidsvärde 

B4.1.9A  Pengars tidsvärde är det element av räntan som utgör ersättning för endast den tid som förflutit. Elementet 
pengars tidsvärde utgör alltså inte ersättning för andra risker eller kostnader i samband med innehav av en 
finansiell tillgång. I syfte att bedöma huruvida den delen ger ersättning endast för den tid som förflutit 
använder ett företag sitt omdöme och beaktar relevanta faktorer såsom den valuta i vilken den finansiella 
tillgången är uttryckt och den period för vilken räntesatsen fastställs. 

B4.1.9B  I vissa fall kan emellertid elementet pengars tidsvärde vara modifierat (dvs. är inte perfekt). Detta skulle till 
exempel vara fallet om en finansiell tillgångs ränta sätts om regelbundet men frekvensen för omsättningen 
inte motsvarar löptiden för räntan (t.ex. räntan sätts om varje månad till en ettårsränta) eller om en 
finansiell tillgångs ränta regelbundet sätts om till ett medelvärde av särskilda kort- och långfristiga 
räntesatser. I sådana fall måste företaget bedöma modifieringen för att avgöra om de avtalsenliga 
kassaflödena endast uttrycker betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. 
Under vissa omständigheter kan företaget ha möjlighet att göra detta genom att utföra en kvalitativ 
bedömning av elementet pengars tidsvärde, medan det i andra fall kan det vara nödvändigt att genomföra 
en kvantitativ bedömning. 

B4.1.9C  Vid bedömningen av en modifiering av elementet pengars tidsvärde är målet att fastställa hur olika de 
avtalsenliga (ej diskonterade) kassaflödena kan vara från de (ej diskonterade) kassaflöden som skulle uppstå 
om elementet pengarnas tidsvärde inte modifierades (referenskassaflödena). Om den finansiella tillgången 
under bedömning till exempel innehåller en rörlig ränta som sätts om varje månad till en ettårig räntesats 
skulle företaget jämföra den finansiella tillgången med ett finansiellt instrument med samma avtalsvillkor 
och en identisk kreditrisk med undantag av att den rörliga räntan sätts om varje månad till en enmånads 
räntesats. Om det modifierade elementet pengars tidsvärde skulle kunna resultera i att avtalsenliga (ej 
diskonterade) kassaflöden som i hög grad skiljer sig från de (ej diskonterade) referenskassaflödena uppfyller 
den finansiella tillgången inte villkoret i punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b. För att göra denna bedömning 
ska företaget beakta effekterna av det modifierade elementet pengars tidsvärde under varje rapporteringspe
riod och ackumulerat under giltighetstiden för det finansiella instrumentet. Skälet till att räntesatsen sätts 
på det här sättet är inte relevant för analysen. Om det tydligt framgår, med liten eller ingen analys, 
huruvida avtalsenliga (ej diskonterade) kassaflöden från den finansiella tillgången under bedömningen kan 
(eller inte kan) skilja sig avsevärt från (ej diskonterade) referenskassaflöden behöver ett företag inte utföra 
en detaljerad bedömning. 

B4.1.9D  Vid bedömningen av en modifiering av elementet pengars tidsvärde måste ett företag beakta faktorer som 
skulle kunna påverka framtida avtalsenliga kassaflöden. Om ett företag exempelvis bedömer en obligation 
med en femårsperiod och den rörliga räntan sätts om var sjätte månad till en femårig räntesats kan 
företaget inte dra slutsatsen att de avtalsenliga kassaflödena endast är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet bara för att räntekurvan vid tidpunkten för bedömningen är sådan 
att skillnaden mellan en femårig räntesats och en sexmånaders räntesats inte är betydande. I stället måste 
företaget också beakta huruvida förhållandet mellan den femåriga räntesatsen och sexmånadersräntesatsen 
kan ändras under instrumentets löptid så att de avtalsenliga (ej diskonterade) kassaflödena under 
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instrumentets löptid kan skilja sig avsevärt från (ej diskonterade) referenskassaflödena. Emellertid ska ett 
företag endast beakta rimligt möjliga scenarier i stället för varje tänkbart scenario. Om ett företag drar 
slutsatsen att avtalade (ej diskonterade) kassaflöden kan skilja sig avsevärt från (ej diskonterade) referenskas
saflöden uppfyller den finansiella tillgången inte villkoret i punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b och kan därför 
inte värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat. 

B4.1.9E  I vissa jurisdiktioner fastställer regeringen eller en tillsynsmyndighet räntan. Sådan statlig reglering av 
räntesatserna kan ingå i en bred makroekonomisk politik eller kan införas för att uppmuntra företag att 
investera i en viss ekonomisk sektor. I vissa av dessa fall är syftet med elementet pengars tidsvärde inte 
endast att utgöra ersättning för den tid som förflutit. Trots punkterna B4.1.9A–B4.1.9D ska dock en 
reglerad räntesats betraktas som en skattning för elementet pengars tidsvärde för tillämpningen av villkoret 
i punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b om den reglerade räntan föreskriver ersättning som i stort är förenlig 
med tidens gång och som inte tillhandahåller exponering för risker eller volatilitet med avseende på 
avtalsenliga kassaflöden som är oförenliga med ett grundläggande lånearrangemang. 

Avtalsvillkor som ändrar tidpunkt eller belopp för avtalsenliga kassaflöden 

B4.1.10  Om en finansiell tillgång innehåller ett avtalsvillkor som kan ändra tidpunkt eller belopp för avtalsenliga 
kassaflöden (exempelvis om tillgången kan lösas i förtid före förfallodagen eller dess löptid kan förlängas) 
ska företaget avgöra huruvida de avtalsenliga kassaflöden som kan uppstå under instrumentets löptid på 
grund av detta avtalsvillkor enbart är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet. För att avgöra detta måste företaget bedöma de avtalsenliga kassaflöden som uppstår både 
före och efter förändringen i de avtalsenliga kassaflödena. Företaget kan också behöva bedöma innebörden 
av oförutsägbara händelser (dvs. utlösande) som skulle kunna ändra tidpunkten eller beloppet för de 
avtalsenliga kassaflödena. Även om dess karaktär inte i sig är en avgörande faktor vid bedömningen av 
huruvida de avtalsenliga kassaflödena endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta kan den vara en 
indikator. Exempelvis kan man jämföra ett finansiellt instrument med en ränta som sätts om till en högre 
sats om låntagaren missar ett visst antal betalningar till ett finansiellt instrument med en ränta som sätts 
om till en högre sats om ett visst aktieindex når en viss nivå. Det är mer sannolikt att de avtalsenliga 
kassaflödena i det förstnämnda fallet under instrumentets löptid endast kommer att vara betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet på grund av förhållandet mellan uteblivna 
betalningar och en ökad kreditrisk. (Se även punkt B4.1.18). 

B4.1.11  Följande är exempel på avtalsvillkor som leder till avtalsenliga kassaflöden som enbart är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet: 

a)  En rörlig ränta som består av ersättning för pengars tidsvärde, den kreditrisk som är förknippad med 
det utestående kapitalbeloppet under en viss tidsperiod (ersättningen för kreditrisk kan endast 
fastställas vid det första redovisningstillfället, och kan på så sätt vara fast) och andra grundläggande 
utlåningsrisker och -kostnader samt en vinstmarginal. 

b)  Ett avtalsvillkor som tillåter emittenten (dvs. låntagaren) att betala ett räntebärande instrument i förtid 
eller som tillåter innehavaren (dvs. långivaren) att lämna tillbaka ett skuldinstrument till emittenten 
före förfallodagen och förbetalningsbeloppet i allt väsentligt representerar obetalda kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet, vilket kan inbegripa rimlig ytterligare ersättning för förtida 
uppsägning av avtalet. 

c)  Ett avtalsvillkor som tillåter emittenten eller innehavaren att förlänga avtalstiden för ett 
skuldinstrument (dvs. en option att förlänga) och villkoren för optionen leder till avtalsenliga 
kassaflöden under förlängningsperioden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det 
utestående kapitalbeloppet, vilket kan inbegripa rimlig ytterligare ersättning för förlängningen av 
avtalet. 

B4.1.12  Oaktat punkt B4.1.10 är en finansiell tillgång som annars skulle uppfylla villkoret i punkterna 4.1.2 b och 
4.1.2A b, men som inte gör detta endast till följd av ett avtalsvillkor som tillåter (eller föreskriver) att 
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emittenten betalar ett skuldinstrument i förtid eller tillåter (eller föreskriver) att innehavaren lämnar tillbaka 
ett skuldinstrument till emittenten före förfall, berättigad att värderas till upplupet anskaffningsvärde eller 
verkligt värde via övrigt totalresultat (under förutsättning att den uppfyller villkoret i punkt 4.1.2 a eller 
villkoret i punkt 4.1.2A a) om 

a)  företaget köper eller ger ut den finansiella tillgången till en över- eller underkurs i förhållande till det 
avtalade nominella beloppet, 

b)  beloppet för förtida inlösen i allt väsentligt representerar ett avtalsenligt nominellt belopp och 
upplupen (men ännu inte reglerad) avtalsenlig ränta, vilket kan inbegripa rimlig ytterligare ersättning 
för förtida uppsägning av avtalet, och 

c)  det verkliga värdet på optionen till förtida inlösen är obetydligt när företaget redovisar den finansiella 
tillgången för första gången. 

B4.1.13  Följande exempel illustrerar avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta 
på det utestående kapitalbeloppet. Denna uppräkning är inte uttömmande. 

Instrument Analys 

Instrument A 
Instrument A är en obligation med en angiven för
fallodag. Betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet är kopplat till ett in
flationsindex för den valuta i vilken instrumentet är 
emitterat. Inflationen har inte fått någon hävstångs
effekt och kapitalbeloppet är skyddat. 

De avtalsenliga kassaflödena är endast betalningar 
av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapi
talbeloppet. Att koppla betalningar av kapitalbelopp 
och ränta på det utestående kapitalbeloppet till ett 
inflationsindex utan hävstångseffekt ändrar pengar
nas tidsvärde till en aktuell nivå. Med andra ord åter
speglar räntan på instrumentet ”faktisk” ränta. Rän
tebeloppen är ersättning för pengars tidsvärde för 
det utestående kapitalbeloppet. 

Om räntebetalningarna knöts till en annan variabel, 
exempelvis låntagarens resultat (t.ex. låntagarens net
toinkomst) eller ett aktieindex, är emellertid de av
talsenliga kassaflödena inte betalningar av kapitalbe
lopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet 
(såvida inte indexeringen av låntagarens resultat le
der till en anpassning som endast kompenserar in
nehavaren för förändringar i instrumentets kredit
risk, så att avtalsenliga kassaflöden endast är betal
ningar av kapitalbelopp och ränta). Detta beror på 
att avtalsenliga kassaflöden återspeglar en avkastning 
som är oförenlig med ett grundläggande lånearrang
emang (se punkt B4.1.7A). 

Instrument B 
Instrument B är ett instrument med rörlig ränta 
med en angiven förfallodag som gör det möjligt för 
låntagaren att välja marknadsränta kontinuerligt. Till 
exempel kan låntagaren vid varje ändring av ränte
satsen välja att betala tremånaders LIBOR under en 
tremånadersperiod eller en månads LIBOR under en 
enmånadsperiod. 

De avtalsenliga kassaflödena är endast betalningar 
av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapi
talbeloppet så länge den ränta som betalats under 
instrumentets löptid tar hänsyn till pengars tids
värde, för de kreditrisker som är förknippade med 
instrumentet och för andra grundläggande utlånings
risker och -kostnader samt en vinstmarginal (se 
punkt B4.1.7A). Det faktum att räntesatsen LIBOR 
sätts om under instrumentets löptid utesluter inte 
i sig instrumentet.  
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Instrument Analys 

Om låntagaren kan välja att betala en enmånads
ränta som sätts om var tredje månad sätts räntesat
sen dock om med en frekvens som inte motsvarar 
innehållet i räntesatsen. Elementet pengars tidsvärde 
är följaktligen modifierat. På motsvarande sätt modi
fieras elementet pengars tidsvärde om ett instrument 
har en avtalsenlig ränta som grundas på en period 
som kan överstiga instrumentets återstående löptid 
(t.ex. om ett instrument med femårig löptid betalar 
en rörlig ränta som sätts om regelbundet men alltid 
återspeglar en femårig löptid). Detta beror på att 
den ränta som betalas under varje period skiljs från 
ränteperioden. 

I sådana fall ska företaget göra en kvalitativ eller 
kvantitativ bedömning av de avtalsenliga kassaflö
dena mot de för ett instrument som i alla avseenden 
är identiska, med undantag av innehållet i den ränte
sats som motsvarar ränteperioden, för att avgöra 
om kassaflödena endast är betalningar av kapitalbe
lopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. 
(Se emellertid punkt B4.1.9E för vägledning om reg
lerade räntesatser.) 

Till exempel vid bedömningen av en obligation med 
en femårsperiod som betalar en rörlig ränta som 
sätts om var sjätte månad men alltid återspeglar en 
femårig löptid beaktar företaget de avtalsenliga kas
saflödena för ett instrument som sätts om var sjätte 
månad till en sexmånaders räntesats men som i öv
rigt är identiska. 

Samma analys skulle gälla om låntagaren kan välja 
mellan långivarens olika offentliggjorda räntor (t.ex. 
kan låntagaren välja mellan långivarens offentlig
gjorda rörliga enmånadsränta och långivarens of
fentliggjorda rörliga tremånadersränta). 

Instrument C 

Instrument C är en obligation med en angiven för
fallodag och betalar en variabel marknadsränta. 
Denna rörliga ränta har ett tak. 

De avtalsenliga kassaflödena för både 

a)  ett instrument som har en fast ränta, och 

b)  ett instrument som har en rörlig ränta 

är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det ute
stående kapitalbeloppet så länge räntan återspeglar 
ersättning för pengars tidsvärde, för de kreditrisker 
som är förknippade med instrumentet under instru
mentets löptid och för andra grundläggande utlå
ningsrisker och -kostnader samt en vinstmarginal. 
(Se punkt B4.1.7A)  
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Instrument Analys 

Följaktligen kan ett instrument som är en kombina
tion av a och b (exempelvis en obligation med ett 
räntetak) ha kassaflöden som endast är betalningar 
av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapi
talbeloppet. Ett sådant avtalsvillkor kan minska kas
saflödesvariabilitet genom att sätta en gräns för en 
rörlig ränta (exempelvis räntetak eller räntegolv) eller 
öka kassaflödesvariabiliteten eftersom en fast ränta 
blir rörlig. 

Instrument D 
Instrument D är ett lån med full regressrätt och ga
ranteras genom pant. 

Det faktum att ett lån med full regressrätt är garan
terat påverkar inte i sig analysen av huruvida de av
talsenliga kassaflödena endast är betalningar av kapi
talbelopp och ränta på det utestående kapitalbelop
pet. 

Instrument E 
Instrument E utfärdas av en reglerad bank och har 
en angiven förfallodag. Instrumentet betalar en fast 
räntesats och alla avtalsenliga kassaflöden är fast
ställda. 

Emittenten omfattas emellertid av lagstiftning som 
tillåter eller kräver att en nationell myndighet påtv
ingar förluster för innehavare av särskilda instru
ment, inklusive instrument E, under särskilda förhål
landen. Till exempel har den nationella myndigheten 
befogenhet att skriva ned det nominella beloppet 
för instrument E eller att omvandla det till ett fast
ställt antal av emittentens stamaktier om den natio
nella myndigheten fastställer att emittenten har all
varliga ekonomiska svårigheter, behöver ytterligare 
lagstadgat kapital eller ”misslyckas”. 

Innehavaren skulle analysera det finansiella instru
mentets avtalsvillkor för att fastställa om de ger 
upphov till kassaflöden som endast är betalningar 
av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapi
talbeloppet och därmed är förenliga med ett grund
läggande lånearrangemang. 

Denna analys skulle inte beakta de betalningar som 
endast uppstår som en följd av den nationella myn
dighetens befogenhet att införa förluster för inneha
varna av instrument E. Detta eftersom denna befo
genhet, och de därav följande betalningarna, inte är 
avtalsvillkor för det finansiella instrumentet. 

Däremot skulle de avtalsenliga kassaflödena inte en
bart vara betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet om avtalsvillkoren 
för det finansiella instrumentet tillåter eller kräver 
att emittenten eller något annat företag inför förlus
ter för innehavaren (t.ex. genom att skriva ned det 
nominella beloppet eller genom att omvandla instru
mentet till ett fastställt antal av emittentens stamak
tier) så länge som dessa avtalsvillkor är äkta, även 
om sannolikheten att en sådan förlust kommer att 
införas inte är stor.  

B4.1.14  Följande exempel illustrerar avtalsenliga kassaflöden som inte enbart är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet. Denna uppräkning är inte uttömmande. 

Instrument Analys 

Instrument F 
Instrument F är en obligation som kan omvandlas 
till ett fastställt antal av emittentens egetkapitalin
strument. 

Innehavaren skulle analysera de konvertibla obliga
tionerna i sin helhet. 

Avtalsenliga kassaflöden är inte betalningar av kapi
talbelopp och ränta på det utestående kapitalbelop
pet eftersom de återspeglar en avkastning som är 
oförenlig med ett grundläggande lånearrangemang 
(se punkt B4.1.7A), dvs. avkastningen är kopplad till 
värdet på emittentens eget kapital. 
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Instrument Analys 

Instrument G 
Instrument G är ett lån som betalar en omvänd rör
lig räntesats (dvs. räntan har ett omvänt förhållande 
till marknadsräntor). 

De avtalsenliga kassaflödena är inte bara betalningar 
av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapi
talbeloppet. 

Räntebeloppen utgör inte ersättning för pengars 
tidsvärde för det utestående kapitalbeloppet. 

Instrument H 
Instrument H är ett evigt instrument men emitten
ten kan lösa in instrumentet när som helst och be
tala innehavaren nominellt belopp plus upplupen 
ränta. 

Instrument H betalar en marknadsmässig ränta men 
räntan kan endast betalas om emittenten kan förbli 
solvent omedelbart därefter. 

Den upplupna räntan leder inte till ytterligare ränta. 

De avtalsenliga kassaflödena är inte betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbe
loppet. Detta beror på att emittenten kan behöva 
skjuta upp räntebetalningar och någon ytterligare 
ränta läggs inte på för sådana uppskjutna räntor. 
Följden är att räntebelopp inte utgör ersättning för 
pengars tidsvärde för det utestående kapitalbeloppet. 

Om räntan lades till på uppskjutna belopp skulle de 
avtalsenliga kassaflödena kunna vara betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbe
loppet. 

Det faktum att instrument H är evigt innebär inte 
i sig att de avtalsenliga kassaflödena inte är betal
ningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet. Faktum är att ett evigt instrument 
fortlöpande har (flera) optioner till förlängning. Så
dana alternativ kan leda till avtalsenliga kassaflöden 
som är betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet om räntebetalningar 
är obligatoriska och måste betalas i all framtid. 

Det faktum att instrument H kan lösas in innebär 
inte att de avtalsenliga kassaflödena inte är betal
ningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet såvida det inte kan lösas in till ett 
belopp som inte i stort sett återspeglar betalning av 
utestående kapitalbelopp och ränta på det utestå
ende kapitalbeloppet. Även om det inlösbara belop
pet omfattar ett belopp som rimligen kompenserar 
innehavaren för förtida lösande av instrumentet 
skulle de avtalsenliga kassaflödena kunna vara betal
ningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet. (Se även punkt B4.1.12).  

B4.1.15  I vissa fall kan en finansiell tillgång ha avtalsenliga kassaflöden som beskrivs som kapitalbelopp och ränta, 
men dessa kassaflöden utgör inte betalningen av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet 
som beskrivs i punkterna 4.1.2 b, 4.1.2A b och 4.1.3 i denna standard. 

B4.1.16  Detta kan vara fallet om den finansiella tillgången utgör en investering i särskilda tillgångar eller 
kassaflöden och därmed är de avtalsenliga kassaflödena inte bara betalningar av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet. Om till exempel avtalsvillkoren föreskriver att den finansiella tillgångens 
kassaflöden ökar ju fler bilar som använder en avgiftsbelagd väg är de avtalsenliga kassaflödena oförenliga 
med ett grundläggande lånearrangemang. Som en följd av detta skulle instrumentet inte uppfylla villkoret 
i punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b. Detta skulle kunna vara fallet om en långivares fordran är begränsad till 
vissa tillgångar hos låntagaren eller kassaflödena från vissa tillgångar (t.ex. en finansiell tillgång ”utan 
regressrätt”). 
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B4.1.17  Det faktum att en finansiell tillgång är utan regressrätt behöver dock inte i sig själv utesluta att den 
finansiella tillgången uppfyller villkoret i punkterna 4.1.2 b och 4.1.2A b. I sådana situationer är långivaren 
skyldig att bedöma (”se igenom”) de särskilda underliggande tillgångarna eller kassaflödena för att fastställa 
om de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången som klassificeras är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Om villkoren för den finansiella tillgången ger 
upphov till andra kassaflöden eller begränsar kassaflödena på ett sätt som är oförenligt med betalningar 
som motsvarar kapitalbeloppet och räntan uppfyller den finansiella tillgången inte villkoret i punkterna 
4.1.2 b och 4.1.2A b. Om de underliggande tillgångarna är finansiella tillgångar eller icke-finansiella 
tillgångar påverkar inte i sig denna bedömning. 

B4.1.18  En egenskap för avtalsenliga kassaflöden påverkar inte klassificeringen av den finansiella tillgången om det 
endast kan få en obetydlig inverkan på de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången. För att 
avgöra detta måste ett företag överväga de möjliga verkningarna av de avtalsenliga kassaflödesegenskaperna 
under varje rapporteringsperiod och ackumulerat under giltighetstiden för det finansiella instrumentet. Om 
egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena dessutom kan påverka de avtalsenliga kassaflödena mer än 
på en miniminivå (antingen under en enda rapporteringsperiod eller ackumulerat), men kassaflödese
genskapen inte är genuin, påverkas inte klassificeringen av en finansiell tillgång. En egenskap hos ett 
kassaflöde är inte genuin om den endast påverkar instrumentets avtalsenliga kassaflöden om en viss 
händelse som är ytterst sällsynt, väldigt ovanlig och väldigt osannolikt inträffar. 

B4.1.19  I nästan alla lånetransaktioner rankas långivarens instrument i förhållande till de instrument som hör till 
låntagarens övriga långivare. Ett instrument som är underställt andra instrument kan ha avtalsenliga 
kassaflöden som är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet om 
låntagarens uteblivna betalning är ett avtalsbrott och innehavaren har en avtalsenlig rätt till obetalda 
kapitalbelopp och obetald ränta på det utestående kapitalbeloppet, även i händelse av att låntagaren går 
i konkurs. Till exempel skulle en kundfordran som rankar dess långivare som allmän fordringsägare 
betraktas som betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Detta är fallet även 
om låntagaren emitterade lån där säkerhet ställts, vilket i händelse av konkurs skulle ge innehavaren av 
detta lån förmånsrätt över den allmänna långivarens fordringar med avseende på säkerheten men påverkar 
inte den allmänna fordringsägarens avtalsenliga rätt till obetalt kapitalbelopp och andra belopp som ska 
betalas. 

Instrument som är sammankopplade via avtal 

B4.1.20  För vissa typer av transaktioner får en emittent prioritera betalningar till innehavare av finansiella tillgångar 
genom att använda flera instrument som är sammankopplade via avtal som skapar koncentrationer av 
kreditrisker (trancher). Varje tranch har en rankning som anger i vilken ordning eventuella kassaflöden som 
genereras av emittenten tilldelas tranchen. I sådana situationer kommer innehavare av en tranch ha rätt till 
betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet endast om emittenten generar 
tillräckligt stora kassaflöden för att tillgodose överordnade trancher. 

B4.1.21  Vid sådana transaktioner har en tranch kassaflödesegenskaper som är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på utestående kapitalbelopp endast om 

a)  tranchens avtalsvillkor som bedöms för klassificering (utan att se igenom den underliggande gruppen 
av finansiella instrument) ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet (t.ex. räntan på tranchen är inte är knuten till ett 
råvaruindex), 

b)  den underliggande gruppen av finansiella instrument har de kassaflödesegenskaper som anges 
i punkterna B4.1.23 och B4.1.24, och 

c)  exponeringen för kreditrisk i den underliggande gruppen av finansiella instrument som är 
inneboende i en tranch är lika med eller lägre än exponeringen för kreditrisk i den underliggande 
gruppen av finansiella instrument (t.ex. kreditbetyget för den tranch som bedöms för klassificering är 
lika med eller högre än det kreditbetyg som skulle gälla för en enda tranch som finansierade den 
underliggande gruppen av finansiella instrument). 
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B4.1.22  Ett företag ska se igenom tills det kan identifiera den underliggande gruppen av instrument som skapar 
(i stället för som passerar genom) kassaflödena. Detta är den underliggande gruppen av finansiella 
instrument. 

B4.1.23  Den underliggande gruppen måste innehålla ett eller flera instrument som har avtalsenliga kassaflöden som 
endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. 

B4.1.24  Den underliggande gruppen av instrument kan också omfatta instrument som 

a)  minskar variabiliteten i kassaflödena för instrumenten i punkt B4.1.23 och, i kombination med 
instrumenten i punkt B4.1.23, leder till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet (exempelvis räntetak eller -golv eller ett avtal som minskar 
kreditrisken för vissa eller alla instrument i punkt B4.1.23), eller 

b)  anpassar kassaflödena för trancherna med kassaflödena för gruppen av underliggande instrument 
i punkt B4.1.23 för att hantera skillnader endast i fråga om 

i)  huruvida räntan är fast eller rörlig, 

ii)  den valuta i vilken kassaflödena är uttryckta, inbegripet inflation i denna valuta, eller 

iii)  kassaflödenas tidpunkter. 

B4.1.25  Om något instrument i gruppen inte uppfyller villkoren i antingen punkt B4.1.23 eller punkt B4.1.24 är 
villkoret i punkt B4.1.21 b inte uppfyllt. Vid denna bedömning är en detaljerad instrument-för-instrument- 
analys av gruppen inte nödvändig. Ett företag måste använda omdöme och genomföra en tillräcklig analys 
för att avgöra om instrumenten i gruppen uppfyller villkoren i punkterna B4.1.23–B4.1.24. (Se även 
punkt B4.1.18 för vägledning om egenskaper hos avtalsenliga kassaflöden som endast har en obetydlig 
inverkan.) 

B4.1.26  Om innehavaren inte kan bedöma villkoren i punkt B4.1.21 vid första redovisningstillfället måste den 
tranchen värderas till verkligt värde via resultatet. Om den underliggande gruppen av instrument kan 
ändras efter det första redovisningstillfället på ett sådant sätt att den kanske inte uppfyller villkoren 
i punkterna B4.1.23–B4.1.24 uppfyller tranchen inte villkoren i punkt B4.1.21 och måste värderas till 
verkligt värde via resultatet. Om den underliggande gruppen innehåller instrument som säkras med 
tillgångar som inte uppfyller villkoren i punkterna B4.1.23–B4.1.24 ska dock förmågan att ta över sådana 
tillgångar inte beaktas vid tillämpningen av denna punkt, såvida inte företaget förvärvade tranchen i avsikt 
att kontrollera säkerheten. 

Möjlighet att välja att identifiera en finansiell tillgång eller finansiell skuld som värderad till 
verkligt värde via resultatet (avsnitten 4.1 och 4.2) 

B4.1.27  Enligt villkoren i punkterna 4.1.5 och 4.2.2 i denna standard kan ett företag identifiera en finansiell 
tillgång, en finansiell skuld eller en grupp av finansiella instrument (finansiella tillgångar, finansiella skulder 
eller en kombination av dem) som värderade till verkligt värde via resultatet förutsatt att detta leder till mer 
relevant information. 

B4.1.28  Ett företags beslut att identifiera en finansiell tillgång eller finansiell skuld som värderad till verkligt värde 
via resultatet liknar valet av redovisningsprincip (men till skillnad från ett val av redovisningsprincip måste 
beslutet inte tillämpas konsekvent på alla liknande transaktioner). När ett företag har ett sådant val krävs 
det enligt punkt 14 b i IAS 8 att den valda principen leder till finansiella rapporter som innehåller 
tillförlitlig och mer relevant information om effekterna av transaktioner, andra händelser och förhållanden 
på företagets finansiella ställning, finansiella resultat eller kassaflöden. Exempelvis, när det gäller 
identifiering av en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via resultatet anger punkt 4.2.2 de två 
omständigheter där kravet på mer relevant information kommer att uppfyllas. För att välja en sådan 
identifiering i enlighet med punkt 4.2.2 måste företag i enlighet därmed visa att det omfattas av en (eller 
båda) av dessa två omständigheter. 
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Identifiering eliminerar eller minskar väsentligt en bristande överensstämmelse i redovisningen 

B4.1.29  Värdering av en finansiell tillgång eller finansiell skuld och klassificering av redovisade förändringar i dess 
värde bestäms av postens klassificering och huruvida posten är del av ett identifierat säkringsförhållande. 
Dessa krav kan skapa inkonsekvenser i värdering eller redovisning (”bristande överensstämmelse 
i redovisningen”) när exempelvis i frånvaro av identifiering som värderad till verkligt värde via resultatet en 
finansiell tillgång skulle klassificeras som därefter värderad till verkligt värde via resultatet och en skuld 
som företaget betraktar som hänförlig senare skulle värderas till upplupet anskaffningsvärde (där 
förändringar i verkligt värde inte redovisas). Under sådana omständigheter kan ett företag komma fram till 
att dess finansiella rapporter skulle innehålla mer relevant information om både tillgången och skulden var 
värderade till verkligt värde via resultatet. 

B4.1.30  Följande exempel visar när detta villkor skulle kunna vara uppfyllt. I samtliga fall kan ett företag endast 
använda detta villkor för att identifiera finansiella tillgångar eller finansiella skulder som värderade till 
verkligt värde via resultatet om det uppfyller principen i punkt 4.1.5 eller 4.2.2 a: 

a)  Ett företag har skulder enligt försäkringsavtal vars värdering innefattar aktuell information (enligt vad 
som är tillåtet enligt punkt 24 i IFRS 4) och finansiella tillgångar som det anser vara relevanta och 
som annars skulle värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat eller upplupet anskaffningsvärde. 

b)  Ett företag har finansiella tillgångar, finansiella skulder eller en kombination av dem som har en 
gemensam risk, såsom ränterisk, och som ger upphov till motstående förändringar i verkligt värde 
som tenderar att kvitta varandra. Emellertid skulle endast några av instrumenten värderas till verkligt 
värde via resultatet (t.ex. sådana som är derivat eller klassificerade som att de innehas för handel). Det 
kan också vara så att kraven på säkringsredovisning inte är uppfyllda, exempelvis för att kraven för 
säkringens effektivitet i punkt 6.4.1 inte är uppfyllda. 

c)  Ett företag har finansiella tillgångar, finansiella skulder eller en kombination av dem som har en 
gemensam risk, såsom ränterisk, som ger upphov till motstående förändringar i verkligt värde som 
tenderar att kvitta varandra och ingen av de finansiella tillgångarna eller finansiella skulderna 
uppfyller kraven för att identifieras som ett säkringsinstrument eftersom de inte är värderade till 
verkligt värde via resultatet. Dessutom råder betydande inkonsekvenser i redovisningen av vinster och 
förluster i frånvaro av säkringsredovisning Exempelvis har företaget finansierat en angiven grupp av 
lån genom att emittera obligationer, vars förändringar i verkligt värde tenderar att kvitta varandra. 
Om företaget dessutom regelbundet köper och säljer obligationer men sällan, eller aldrig, köper och 
säljer lånen, undanröjer rapportering av både lånen och obligationerna som värderade till verkligt 
värde via resultatet inkonsekvensen i tidpunkten för redovisning av vinster och förluster som annars 
skulle uppstå vid värdering av dem till både upplupet anskaffningsvärde och vid redovisning av en 
vinst eller förlust varje gång en obligation återköps. 

B4.1.31  I fall som de som beskrivs i föregående punkt kan identifiering vid första redovisningstillfället av de 
finansiella tillgångar och finansiella skulder som inte annars värderas till verkligt värde via resultatet 
undanröja eller i betydande utsträckning minska inkonsekvenser i värdering eller redovisning och leda till 
mer relevant information. Av praktiska skäl behöver företaget inte ange alla de tillgångar och skulder som 
ger upphov till inkonsekvensen i värderingen eller redovisningen vid exakt samma tidpunkt. En rimlig 
fördröjning tillåts förutsatt att varje transaktion identifieras som värderad till verkligt värde via resultatet 
vid dess första redovisningstillfälle och, per den tidpunkten, alla återstående transaktioner som väntas ske. 

B4.1.32  Det skulle inte vara godtagbart att identifiera endast några av de finansiella tillgångar och finansiella 
skulder som ger upphov till inkonsekvensen som värderade till verkligt värde via resultatet om detta inte 
skulle undanröja eller i betydande utsträckning minska inkonsekvensen och därför inte skulle leda till mer 
relevant information. Det skulle emellertid vara godtagbart att identifiera endast några av ett antal likartade 
finansiella tillgångar eller finansiella skulder om detta leder till en betydande minskning (och möjligen en 
större minskning än andra tillåtna identifieringar) av inkonsekvensen. Anta exempelvis att ett företag har 
ett antal likartade finansiella skulder som sammanlagt uppgår till 100 VE och ett antal likartade finansiella 
tillgångar som sammanlagt uppgår till 50 VE men som värderas utifrån en annan grund. Företaget kan 
i betydande utsträckning minska inkonsekvensen i värderingar genom att vid det första redovisningstillfället 
identifiera alla tillgångar men endast några av skulderna (exempelvis enskilda skulder som sammanlagt 
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uppgår till 45 VE) som värderade till verkligt värde via resultatet. Eftersom identifiering i kategorin 
värderad till verkligt värde via resultatet bara kan tillämpas på ett helt finansiellt instrument måste 
emellertid företaget i detta exempel identifiera en eller flera skulder i sin helhet. Det skulle inte kunna 
identifiera antingen en del av en skuld (exempelvis förändringar i värde som är hänförliga till endast en 
risk, såsom ändringar i en referensränta) eller en andel (exempelvis en procentuell andel) av en skuld. 

En grupp av finansiella skulder eller finansiella tillgångar och finansiella skulder förvaltas och dess 
resultat utvärderas baserat på verkligt värde 

B4.1.33  Ett företag kan förvalta och utvärdera resultatet för en grupp av finansiella skulder eller finansiella 
tillgångar och finansiella skulder på ett sådant sätt att värderingen av denna grupp som värderad till 
verkligt värde via resultatet leder till mer relevant information. Fokus ligger i det här fallet på hur företaget 
förvaltar och utvärderar resultat, snarare än på karaktären hos dess finansiella instrument. 

B4.1.34  Exempelvis kan ett företag använda detta villkor för att identifiera finansiella skulder som värderade till 
verkligt värde via resultatet om det uppfyller principen i punkt 4.2.2 b och företaget har finansiella 
tillgångar och finansiella skulder som har en eller flera gemensamma risker och dessa risker hanteras och 
utvärderas baserat på verkligt värde i enlighet med dokumenterade riktlinjer för förvaltning av tillgångar 
och skulder. Ett exempel skulle kunna vara ett företag som har emitterat ”strukturerade produkter” som 
innehåller flera inbäddade derivat och som hanterar de risker som uppstår baserat på verkligt värde genom 
att använda en blandning av derivat och finansiella instrument som inte är derivat. 

B4.1.35  Enligt vad som anges ovan beror detta villkor på hur företaget hanterar och utvärderar resultatet för den 
grupp av finansiella instrument som är under beaktande. I enlighet därmed (med beaktande av kravet på 
identifiering vid första redovisningstillfället) ska ett företag som identifierar finansiella skulder som 
värderade till verkligt värde via resultatet baserat på detta villkor också identifiera alla berättigade finansiella 
skulder som förvaltas och utvärderas tillsammans. 

B4.1.36  Dokumentation om företagets strategi behöver inte vara omfattande men bör vara tillräcklig för att visa att 
punkt 4.2.2 b följs. Sådan dokumentation krävs inte för varje enskild post, utan kan göras på portföljbasis. 
Om det exempelvis av en avdelnings resultatstyrningssystem – som godkänts av företagets nyckelpersoner 
i ledande ställning – tydligt framgår att dess resultat utvärderas baserat på denna grundval krävs ingen 
ytterligare dokumentation för att visa överensstämmelse med punkt 4.2.2 b. 

Inbäddade derivat (avsnitt 4.3) 

B4.3.1  När ett företag blir part i ett sammansatt kontrakt med en värd som inte är en tillgång inom 
tillämpningsområdet för denna standard krävs det enligt punkt 4.3.3 att företaget ska identifiera varje 
inbäddat derivat, bedöma huruvida det ska skiljas från värdkontraktet och, för dem som ska avskiljas, 
värdera derivaten till verkligt värde vid första redovisningstillfället och därefter till verkligt värde via 
resultatet. 

B4.3.2  Om ett värdkontrakt inte har någon angiven eller förutbestämd förfallotidpunkt och motsvarar en residual 
rätt i företagets nettotillgångar, är dess ekonomiska egenskaper och risker samma som de för ett egetkapital
instrument, och ett inbäddat derivat skulle behöva ha de egenskaper för egetkapitalinstrument som är 
hänförliga till samma företag för att betraktas som nära förknippat med värdkontraktet. Om värdkontraktet 
inte är ett egetkapitalinstrument och uppfyller definitionen på ett finansiellt instrument är dess ekonomiska 
egenskaper och risker samma som de för ett skuldinstrument. 

B4.3.3  Ett inbäddat derivat som inte är en option (såsom ett inbäddat terminskontrakt eller en swap) skiljs av från 
värdkontraktet baserat på angivna eller underförstådda faktiska villkor, så att följden blir att det har ett 
verkligt värde om noll vid första redovisningstillfället. Ett inbäddat derivat som är optionsbaserat (såsom 
inbäddad säljoption, köpoption, cap, floor eller swaption) skiljs av från värdkontraktet baserat på de 
angivna villkoren för optionsdelen. Det redovisade värdet vid första redovisningstillfället för 
värdinstrumentet är restbeloppet efter avskiljande av det inbäddade derivatet. 
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B4.3.4  I allmänhet behandlas flera inbäddade derivat i ett enda sammansatta kontrakt som ett enda sammansatt 
inbäddat derivat. Inbäddade derivat som klassificeras som eget kapital (se IAS 32) redovisas emellertid 
separat från dem som klassificeras som tillgångar eller skulder. Om ett sammansatt kontrakt har flera 
inbäddade derivat och dessa derivat är hänförliga till olika riskexponeringar och enkelt kan skiljas av och är 
oberoende av varandra redovisas derivaten separat från varandra. 

B4.3.5  Ett inbäddat derivats ekonomiska egenskaper och risker är inte nära förknippade med värdkontraktet 
(punkt 4.3.3 a) i följande exempel. I följande exempel, förutsatt att villkoren i punkt 4.3.3 b och c är 
uppfyllda, redovisar ett företag det inbäddade derivatet separat från värdkontraktet: 

a)  En säljoption som är inbäddad i ett instrument som innebär att innehavaren kan kräva att emittenten 
köper tillbaka instrumentet mot ett kontantbelopp eller mot andra tillgångar som kan variera 
beroende på förändringar i en aktiekurs, ett råvarupris eller ett aktie- eller råvaruprisindex är inte 
nära förknippad med ett värdskuldinstrument. 

b)  En option eller bestämmelse om att automatiskt förlänga den återstående löptiden för ett 
skuldinstrument är inte nära förknippad med värdskuldinstrumentet såvida det inte samtidigt sker en 
justering till marknadsräntan vid förlängningstidpunkten. Om ett företag emitterar ett 
skuldinstrument och innehavaren av detta skuldinstrument utfärdar en köpoption på 
skuldinstrumentet till en tredje part betraktar emittenten köpoptionen som en förlängning av 
löptiden för skuldinstrumentet förutsatt att emittenten kan krävas att delta i eller underlätta 
återinförandet på marknaden av skuldinstrumentet till följd av att köpoptionen utnyttjas. 

c)  Ränta eller betalningar av nominellt belopp som är knutna till ett aktieindex och inbäddade i ett 
värdskuldinstrument eller försäkringsavtal – där räntebeloppet eller det nominella beloppet är knutet 
till värdet på aktierna – är inte nära förknippade med värdinstrumentet eftersom de risker som är 
inneboende i värdkontraktet och det inbäddade derivatet är olika. 

d)  Ränta eller betalningar av nominellt belopp som är knutna till ett råvaruindex och inbäddade i ett 
värdskuldinstrument eller försäkringsavtal – där räntebeloppet eller det nominella beloppet är knutet 
till priset på en råvara (såsom guld) – är inte nära förknippade med värdinstrumentet eftersom de 
risker som är inneboende i värdkontraktet och det inbäddade derivatet är olika. 

e)  En köpoption, säljoption, eller en option med rätt till förtida inlösen som är inbäddad i ett 
värdskuldavtal eller värdförsäkringsavtal är inte nära förknippad med värdkontraktet såvida inte 

i)  optionens lösenpris är nästan lika stort vid varje lösendatum som det upplupna 
anskaffningsvärdet för värdskuldinstrumentet eller det redovisade värdet på värdförsäk
ringsavtalet, eller 

ii)  lösenpriset för en option med rätt till förtida inlösen ersätter långivaren med ett belopp upp till 
det ungefärliga nuvärdet för den förlorade räntan avseende värdkontraktets återstående löptid. 
Förlorad ränta är produkten av det förutbetalda kapitalbeloppet multiplicerat med räntedif
ferensen. Räntedifferensen är den del av effektivräntan för värdkontraktet som överstiger den 
effektiva räntesats som företaget skulle erhålla per datumet för den förtida inbetalningen om det 
återinvesterade det förutbetalda kapitalbeloppet i ett liknande kontrakt under värdkontraktets 
återstående löptid. 

Bedömningen av huruvida köp- eller säljoptionen är nära förknippad med värdskuldavtalet görs 
innan egetkapitalinstrumentet skiljs av från det konvertibla skuldinstrumentet enligt IAS 32. 

f)  Kreditderivat som är inbäddade i ett värdskuldinstrument och som tillåter att en part (motparten) 
överlåter en viss referenstillgångs (som parten äger eller inte äger) kreditrisk på annan part (garanten) 
är inte nära förknippade med värdskuldinstrumentet. Sådana kreditderivat innebär att garanten kan ta 
på sig den kreditrisk som är förknippad med en referenstillgång utan att direkt äga den. 
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B4.3.6  Ett exempel på ett sammansatt kontrakt är ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätt att lämna 
tillbaka det finansiella instrumentet till emittenten i utbyte mot ett kontantbelopp eller andra finansiella 
tillgångar som kan variera beroende på förändringen i ett aktie- eller råvaruindex som kan öka eller minska 
(ett inlösningsbart instrument). Såvida inte emittenten vid det första redovisningstillfället identifierar det 
inlösningsbara instrumentet som en finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet måste 
emittenten skilja ut ett inbäddat derivat (dvs. det indexerade nominella beloppet) enligt punkt 4.3.3 
eftersom värdkontraktet är ett skuldinstrument enligt punkt B4.3.2 och det indexerade nominella beloppet 
inte är nära förknippat med ett värdskuldinstrument enligt punkt B4.3.5 a. Eftersom det nominella 
beloppet kan öka eller minska är det inbäddade derivatet ett derivat som inte är en option och vars värde 
är knutet till den underliggande variabeln. 

B4.3.7  När det gäller ett inlösningsbart instrument som när som helst kan lösas mot kontanter motsvarande en 
proportionell andel av ett företags nettotillgångsvärde (såsom andelar i en aktiefond som löpande säljer nya 
andelar eller vissa fondförsäkringsprodukter) blir följden av att dela upp ett inbäddat derivat och redovisa 
varje del för sig att värdera det sammansatta kontraktet till det inlösenbelopp som ska erläggas per 
rapportperiodens slut om ägaren utnyttjade sin rätt att sälja tillbaka instrumentet till emittenten. 

B4.3.8  Ett inbäddat derivats ekonomiska egenskaper och risker är nära förknippade med värdkontraktets 
ekonomiska egenskaper och risker i följande exempel. I dessa exempel redovisar ett företag inte ett 
inbäddat derivat separat från värdkontraktet. 

a)  Ett inbäddat derivat där det underliggande instrumentet är en räntesats eller ett ränteindex som kan 
förändra det räntebelopp som annars skulle erläggas eller erhållas avseende ett räntebärande 
värdskuldavtal eller försäkringsavtal är nära förknippat med värdkontraktet såvida inte det 
sammansatta kontraktet kan regleras på ett sådant sätt att innehavaren inte skulle återvinna i stort 
sett hela dess redovisade investering eller det inbäddade derivatet skulle åtminstone kunna fördubbla 
innehavarens första avkastning på värdkontraktet och skulle kunna ge en avkastning som är 
åtminstone dubbelt så stor som vad den marknadsmässiga avkastningen skulle vara för ett avtal med 
samma villkor som värdkontraktet. 

b)  Ett inbäddat räntegolv (floor) eller räntetak (cap) på ett skuldavtal eller försäkringsavtal är nära 
förknippat med värdkontraktet, förutsatt att taket ligger vid eller över marknadsräntan och golvet 
ligger vid eller under marknadsräntan när avtalet utfärdas och taket eller golvet inte får någon 
hävstångseffekt i förhållande till värdkontraktet. På liknande sätt är villkor om att förvärva eller sälja 
en tillgång (till exempel en vara) i ett avtal som fastslår ett tak (cap) och ett golv (floor) för priset som 
ska betalas eller erhållas för tillgången nära förknippat med värdkontraktet om både taket och golvet 
inte hade något realvärde vid avtalets början och inte har fått någon hävstångseffekt. 

c)  Ett inbäddat derivat i utländsk valuta som ger en ström av nominella betalningar eller 
räntebetalningar i en utländsk valuta och är inbäddade i ett värdskuldinstrument (exempelvis en 
obligation som är uttryckt i två valutor) är nära förknippat med värdskuldinstrumentet. Ett sådant 
derivat avskiljs inte från värdinstrumentet, eftersom IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser kräver att 
valutakursvinster och -förluster på monetära poster ska redovisas i resultatet. 

d)  Ett inbäddat valutaderivat i ett värdkontrakt som är ett försäkringsavtal eller inte ett finansiellt 
instrument (såsom ett avtal att köpa eller sälja en icke-finansiell post där priset är uttryckt i en 
utländsk valuta) är nära förknippat med värdkontraktet såvida det inte har fått någon hävstångseffekt, 
inte innehåller ett optionsinslag och kräver betalningar uttryckta i en av de följande valutorna: 

i)  Den funktionella valutan för någon viktig avtalspart. 

ii)  Den valuta i vilken priset på den anknutna vara eller tjänst som förvärvas eller levereras 
rutinmässigt noteras i kommersiella transaktioner över hela världen (såsom amerikanska dollar 
för råoljetransaktioner). 
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iii)  En valuta som är vanligt förekommande i avtal om köp eller försäljning av icke-finansiella 
poster i den ekonomiska miljö där transaktionen äger rum (till exempel en relativt stabil och 
likvid valuta som vanligen används i lokala affärsuppgörelser eller utrikeshandel). 

e)  Ett inbäddat derivat som är en option med rätt till förtida inlösen, som är inbäddad i en 
räntestripfordran eller nollkupongstrip, är nära förknippat med värdkontraktet förutsatt att 
värdkontraktet (i) initialt uppkom genom att skilja rätten att erhålla avtalsenliga kassaflöden från ett 
finansiellt instrument som, i sig, inte innehåller ett inbäddat derivat och (ii) inte innehåller villkor 
som inte är angivna i det ursprungliga värdkontraktet. 

f)  Ett inbäddat derivat i ett värdkontrakt som är ett leasingavtal är nära förknippat med värdkontraktet 
om det inbäddade derivatet är (i) ett inflationsrelaterat index, såsom ett index av leasingbetalningar 
mot ett konsumentprisindex (förutsatt att leasingavtalet inte har en hävstångseffekt och att indexet 
hänför sig till inflation i företagets egna ekonomiska miljö), (ii) villkorade hyror som bygger på 
försäljning eller (iii) villkorade hyror med rörlig ränta. 

g) Ett så kallat ”unit link”-villkor som är inbäddad i ett finansiellt värdinstrument eller värdförsäk
ringsavtal är nära förknippat med värdinstrumentet eller värdkontraktet om de andelsnoterade 
betalningarna värderas till aktuella andelsvärden som återspeglar det verkliga värdet på fondens 
tillgångar. Ett så kallat ”unit-link”-villkor är ett avtalsvillkor som kräver betalningar noterade i andelar 
av en intern eller extern investeringsfond. 

h)  Ett derivat inbäddat i ett försäkringsavtal är nära förknippat med värdförsäkringsavtal om det 
inbäddade derivatet och värdförsäkringsavtalet är så beroende av varandra att ett företag inte kan 
värdera det inbäddade derivatet separat (det vill säga utan att beakta värdkontraktet). 

Instrument som innehåller inbäddade derivat 

B4.3.9  Enligt vad som anges i punkt B 4.3.1 måste ett företag när det blir part i ett sammansatt kontrakt med en 
värd som inte är en tillgång inom tillämpningsområdet för denna standard och med ett eller flera 
inbäddade derivat enligt punkt 4.3.3 identifiera varje sådant inbäddat derivat, bedöma huruvida det ska 
skiljas från värdkontraktet och, för dem som ska avskiljas, värdera derivaten till verkligt värde vid första 
redovisningstillfället och därefter. Dessa krav kan vara mer komplexa, eller leda till mindre tillförlitliga 
värderingar, än att värdera hela instrumentet till verkligt värde via resultatet. Av den anledningen är det 
enligt denna standard tillåtet att identifiera hela det sammansatta kontraktet som värderat till verkligt värde 
via resultatet. 

B4.3.10  Sådan identifiering kan användas oavsett om punkt 4.3.3 kräver att inbäddade derivat ska avskiljas från 
värdkontraktet eller förbjuder sådan avskiljning. Enligt punkt 4.3.5 berättigas inte identifiering av det 
sammansatta kontraktet som värderat till verkligt värde via resultatet i de fall som beskrivs i punkt 4.3.5 a 
och b eftersom detta inte skulle minska komplexiteten eller öka tillförlitligheten. 

Ny bedömning av inbäddade derivat 

B4.3.11  Enligt punkt 4.3.3 ska ett företag bedöma huruvida ett inbäddat derivat ska avskiljas från värdkontraktet 
och redovisas som ett derivat när företaget först blir avtalspart. Efterföljande ny bedömning är förbjuden, 
utom när det sker en ändring i avtalsvillkoren som i betydande utsträckning modifierar de kassaflöden som 
annars skulle krävas enligt kontraktet. I det fallet krävs en ny bedömning. Ett företag avgör huruvida en 
modifiering av kassaflödena är betydande genom att beakta i vilken omfattning de förväntade framtida 
kassaflöden som är förenade med det inbäddade derivatet, värdkontraktet eller båda har ändrats och om 
ändringen är betydande i förhållande till de tidigare förväntade kassaflödena enligt kontraktet. 

B4.3.12  Punkt B4.3.11 tillämpas inte på inbäddade derivat i kontrakt som förvärvats i 

a)  ett rörelseförvärv (enligt definition i IFRS 3 Rörelseförvärv), 
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b)  ett rörelseförvärv som inbegriper företag eller verksamheter under samma bestämmande inflytande 
enligt beskrivningen i punkterna B1–B4 i IFRS 3, eller 

c)  vid bildandet av ett joint venture enligt definitionen i IFRS 11 Samarbetsarrangemang 

eller en möjlig ny bedömning av dem per förvärvstidpunkten (1). 

Omklassificering av finansiella tillgångar (avsnitt 4.4) 

Omklassificering av finansiella tillgångar 

B4.4.1  Enligt punkt 4.4.1 ska företaget omklassificera finansiella tillgångar om företaget ändrar sin affärsmodell för 
förvaltning av dessa finansiella tillgångar. Sådana förändringar förväntas inträffa mycket sällan. Sådana 
ändringar fastställs av företagets verkställande ledning till följd av yttre eller inre förändringar och måste 
vara betydande för företagets verksamhet och påvisbara för externa parter. En förändring i ett företags 
affärsmodell kommer således endast att inträffa när företaget antingen börjar eller upphör med att utöva en 
verksamhet som är av betydelse för dess verksamhet, t.ex. när företaget har förvärvat, löst eller avslutat ett 
affärsområde. Exempel på en ändring av affärsmodellen inkluderar följande: 

a)  Ett företag har en portfölj med kommersiella lån som det innehar för att sälja på kort sikt. Företaget 
förvärvar ett bolag som förvaltar kommersiella lån och har en affärsmodell som innehar lånen för att 
samla in avtalsenliga kassaflöden. Portföljen av kommersiella lån är inte längre till försäljning, och 
portföljen förvaltas nu tillsammans med de förvärvade kommersiella lånen och alla innehas för att 
samla in de avtalsenliga kassaflödena. 

b)  Ett företag för finansiella tjänster beslutar att stänga sin hypotekslåneverksamhet. Företagen 
godkänner inte längre nya affärer och företaget för finansiella tjänster marknadsför aktivt sin 
hypotekslåneportfölj till försäljning. 

B4.4.2  En förändring av målet för företagets affärsmodell måste göras före dagen för omklassificeringen. Om 
exempelvis ett företag för finansiella tjänster den 15 februari beslutar att stänga sin hypotekslåne
verksamhet och därför måste omklassificera alla berörda finansiella tillgångar den 1 april (dvs. den första 
dagen i företagets nästa rapporteringsperiod) ska det inte godkänna ny hypotekslåneverksamhet eller på 
annat sätt bedriva någon verksamhet i enlighet med sin tidigare affärsmodell efter den 15 februari. 

B4.4.3  Följande är inte förändringar i affärsmodellen: 

a)  En ändrad avsikt med anknytning till vissa finansiella tillgångar (även i fall av betydande förändringar 
i marknadsförhållanden). 

b)  Att en viss marknad för finansiella tillgångar tillfälligt försvinner. 

c)  En överföring av finansiella tillgångar mellan delar av företaget med olika affärsmodeller. 

VÄRDERING (KAPITEL 5) 

Första värderingen (avsnitt 5.1) 

B5.1.1  Det verkliga värdet för ett finansiellt instrument vid första redovisningstillfället är vanligen 
transaktionspriset (dvs. det verkliga värdet för den ersättning som erlagts eller erhållits, se även 
punkt B5.1.2A och IFRS 13). Om en del av den ersättning som erlagts eller erhållits gäller något annat än 
det finansiella instrumentet ska ett företag emellertid värdera det verkliga värdet för det finansiella 
instrumentet. Exempelvis kan det verkliga värdet för ett räntefritt långfristigt lån eller en långfristig fordran 
värderas som nuvärdet av alla framtida kontantbetalningar diskonterade till rådande marknadsränta 
(marknadsräntor) för ett likartat instrument (likartat i fråga om valuta, villkor, typ av ränta och andra 
faktorer) med ett likartat kreditbetyg. Ytterligare utlånat belopp är en kostnad eller minskning av intäkt 
såvida det inte uppfyller villkoren för redovisning som någon annan typ av tillgång. 
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B5.1.2  Om ett företag ger ut ett lån med en ränta som inte motsvarar marknadsräntan (exempelvis 5 procent när 
marknadsräntan för likartade lån är 8 procent) och erhåller ett arvode i förskott som ersättning redovisar 
företaget lånet till sitt verkliga värde, det vill säga efter avdrag för den avgift som det tar emot. 

B5.1.2A  Det bästa belägget för verkligt värde på ett finansiellt instrument vid första redovisningstillfället är vanligen 
transaktionspriset (dvs. det verkliga värdet för den ersättning som erlagts eller erhållits, se även IFRS 13). 
Om ett företag fastställer att det verkliga värdet vid första redovisningstillfället skiljer sig från 
transaktionspriset enligt punkt 5.1.1A ska företaget redovisa instrumentet per detta datum enligt följande: 

a)  Enligt den värdering som krävs i punkt 5.1.1 om detta verkliga värde bevisas genom ett noterat pris 
på en aktiv marknad för en identisk tillgång eller skuld (dvs. indata på Nivå 1) eller baseras på en 
värderingsteknik som endast använder uppgifter från observerbara marknader. Ett företag ska 
redovisa skillnaden mellan det verkliga värdet vid första redovisningstillfället och transaktionspriset 
som vinst eller förlust. 

b)  I alla andra fall enligt den värdering som krävs i punkt 5.1.1, justerad för att senarelägga 
redovisningen i resultatet av skillnaden mellan det verkliga värdet vid första redovisningstillfället och 
transaktionspriset. Efter första redovisningstillfället ska företaget endast redovisa denna senarelagda 
skillnad som vinst eller förlust till den del den uppkommer på grund av en förändrad faktor 
(inklusive tid) som marknadsaktörer skulle beakta vid prissättning av tillgången eller skulden. 

Efterföljande värdering (avsnitten 5.2 och 5.3) 

B5.2.1  Om ett finansiellt instrument som tidigare redovisades som en finansiell tillgång värderas till verkligt värde 
via resultatet och dess verkliga värde sjunker under noll är det en finansiell skuld som värderas i enlighet 
med punkt 4.2.1. Dock värderas alltid sammansatta kontrakt med värdkontrakt som är tillgångar inom 
tillämpningsområdet för denna standard i enlighet med punkt 4.3.2. 

B5.2.2  Följande exempel åskådliggör redovisningen av transaktionskostnader vid den första och efterföljande 
värderingen av en finansiell tillgång värderad till verkligt värde med förändringar via övrigt totalresultat 
i enlighet med antingen punkt 5.7.5 eller 4.1.2A. Ett företag förvärvar finansiella tillgångar för 100 VE plus 
en provision om 2 VE. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången till 102 VE. Rapporteringspe
rioden löper ut en dag senare, när det noterade marknadspriset för tillgången är 100 VE. Om tillgången 
säljs skulle en provision om 3 VE betalas. Vid denna tidpunkt värderar företaget tillgången till 100 VE 
(utan att beakta eventuell provision vid försäljning) och en förlust om 2 VE redovisas i övrigt totalresultat. 
Om den finansiella tillgången värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med 
punkt 4.1.2A periodiseras transaktionskostnaderna i resultatet genom användande av effektivräntemetoden. 

B5.2.2A  Den efterföljande värderingen av en finansiell tillgång eller finansiell skuld och den efterföljande 
redovisningen av vinster och förluster som beskrivs i punkt B5.1.2A ska överensstämma med kraven 
i denna standard. 

Investeringar i egetkapitalinstrument och avtal avseende dessa investeringar 

B5.2.3  Alla investeringar i egetkapitalinstrument och avtal avseende dessa instrument måste värderas till verkligt 
värde. Under vissa begränsade omständigheter kan dock anskaffningsvärdet vara en lämplig uppskattning 
av det verkliga värdet. Detta kan vara fallet om mer aktuell information inte finns tillgänglig i tillräcklig 
utsträckning för värdering till verkligt värde, eller om det finns ett brett intervall av möjliga värderingar till 
verkligt värde och anskaffningsvärdet utgör den bästa uppskattningen av det verkliga värdet inom detta 
intervall. 

B5.2.4  Indikatorer på att anskaffningsvärdet inte ger en korrekt bild av det verkliga värdet är följande: 

a)  En betydande förändring i investeringsobjektets resultat jämfört med delmål, planer och budgetar. 

b)  Förändrade förväntningar om att investeringsobjektets tekniska produkts delmål kommer att uppnås. 

c)  En betydande förändring på marknaden för investeringsobjektets eget kapital eller dess produkter 
eller potentiella produkter. 

d)  En betydande förändring i den globala ekonomin eller den ekonomiska miljö där investeringsobjektet 
är verksam. 
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e)  En betydande förändring i jämförbara företags resultat eller i de värderingar som följer av den totala 
marknaden. 

f)  Interna frågor med avseende på investeringsobjektet som bedrägeri, kommersiella konflikter, 
tvistemål, ändringar i förvaltning eller strategi. 

g)  Bevis från externa transaktioner i investeringsobjektets eget kapital, antingen av investeringsobjektet 
(t.ex. en ny emission av aktiekapital), eller genom överföringar av egetkapitalinstrument mellan tredje 
parter. 

B5.2.5 Förteckningen i punkt B5.2.4 är inte uttömmande. Ett företag ska använda all information om investerings
objektets resultat och verksamhet som blir tillgänglig efter det första redovisningstillfället. I den mån sådana 
relevanta faktorer föreligger kan de tyda på att anskaffningsvärdet inte ger en korrekt bild av det verkliga 
värdet. I sådana fall ska företaget göra en värdering till verkligt värde. 

B5.2.6  Anskaffningsvärde är aldrig den bästa uppskattningen av verkligt värde för investeringar i börsnoterade 
värdepapper (eller avtal om noterade egetkapitalinstrument). 

Värdering av upplupet anskaffningsvärde (avsnitt 5.4) 

Effektivräntemetoden 

B5.4.1  När ett företag tillämpar effektivräntemetoden fastställer det avgifter som är en integrerad del av 
effektivräntan för ett finansiellt instrument. En beskrivning av avgifter för finansiella tjänster får inte vara 
ett tecken på arten av och innehållet i de tjänster som tillhandahålls. Avgifter som ingår i effektivräntan för 
ett finansiellt instrument behandlas som en justering av effektivräntan, såvida inte det finansiella 
instrumentet värderas till verkligt värde med förändringar i verkligt värde redovisade i resultatet. I sådana 
fall ska avgifterna redovisas som intäkt eller kostnad när instrumentet redovisas för första gången. 

B5.4.2  Avgifter som ingår i effektivräntan för ett finansiellt instrument omfattar följande: 

a)  Avgifter som företaget erhållit avseende utgivande eller förvärv av en finansiell tillgång. Sådana 
avgifter får omfatta ersättning för sådan verksamhet som utvärdering av låntagarens finansiella 
ställning, utvärderings- och registreringsgarantier, säkerheter och andra säkringsarrangemang, 
förhandling om instrumentets villkor, förberedelse och behandling av handlingar och fullbordande av 
transaktionen. Dessa avgifter är en integrerad del av att skapa ett engagemang i det resulterande 
finansiella instrumentet. 

b)  Avgifter som företaget erhållit för att skapa ett åtagande att ge ut ett lån om låneåtagandet inte 
värderas i enlighet med punkt 4.2.1 a och det är sannolikt att företaget kommer att ingå ett specifikt 
lånearrangemang. Dessa avgifter betraktas som kompensation för ett kontinuerligt engagemang med 
förvärv av ett finansiellt instrument. Om åtagandet löper ut utan att företaget ger ut lånet redovisas 
avgiften som intäkter vid utgången av åtagandet. 

c)  Anskaffningsavgifter som betalas vid emittering av finansiella skulder som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Dessa avgifter är en integrerad del av ett engagemang i en finansiell skuld. Ett 
företag gör åtskillnad mellan avgifter och kostnader som är en integrerad del av effektivräntan för den 
finansiella skulden från anskaffningsavgifter och transaktionskostnader som avser rätten att 
tillhandahålla tjänster, såsom investeringsförvaltningstjänster. 

B5.4.3  Avgifter som inte ingår i effektivräntan för ett finansiellt instrument och som redovisas i enlighet med 
IFRS 15 omfattar 

a)  avgifter som tas ut för förvaltning av ett lån, 

b)  avgifter för åtagande för att ge ut ett lån när låneåtagandet inte värderas i enlighet med punkt 4.2.1 
a och det är osannolikt att ett särskilt lånearrangemang kommer att ingås, och 

c)  avgifter som företaget erhållit för syndikering av lån och som det inte behåller någon del av (eller 
behåller en del till samma effektivränta för jämförbar risk som andra deltagare). 
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B5.4.4  När ett företag tillämpar effektivräntemetoden periodiserar företaget vanligen avgifter, erlagda eller erhållna 
räntepunkter, transaktionskostnader och andra premier eller rabatter som innefattas i beräkningen av 
effektivräntan över det finansiella instrumentets förväntade löptid. Emellertid används en kortare period 
om detta är den period till vilken avgifterna, de erlagda eller erhållna räntepunkterna, transaktions
kostnaderna, premierna eller rabatterna är hänförliga. Detta är fallet när den variabel till vilken avgifterna, 
de erlagda eller erhållna räntepunkterna, transaktionskostnaderna, premierna eller rabatterna justeras till 
marknadsräntor innan det finansiella instrumentets förväntade förfallotidpunkt. I ett sådant fall är den 
lämpliga periodiseringsperioden perioden för nästa sådan räntejustering. Exempelvis, om en premie eller en 
rabatt på ett finansiellt instrument med rörlig ränta återspeglar den ränta som har ackumulerats för ett 
finansiellt instrument sedan räntan senast betalades, eller förändringar i marknadsräntor sedan den rörliga 
räntan sattes om enligt marknadsräntorna, kommer den att periodiseras till nästa datum när den rörliga 
räntan sätts om utifrån marknadsräntorna. Detta beror på att premien eller rabatten är hänförlig till 
perioden för nästa räntesättningsdatum eftersom den variabel till vilken premien eller rabatten är hänförlig 
(dvs. räntesatsen) sätts om enligt marknadsräntorna per detta datum. Om premien eller rabatten däremot 
är följden av en ändring i kreditspreaden för den rörliga ränta som är angiven i det finansiella instrumentet, 
eller andra variabler som inte sätts om enligt marknadsräntorna, periodiseras den emellertid över det 
finansiella instrumentets förväntade löptid. 

B5.4.5  När det gäller finansiella tillgångar med rörlig ränta och finansiella skulder med rörlig ränta ändrar 
regelbundna nya uppskattningar av kassaflödena i syfte att återspegla förändringar i marknadsräntan 
effektivräntan. Om en finansiell tillgång med rörlig ränta eller en finansiell skuld med rörlig ränta redovisas 
vid första redovisningstillfället till ett belopp som motsvarar det nominella belopp som ska erhållas eller 
erläggas vid förfall, har en ny uppskattning av de framtida räntebetalningarna vanligen ingen betydande 
inverkan på tillgångens eller skuldens redovisade värde. 

B5.4.6  Om ett företag reviderar sina uppskattningar av utbetalningar eller inbetalningar (exklusive modifieringar 
i enlighet med punkt 5.4.3 och förändringar i uppskattningar av förväntade kreditförluster) ska det justera 
den finansiella tillgångens redovisade bruttovärde eller upplupet anskaffningsvärde för en finansiell skuld 
(eller en grupp av finansiella instrument) för att återspegla faktiska och reviderade uppskattade avtalsenliga 
kassaflöden. Företaget gör en ny beräkning av det redovisade bruttovärdet för den finansiella tillgången 
eller den finansiella skuldens upplupna anskaffningsvärde som nuvärdet av de uppskattade framtida 
avtalsenliga kassaflöden som diskonteras till det finansiella instrumentets ursprungliga effektivränta (eller 
den kreditjusterade effektivräntan för köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar) eller, 
i tillämpliga fall, den reviderade effektivränta som har beräknats enligt punkt 6.5.10. Justeringen redovisas 
som intäkt eller kostnad i resultatet. 

B5.4.7  I vissa fall anses en finansiell tillgång vara kreditförsämrad vid första redovisningstillfället eftersom 
kreditrisken som är mycket hög, och vid ett köp förvärvas den till betydande rabatt. Ett företag är skyldigt 
att inkludera de initiala förväntade kreditförlusterna i de uppskattade kassaflödena när det beräknar den 
kreditjusterade effektivräntan för finansiella tillgångar som anses vara köpta eller utgivna kreditförsämrade 
tillgångar vid första redovisningstillfället. Detta innebär dock inte att en kreditjusterad effektivränta bör 
tillämpas enbart på grund av att den finansiella tillgången har hög kreditrisk vid första redovisningstillfället. 

Transaktionskostnader 

B5.4.8  Transaktionskostnader omfattar avgifter och provisioner till ombud (inklusive anställda som agerar som 
försäljningsombud), rådgivare, mäklare, handlare, avgifter till myndigheter och börser samt 
omsättningsskatter. Transaktionskostnader omfattar inte premier eller rabatter, finansieringskostnader eller 
interna administrationskostnader eller hanteringskostnader. 

Bortskrivning 

B5.4.9  Bortskrivning kan gälla en finansiell tillgång i sin helhet eller en del av den. Till exempel: Ett företag 
planerar att upprätthålla säkerheten för en finansiell tillgång och förväntar sig att återvinna högst 
30 procent av den finansiella tillgången från säkerheten. Om företaget inte har några rimliga utsikter att 
återvinna de ytterligare kassaflödena från den finansiella tillgången ska det skriva bort resterande 
70 procent av den finansiella tillgången. 
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Nedskrivningar (avsnitt 5.5) 

Kollektiv och individuell bedömningsgrund 

B5.5.1  För att uppnå målet att redovisa förväntade kreditförluster för återstående löptid för betydande ökningar av 
kreditrisk efter det första redovisningstillfället kan det vara nödvändigt att utföra bedömningen av 
betydande ökningar av kreditrisk på kollektiv basis genom att beakta information som tyder på betydande 
ökningar av kreditrisker för till exempel en grupp eller en undergrupp av finansiella instrument. Detta 
syftar till att säkerställa att ett företag uppfyller målet att redovisa förväntade kreditförluster för återstående 
löptid när det förekommer stora ökningar av kreditrisken, även om bevis på betydande ökningar av 
kreditrisken på individuell instrumentnivå ännu inte finns tillgängliga. 

B5.5.2  Förväntade kreditförluster för återstående löptid förväntas i allmänhet redovisas innan ett finansiellt 
instrument är förfallet till betalning. Normalt ökar kreditrisken betydligt innan ett finansiellt instrument har 
förfallit till betalning eller andra eftersläpande faktorer som är specifika för låntagaren (t.ex. en modifiering 
eller omstrukturering) kan iakttas. När rimliga och verifierbara uppgifter som är mer långsiktiga än 
information om förfall till betalning är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser måste dessa 
användas för att bedöma förändringar i kreditrisken. 

B5.5.3  Beroende på de finansiella instrumentens art och den kreditriskinformation som finns tillgänglig för 
särskilda grupper av finansiella instrument kanske ett företag emellertid inte kan fastställa betydande 
förändringar i kreditrisk för enskilda finansiella instrument innan det finansiella instrumentet är förfallet till 
betalning. Detta kan vara fallet för finansiella instrument såsom lån till privatpersoner för vilka det finns 
lite eller ingen uppdaterad kreditriskinformation som erhålls rutinmässigt och övervakas för ett individuellt 
instrument tills en kund bryter mot avtalsvillkoren. Om förändringar i kreditrisken för enskilda finansiella 
instrument inte fångas upp innan de är förfallna till betalning skulle en förlustreserv som endast baseras på 
kreditinformation med avseende på ett enskilt finansiellt instrument inte representera förändringarna 
i kreditrisk sedan det första redovisningstillfället på ett rättvist sätt. 

B5.5.4  Under vissa omständigheter har ett företag inte rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan 
onödiga kostnader eller insatser för att värdera förväntade kreditförluster för återstående löptid på enskild 
instrumentbasis. I detta fall ska de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid redovisas på kollektiv 
basis som beaktar övergripande kreditriskinformation. Denna övergripande kreditriskinformation ska 
omfatta inte bara information om förfall till betalning, utan också all relevant kreditinformation, inklusive 
långsiktig makroekonomisk information, i syfte att ungefärligen beräkna resultatet av redovisningen av de 
förväntade kreditförlusterna för återstående löptid när det har skett en betydande ökning av kreditrisken 
sedan det första redovisningstillfället på enskild instrumentnivå. 

B5.5.5  För att fastställa betydande ökningar av kreditrisk och redovisning av en förlustreserv på kollektiv basis kan 
ett företag gruppera finansiella instrument på grundval av gemensamma kreditriskegenskaper i syfte att 
underlätta en analys som är utformad så att betydande ökningar av kreditrisk kan identifieras i god tid. 
Företaget får inte dölja denna information genom att gruppera finansiella instrument med olika 
riskegenskaper. Exempel på gemensamma kreditriskegenskaper kan omfatta, men är inte begränsade till 

a)  instrumenttyp, 

b)  kreditriskbetyg, 

c)  typ av säkerhet, 

d)  tidpunkt för det första redovisningstillfället, 

e)  återstående löptid, 

f)  bransch, 
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g)  låntagarens geografiska plats, och 

h)  säkerhetens värde i förhållande till den finansiella tillgången, om den påverkar sannolikheten för ett 
fallissemang (t.ex. lån utan regressrätt i vissa jurisdiktioner eller belåningsgrad). 

B5.5.6  Punkt 5.5.4 kräver att förväntade kreditförluster för återstående löptid redovisas för alla finansiella 
instrument för vilka kreditrisken har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället. För att uppfylla 
detta mål ska företaget, om det inte kan gruppera finansiella instrument för vilka kreditrisken anses ha 
ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället baserat på gemensamma kreditriskegenskaper, redovisa 
förväntade kreditförluster för återstående löptid för en del av de finansiella tillgångar för vilka kreditrisken 
anses ha ökat betydligt. Sammanslagning av finansiella instrument för att bedöma om det föreligger 
förändringar i kreditrisk på kollektiv basis kan förändras över tiden allt eftersom ny information blir 
tillgänglig om individuella finansiella instrument eller grupper av finansiella instrument. 

Tidpunkt för redovisning av förväntade kreditförluster för återstående löptid 

B5.5.7  Bedömningen av huruvida förväntade kreditförluster för återstående löptid bör redovisas grundar sig på 
betydande ökningar i fråga om sannolikheten eller risken för fallissemang sedan det första redovisnings
tillfället (oavsett om ett finansiellt instrument har justerats för att återspegla en ökad kreditrisk) i stället för 
på bevisning av att en finansiell tillgång är kreditförsämrad på balansdagen eller att ett faktiskt fallissemang 
inträffar. I allmänhet kommer det att ske en betydande ökning av kreditrisken innan en finansiell tillgång 
blir kreditförsämrad eller ett faktiskt fallissemang inträffar. 

B5.5.8  För låneåtaganden beaktar företaget förändringar i risken för fallissemang på det lån som ett låneåtagande 
avser. För finansiella garantiavtal beaktar företaget förändringarna i risken för att den angivna låntagaren 
inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt kontraktet. 

B5.5.9  Betydelsen av en förändring i kreditrisk sedan det första redovisningstillfället beror på risken för ett 
fallissemang vid första redovisningstillfället. Därmed kommer en viss ändring, i absoluta tal, av risken för 
ett fallissemang att vara större för ett finansiellt instrument med en lägre ursprunglig risk för fallissemang 
jämfört med ett finansiellt instrument med en högre ursprunglig risk för fallissemang. 

B5.5.10  Risken för fallissemang för finansiella instrument som har jämförbara kreditrisker är högre ju längre 
instrumentets förväntade löptid är. Exempelvis är risken för fallissemang för en obligation med AAA-rating 
med en förväntad löptid på 10 år högre än den för en AAA-ratad obligation med en förväntad löptid på 
fem år. 

B5.5.11  På grund av förhållandet mellan den förväntade löptiden och risken för fallissemang kan förändringar 
i kreditrisk inte bedömas enbart genom att jämföra förändringen i den absoluta risken för fallissemang över 
tiden. Till exempel, om risken för fallissemang för ett finansiellt instrument med en förväntad löptid på 
10 år vid första redovisningstillfället är identisk med risken för fallissemang för det finansiella instrumentet 
när dess förväntade löptid i en efterföljande period endast är fem år, kan detta tyda på en ökning av 
kreditrisken. Detta beror på att risken för fallissemang under den förväntade löptiden vanligtvis sjunker 
med tiden om kreditrisken är oförändrad och det finansiella instrumentet är närmare förfallodatumet. För 
finansiella instrument som endast har betydande betalningsskyldigheter nära det finansiella instrumentets 
förfallodag kanske risken för ett fallissemang dock inte nödvändigtvis minskar med tiden. I sådana fall bör 
ett företag också beakta andra kvalitativa faktorer som skulle visa om kreditrisken har ökat betydligt sedan 
det första redovisningstillfället. 

B5.5.12  Ett företag kan tillämpa olika strategier vid bedömningen av om kreditrisken för ett finansiellt instrument 
har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället eller vid värdering av förväntade kreditförluster. Ett 
företag kan tillämpa olika strategier för olika finansiella instrument. En metod som inte inkluderar en 
uttrycklig sannolikhet för fallissemang som indata i sig, t.ex. en metod baserad på kreditförlustprocent, kan 
överensstämma med kraven i denna standard, förutsatt att ett företag har förmåga att skilja förändringarna 
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i risken för ett fallissemang från förändringarna i andra faktorer bakom förväntade kreditförluster, såsom 
säkerhet, och beaktar följande vid bedömningen: 

a)  Förändringar i risken för ett fallissemang sedan det första redovisningstillfället. 

b)  Det finansiella instrumentets förväntade löptid. 

c)  Rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser som kan 
påverka kreditrisken. 

B5.5.13  Metoderna för att avgöra om kreditrisken har ökat avsevärt för ett finansiellt instrument sedan det första 
redovisningstillfället ska beakta egenskaperna hos det finansiella instrumentet (eller gruppen av finansiella 
instrument) och mönster av tidigare fallisemang för jämförbara finansiella instrument. Trots kravet i punkt 
5.5.9 för finansiella instrument för vilka fallissemangsmönstren inte är koncentrerade till en viss punkt 
under det finansiella instrumentets förväntade löptid kan ändringar i risken för fallissemang under de 
12 kommande månaderna vara en rimlig uppskattning av förändringarna av risken för att ett fallissemang 
inträffar under hela löptiden. I sådana fall kan ett företag använda förändringar i risken för fallissemang 
under de 12 kommande månaderna för att avgöra om kreditrisken har ökat betydligt sedan det första 
redovisningstillfället, såvida omständigheterna inte visar att en löptidsbedömning är nödvändig. 

B5.5.14  För vissa finansiella instrument, eller under vissa omständigheter, är det dock inte lämpligt att använda 
förändringar i risken för fallissemang under de 12 kommande månaderna för att avgöra om förväntade 
kreditförluster för återstående löptid bör redovisas. Till exempel kan förändringar i risken för ett 
fallissemang under de 12 kommande månaderna inte vara en lämplig grund för att avgöra huruvida 
kreditrisken har ökat för ett finansiellt instrument med en löptid på mer än 12 månader när 

a)  ett finansiellt instrument endast har betydande betalningsskyldigheter efter de 12 kommande 
månaderna, 

b)  ändringar i relevanta makroekonomiska eller andra kreditrelaterade faktorer inträffar som inte tar 
tillräcklig hänsyn till risken för fallissemang under de 12 kommande månaderna, eller 

c)  förändringar i kreditrelaterade faktorer endast inverkar på den kreditrisk som är förknippad med det 
finansiella instrumentet (eller har en mer uttalad effekt) efter 12 månader. 

Bedömning av om kreditrisken har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället 

B5.5.15  Vid fastställande av huruvida redovisningen av förväntade kreditförluster för återstående löptid krävs ska 
företaget beakta rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser 
och som kan påverka kreditrisken för ett finansiellt instrument, i enlighet med punkt 5.5.17 c. Ett företag 
behöver inte företa någon omfattande informationssökning för att fastställa om kreditrisken har ökat 
betydligt sedan det första redovisningstillfället. 

B5.5.16  Kreditriskanalys är en övergripande analys som beaktar många olika faktorer. Huruvida en särskild faktor 
är relevant, och dess betydelse i förhållande till andra faktorer, beror på typen av produkt, egenskaper hos 
de finansiella instrument och låntagaren samt den geografiska regionen. Företaget ska ta hänsyn till rimliga 
och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser och som är relevanta för 
det specifika finansiella instrument som bedöms. Vissa faktorer eller indikatorer kan dock inte identifieras 
med avseende på ett enskilt finansiellt instrument. I sådana fall ska faktorerna eller indikatorerna bedömas 
för lämpliga portföljer, grupper av portföljer eller delar av en portfölj med finansiella instrument för att 
avgöra om kravet i punkt 5.5.3 om redovisning av förväntade kreditförluster för återstående löptid har 
uppfyllts. 

B5.5.17  Följande icke-uttömmande förteckning över information kan vara relevant vid bedömningen av 
förändringar i kreditrisk: 

a)  Betydande förändringar i interna prisindikatorer för kreditrisk till följd av förändringar i kreditrisken 
sedan starten, inklusive, men inte begränsat till, den kreditspread som skulle bli resultatet om ett visst 
finansiellt instrument eller liknande finansiella instrument med samma villkor och samma motpart 
nyligen har gett ut eller emitterats vid balansdagen. 
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b)  Andra förändringar i räntan eller villkor för ett befintligt finansiellt instrument som skulle ha varit 
avsevärt annorlunda om instrumentet nyligen getts ut eller emitterats vid balansdagen (såsom 
strängare villkor, större volymer av säkerheter eller garantier eller högre inkomsttäckning) på grund 
av förändringar i kreditrisken för det finansiella instrumentet sedan det första redovisningstillfället. 

c)  Betydande förändringar av externa marknadsindikatorer för kreditrisker för ett visst finansiellt 
instrument eller liknande finansiella instrument med samma förväntade löptid. Förändringar 
i marknadsindikatorer för kreditrisker omfattar, men är inte begränsade till följande: 

i)  Kreditspreaden. 

ii)  Priser på ”credit default swaps” på låntagaren. 

iii)  Den tid eller i vilken utsträckning det verkliga värdet för en finansiell tillgång har varit lägre än 
dess upplupna anskaffningsvärde. 

iv)  Övrig marknadsinformation med anknytning till låntagaren, t.ex. förändringar i priset på 
låntagarens skuld och egetkapitalinstrument. 

d)  En faktisk eller förväntad betydande förändring av det finansiella instrumentets externa kreditbetyg. 

e)  En faktisk eller förväntad intern kreditbetygsförsämring för låntagaren eller minskning av 
beteendemässig scoring som används för att bedöma kreditrisker internt. Interna kreditbetyg och 
intern beteendemässig scoring är tillförlitligare om de tilldelas externa kreditbetyg eller stöds av 
fallissemangstudier. 

f)  Nuvarande eller prognostiserade negativa förändringar i affärsvillkor eller finansiella eller ekonomiska 
villkor som förväntas orsaka en betydande förändring i låntagarens förmåga att uppfylla sina 
skuldförpliktelser, såsom en faktisk eller förväntad ränteökning eller en faktisk eller förväntad 
betydande ökning av arbetslösheten. 

g)  En faktisk eller förväntad betydande förändring av låntagarens rörelseresultat. Exempel på detta är 
faktiska eller förväntade minskade intäkter eller marginaler, ökade driftsrisker, rörelsekapitalbrister, 
minskad tillgångskvalitet, ökad hävstångseffekt på rapporten över finansiell ställning, likviditet, 
förvaltningsproblem eller förändringar i tillämpningsområdet eller den organisatoriska strukturen 
(t.ex. om en del av verksamheten avvecklas) som resulterar i en betydande förändring i låntagarens 
förmåga att uppfylla sina skuldförpliktelser. 

h)  Betydande ökningar av kreditrisker för andra finansiella instrument tillhörande samma låntagare. 

i)  En faktisk eller förväntad väsentlig negativ förändring i de rättsliga, ekonomiska eller tekniska villkor 
hos låntagaren som resulterar i en betydande förändring i låntagarens förmåga att uppfylla sina 
skuldförpliktelser, såsom en nedgång i efterfrågan på låntagarens försäljningsprodukt på grund av en 
förändrad teknik. 

j)  Betydande förändringar i värdet på säkerheten på förpliktelsen eller i kvaliteten på garantier från 
tredje part eller kreditförstärkningar, som förväntas minska låntagarens ekonomiska incitament att 
genomföra överenskomna avtalsenliga betalningar eller på annat sätt påverka sannolikheten för ett 
fallissemang. Om säkerhetens värde minskar eftersom bostadspriserna sjunker har låntagare i vissa 
jurisdiktioner större incitament att inte betala sina lån. 

k)  En betydande förändring i kvaliteten på den garanti som en aktieägare tillhandahåller (eller en enskild 
persons föräldrar) om aktieägaren (eller föräldrarna) har ett incitament och finansiell förmåga att 
förebygga fallissemang genom kapital eller kassatillskott. 

l)  Betydande förändringar, exempelvis sänkt finansiellt stöd från ett moderföretag eller andra närstående 
företag eller en faktisk eller förväntad väsentlig förändring av kvaliteten på kreditförstärkningen, som 
förväntas minska låntagarens ekonomiska incitament att genomföra överenskomna avtalsenliga 
betalningar. Förstärkningar av kreditkvalitet eller stöd inkluderar hänsyn till den finansiella 
situationen för garanten och/eller, för räntor emitterade i värdepapperiseringar, huruvida underställda 
räntor förväntas kunna absorbera förväntade kreditförluster (till exempel för de lån som ligger till 
grund för säkerheten). 
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m)  Förväntade förändringar av lånedokumentationen, inklusive ett förväntat avtalsbrott som kan leda till 
förpliktelser om undantag eller ändringar, senarelagd räntebetalning på grund av helgdag, ränteupp
trappningar, som kräver ytterligare säkerheter eller garantier, eller andra ändringar av den 
avtalsmässiga ramen för instrumentet. 

n)  Betydande förändringar i det förväntade resultatet och beteendet för låntagaren, inklusive 
förändringar i betalningsstatus för låntagare i gruppen (exempelvis en ökning av det förväntade 
antalet eller omfattningen av försenade betalningar eller en betydande ökning av det förväntade 
antalet kreditkortslåntagare som förväntas närma sig eller överskrider sin kreditgräns eller som 
förväntas betala lägsta tillåtna månadsbelopp). 

o)  Förändringar i företagets kredithanteringspraxis i förhållande till ett finansiellt instrument; det vill 
säga att baserat på nya indikatorer på förändringar i kreditrisken för ett finansiellt instrument 
förväntas företagets kreditriskhantering bli mer aktiv eller att inriktas på förvaltningen av 
instrumentet, inklusive att instrumentet blir mer noggrant övervakat eller kontrollerat, eller att 
företaget specifikt ingriper hos låntagaren. 

p)  Information om förfall till betalning inklusive den motbevisbara presumtionen enligt punkt 5.5.11. 

B5.5.18  I vissa fall kan de kvalitativa och icke-statistiska kvantitativa uppgifter som finns tillgängliga vara tillräckliga 
för att fastställa att ett finansiellt instrument har uppfyllt kriteriet för redovisning av en förlustreserv till ett 
belopp som motsvarar förväntade kreditförluster för återstående löptid. Uppgifterna behöver alltså inte 
flöda genom en statistisk modell eller kreditbetygsprocess för att avgöra om det har skett en betydande 
ökning av den kreditrisk som är förknippad med det finansiella instrumentet. I andra fall kanske ett företag 
måste beakta andra uppgifter, inklusive uppgifter från dess statistiska modeller eller kreditbetygsprocesser. 
Alternativt kan företaget basera bedömningen på båda typerna av uppgifter, det vill säga kvalitativa faktorer 
som inte fångas upp genom den interna betygsmetoden och en specifik intern betygskategori på 
balansdagen, med beaktande av kreditriskegenskaperna vid första redovisningstillfället, om båda typerna av 
uppgifter är relevanta. 

Motbevisbar presumtion mer än 30 dagar efter förfallodagen 

B5.5.19  Den motbevisbara presumtionen enligt punkt 5.5.11 är inte en absolut indikator för att förväntade 
kreditförluster för återstående löptid bör redovisas, men antas vara den senaste tidpunkt då sådana 
kreditförluster bör redovisas, även vid användning av långsiktiga uppgifter (inklusive makroekonomiska 
faktorer på portföljnivå). 

B5.5.20  Ett företag kan motbevisa denna presumtion. Det kan dock göra detta endast om det har rimliga och 
verifierbara uppgifter som visar att även om avtalsenliga betalningar blir förfallna till betalning med mer än 
30 dagar innebär inte detta någon betydande ökning av kreditrisken för ett finansiellt instrument. När en 
betalning t.ex. uteblev till följd av ett administrativt förbiseende, i stället för till följd av låntagarens 
ekonomiska svårigheter, eller om företaget har tillgång till historiska belägg som visar att det inte föreligger 
något samband mellan betydande ökningar av risken för ett fallissemang och finansiella tillgångar som är 
förfallna till betalning med mer än 30 dagar, men denna bevisning identifierar ett sådant samband när 
betalningar är mer än 60 dagar sena. 

B5.5.21  Ett företag kan inte anpassa tidpunkten för betydande ökningar av kreditrisker och redovisningen av 
förväntade kreditförluster för återstående löptid till när en finansiell tillgång anses kreditförsämrad eller till 
ett företags interna definition av fallissemang. 

Finansiella instrument som har låg kreditrisk på balansdagen 

B5.5.22  Kreditrisken för ett finansiellt instrument anses låg vid tillämpning av punkt 5.5.10 om det finansiella 
instrumentet har en låg risk för fallissemang, låntagaren har en stark förmåga att uppfylla sina avtalsenliga 
kassaflödesskyldigheter på kort sikt och negativa förändringar i ekonomiska och affärsmässiga villkor på 
längre sikt kan, men kommer inte nödvändigtvis att, minska låntagarens förmåga att fullgöra sina 
avtalsenliga kassaflödesskyldigheter. Finansiella instrument anses inte ha låg kreditrisk när de anses ha en 
låg risk för förlust enbart på grund av att värdet på säkerheten och det finansiella instrumentet utan den 
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säkerheten inte skulle anses vara en låg kreditrisk. Finansiella instrument anses inte heller ha låg kreditrisk 
enbart på grund av att de har en mindre risk för fallissemang än företagets övriga finansiella instrument 
eller i förhållande till kreditrisken i den jurisdiktion inom vilken ett företag bedriver verksamhet. 

B5.5.23  För att fastställa huruvida ett finansiellt instrument har låg kreditrisk kan ett företag använda sina interna 
kreditriskbetyg eller andra metoder som är förenliga med en globalt överenskommen definition av låg 
kreditrisk och som tar hänsyn till riskerna och den typ av finansiella instrument som ska bedömas. En 
extern rating som ”investment grade” är ett exempel på ett finansiellt instrument som kan anses ha en låg 
kreditrisk. Finansiella instrument behöver dock inte ha extern rating för att anses ha en låg kreditrisk. De 
bör dock anses ha en låg kreditrisk ur ett marknadsaktörsperspektiv med hänsyn tagen till alla villkor och 
bestämmelser för det finansiella instrumentet. 

B5.5.24  Förväntade kreditförluster för återstående löptid redovisas inte för ett finansiellt instrument enbart på 
grund av att det ansågs ha låg kreditrisk under den föregående rapporteringsperioden och anses inte ha låg 
kreditrisk på balansdagen. I sådana fall ska ett företag fastställa huruvida det har skett en betydande ökning 
av kreditrisken efter det första redovisningstillfället och därmed huruvida de förväntade kreditförlusterna 
för återstående löptid ska redovisas i enlighet med punkt 5.5.3. 

Modifiering 

B5.5.25  Under vissa omständigheter kan omförhandling eller modifiering av de avtalsenliga kassaflödena för en 
finansiell tillgång leda till borttagande av den befintliga finansiella tillgången från rapporten över finansiell 
ställning i enlighet med denna standard. När modifieringen av en finansiell tillgång leder till ett borttagande 
av den befintliga finansiell tillgången och den efterföljande redovisningen av den modifierade finansiella 
tillgången anses den modifierade tillgång vara en ”ny” finansiell tillgång enligt denna standard. 

B5.5.26  Modifieringens datum ska i enlighet därmed behandlas som den första redovisningen av den finansiella 
tillgången vid tillämpning av nedskrivningskraven på den modifierade finansiella tillgången. Detta innebär 
vanligtvis att man värderar förlustreserven till ett belopp som motsvarar 12 månaders förväntade 
kreditförluster till dess att kraven för redovisning av förväntade kreditförluster för återstående löptid 
i punkt 5.5.3 är uppfyllda. Under vissa ovanliga omständigheter efter en modifiering som leder till ett 
borttagande från rapporten över finansiell ställning av den ursprungliga finansiella tillgången kan det finnas 
bevis för att den modifierade finansiella tillgången är kreditförsämrad vid första redovisningstillfället, och 
därmed bör den finansiella tillgången redovisas som en utgiven kreditförsämrad finansiell tillgång. Detta 
skulle till exempel kunna inträffa i en situation där det föreligger en betydande modifiering av en 
nödlidande tillgång som ledde till ett borttagande av den ursprungliga finansiella tillgången från rapporten 
över finansiell ställning. I ett sådant fall kan det vara möjligt att modifieringen resulterar i en ny finansiell 
tillgång som är kreditförsämrad vid första redovisningstillfället. 

B5.5.27  Om de avtalsenliga kassaflödena från en finansiell tillgång har omförhandlats eller på annat sätt 
modifierats, men den finansiella tillgången har inte tagits bort från rapporten över finansiell ställning, anses 
den finansiella tillgången inte automatiskt ha lägre kreditrisk. Ett företag ska bedöma om det skett en 
betydande ökning av kreditrisken sedan det första redovisningstillfället på grundval av alla rimliga och 
verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser. Detta inbegriper historiska 
och långsiktiga uppgifter och en bedömning av kreditrisken över den förväntade löptiden för den 
finansiella tillgången, som ska innehålla uppgifter om de omständigheter som ledde till modifieringen. 
Bevis för att kriterierna för redovisning av förväntade kreditförluster för återstående löptid inte längre 
uppfylls får innehålla en beskrivning av aktuella och lägliga betalningar i förhållande till de modifierade 
avtalsvillkoren. Vanligtvis skulle en kund behöva påvisa genomgående god betalningsmoral under en viss 
period före kreditrisken anses ha minskat. Till exempel skulle en historik med uteblivna eller ofullständiga 
betalningar inte normalt raderas genom att en betalning sker i tid efter en modifiering av avtalsvillkoren. 
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Värdering av förväntade kreditförluster 

Förväntade kreditförluster 

B5.5.28  Förväntade kreditförluster är en sannolikhetsvägd uppskattning av kreditförluster (dvs. nuvärdet av alla 
underskott i kassaflöden) under det finansiella instrumentets förväntade löptid. Ett underskott i kassaflöden 
är skillnaden mellan de kassaflöden som förfaller till ett företag i enlighet med avtalet och de kassaflöden 
som företaget förväntar sig att erhålla. Eftersom förväntade kreditförluster beror på beloppet och 
tidpunkten för betalningar uppstår en kreditförlust även om företaget förväntar sig att få in betalningen 
i sin helhet, men senare än enligt avtalet. 

B5.5.29  För finansiella tillgångar är en kreditförlust nuvärdet av skillnaden mellan 

a)  de avtalsenliga kassaflöden som förfaller till ett företag enligt avtalet, och 

b)  de kassaflöden som företaget förväntar sig att erhålla. 

B5.5.30  För outnyttjade låneåtaganden är en kreditförlust nuvärdet av skillnaden mellan 

a)  de avtalsenliga kassaflöden som förfaller till företaget om innehavaren av låneåtagandet tar ut lånet, 
och 

b)  de kassaflöden som företaget förväntar sig att erhålla om lånet tas ut. 

B5.5.31  Företagets uppskattning av förväntade kreditförluster på låneåtaganden ska vara förenlig med dess 
förväntningar i fråga om hur låneåtagandet kommer att utnyttjas, det vill säga det ska beakta den 
förväntade andel av låneåtagandet som kommer att vara utnyttjad inom 12 månader från balansdagen vid 
uppskattning av 12 månaders förväntade kreditförluster samt den förväntade andel av låneåtagandet som 
kommer att utnyttjas under den förväntade löptiden för låneåtagandet vid uppskattning av förväntade 
kreditförluster för återstående löptid. 

B5.5.32  För ett finansiellt garantiavtal måste företaget göra betalningar endast i händelse av fallissemang från 
låntagarens sida i enlighet med villkoren i det instrument som garanteras. Därmed är underskott 
i kassaflöden de förväntade betalningarna för att ersätta innehavaren för en kreditförlust som denne ådrar 
sig minus eventuella belopp som företaget förväntar sig att erhålla från innehavaren, låntagaren eller någon 
annan part. Om tillgången är garanterad fullt ut skulle uppskattningen av underskott i kassaflöden för ett 
finansiellt garantiavtal stämma överens med uppskattningarna av underskott i kassaflöden för den tillgång 
som omfattas av garantin. 

B5.5.33  För en finansiell tillgång som är kreditförsämrad på balansdagen, men som inte är en köpt eller utgiven 
kreditförsämrad finansiell tillgång, ska företaget beräkna de förväntade kreditförlusterna som skillnaden 
mellan tillgångens redovisade bruttovärde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade 
till den finansiella tillgångens ursprungliga effektivränta. Eventuella justeringar redovisas i resultatet som en 
nedskrivningsvinst eller -förlust. 

B5.5.34  Vid värdering av en förlustreserv för en leasingfordran bör de kassaflöden som används för bestämning av 
förväntade kreditförluster överensstämma med de kassaflöden som används vid beräkningen av 
leasingfordran i enlighet med IAS 17 Leasingavtal. 

B5.5.35  Ett företag kan använda praktiska hjälpmedel vid värdering av förväntade kreditförluster om de är förenliga 
med principerna i punkt 5.5.17. Ett exempel på ett praktiskt hjälpmedel är beräkningen av förväntade 
kreditförluster på kundfordringar med hjälp av en matris. Företaget skulle använda sin erfarenhetshistorik 
av kreditförluster (justerade vid behov i enlighet med punkterna B5.5.51–B5.5.52) för kundfordringar för 
uppskattning av antingen 12 månaders förväntade kreditförluster eller förväntade kreditförluster för 
återstående löptid för finansiella tillgångar. En reserveringsmatris kan exempelvis ange fasta %-satser för 
reservering beroende på för hur många dagar sedan en kundfordran förföll till betalning (t.ex. 1 procent 
om inte förfallen, 2 procent om mindre än 30 dagar efter förfallodagen, 3 procent om mer än 30 dagar 
men mindre än 90 dagar efter förfallodagen, 20 procent om 90–180 dagar efter förfallodagen osv.). 
Beroende på hur pass varierad dess kundbas är kan företaget använda lämpliga grupper om dess 
erfarenhetshistorik för kreditförluster visar betydligt olikartade förlustmönster för olika kundsegment. 
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Exempel på kriterier som kan användas för att gruppera tillgångar omfattar geografisk region, produkttyp, 
kundernas kreditbetyg, säkerheter eller kreditförsäkringar och typen av kunder (t.ex. parti- eller 
detaljhandel). 

Definition av fallissemang 

B5.5.36  Punkt 5.5.9 kräver att ett företag vid fastställandet av huruvida kreditrisken för ett finansiellt instrument 
har ökat i betydande utsträckning ska ta hänsyn till förändringen i risken för fallissemang som inträffat 
sedan det första redovisningstillfället. 

B5.5.37  Vid definitionen av fallissemang för fastställandet av risken för fallissemang ska ett företag tillämpa en 
definition som överensstämmer med den definition som används för intern kreditriskhantering för det 
relevanta finansiella instrumentet och beakta kvalitativa indikatorer (t.ex. finansiella avtalsvillkor) när så är 
lämpligt. Det finns emellertid en motbevisbar presumtion att fallissemang inte sker senare än när en 
finansiell tillgång är förfallen till betalning sedan 90 dagar, såvida inte företaget har rimliga och verifierbara 
uppgifter som visar att ett fallissemangskriterium på mer än 90 dagar är lämpligare. Den definition av 
fallissemang som används för dessa ändamål ska tillämpas konsekvent på alla finansiella instrument såvida 
inte uppgifter blir tillgängliga som visar att en ny fallissemangsdefinition är lämpligare för ett visst 
finansiellt instrument. 

Period under vilken förväntade kreditförluster ska uppskattas 

B5.5.38  I enlighet med punkt 5.5.19 är den maximala tidsperiod under vilken förväntade kreditförluster ska 
värderas den maximala avtalsperiod under vilken företaget är exponerat för kreditrisk. För låneåtaganden 
och finansiella garantiavtal är detta den maximala avtalsperiod under vilken ett företag har en befintlig 
avtalsenlig skyldighet att bevilja kredit. 

B5.5.39  Enligt punkt 5.5.20 inkluderar dock vissa finansiella instrument både ett lån och ett outnyttjat åtagande 
och företagets avtalsenliga möjlighet att kräva återbetalning och upphäva det outnyttjade åtagandet 
begränsar inte företagets exponering för kreditförluster till avtalets uppsägningstid. T.ex. revolverande 
krediter, såsom kreditkort och kontokrediter, kan avtalsenligt återkallas av långivaren med bara en dags 
förvarning. I praktiken fortsätter dock långivare att bevilja kredit under en längre period och får endast 
återkalla instrumentet efter det att låntagarens kreditrisk ökar, vilket skulle kunna vara alltför sent för att 
förhindra vissa eller alla förväntade kreditförluster. Dessa finansiella instrument har i allmänhet följande 
egenskaper till följd av det finansiella instrumentets art, det sätt på vilket det finansiella instrumentet 
förvaltas och typen av tillgängliga uppgifter om betydande ökningar av kreditrisk: 

a)  De finansiella instrumenten har inte en fast löptid eller återbetalningsstruktur och har vanligtvis en 
kort avtalad uppsägningstid (t.ex. en dag). 

b)  Den avtalsenliga möjligheten att häva avtalet utnyttjas inte i den dagliga förvaltningen av det 
finansiella instrumentet och avtalet kan endast hävas när företaget blir medvetet om en ökning av 
kreditrisken på facilitetsnivå. 

c)  De finansiella instrumenten förvaltas på kollektiv basis. 

B5.5.40  Vid fastställande av den period över vilken företaget förväntas bli exponerat för kreditrisker, men för vilken 
förväntade kreditförluster inte skulle mildras av företagets normala åtgärder för kreditriskhantering, bör 
företaget beakta faktorer såsom historisk information och erfarenhet gällande 

a)  den period under vilken företaget exponerades för kreditrisk för liknande finansiella instrument, 

b)  den tid det tog för relaterade fallissemang att inträffa för liknande finansiella instrument efter en 
betydande ökning av kreditrisk, och 

c)  de åtgärder för kreditriskhantering som företaget förväntar sig att vidta när kreditrisken för det 
finansiella instrumentet har ökat, t.ex. en minskning eller ett borttagande av outnyttjade gränser. 

29.11.2016 L 323/84 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Sannolikhetsvägt resultat 

B5.5.41  Syftet med att uppskatta förväntade kreditförluster är varken att uppskatta det värsta scenariot eller att 
uppskatta det bästa scenariot. I stället ska en uppskattning av förväntade kreditförluster alltid återspegla 
möjligheten att en kreditförlust uppstår samt möjligheten att ingen kreditförlust uppstår även om det mest 
sannolika utfallet är att ingen kreditförlust uppstår. 

B5.5.42  Enligt punkt 5.5.17 a ska en uppskattning av förväntade kreditförluster återspegla ett opartiskt och 
sannolikhetsvägt belopp som bestäms genom att utvärdera en rad möjliga utfall. Detta behöver i praktiken 
inte vara en komplicerad analys. I vissa fall kan det räcka med relativt enkla modeller utan ett stort antal 
detaljerade simuleringar av scenarier. Till exempel kan de genomsnittliga kreditförlusterna för en stor grupp 
av finansiella instrument med gemensamma riskegenskaper vara en rimlig uppskattning av det sannolik
hetsvägda beloppet. I andra situationer kommer det troligen att vara nödvändigt att identifiera scenarier 
som specificerar beloppet och tidpunkten för kassaflödena för särskilda utfall och den uppskattade 
sannolikheten för dessa utfall. I sådana situationer ska de förväntade kreditförlusterna återspegla minst två 
utfall i enlighet med punkt 5.5.18. 

B5.5.43  För förväntade kreditförluster för återstående löptid ska ett företag uppskatta risken för fallissemang för det 
finansiella instrumentet under dess förväntade löptid. 12 månaders förväntade kreditförluster är en del av 
de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid och utgör de totala underskott i kassaflöden som 
kommer att uppstå om fallissemang inträffar under de 12 månader som följer på balansdagen (eller en 
kortare period om den förväntade löptiden för ett finansiellt instrument är kortare än 12 månader), viktad 
med sannolikheten för fallissemang. 12 månaders förväntade kreditförluster är således varken de förväntade 
kreditförluster för återstående löptid som ett företag kommer att ådra sig på finansiella instrument som det 
förväntar sig fallissemang för under de 12 kommande månaderna eller de underskott i kassaflöden som 
förväntas under de 12 kommande månaderna. 

Pengars tidsvärde 

B5.5.44  Förväntade kreditförluster ska diskonteras till balansdagen, inte till förväntat fallissemang eller någon annan 
tidpunkt, utifrån den effektivränta som anges vid första redovisningstillfället eller en tillnärmning av denna. 
Om ett finansiellt instrument har rörlig ränta ska förväntade kreditförluster diskonteras med den löpande 
effektivränta som fastställs i enlighet med punkt B5.4.5. 

B5.5.45  För finansiella tillgångar som köpts eller getts ut av företag som kreditförsämrade ska förväntade 
kreditförluster diskonteras med den kreditjusterade effektivränta som fastställs vid första redovisnings
tillfället. 

B5.5.46  Förväntade kreditförluster på leasingfordringar ska diskonteras med samma diskonteringssats som används 
vid värdering av en leasingfordran i enlighet med IAS 17. 

B5.5.47  De förväntade kreditförlusterna på ett låneåtagande ska diskonteras med effektivräntan, eller en 
tillnärmning av denna, som kommer att tillämpas vid redovisning av den finansiella tillgång som följer av 
låneåtagandet. Detta beror på att en finansiell tillgång som redovisas efter ett utnyttjande av ett 
låneåtagande ska betraktas som en fortsättning på detta åtagande i stället för ett nytt finansiellt instrument 
vid tillämpning av nedskrivningskraven. Förväntade kreditförluster på den finansiella tillgången ska därför 
värderas med beaktande av den ursprungliga kreditrisken för låneåtagandet från det datum då företaget 
blev part i det oåterkalleliga åtagandet. 

B5.5.48  Förväntade kreditförluster på finansiella garantiavtal eller låneåtaganden för vilka effektivräntan inte kan 
fastställas ska diskonteras med en diskonteringssats som återspeglar den aktuella marknadsbedömningen av 
pengars tidsvärde och de risker som är specifika för kassaflödet, men endast om och i den utsträckning 
som riskerna beaktas genom justering av diskonteringssatsen i stället för justeringar av de underskott 
i kassaflöden som diskonteras. 

Rimliga och verifierbara uppgifter 

B5.5.49  I denna standard är rimliga och verifierbara uppgifter sådana uppgifter som rimligen finns tillgängliga på 
balansdagen utan onödiga kostnader eller insatser, inbegripet uppgifter om tidigare händelser, nuvarande 
förutsättningar och prognoser om framtida ekonomiska förutsättningar. Uppgifter som finns tillgängliga för 
rapporteringsändamål anses vara tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser. 
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B5.5.50  Ett företag behöver inte inbegripa prognoser för framtida villkor för hela den förväntade löptiden för ett 
finansiellt instrument. Den grad av bedömning som är nödvändig för att uppskatta förväntade 
kreditförluster beror på tillgången till detaljerad information. Allt eftersom prognosperioden ökar minskar 
tillgången på detaljerade uppgifter och graden av den bedömning som krävs för att uppskatta förväntade 
kreditförluster ökar. Uppskattningen av förväntade kreditförluster kräver inte en detaljerad uppskattning för 
perioder som ligger långt i framtiden – för sådana perioder kan ett företag extrapolera prognoser från 
tillgängliga, detaljerade uppgifter. 

B5.5.51  Ett företag behöver inte företa något omfattande sökande efter information, men det ska beakta alla rimliga 
och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser och som är relevanta för 
uppskattningen av förväntade kreditförluster, inklusive effekten av förväntad förtida inlösen. De uppgifter 
som används ska omfatta faktorer som är specifika för låntagaren, allmänna ekonomiska villkor och en 
bedömning av såväl den nuvarande liksom den prognostiserade inriktningen för villkoren på balansdagen. 
Ett företag kan använda olika informationskällor som kan vara både interna (företagsspecifika) och externa. 
Möjliga informationskällor inbegriper erfarenhetshistorik för kreditförluster, interna kreditbetyg, kreditför
lusterfarenhet från andra företag och externa kreditbetyg, rapporter och statistik. Företag som inte har 
några, eller otillräckliga, källor med företagsspecifika uppgifter får använda en jämförelsegrupps 
erfarenheter för det jämförbara finansiella instrumentet (eller grupper av finansiella instrument). 

B5.5.52 Historisk information är en viktig förankringspunkt eller grund för att värdera de förväntade kreditför
lusterna. Ett företag ska dock anpassa historiska data, exempelvis kreditförlusterfarenheter, på grundval av 
aktuella observerbara uppgifter för att återspegla effekterna av nuvarande förutsättningar och dess 
prognoser för framtida förutsättningar som inte påverkade den period på vilken historisk data baseras, och 
för att undanröja effekterna av de historiska förutsättningar som inte är relevanta för framtida avtalsenliga 
kassaflöden. I vissa fall kan de bästa rimliga och verifierbara uppgifterna vara ojusterade historiska 
uppgifter, beroende på typen av historiska uppgifter och när de beräknades, i förhållande till 
omständigheter på balansdagen och utmärkande egenskaper för det aktuella finansiella instrumentet. 
Uppskattningar av förändringar i förväntade kreditförluster bör återspegla, och vara konsekventa med, 
förändringar i hänförliga observerbara uppgifter från en period till annan (såsom förändringar i sysselsätt
ningsgrad, fastighetspriser, råvarupriser, betalningsstatus eller andra faktorer som är indikationer på 
kreditförluster på det finansiella instrumentet eller i gruppen av finansiella instrument och omfattningen av 
dessa förändringar). Ett företag ska regelbundet se över de metoder och antaganden som används för 
uppskattning av förväntade kreditförluster för att minska eventuella skillnader mellan beräknade och 
faktiska kreditförluster. 

B5.5.53  När kreditförlusthistorik används vid uppskattning av förväntade kreditförluster är det viktigt att uppgifter 
om historiska kreditförlustsatser tillämpas på grupper som definieras på ett sätt som överensstämmer med 
de grupper för vilka kreditförlusthistoriken observerades. Därför ska den metod som används medföra att 
varje grupp av finansiella tillgångar kan hänföras till uppgifter om tidigare kreditförluster i grupper av 
finansiella tillgångar med likartade riskegenskaper och till relevanta observerbara uppgifter som återspeglar 
de nuvarande förutsättningarna. 

B5.5.54  Förväntade kreditförluster återspeglar ett företags egna förväntningar avseende kreditförluster. När ett 
företag emellertid ser på alla rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader 
eller insatser vid uppskattning av förväntade kreditförluster bör det också överväga observerbara marknads
uppgifter om kreditrisken för det specifika finansiella instrumentet eller liknande finansiella instrument. 

Säkerheter 

B5.5.55  För värdering av förväntade kreditförluster ska uppskattningen av förväntade underskott i kassaflöden 
återspegla de kassaflöden som förväntas från säkerheter och andra former av kreditförstärkning som ingår 
i avtalsvillkoren och inte redovisas separat av företaget. Uppskattningen av förväntade underskott 
i kassaflöden på ett finansiellt instrument med säkerhet återspeglar beloppet och tidpunkten för de 
kassaflöden som förväntas från ianspråktagande av den ställda säkerheten minus kostnaderna för att 
anskaffa och sälja säkerheten, oavsett om legalt ianspråktagande av tillgången är sannolikt eller ej (dvs. 
uppskattningen av förväntade kassaflöden beaktar sannolikheten för ett ianspråktagande och de 
kassaflöden som skulle bli följden av det). Följaktligen bör alla kassaflöden som förväntas från den 
realisering av säkerheter som sker efter avtalets kontraktsenliga löptid tas med i denna analys. Eventuella 
säkerheter som erhållits till följd av ianspråktagande redovisas inte som en tillgång som är skild från de 
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säkerställda finansiella instrumenten såvida de inte uppfyller relevanta kriterier för redovisning av en 
tillgång i denna eller andra standarder. 

Omklassificering av finansiella tillgångar (avsnitt 5.6) 

B5.6.1  Om ett företag omklassificerar finansiella tillgångar i enlighet med punkt 4.4.1 krävs det enligt punkt 5.6.1 
att omklassificeringen tillämpas framåtriktat från dagen för omklassificeringen. Både värderingskategorin 
upplupet anskaffningsvärde och värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat kräver att 
effektivräntan bestäms när den redovisas första gången. Båda dessa värderingskategorier kräver också att 
nedskrivningskraven tillämpas på samma sätt. När ett företag omklassificerar en finansiell tillgång mellan 
värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde och värderingskategorin verkligt värde via övrigt 
totalresultat 

a)  kommer redovisningen av ränteintäkter inte att ändras och därför fortsätter företaget att använda 
samma effektivränta, 

b) kommer värderingen av förväntade kreditförluster inte att påverkas eftersom bägge värderingska
tegorier tillämpar samma nedskrivningsmetod. Om en finansiell tillgång däremot omklassificeras från 
värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat till värderingskategorin upplupet 
anskaffningsvärde skulle en förlustreserv redovisas som en justering av den finansiella tillgångens 
redovisade bruttovärde från dagen för omklassificeringen. Om en finansiell tillgång omklassificeras 
från värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde till värderingskategorin verkligt värde via övrigt 
totalresultat skulle förlustreserven tas bort från rapporten över finansiell ställning (och därmed inte 
längre redovisas som en justering av tillgångens redovisade bruttovärde) utan i stället redovisas som 
ett ackumulerat nedskrivningsbelopp (till ett motsvarande belopp) i övrigt totalresultat och skulle 
lämnas ut från dagen för omklassificeringen. 

B5.6.2  Ett företag är däremot inte skyldigt att separat redovisa ränteintäkter eller nedskrivningsvinster eller 
-förluster för en finansiell tillgång som värderas till verkligt värde via resultatet. När ett företag 
omklassificerar en finansiell tillgång från värderingskategorin verkligt värde via resultatet fastställs 
effektivräntan på grundval av tillgångens verkliga värde på dagen för omklassificeringen. För tillämpning av 
avsnitt 5.5 på den finansiella tillgången från dagen för omklassificeringen behandlas dagen för omklassifi
ceringen som dagen för det första redovisningstillfället. 

Vinster och förluster (avsnitt 5.7) 

B5.7.1  Enligt punkt 5.7.5 kan ett företag göra ett oåterkalleligt val att redovisa förändringar i verkligt värde för en 
investering i ett egetkapitalinstrument som inte innehas för handel i övrigt totalresultat. Detta val görs på 
nytt för varje instrument (dvs. andel för andel). Belopp som redovisas i övrigt totalresultat ska inte senare 
överföras till resultatet. Företaget kan dock överföra ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital. 
Utdelningar på sådana investeringar redovisas i resultatet i enlighet med punkt 5.7.6 såvida inte 
utdelningen tydligt utgör en återbetalning av en del av investeringens anskaffningsvärde. 

B5.7.1A  Om inte punkt 4.1.5 är tillämplig kräver punkt 4.1.2A att en finansiell tillgång värderas till verkligt värde 
via övrigt totalresultat om avtalsvillkoren för den finansiella tillgången ger upphov till kassaflöden som 
endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet och tillgången innehas 
enligt en affärsmodell vars mål uppnås genom att både samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja 
finansiella tillgångar. Denna värderingskategori redovisar uppgifter i resultatet som om den finansiella 
tillgången värderas till upplupet anskaffningsvärde, medan den finansiella tillgången i rapporten över 
finansiell ställning värderas till verkligt värde. Andra vinster eller förluster än sådana som redovisas 
i resultatet enligt punkterna 5.7.10–5.7.11, redovisas i övrigt totalresultat. När dessa finansiella tillgångar 
tas bort från rapporten över finansiell ställning omklassificeras ackumulerade vinster eller förluster som 
tidigare redovisats i övrigt totalresultat till resultatet. Detta återspeglar den vinst eller förlust som skulle ha 
redovisats i resultatet när tillgången tas bort från rapporten över finansiell ställning om den hade värderats 
till upplupet anskaffningsvärde. 
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B5.7.2  Ett företag tillämpar IAS 21 på finansiella tillgångar och finansiella skulder som är monetära poster 
i enlighet med IAS 21 och som uttrycks i en utländsk valuta. IAS 21 kräver att eventuella valutakursvinster 
och valutakursförluster på monetära tillgångar och monetära skulder ska redovisas i resultatet. Ett undantag 
är en monetär post som är identifierad som säkringsinstrument i en kassaflödessäkring (se punkt 6.5.11), 
en säkring av en nettoinvestering (se punkt 6.5.13) eller en säkring av verkligt värde för ett egetkapitalin
strument för vilka företaget har valt att redovisa förändringar i verkligt värde i övrigt totalresultat i enlighet 
med punkt 5.7.5 (se punkt 6.5.8). 

B5.7.2A  När det gäller redovisning av vinster och förluster i utländsk valuta enligt IAS 21 behandlas finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A som en monetär 
post. En sådan finansiell tillgång ska i enlighet därmed behandlas som en tillgång som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde i den utländska valutan. Valutakursdifferenser avseende upplupet 
anskaffningsvärde redovisas i resultatet och andra förändringar i det redovisade värdet redovisas i enlighet 
med punkt 5.7.10. 

B5.7.3  Enligt punkt 5.7.5 kan ett företag göra ett oåterkalleligt val att redovisa efterföljande förändringar i det 
verkliga värdet för vissa investeringar i egetkapitalinstrument i övrigt totalresultat. En sådan investering är 
inte en monetär post. Den vinst eller förlust som redovisas i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5 
inbegriper därför eventuell hänförlig valutakomponent. 

B5.7.4  Om det finns ett säkringsförhållande mellan en monetär tillgång som inte är ett derivat och en monetär 
skuld som inte är ett derivat redovisas förändringar i valutakomponenten för sådana finansiella instrument 
i resultatet. 

Skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 

B5.7.5  När ett företag identifierar en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via resultatet måste det 
fastställa om redovisning av effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat skulle 
göra att en bristande överensstämmelse i redovisningen uppstod eller förstärktes. Bristande 
överensstämmelse i redovisningen uppstår eller förstärks om redovisning av effekterna av förändringarna 
i skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat skulle leda till större bristande överensstämmelse i resultatet än 
om dessa belopp redovisades i resultatet. 

B5.7.6  För att avgöra den frågan måste ett företag bedöma huruvida det räknar med att effekterna av 
förändringarna i skuldens kreditrisk kommer att kvittas i resultatet genom en förändring av det verkliga 
värdet för ett annat finansiellt instrument som värderas till verkligt värde via resultatet. En sådan förväntan 
måste baseras på det ekonomiska sambandet mellan skuldens egenskaper och det andra finansiella 
instrumentets egenskaper. 

B5.7.7  Detta avgörande fattas vid första redovisningstillfället och bedöms inte på nytt. Av praktiska skäl behöver 
företaget inte ange alla de tillgångar och skulder som ger upphov till en bristande överensstämmelse 
i redovisningen vid exakt samma tidpunkt. En rimlig fördröjning tillåts förutsatt att alla återstående 
transaktioner väntas ske. Ett företag måste konsekvent tillämpa sin metod för att bestämma huruvida 
redovisning av effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat skulle göra att en 
bristande överensstämmelse i redovisningen uppstod eller förstärktes. Ett företag kan emellertid använda 
olika metoder när det finns olika ekonomiska samband mellan egenskaperna hos de skulder som 
identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet och övriga finansiella instruments egenskaper. 
IFRS 7 kräver att ett företag tillhandahåller kvalitativa upplysningar i noterna till de finansiella rapporterna 
om metoden för fastställandet av detta. 

B5.7.8  Om en sådan bristande överensstämmelse skulle uppstå eller förstärkas måste företaget redovisa alla 
förändringar i verkligt värde (inbegripet effekterna av förändringar i kreditrisken för skulden) i resultatet. 
Om en sådan bristande överensstämmelse inte skulle uppstå eller förstärkas måste företaget redovisa 
effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat. 

B5.7.9  Belopp som redovisas i övrigt totalresultat ska inte senare överföras till resultatet. Företaget kan dock 
överföra ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital. 
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B5.7.10  Följande exempel beskriver en situation där bristande överensstämmelse i redovisningen skulle uppstå 
i resultatet om effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk redovisades i övrigt totalresultat. En 
hypoteksbank ger lån till kunder och finansierar dessa lån genom att sälja obligationer med motsvarande 
egenskaper (t.ex. utestående belopp, återbetalningsprofil, löptid och valuta) på marknaden. De avtalade 
villkoren för lånet gör det möjligt för kunden att betala lånet i förtid (dvs. uppfylla sin skyldighet mot 
banken) genom att köpa motsvarande obligation till verkligt värde på marknaden och leverera den till 
hypoteksbanken. Till följd av denna avtalsenliga rätt till förtida inlösen minskar det verkliga värdet på 
hypoteksbankens lånetillgångar också om obligationens kreditkvalitet försämras (och därmed minskar det 
verkliga värdet på hypoteksbankens skuld). Förändringen i tillgångens verkliga värde återspeglar kundens 
avtalsenliga rätt att i förtid betala ett hypotekslån genom att köpa den underliggande obligationen till 
verkligt värde (som i detta exempel har minskat) och leverera obligationen till hypoteksbanken. Följaktligen 
kommer effekterna av förändringarna i skuldens (obligationen) kreditrisk att kvittas i resultatet genom en 
motsvarande förändring i en finansiell tillgångs (lånet) verkliga värde. Om effekterna av förändringarna 
i skuldens kreditrisk redovisades i övrigt totalresultat skulle det finnas en bristande överensstämmelse 
i resultatet. Följaktligen är hypoteksbanken skyldig att redovisa alla förändringar i skuldens verkliga värde 
(inklusive effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk) i resultatet. 

B5.7.11  I exemplet i punkt B5.7.10 finns det en avtalsenlig förbindelse mellan effekterna av förändringarna 
i skuldens kreditrisk och förändringarna i den finansiella tillgångens verkliga värde (dvs. som ett resultat av 
kundens avtalsenliga rätt att i förtid betala lånet genom att köpa obligationen till verkligt värde och 
leverera den till hypoteksbanken). En bristande överensstämmelse i redovisningen kan också förekomma 
om det saknas en avtalsenlig förbindelse. 

B5.7.12  För tillämpning av kraven i punkterna 5.7.7 och 5.7.8 beror en bristande överensstämmelse 
i redovisningen inte enbart på den värderingsmetod som ett företag använder för att fastställa effekterna av 
förändringar i skuldens kreditrisk. Bristande överensstämmelse i resultatet skulle endast uppstå om 
effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk (enligt definitionen i IFRS 7) förväntas kvittas av 
förändringar i det verkliga värdet för ett annat finansiellt instrument. En bristande överensstämmelse 
i redovisningen som endast uppstår som följd av värderingsmetoden (dvs. eftersom ett företag inte isolerar 
förändringar i skuldens kreditrisk från vissa andra förändringar i dess verkliga värde) påverkar inte det 
avgörande som krävs enligt punkterna 5.7.7 och 5.7.8. Exempelvis kan ett företag inte isolera förändringar 
i skuldens kreditrisk från förändringar i likviditetsrisker. Om ett företag redovisar den kombinerade effekten 
av båda faktorerna i övrigt totalresultat kan en bristande överensstämmelse uppstå eftersom förändringar 
i likviditetsrisk kan ingå i värderingen till verkligt värde av företagets finansiella tillgångar och hela 
förändringen i verkligt värde för dessa tillgångar redovisas i resultatet. En sådan bristande överensstämmelse 
beror dock på värderingens brist på exakthet, inte på det förhållande av motverkan som beskrivs i punkt 
B5.7.6 och därför påverkas inte det avgörande som krävs enligt punkterna 5.7.7 och 5.7.8. 

Definitionen av ”kreditrisk” (punkterna 5.7.7 och 5.7.8) 

B5.7.13  IFRS 7 definierar kreditrisk som ”risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra en 
skyldighet och därigenom förorsaka motparten en finansiell förlust”. Kravet i punkt 5.7.7 a avser risken för 
att emittenten inte kommer att fullgöra en viss skuld. Det avser inte nödvändigtvis emittentens 
kreditvärdighet. Om ett företag till exempel emitterar en skuld med säkerhet och en skuld utan säkerhet 
som annars är identiska kommer kreditrisken för de båda skulderna att vara olika, trots att de har 
emitterats av samma företag. Kreditrisken för skulden med säkerhet kommer att vara mindre än 
kreditrisken för skulden utan säkerhet. Kreditrisken för en skuld med säkerhet kan vara nära noll. 

B5.7.14  För tillämpning av kravet i punkt 5.7.7 a skiljer sig kreditrisk från tillgångsspecifik avkastningsrisk. 
Tillgångsspecifik avkastningsrisk är inte relaterad till risken för att ett företag inte kan fullgöra en särskild 
förpliktelse, utan den är snarare relaterad till risken för att en enda tillgång eller grupp av tillgångar 
kommer att uppvisa ett svagt resultat (eller inget alls). 
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B5.7.15  Följande är exempel på tillgångsspecifik avkastningsrisk: 

a)  En skuld med ett så kallat ”unit link”-villkor där det belopp som ska betalas till investerare fastställs 
enligt avtal på grundval av vissa tillgångars resultat. Detta ”unit link”-villkors effekt på skuldens 
verkliga värde är tillgångsspecifik avkastningsrisk, inte kreditrisk. 

b)  En skuld som emitteras av ett strukturerat företag med följande egenskaper. Företaget är en separat 
juridisk person så att tillgångarna i företaget är fullständigt åtskilda och enbart till för företagets 
investerare, även vid konkurs. Företaget ingår inga andra transaktioner och tillgångarna i företaget 
kan inte omvandlas till hypotekslån. Avkastning ska endast betalas ut till företagets investerare om de 
fullständigt åtskilda tillgångarna ger upphov till kassaflöden. Ändringar i skuldens verkliga värde 
återspeglar därmed främst förändringar i tillgångarnas verkliga värde. Effekten av tillgångarnas 
resultat på skuldens verkliga värde är tillgångsspecifik avkastningsrisk, inte kreditrisk. 

Fastställande av effekterna av förändringar i kreditrisk 

B5.7.16  För tillämpning av kravet i punkt 5.7.7 a ska ett företag fastställa den förändring i verkligt värde för den 
finansiella skulden som härrör från förändringarna i kreditrisk för den skulden antingen 

a) som beloppet av den förändring i dess verkliga värde som inte härrör från förändrade marknadsför
hållanden som ger upphov till marknadsrisk (se punkterna B5.7.17 och B5.7.18), eller 

b)  enligt en alternativ metod som företaget anser mer korrekt representerar de förändringar i skuldens 
verkliga värde som är hänförliga till förändringar i dess kreditrisk. 

B5.7.17  Förändrade marknadsförhållanden som ger upphov till marknadsrisk inkluderar förändringar i en 
referensränta, priset på ett annat företags finansiella instrument, ett råvarupris, en valutakurs eller ett pris- 
eller ränteindex. 

B5.7.18  Om de enda betydande relevanta förändringarna i marknadsförhållandena för en skuld är förändringar i en 
observerbar (referens-)ränta kan beloppet i punkt B5.7.16 a beräknas enligt följande: 

a)  Först beräknar företaget skuldens interna avkastningsgrad vid periodens början genom att använda 
skuldens verkliga värde samt skuldens avtalsenliga kassaflöden vid periodens början. Från denna 
avkastningsgrad drar företaget av den observerbara (referens-)räntan vid periodens början för att 
komma fram till en del av internräntan som är specifik för instrumentet. 

b)  Därefter beräknar företaget nuvärdet av de kassaflöden som är associerade med skulden genom att 
använda skuldens avtalsenliga kassaflöden vid periodens slut och en diskonteringssats som motsvarar 
summan av den (i) observerbara (referens-)räntan vid periodens slut och (ii) den instrumentspecifika 
delen av den interna avkastningsgraden enligt vad som fastställts enligt a. 

c)  Skillnaden mellan skuldens verkliga värde vid periodens slut och det belopp som fastställts enligt b är 
den förändring i verkligt värde som inte härrör från förändringar i den observerbara (referens-)räntan. 
Detta är det belopp som ska redovisas i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.7 a. 

B5.7.19  Exemplet i punkt B5.7.18 förutsätter att förändringar i verkligt värde som härrör från andra faktorer än 
förändringar i instrumentets kreditrisk eller förändringar i den observerbara (referens-)räntan inte är 
betydande. Denna metod skulle inte vara lämplig om förändringar i verkligt värde som härrör från andra 
faktorer är betydande. I dessa fall krävs det att ett företag använder en alternativ metod som mer korrekt 
värderar effekterna av förändringarna i skuldens kreditrisk (se punkt B5.7.16 b). Om instrumentet 
i exemplet till exempel innehåller ett inbäddat derivat undantas förändringen i det inbäddade derivatets 
verkliga värde vid fastställande av det belopp som ska redovisas i övrigt totalresultat i enlighet med 
punkt 5.7.7 a. 

B5.7.20  I likhet med alla värderingar till verkligt värde måste ett företags värderingsmetod för fastställande av hur 
stor del av förändringen av skuldens verkliga värde som är hänförlig till förändringar i dess kreditrisk 
maximera användningen av relevanta observerbara indata och minimera användningen av icke 
observerbara indata. 
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SÄKRINGSREDOVISNING (KAPITEL 6) 

Säkringsinstrument (avsnitt 6.2) 

Instrument som uppfyller villkoren för säkringsredovisning 

B6.2.1  Derivat som är inbäddade i sammansatta kontrakt, men som inte redovisas separat, kan inte identifieras 
som separata säkringsinstrument. 

B6.2.2  Ett företags egna egetkapitalinstrument ingår inte i företagets finansiella tillgångar eller finansiella skulder 
och kan därför inte identifieras som säkringsinstrument. 

B6.2.3  För säkring av valutarisk fastställs valutariskkomponenten för ett finansiellt instrument som inte är ett 
derivat i enlighet med IAS 21. 

Utfärdade optioner 

B6.2.4  Denna standard begränsar inte de omständigheter under vilka ett derivat som värderas till verkligt värde 
via resultatet kan identifieras som ett säkringsinstrument, förutom vad gäller vissa utfärdade optioner. En 
utfärdad option uppfyller inte villkoren för säkringsinstrument såvida den inte är identifierad som en 
kvittning av en köpt option, inklusive en som är inbäddad i ett annat finansiellt instrument (exempelvis en 
utfärdad köpoption som används för att säkra en inlösningsbar skuld). 

Identifiering av säkringsinstrument 

B6.2.5  För andra säkringar än säkringar av valutarisk får ett företag, när det identifierar en finansiell tillgång som 
inte är ett derivat eller en finansiell skuld som inte är ett derivat som värderad till verkligt värde via 
resultatet som ett säkringsinstrument, endast identifiera det finansiella instrumentet i sin helhet eller 
andelar av det som säkringsinstrument. 

B6.2.6  Ett enskilt säkringsinstrument kan identifieras som ett säkringsinstrument för flera typer av risker förutsatt 
att det finns en särskild identifiering av säkringsinstrumentet och av de skilda riskpositionerna som säkrade 
poster. Dessa säkrade poster kan omfattas av olika säkringsförhållanden. 

Säkrade poster (avsnitt 6.3) 

Poster som uppfyller villkoren för att vara säkrade poster 

B6.3.1  Ett bindande åtagande att förvärva ett företag i ett rörelseförvärv kan inte vara en säkrad post, med 
undantag för valutarisken, eftersom övriga risker som säkras inte specifikt kan identifieras och värderas. 
Dessa övriga risker är allmänna affärsrisker. 

B6.3.2  Ett innehav enligt kapitalandelsmetoden kan inte vara en säkrad post i en säkring av verkligt värde 
eftersom kapitalandelsmetoden innebär redovisning av ägarföretagets andel av investeringsobjektets resultat 
i resultatet, i stället för förändringar i innehavets verkliga värde. Av ett liknande skäl kan ett innehav i ett 
dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen inte vara en säkrad post i en säkring av verkligt värde. 
Detta eftersom det är dotterföretagets resultat som redovisas i koncernredovisningens resultaträkning, och 
inte förändringar i innehavets verkliga värde. En säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet är 
annorlunda, eftersom det är en säkring av exponeringen för utländsk valuta, inte en säkring av verkligt 
värde avseende förändringen i innehavets värde. 

B6.3.3  Enligt punkt 6.3.4 får ett företag identifiera aggregerade exponeringar som är en kombination av en 
exponering och ett derivat som säkrade poster. När ett företag identifierar en sådan säkrad post bedömer 
det om den aggregerade exponeringen kombinerar en exponering med ett derivat så att det skapas en 
annan aggregerad exponering som förvaltas som en exponering för en viss risk (eller risker). I sådant fall 
får företaget identifiera den säkrade posten på grundval av den aggregerade exponeringen. Till exempel: 

a)  Ett företag kan säkra en viss mängd mycket sannolika kaffeinköp om 15 månader mot prisrisker 
(baserade på amerikanska dollar) med ett 15-månaders terminskontrakt för kaffe. Det mycket 
sannolika kaffeinköpet och terminskontrakt för kaffe i kombination kan ses som en 15-månaders fast 
valutariskexponering för amerikanska dollar i riskhanteringssyfte (dvs. som alla fasta kassautflöden 
i amerikanska dollar om 15 månader). 
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b)  Ett företag kan säkra valutarisken för hela löptiden för en 10-årig skuld med fast räntesats uttryckt 
i utländsk valuta. Emellertid behöver företaget exponering till fast ränta i dess funktionella valuta 
endast på kort till medellång sikt (t.ex. två år) och rörlig ränteexponering i dess funktionella valuta 
för återstoden av löptiden. I slutet av varje tvåårsintervall (dvs. på en tvåårig löpande basis) låser 
företaget de två kommande årens ränteriskexponering (om räntenivån är sådan att företaget vill 
fastställa räntesatsen). I en sådan situation kan ett företag ingå en 10-årig fast-till-rörlig ränteswap 
i olika valutor som byter en skuld i utländsk valuta till fast ränta till en funktionell valutaexponering 
med rörlig ränta. Denna täcks med en tvåårig ränteswap som – på grundval av den funktionella 
valutan – byter en skuld med rörlig ränta till en skuld med fast ränta. I själva verket ses skulden 
i utländsk valuta med fast ränta och den 10-åriga fasta-till-rörliga ränteswappen i olika valutor 
i kombination som en 10-årig funktionell valutaskuldexponering med rörlig ränta i riskhanter
ingssyfte. 

B6.3.4  När ett företag identifierar den säkrade posten på grundval av den aggregerade exponeringen beaktar det 
den kombinerade effekten av de poster som utgör den aggregerade exponeringen för bedömning av 
säkringens effektivitet och värdering av säkringsineffektivitet. De poster som utgör den aggregerade 
exponeringen fortsätter emellertid att redovisas separat. Detta innebär t.ex. att 

a)  derivat som ingår i en aggregerad exponering redovisas som separata tillgångar eller skulder som 
värderats till verkligt värde, och 

b)  om ett säkringsförhållande identifieras mellan de poster som utgör den aggregerade exponeringen 
måste det sätt på vilket ett derivat inkluderas som en del av en aggregerad exponering stämma 
överens med identifieringen av detta derivat som säkringsinstrumentet på aggregerad 
exponeringsnivå. Om ett företag exempelvis utesluter terminsdelen av ett derivat från dess 
identifiering som säkringsinstrumentet i ett säkringsförhållande mellan de poster som utgör den 
aggregerade exponeringen måste det också utesluta terminsdelen när derivatet inkluderas som en 
säkrad post som en del av den aggregerade exponeringen. I annat fall ska den aggregerade 
exponeringen innefatta ett derivat, antingen i sin helhet eller också en andel av det. 

B6.3.5  Punkt 6.3.6 anger att valutarisken för en högst sannolik prognostiserad koncernintern transaktion 
i koncernredovisningen kan uppfylla villkoren för en säkrad post i en kassaflödessäkring under 
förutsättning att transaktionen är uttryckt i en annan valuta än den funktionella valuta som används av det 
företag som utför transaktionen och att valutarisken kommer att påverka koncernens resultaträkning. 
I detta syfte kan ett företag vara ett moderföretag, dotterföretag, intresseföretag, samarbetsarrangemang 
eller filial. Om valutarisken för en prognostiserad koncernintern transaktion inte påverkar koncernens 
resultaträkning kan den koncerninterna transaktionen inte uppfylla villkoren för en säkrad post. Detta är 
vanligtvis fallet för royaltybetalningar, räntebetalningar eller förvaltningsavgifter mellan företag i samma 
koncern såvida det inte finns en hänförlig extern transaktion. Om valutarisken för en prognostiserad 
koncernintern transaktion kommer att påverka koncernens resultaträkning kan emellertid den 
koncerninterna transaktionen uppfylla villkoren för en säkrad post. Ett exempel är prognostiserad 
varulagerförsäljning eller -inköp mellan företag i samma koncern om det föreligger en framtida försäljning 
av varulager till en part utanför koncernen. På samma sätt kan en prognostiserad koncernintern försäljning 
av en anläggning och utrustning från det företag i koncernen som tillverkade dem till ett företag 
i koncernen som kommer att använda anläggningen och utrustningen i sin verksamhet påverka koncernens 
resultaträkning. Detta skulle t.ex. kunna ske genom att anläggningen och utrustningen skrivs av av det 
företag som förvärvar dem, och det ursprungliga redovisade beloppet för anläggningen och utrustningen 
kan ändras om den prognostiserade koncerninterna transaktionen görs i en annan valuta än det 
förvärvande företagets funktionella valuta. 

B6.3.6  Om en säkring av en prognostiserad koncernintern transaktion uppfyller villkoren för säkringsredovisning 
ska varje vinst eller förlust redovisas i och tas bort från övrigt totalresultat i enlighet med punkt 6.5.11. 
Den period eller de perioder under vilken/vilka den säkrade transaktionens valutarisk påverkar resultatet är 
när den påverkar koncernens resultaträkning. 

Identifiering av säkrade poster 

B6.3.7  En komponent är en säkrad post som är mindre än hela posten. En komponent återspeglar endast vissa 
risker för den post som den tillhör eller återspeglar endast riskerna i viss utsträckning (t.ex. vid identifiering 
av en del av en post). 

29.11.2016 L 323/92 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Riskkomponenter 

B6.3.8  För att få identifieras som en säkrad post måste en riskkomponent vara en separat identifierbar komponent 
i den finansiella eller icke-finansiella posten, och förändringar i postens kassaflöden eller verkliga värde 
som är hänförliga till förändringar i riskkomponenten måste kunna värderas på ett tillförlitligt sätt. 

B6.3.9  Vid fastställande av vilken riskkomponent som uppfyller kraven för att identifieras som en säkrad post 
bedömer företaget sådana riskkomponenter inom ramen för den särskilda marknadsstruktur som risken 
eller riskerna hänför sig till och i vilken risksäkringen äger rum. Ett sådant fastställande kräver en 
bedömning av alla relevanta fakta och omständigheter, som skiljer sig åt genom risk och marknad. 

B6.3.10  Vid identifiering av riskkomponenter som säkrade poster tar företaget hänsyn till om riskkomponenten 
uttryckligen anges i ett avtal (avtalsenliga riskkomponenter) eller om de är implicita i verkligt värde eller 
kassaflöde för en post som de är en del av (icke avtalsenliga riskkomponenter). Icke avtalsenliga 
riskkomponenter kan hänföras till poster som inte är ett avtal (t.ex. prognostiserade transaktioner) eller 
avtal som inte uttryckligen anger faktorn (t.ex. ett bindande åtagande som endast inkluderar ett enda pris 
i stället för en beräkningsformel som hänvisar till olika underliggande tillgångar). Till exempel: 

a)  Företag A har ett långfristigt leveransavtal för naturgas som är prissatt med hjälp av en avtalsenligt 
angiven formel som hänvisar till råvaror och andra faktorer (exempelvis gasolja, brännolja och andra 
komponenter, t.ex. transportkostnader). Företag A säkrar gasoljekomponenten i leveransavtalet med 
ett terminskontrakt för gasolja. Eftersom gasoljekomponenten anges i leveransavtalets villkor är det 
en avtalsenlig riskkomponent. Därmed kommer företag A, på grund av beräkningsformeln, fram till 
att gasoljans prisexponering kan identifieras separat. Samtidigt finns det en marknad för 
terminskontrakt för gasolja. Företag A anser därför att gasoljans prisexponering går att värdera på ett 
tillförlitligt sätt. Gasoljans prisexponering i leveransavtalet är följaktligen en riskkomponent som kan 
identifieras som en säkrad post. 

b)  Företag B säkrar sina framtida kaffeinköp på grundval av en produktionsprognos. Säkring inleds upp 
till 15 månader före leverans av en del av den prognostiserade inköpsvolymen. Företag B ökar den 
säkrade volymen över tid (allt eftersom leveransdagen närmar sig). Företag B använder två olika typer 
av avtal för att hantera kaffeprisriskerna: 

i)  Börshandlade terminskontrakt för kaffe. 

ii) Kaffeleveransavtal för Arabica-kaffe från Colombia som levereras till en specifik produktionsan
läggning. Dessa avtal prissätter ett ton kaffe baserat på priset på börshandlade terminskontrakt 
för kaffe plus en fast prisdifferens plus en rörlig logistiktjänsteavgift genom en 
beräkningsformel. Leveransavtalet för kaffe är ett avtal som ska verkställas och i enlighet med 
vilket företag B tar emot faktiska kaffeleveranser. 

För leveranser som avser den pågående skörden gör leveransavtalen för kaffe det möjligt för företag B 
att fastställa prisdifferensen mellan den faktiska kaffekvalitet som köps (Arabica-kaffe från Colombia) 
och den referenskvalitet som är underliggande i det börshandlade terminskontraktet. För leveranser 
som avser nästa skörd finns dock leveransavtal för kaffe ännu inte tillgängliga, så prisdifferensen kan 
inte fastställas. Företag B använder börshandlade terminskontrakt för kaffe för att säkra referenskvali
tetskomponenten för sin kaffeprisrisk för leveranser som avser den pågående skörden samt nästa 
skörd. Företag B fastställer att det är exponerat för tre olika risker: kaffeprisrisker som återspeglar 
referenskvaliteten, kaffeprisrisker som återspeglar skillnaden (spreaden) mellan priset för kaffet med 
referenskvalitet och det särskilda Arabica-kaffe från Colombia som det faktiskt erhåller liksom rörliga 
logistikkostnader. För leveranser i samband med den pågående skörden, efter det att företag B ingår 
ett leveransavtal för kaffe, är den kaffeprisrisk som återspeglar referenskvaliteten en avtalsenligt 
angiven riskkomponent eftersom prisberäkningsformeln inkluderar en indexering mot kaffepriset 
i börshandlade terminskontrakt. Företag B drar slutsatsen att det går att identifiera denna 
riskkomponent separat och värdera den på ett tillförlitligt sätt. För leveranser i samband med nästa 
skörd har företag B ännu inte ingått något leveransavtal för kaffe (dvs. dessa leveranser är 
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prognostiserade transaktioner). Därmed är den kaffeprisrisk som återspeglar referenskvaliteten en icke 
avtalsenligt angiven riskkomponent. Företag B:s analys av marknadsstrukturen tar hänsyn till hur de 
eventuella leveranser av det kaffe som den erhåller prissätts. Företag B drar på grundval av denna 
analys av marknadsstrukturen slutsatsen att de prognostiserade transaktionerna också involverar en 
kaffeprisrisk som återspeglar referenskvaliteten som en riskkomponent som kan identifieras separat 
och värderas på ett tillförlitligt sätt trots att den inte är avtalsenligt angiven. Följaktligen får företag B 
identifiera säkringsförhållanden på riskkomponentbasis (för kaffeprisrisker som återspeglar 
referenskvaliteten) för såväl leveransavtal för kaffe som för prognostiserade transaktioner. 

c)  Företag C säkrar en del av sina framtida flygfotogeninköp på grundval av en förbrukningsprognos 
upp till 24 månader före leverans och ökar den volym som säkras över tiden. Företag C säkrar denna 
exponering med hjälp av olika typer av avtal beroende på tidshorisonten för säkringen, vilken 
påverkar derivatens marknadslikviditet. För längre tidshorisonter (12–24 månader) använder 
företag C råoljekontrakt eftersom endast dessa har tillräcklig marknadslikviditet. För tidshorisonter på 
6–12 månader använder företag C gasoljederivat, eftersom de är tillräckligt likvida. För tidshorisonter 
på upp till sex månader använder företag C flygfotogenkontrakt. Företag C:s analys av marknads
strukturen för olja och oljeprodukter och dess utvärdering av relevanta fakta och omständigheter är 
följande: 

i)  Företag C är verksamt inom ett geografiskt område där Brent är benchmark för priset på råolja. 
Råolja är en råvarubenchmark som påverkar priset på olika raffinerade oljeprodukter eftersom 
det är den mest grundläggande ingående delen. Gasolja är benchmark för priset på raffinerade 
oljeprodukter, som används som benchmark för prissättning av oljedestillat mer allmänt. Detta 
återspeglas även i typerna av finansiella derivatinstrument för marknaderna för råolja och 
raffinerade oljeprodukter i den miljö där företag C är verksamt, t.ex. 

—  Terminskontrakt för Brent som är benchmark för priset på råolja. 

—  Terminskontrakt för gasolja, som är benchmark vid prissättning av destillat – t.ex. så täcker 
sk. spreadderivat på flygfotogen skillnaden i pris mellan flygfotogen och gasolja. 

—  Derivatet för spreaden (crack spread) mellan råolja och gasolja (dvs. derivatet för skillnaden 
i pris mellan råolja och gasolja – en raffineringsmarginal), som är knuten till Brent-råolja. 

ii)  Prissättningen av raffinerade oljeprodukter beror inte på vilken typ av råolja som behandlas av 
ett särskilt raffinaderi eftersom dessa raffinerade oljeprodukter (såsom gasolja eller flygfotogen) 
är standardiserade produkter. 

Företag C drar därför slutsatsen att prisrisken för dess flygfotogeninköp inbegriper en prisrisk
komponent för råolja baserad på Brent-råolja och en prisriskkomponent för gasolja, även om råolja 
och gasolja inte anges i några avtal. Företag C drar slutsatsen att det går att identifiera dessa två 
riskkomponenter separat och värdera dem på ett tillförlitligt sätt, trots att de inte är avtalsenligt 
angivna. Följaktligen kan företag C identifiera säkringsförhållanden för prognostiserade flygfoto
geninköp på en riskkomponentbasis (för råolja eller gasolja). Denna analys innebär också att om till 
exempel företag C använder råoljederivat baserade på West Texas Intermediate-råolja (WTI-råolja) 
skulle förändringar i prisdifferenserna mellan Brent-råolja och WTI-råolja orsaka säkringsinef
fektivitet. 

d)  Företag D har ett skuldinstrument med fast ränta. Detta instrument emitteras i en miljö med en 
marknad där ett stort antal liknande skuldinstrument jämförs genom deras spread mot en 
referensränta (exempelvis LIBOR) och instrument med rörlig ränta i den miljön är normalt knutna till 
den referensräntan. Ränteswappar används ofta för att hantera ränterisken på grundval av denna 
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referensränta, oberoende av skuldinstrumentens spread mot referensräntan. Priset på skuldinstrument 
med fast ränta varierar direkt som reaktion på förändringar i referensräntan när de inträffar. 
Företag D drar slutsatsen att referensräntan är en komponent som kan identifieras separat och 
värderas på ett tillförlitligt sätt. Följaktligen kan företag D identifiera säkringsförhållanden för 
skuldinstrument med fast räntesats på riskkomponentbasis för referensränterisken. 

B6.3.11  Vid identifiering av en riskkomponent som en säkrad post tillämpas kraven på säkringsredovisning på 
denna riskkomponent på samma sätt som de tillämpas på andra säkrade poster som inte är 
riskkomponenter. Till exempel tillämpas kvalificeringskriterierna, inbegripet att säkringsförhållandet måste 
uppfylla effektivitetskraven för säkringar, och eventuell säkringsineffektivitet måste värderas och redovisas. 

B6.3.12  Ett företag kan också identifiera enbart förändringar i kassaflödena eller det verkliga värdet för en säkrad 
post över eller under ett angivet pris eller annan variabel (en ensidig risk). Realvärdet för en köpt option 
som är ett säkringsinstrument (förutsatt att den har samma huvudsakliga villkor som den identifierade 
risken), men inte dess tidsvärde, återspeglar en ensidig risk i en säkrad post. Ett företag kan exempelvis 
identifiera variabilitet i utfall för framtida kassaflöden på grund av en prisökning för ett prognostiserat 
råvaruköp. I en sådan situation ska företaget endast identifiera kassaflödesförluster som är följden av en 
ökning av priset över den angivna nivån. Den säkrade risken innefattar inte tidsvärdet för en köpt option 
eftersom tidsvärdet inte är en del av den prognostiserade transaktionen som påverkar resultatet. 

B6.3.13  Det finns en motbevisbar presumtion att såvida inte inflationsrisken är avtalsenligt angiven går den inte att 
identifiera separat och värdera på ett tillförlitligt sätt och kan därför inte identifieras som en riskkomponent 
för ett finansiellt instrument. I vissa fall är det dock möjligt att identifiera en riskkomponent för 
inflationsrisken som kan identifieras separat och värderas på ett tillförlitligt sätt på grund av de särskilda 
omständigheterna i inflationsekonomin och den relevanta skuldmarknaden. 

B6.3.14  Till exempel: Ett företag emitterar skuldebrev i en miljö där inflationsrelaterade obligationer har en volym 
och en villkorsstruktur som leder till en tillräckligt likvid marknad som gör det möjligt att konstruera en 
villkorsstruktur av nollkupongare till realräntor. Detta innebär att inflationen är en relevant faktor för 
respektive valuta som beaktas separat av skuldmarknaderna. Under dessa omständigheter kan inflationsrisk
komponenten fastställas genom diskontering av kassaflödena för det säkrade skuldinstrumentet med hjälp 
av nollkupongare till realräntor (dvs. på ett sätt som motsvarar hur en riskfri [nominell] ränta kan 
fastställas). Omvänt går det i många fall inte att identifiera en inflationsriskkomponent separat och att 
värdera den på ett tillförlitligt sätt. Exempelvis emitterar ett företag bara skuldebrev till nominell ränta i en 
miljö med en marknad för inflationsrelaterade obligationer som inte är tillräckligt likvida för att möjliggöra 
att nollkupongare till realränta konstrueras. I detta fall stöder analysen av marknadsstrukturen och fakta 
och omständigheter inte företagets slutsats att inflationen är en relevant faktor som beaktas separat av 
skuldmarknaderna. Därför kan företaget inte åsidosätta den motbevisbara presumtionen att inflationsrisk 
som inte är avtalsenligt angiven inte går att identifiera separat och värdera på ett tillförlitligt sätt. 
Följaktligen skulle en inflationsriskkomponent inte få identifieras som en säkrad post. Detta gäller oavsett 
eventuella inflationssäkringsinstrument som företaget faktiskt har ingått. I synnerhet kan företaget inte helt 
enkelt tillskriva villkoren för det faktiska inflationssäkringsinstrumentet genom att projicera dess villkor på 
den nominella ränteskulden. 

B6.3.15  En avtalsenligt angiven inflationsriskkomponent för kassaflödena för en redovisad inflationsrelaterad 
obligation (förutsatt att det inte finns något krav på att redovisa ett inbäddat derivat separat) går att 
identifiera separat och kan värderas på ett tillförlitligt sätt så länge instrumentets övriga kassaflöden inte 
påverkas av inflationsriskkomponenten. 

Komponenter av ett nominellt belopp 

B6.3.16  Det finns två typer av komponenter i nominella belopp som kan identifieras som den säkrade posten i ett 
säkringsförhållande: en komponent som är en andel av en hel post eller en skiktkomponent. Typen av 
komponent förändrar redovisningens utfall. Ett företag ska identifiera komponenten för redovisningssyften 
i enlighet med dess riskhanteringsmål. 
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B6.3.17  Ett exempel på en komponent som är en andel är 50 procent av de avtalsenliga kassaflödena för ett lån. 

B6.3.18  En skiktkomponent kan anges från en definierad men öppen population, eller från ett fastställt nominellt 
belopp. Några exempel på detta är följande: 

a)  En del av en monetär transaktionsvolym, till exempel nästa kassaflöde på 10 UV från försäljning 
uttryckt i en utländsk valuta efter de första 20 UV i mars 201X (1). 

b)  En del av en fysisk volym, t.ex. bottenskiktet, som är 5 miljoner m3 naturgas lagrad på plats XYZ. 

c)  En del av en fysisk volym eller annan transaktionsvolym, till exempel de första 100 faten olja inköpta 
i juni 201X eller den första elförsäljningen på 100 MWh i juni 201X. 

d)  Ett skikt av det nominella beloppet för den säkrade posten, t.ex. de senaste 80 miljoner VE av 
100 miljoner VE i bindande åtagande, bottenskiktet 20 miljoner VE av 100 miljoner VE 
i obligationer med fast ränta eller toppskiktet av 30 miljoner VE från sammanlagt 100 miljoner VE 
i skuld med fast ränta med möjlighet till förtida inlösen till verkligt värde (det bestämda nominella 
beloppet är 100 miljoner VE). 

B6.3.19  Om en skiktkomponent identifieras i en säkring av verkligt värde ska företaget ange detta från ett bestämt 
nominellt belopp. För att uppfylla kraven för säkringar av verkligt värde ska företaget omvärdera den 
säkrade posten för förändringar i verkligt värde (dvs. omvärdera postens förändringar i verkligt värde som 
är hänförliga till den säkrade risken). En justering av en säkring av verkligt värde ska redovisas i resultatet 
senast när tillgången tas bort från rapporten över finansiell ställning. Det är därför nödvändigt att följa den 
post som justeringen av en säkring av verkligt värde avser. För en skiktkomponent i en säkring av verkligt 
värde ska företaget följa det nominella belopp som den definieras från. Till exempel måste det totalt 
angivna nominella beloppet på 100 miljoner VE i punkt B6.3.18 d följas för att följa bottenskiktet på 
20 miljoner VE eller det övre skiktet på 30 miljoner VE. 

B6.3.20  En skiktkomponent som innehåller en option med rätt till förtida inlösen kan inte identifieras som en 
säkrad post i en säkring av verkligt värde om det verkliga värdet på optionen påverkas av förändringar 
i den säkrade risken, såvida inte det identifierade skiktet inkluderar effekten av den tillhörande optionen 
med förtida inlösen vid fastställandet av förändringen i verkligt värde för den säkrade posten. 

Förhållandet mellan komponenter och det totala kassaflödet för en post 

B6.3.21  Om en komponent av kassaflödet för en finansiell eller en icke-finansiell post identifieras som den säkrade 
posten ska komponenten vara mindre än eller lika med de totala kassaflödena för hela posten. Alla 
kassaflöden för hela posten kan dock identifieras som den säkrade posten och säkrade för enbart en viss 
risk (exempelvis endast för förändringar som är hänförliga till förändringar i LIBOR eller ett referensrå
varupris). 

B6.3.22  När det gäller en finansiell skuld vars effektivränta ligger under LIBOR kan ett företag t.ex. inte identifiera 

a)  en komponent av skulden som motsvarar en ränta motsvarande LIBOR (plus kapitalbeloppet vid en 
säkring av verkligt värde), och 

b)  en negativ restkomponent. 
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B6.3.23  När det gäller en finansiell skuld med fast ränta vars effektivränta är (till exempel) 100 räntepunkter under 
LIBOR kan ett företag dock identifiera som den säkrade posten förändringen i värdet för hela skulden (dvs. 
det nominella beloppet plus ränta till LIBOR minus 100 räntepunkter) som är hänförlig till förändringar 
i LIBOR. Om ett finansiellt instrument med fast ränta säkras en viss tid efter dess utgivning och räntorna 
har förändrats under tiden kan företaget identifiera en riskkomponent som motsvarar referensräntan som 
är högre än den avtalade ränta som betalas på posten. Företaget kan göra detta under förutsättning att 
referensräntan är lägre än effektivräntan beräknad utifrån antagandet att företaget hade köpt instrumentet 
den dag när det först identifierade den säkrade posten. Anta exempelvis att ett företag ger ut en 
fastförräntad finansiell tillgång om 100 VE som har en effektivränta på 6 procent vid en tidpunkt när 
LIBOR är 4 procent. Det börjar säkra denna tillgång en tid senare när LIBOR stigit till 8 procent och 
tillgångens verkliga värde har minskat till 90 VE. Företaget beräknar att om det hade förvärvat tillgången 
det datum när det först identifierar den relaterade LIBOR-ränterisken som den säkrade posten skulle 
effektivräntan för tillgången, baserad på det verkliga värde den hade då om 90 VE, ha varit 9,5 procent. 
Eftersom LIBOR är lägre än effektivräntan kan företaget identifiera en LIBOR-komponent på 8 procent som 
delvis består av de avtalsenliga räntebetalningarna och delvis av skillnaden mellan det aktuella verkliga 
värdet (dvs. 90 VE) och det belopp som ska betalas tillbaka vid förfall (dvs. 100 VE). 

B6.3.24  Om en finansiell skuld med rörlig ränta har en ränta på (exempelvis) tre månaders LIBOR minus 
20 räntepunkter (med ett golv på noll räntepunkter) kan ett företag identifiera som den säkrade posten 
förändringen i kassaflödena för hela denna skuld (dvs. tremånaders LIBOR minus 20 räntepunkter – 
inklusive golvet) som är hänförlig till förändringar i LIBOR. Så länge tremånaders LIBOR:s forwardkurva 
för den återstående löptiden för den skulden inte faller under 20 punkter har den säkrade posten samma 
variabilitet i kassaflöden som en skuld som har en ränta på 3 månaders LIBOR med noll eller positiv 
spread. Om tremånaders LIBOR:s forwardkurva för den återstående löptiden för den skulden (eller en del 
av den) dock faller under 20 punkter har den säkrade posten lägre variabilitet i kassaflödena än en skuld 
som har en ränta på tre månaders LIBOR med noll eller positiv spridning. 

B6.3.25  Ett liknande exempel på en icke-finansiell post är en särskild typ av råolja från ett visst oljefält som har 
prissatts utifrån relevant benchmarkråolja. Om ett företag säljer denna råolja enligt ett avtal med en 
avtalsenlig beräkningsformel som sätter priset per fat till benchmarkpriset för råolja minus 10 VE med ett 
golv på 15 VE, kan företaget identifiera som den säkrade posten hela variabiliteten i kassaflöden enligt det 
försäljningsavtal som kan hänföras till förändringar i benchmarkpriset för råolja. Emellertid kan företaget 
inte identifiera en komponent som är lika med den fullständiga förändringen av referenspriset för råolja. Så 
länge terminspriset (för varje leverans) inte understiger 25 VE har den säkrade posten därför samma 
variabilitet i kassaflöden som råoljeförsäljning till benchmarkpriset för råolja (eller med en positiv spread). 
Om terminspriset för någon leverans understiger 25 VE har den säkrade posten lägre variabilitet 
i kassaflöden än en råoljeförsäljning till benchmarkpriset för råolja (eller med en positiv spread). 

Villkor för säkringsredovisning (avsnitt 6.4) 

Säkringseffektivitet 

B6.4.1  Med säkringseffektivitet avses i vilken utsträckning som förändringar i verkligt värde eller kassaflöden för 
säkringsinstrumentet kvittar förändringar i verkligt värde eller kassaflöden för den säkrade posten 
(exempelvis när den säkrade posten är en riskkomponent är de relevanta förändringar i verkligt värde eller 
kassaflöde för en post de som är hänförliga till den säkrade risken). Med säkringsineffektivitet avses i vilken 
utsträckning förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för säkringsinstrumentet är större eller mindre än 
motsvarande förändringar för den säkrade posten. 

B6.4.2  När ett företag identifierar ett säkringsförhållande, och på löpande basis, ska det analysera de källor till 
säkringsineffektivitet som väntas påverka säkringsförhållandet under dess löptid. Denna analys (inklusive 
uppdateringar i enlighet med punkt B6.5.21 till följd av omfördelning av ett säkringsförhållande) utgör 
grunden för företagets bedömning av huruvida säkringseffektivitetskraven uppfylls. 
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B6.4.3  För att undvika tvivel ska effekterna av att ersätta den ursprungliga motparten med en clearingmotpart och 
göra de tillhörande förändringar som beskrivs i punkt 6.5.6 avspeglas i värderingen av säkringsinstrumentet 
och därmed vid bedömningen och värderingen av säkringseffektiviteten. 

Ekonomiska samband mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet 

B6.4.4  Kravet på att ett ekonomiskt samband ska finnas innebär att säkringsinstrumentet och den säkrade posten 
har värden som vanligen utvecklas i motsatt riktning på grund av samma risk, vilken är den säkrade 
risken. Därför måste det finnas en förväntan att säkringsinstrumentets värde och den säkrade postens värde 
systematiskt kommer att förändras till följd av förändringar i samma underliggande som har ett sådant 
ekonomiskt samband att de svarar på ett liknande sätt på den risk som säkras (t.ex. Brent- och WTI-råolja). 

B6.4.5  Om underliggande inte är samma men har ett ekonomiskt samband kan det finnas situationer där värdena 
på säkringsinstrumentet och den säkrade posten utvecklas i samma riktning, exempelvis på grund av att 
prisdifferensen mellan två närstående underliggande ändras medan de underliggande själva inte utvecklas 
särskilt mycket. Ett ekonomiskt samband mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten föreligger 
fortfarande om värdena på säkringsinstrumentet och den post som säkras fortfarande förväntas utvecklas 
i motsatt riktning när de underliggande utvecklas. 

B6.4.6  Bedömningen av huruvida ett ekonomiskt samband finns omfattar en analys av möjliga beteenden hos 
säkringsförhållandet under dess löptid för att kontrollera huruvida det kan förväntas uppfylla målet med 
riskhanteringen. Enbart förekomsten av ett statistiskt samband mellan två variabler är inte i sig stöd för 
slutsatsen att ett ekonomiskt samband finns. 

Effekten av kreditrisk 

B6.4.7  Eftersom säkringsredovisningsmodellen grundar sig på en generell idé om motverkan mellan vinster och 
förluster på säkringsinstrumentet och den säkrade posten beror säkringens effektivitet inte bara på det 
ekonomiska sambandet mellan dessa poster (dvs. förändringar i deras underliggande), utan även på effekten 
av kreditrisk på både säkringsinstrumentets och den säkrade postens värde. Effekten av kreditrisk innebär 
att även om det finns ett ekonomiskt samband mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten kan 
nivån av motverkan bli oregelbunden. Detta kan bli följden av en förändring i kreditrisken för antingen 
säkringsinstrumentet eller den säkrade posten som är av en sådan omfattning att kreditrisken dominerar de 
värdeförändringar som följer av det ekonomiska sambandet (dvs. effekten av förändringarna 
i underliggande). En omfattning som ger upphov till en dominerande värdeförändring är en som leder till 
förlust (eller vinst) från kreditrisk som omintetgör effekten av förändringar i underliggande på värdet för 
säkringsinstrumentet eller den säkrade posten, även om dessa förändringar var betydande. Omvänt gäller 
att om det under en viss period sker små förändringar i de underliggande kan det faktum att även små 
kreditriskrelaterade förändringar i säkringsinstrumentets eller den säkrade postens värde kan påverka värdet 
mer än de underliggande inte skapa en dominerande värdeförändring. 

B6.4.8  Exempel på när kreditrisk dominerar ett säkringsförhållande är när ett företag säkrar en exponering mot 
råvaruprisrisker med ett derivat utan säkerhet. Om motparten till det derivatet får en allvarligt försämrad 
kreditvärdighet kan effekten av förändringarna i motpartens kreditvärdighet uppväga effekten av 
förändringar i råvarupriserna på säkringsinstrumentets verkliga värde, medan förändringar i den säkrade 
postens verkliga värde i stor utsträckning beror på förändrade råvarupriser. 

Säkringskvot 

B6.4.9  I enlighet med säkringseffektivitetskraven måste säkringskvoten för säkringsförhållandet vara samma som 
den som följer av den kvantitet av den säkrade posten som företaget faktiskt säkrar och den kvantitet av 
säkringsinstrumentet som företaget faktiskt använder för att säkra den kvantiteten säkrade poster. Om ett 
företag säkrar mindre än 100 procent av exponeringen av en post, exempelvis 85 procent, ska det 
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identifiera säkringsförhållandet med en säkringskvot som är samma som den som kommer från 85 procent 
av exponeringen och den kvantitet av säkringsinstrumentet som företaget faktiskt använder för att säkra 
dessa 85 procent. På motsvarande sätt, om ett företag exempelvis säkrar en exponering med ett nominellt 
belopp på 40 enheter i ett finansiellt instrument ska det identifiera säkringsförhållandet med en 
säkringskvot som är densamma som den som följer av denna kvantitet på 40 enheter (dvs. företaget får 
inte använda en säkringskvot baserad på en större kvantitet enheter som det eventuellt innehar totalt, eller 
ett mindre antal enheter) och kvantiteten av den säkrade posten som det faktiskt säkrar med dessa 
40 enheter. 

B6.4.10  Identifiering av säkringsförhållandet med användning av samma säkringskvot som den som följer av 
kvantiteterna av den säkrade posten och det säkringsinstrument som företaget faktiskt använder får inte 
återspegla en obalans mellan viktningen av den säkrade posten och säkringsinstrumentet, som i sin tur 
skulle skapa säkringsineffektivitet (oavsett om de redovisas eller inte) som skulle kunna leda till ett utfall 
i redovisningen som är oförenligt med säkringsredovisningens syfte. För att identifiera ett säkringsför
hållande måste företaget justera den säkringskvot som beror på de kvantiteter av den säkrade posten och 
det säkringsinstrument som företaget faktiskt använder om detta behövs för att undvika en sådan obalans. 

B6.4.11  Exempel på relevanta faktorer vid bedömningen av huruvida ett utfall i redovisningen är oförenligt med 
syftet för säkringsredovisning är 

a)  huruvida den avsedda säkringskvoten fastställs för att undvika redovisning av säkringsineffektivitet för 
kassaflödessäkringar, eller för att uppnå justering av säkring av verkligt värde för mer säkrade poster 
i syfte att öka användningen av redovisning till verkligt värde, men utan motverkan av förändringar 
i säkringsinstrumentets verkliga värde, och 

b)  huruvida det finns ett kommersiellt skäl till den särskilda viktningen av den säkrade posten och 
säkringsinstrumentet, även om detta skapar säkringsineffektivitet. Till exempel, ett företag ingår och 
identifierar en kvantitet av säkringsinstrumentet som inte är den kvantitet som det fastställde som 
den bästa säkringen av den säkrade posten eftersom säkringsinstrumentens standardvolym inte gör 
det möjligt att ingå den exakta kvantiteten av säkringsinstrument (ett partistorleksproblem). Ett 
exempel är ett företag som säkrar 100 ton kaffeinköp med ett standardiserat terminskontrakt för 
kaffe som har en avtalsstorlek på 37 500 lbs (pund). Företaget kan endast använda antingen fem eller 
sex kontrakt (motsvarande 85,0 respektive 102,1 ton) för att säkra inköpsvolymen om 100 ton. 
I sådant fall identifierar företaget säkringsförhållandet med den säkringskvot som beror på antalet 
terminskontrakt för kaffe som det faktiskt använder eftersom den säkringsineffektivitet som är följden 
av skillnaderna mellan viktningen av den säkrade posten och säkringsinstrumentet inte skulle leda till 
ett utfall i redovisningen som är oförenligt med säkringsredovisningens syfte. 

Frekvens för bedömning av huruvida säkringseffektivitetskraven är uppfyllda 

B6.4.12  Ett företag ska i början av säkringsförhållandet, och fortlöpande, bedöma huruvida ett säkringsförhållande 
uppfyller kraven på säkringseffektivitet. Företaget ska minst utföra den fortlöpande bedömningen per varje 
balansdag eller vid en betydande förändring av de omständigheter som påverkar kraven på säkringsef
fektivitet, beroende på vilket som inträffar först. Bedömningen avser förväntningar om säkringseffektiviteten 
och är därför endast framåtblickande. 

Metoder för bedömning av huruvida kraven på säkringseffektivitet är uppfyllda 

B6.4.13  I denna standard specificeras ingen metod för att bedöma huruvida ett säkringsförhållande uppfyller kraven 
på säkringseffektivitet. Ett företag ska dock använda en metod som beaktar de relevanta egenskaperna hos 
säkringsförhållandet samt källorna till säkringsineffektiviteten. Beroende på dessa omständigheter kan 
metoden vara en kvalitativ eller kvantitativ bedömning. 

B6.4.14  Exempelvis, när de kritiska villkoren (t.ex. det nominella beloppet, löptiden och underliggande) för 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten motsvarar eller ligger nära varandra kan det vara möjligt för 
ett företag att dra slutsatsen, på grundval av en kvalitativ bedömning av de kritiska villkoren, att säkringsin
strumentet och den säkrade posten har värden som i allmänhet kommer att utvecklas i motsatt riktning på 
grund av samma risk och följaktligen att ett ekonomiskt samband mellan den säkrade posten och 
säkringsinstrumentet finns (se punkterna B6.4.4–B6.4.6). 
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B6.4.15 Det faktum att ett derivat ”in the money” eller ”out of the money” när det identifieras som säkringsin
strument innebär inte i sig att en kvalitativ bedömning är olämplig. Det beror på omständigheterna 
huruvida säkringsineffektivitet till följd av denna omständighet skulle ha en omfattning som en kvalitativ 
bedömning inte skulle fånga upp i tillräcklig utsträckning. 

B6.4.16  Omvänt, om de kritiska villkoren för säkringsinstrumentet och den säkrade posten inte är anpassade till 
varandra finns det en ökad grad av osäkerhet gällande motverkans omfattning. Följaktligen är säkringseffek
tiviteten under säkringsförhållandets löptid svårare att förutse. I en sådan situation kan det hända att ett 
företag bara kan dra slutsatsen att det finns ett ekonomiskt samband mellan den säkrade posten och 
säkringsinstrumentet på grundval av en kvantitativ bedömning (se punkterna B6.4.4–B6.4.6). I vissa 
situationer kan en kvantitativ bedömning också behövas för att bedöma huruvida den säkringskvot som 
används för att identifiera säkringsförhållandet uppfyller säkringseffektivitetskraven (se punkterna B6.4.9– 
B6.4.11). Ett företag kan använda samma eller olika metoder för de två olika syftena. 

B6.4.17  Om det har skett förändringar i omständigheter som påverkar säkringseffektiviteten kan ett företag bli 
tvunget att ändra metoden för att bedöma huruvida ett säkringsförhållande uppfyller säkringseffektivi
tetskraven för att se till att de relevanta egenskaperna för säkringsförhållandet, inklusive källorna till 
säkringsineffektivitet, fortfarande fångas upp. 

B6.4.18  Ett företags riskhantering är den huvudsakliga källan till information för att utföra bedömningen av 
huruvida ett säkringsförhållande uppfyller säkringseffektivitetskraven. Detta innebär att de administrativa 
uppgifter (eller den analys) som används som beslutsunderlag kan ligga till grund för bedömningen av 
huruvida ett säkringsförhållande uppfyller säkringseffektivitetskraven. 

B6.4.19 Ett företags dokumentation av säkringsförhållandet innefattar hur det kommer att bedöma säkringseffektivi
tetskraven, inklusive den metod eller de metoder som tillämpas. Dokumentationen av säkringsförhållandet 
ska uppdateras vid eventuella ändringar av metoderna (se punkt B6.4.17). 

Redovisning av godkända säkringsförhållanden (avsnitt 6.5) 

B6.5.1  Ett exempel på en säkring av verkligt värde är en säkring av exponeringen för förändringar i verkligt värde 
på ett instrument med fast räntesats till följd av ändrade räntesatser. En sådan säkring kan ingås av 
emittenten eller innehavaren. 

B6.5.2 Syftet med en kassaflödessäkring är att skjuta upp redovisningen av vinst eller förlust på säkringsin
strumentet till en period eller perioder under vilken eller vilka de säkrade förväntade framtida kassaflödena 
påverkar resultatet. Ett exempel på en kassaflödessäkring är användningen av en swap för att byta lån med 
rörlig ränta (värderade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde) till lån med fast ränta (dvs. en 
säkring av en framtida transaktion där de framtida kassaflödena som säkras är de framtida räntebetal
ningarna). Däremot är ett prognostiserat förvärv av ett egetkapitalinstrument som, när det väl är förvärvat, 
kommer att redovisas till verkligt värde via resultatet ett exempel på en post som inte kan vara en säkrad 
post i en kassaflödessäkring, eftersom en eventuell vinst eller förlust på säkringsinstrumentet som skulle 
skjutas upp inte kan omklassificeras på lämpligt sätt till resultatet under en period då den skulle kvittas. Av 
samma skäl kan inte ett prognostiserat förvärv av ett egetkapitalinstrument som, när det väl är förvärvat 
kommer att redovisas till verkligt värde där förändringar i verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat vara 
en säkrad post i en kassaflödessäkring. 

B6.5.3  En säkring av ett bindande åtagande (exempelvis en säkring av den förändring i bränslepris som är 
hänförlig till ett oredovisat avtalsenligt åtagande av ett elföretag att köpa bränsle till ett fast pris) är en 
säkring av en exponering för en förändring i verkligt värde. Alltså är en sådan säkring en säkring av 
verkligt värde. Enligt punkt 6.5.4 kan dock en säkring av en valutarisk i ett bindande åtagande alternativt 
redovisas som en kassaflödessäkring. 

Värdering av säkringars ineffektivitet 

B6.5.4  Vid värdering av säkringsineffektivitet ska företaget beakta pengars tidsvärde. Följaktligen fastställer 
företaget värdet av den säkrade posten på grundval av nuvärde och därmed inkluderar förändringen 
i värdet av den säkrade posten också effekten av pengars tidsvärde. 
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B6.5.5  För att beräkna förändringen av den säkrade postens värde för värdering av säkringens ineffektivitet kan ett 
företag använda ett derivat med villkor som matchar de kritiska villkoren för den säkrade posten (detta 
kallas ofta för ett ”hypotetiskt derivat”) och skulle, t.ex. för en säkring av en prognostiserad transaktion, 
kalibreras med hjälp av den säkrade prisnivån (eller räntan). Om till exempel säkringen gäller en tvåsidig 
risk på den aktuella marknadsnivån skulle det hypotetiska derivatet utgöra ett hypotetiskt terminskontrakt 
som kalibreras till ett värde av noll vid tidpunkten för identifiering av säkringsförhållandet. Om säkringen 
till exempel var för en ensidig risk skulle det hypotetiska derivatet utgöra realvärdet av en hypotetisk 
option som vid tidpunkten för identifieringen av säkringsförhållandet är ”at the money” om den säkrade 
prisnivån är den aktuella marknadsnivån, eller är ”out of the money” om den säkrade prisnivån ligger 
ovanför (eller, för en säkring av en lång position, under) den aktuella marknadsnivån. Användning av ett 
hypotetiskt derivat är ett möjligt sätt att beräkna förändringen i den säkrade postens värde. Det hypotetiska 
derivatet är en exakt kopia av den säkrade posten, vilket leder till samma resultat som om denna 
förändring i värde fastställdes genom ett annat tillvägagångssätt. Användning av ett hypotetisk derivat är 
inte i sig en metod utan en matematisk lösning som enbart kan användas för att beräkna den säkrade 
postens värde. Ett hypotetiskt derivat kan följaktligen inte användas för att inkludera egenskaper i värdet på 
den säkrade posten som bara finns i säkringsinstrumentet (men inte i den säkrade posten). Ett exempel är 
skulder uttryckta i utländsk valuta (oavsett om det rör sig om fast eller rörlig ränta). Vid användning av ett 
hypotetiskt derivat för att beräkna förändringen i värdet på sådana skulder eller nuvärdet på den 
ackumulerade förändringen i dess kassaflöden kan ett hypotetiskt derivat inte tillskriva en avgift för växling 
mellan olika valutor även om faktiska derivat enligt vilka olika valutor växlas kan omfatta en sådan avgift 
(t.ex. valutaränteswappar). 

B6.5.6  Förändringen i värdet för den säkrade posten som fastställs med hjälp av ett hypotetiskt derivat kan också 
användas för att bedöma huruvida ett säkringsförhållande uppfyller säkringseffektivitetskraven. 

Omfördelning av säkringsförhållandet och förändringar i säkringskvoten 

B6.5.7  Omfördelning avser de justeringar som görs av identifierade kvantiteter av den säkrade posten eller 
säkringsinstrumentet för ett redan befintligt säkringsförhållande i syfte att upprätthålla en säkringskvot 
som uppfyller kraven på säkringseffektivitet. Förändringar av identifierade kvantiteter av en säkrad post 
eller ett säkringsinstrument för ett annat syfte utgör inte en omfördelning enligt denna standard. 

B6.5.8  Omfördelning redovisas som en fortsättning av säkringsförhållandet i enlighet med punkterna B6.5.9– 
B6.5.21. Vid omfördelning fastställs ineffektiviteten i säkringsförhållandets och redovisas omedelbart före 
justeringen av säkringsförhållandet. 

B6.5.9  Justering av säkringskvoten möjliggör för ett företag att reagera på förändringar i förhållandet mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten som härrör från deras underliggande eller riskvariabler. Till 
exempel, ett säkringsförhållande där säkringsinstrumentet och den säkrade posten har olika men 
närliggande underliggande ändras till följd av en förändring i förhållandet mellan dessa två underliggande 
(t.ex. olika men närliggande referensindex, referensräntor eller referenspriser). Därmed gör en omfördelning 
det möjligt att upprätthålla ett säkringsförhållande i situationer där förhållandet mellan säkringsin
strumentet och den säkrade posten ändras på ett sätt som kan kompenseras genom att anpassa 
säkringskvoten. 

B6.5.10  Exempelvis kan ett företag säkra en exponering mot en utländsk valuta A med hjälp av ett valutaderivat 
som hänvisar till utländsk valuta B och de utländska valutorna A och B är ”peggade” (dvs. deras växelkurs 
bibehålls inom ett intervall eller på en växelkurs som fastställts av en centralbank eller någon annan 
myndighet). Om växelkursen mellan utländsk valuta A och utländsk valuta B har ändrats (dvs. ett nytt 
intervall eller en ny kurs fastställs) skulle en omfördelning av säkringsförhållandet för att återspegla den nya 
växelkursen se till att säkringsförhållandet fortsätter att uppfylla säkringseffektivitetskraven för 
säkringskvoten under de nya omständigheterna. Om valutaderivatet däremot skulle fallera skulle ändring av 
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säkringskvoten inte garantera att säkringsförhållandet skulle fortsätta att uppfylla det säkringseffektivi
tetskravet. Följaktligen underlättar inte omfördelning ett fortsatt säkringsförhållande i situationer där 
förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten förändras på ett sätt som inte kan 
kompenseras för genom att anpassa säkringskvoten. 

B6.5.11  Alla förändringar i motverkans omfattning mellan förändringarna i verkligt värde för säkringsinstrumentet 
och den säkrade postens verkliga värde eller kassaflöden utgör inte en förändring i förhållandet mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Ett företag analyser de källor till säkringsineffektivitet som 
det förväntar sig kommer att påverka säkringsförhållandet under dess löptid och utvärderar om 
förändringar i motverkans omfattning är 

a)  fluktuationer kring säkringskvoten som fortsätter att vara giltig (dvs. fortsätter att på lämpligt sätt 
återspegla förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten), eller 

b)  en indikation på att säkringskvoten inte längre återspeglar sambandet mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten på ett korrekt sätt. 

Ett företag utför denna utvärdering mot säkringseffektivitetskraven för säkringskvoten, dvs. för att se till att 
säkringsförhållandet inte återspeglar en obalans mellan viktningen av den säkrade posten och säkringsin
strumentet som skulle skapa säkringsineffektivitet (oavsett om det redovisas eller inte) som skulle kunna 
leda till ett utfall i redovisningen som skulle vara oförenligt med säkringsredovisningens syfte. Denna 
utvärdering kräver alltså omdöme. 

B6.5.12  Fluktuationer kring en konstant säkringskvot (och därmed relaterad säkringsineffektivitet) kan inte minskas 
genom att anpassa säkringskvoten som svar på varje enskilt resultat. I sådana omständigheter är en 
förändring i motverkans omfattning därför en fråga om värdering och redovisning av säkringens 
ineffektivitet men kräver inte en omfördelning. 

B6.5.13  Omvänt, om förändringar i motverkans omfattning visar att fluktuationen sker kring en säkringskvot som 
skiljer sig från den säkringskvot som för närvarande används för ett säkringsförhållande, eller att det finns 
en trend som leder bort från den säkringskvoten, kan säkringsineffektiviteten minskas genom att anpassa 
säkringskvoten medan en bibehållen säkringskvot i allt större omfattning skulle skapa säkringsineffektivitet. 
I sådana fall måste ett företag utvärdera om säkringsförhållandet återspeglar en obalans mellan viktningen 
av den säkrade posten och säkringsinstrumentet som skulle skapa säkringsineffektivitet (oavsett om det 
redovisas eller inte) som skulle kunna leda till ett utfall i redovisningen som skulle vara oförenligt 
säkringsredovisningens syfte. Om säkringskvoten justeras påverkar det också värderingen och 
redovisningen av ineffektiviteten i säkringen eftersom den ineffektiviteten för säkringsförhållandet vid 
omfördelning måste fastställas och redovisas omedelbart före justeringar av säkringsförhållandet i enlighet 
med punkt B6.5.8. 

B6.5.14 Omfördelning innebär när det gäller säkringsredovisning att ett företag efter inledandet av ett säkringsför
hållande justerar kvantiteterna av säkringsinstrumentet eller den säkrade posten som svar på förändrade 
omständigheter som påverkar säkringskvoten för säkringsförhållandet. Normalt bör den justeringen 
återspegla justeringar av de kvantiteter av säkringsinstrumentet och den säkrade posten som det faktiskt 
använder. Ett företag måste justera den säkringskvot som kommer av de kvantiteter av den säkrade posten 
eller säkringsinstrumentet som det faktiskt använder om 

a)  den säkringskvot som beror på förändringar i de kvantiteter av säkringsinstrumentet eller den säkrade 
posten som företaget faktiskt använder skulle återspegla en obalans som skulle skapa säkringsinef
fektivitet som skulle kunna leda till ett utfall i redovisningen som skulle vara oförenligt med 
säkringsredovisningens syfte, eller 

b)  ett företag skulle behålla de kvantiteter av säkringsinstrumentet och den säkrade posten som det 
faktiskt använder, vilket resulterar i en säkringskvot som under nya omständigheter skulle återspegla 
en obalans som skulle skapa säkringsineffektivitet som skulle kunna leda till ett utfall i redovisningen 
som är oförenligt med säkringsredovisningens syfte (dvs. ett företag får inte skapa en obalans genom 
att underlåta att justera säkringskvoten). 
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B6.5.15  Omfördelning tillämpas inte om målet med riskhanteringen för ett säkringsförhållande har förändrats. 
I stället ska säkringsredovisning för det säkringsförhållandet upphöra (trots att ett företag kan identifiera ett 
nytt säkringsförhållande som inbegriper säkringsinstrumentet eller den säkrade posten från det tidigare 
säkringsförhållandet enligt punkt B6.5.28). 

B6.5.16  Om ett säkringsförhållande omfördelas kan justeringen till säkringskvoten ske på olika sätt: 

a) Viktningen av den säkrade posten kan höjas (vilket samtidigt minskar viktningen av säkringsin
strumentet) genom att 

i)  öka volymen med avseende på den säkrade posten, eller 

ii)  minska volymen med avseende på säkringsinstrumentet. 

b)  Viktningen av säkringsinstrumentet kan höjas (vilket samtidigt minskar viktningen av den säkrade 
posten) genom att 

i)  öka volymen med avseende på säkringsinstrumentet, eller 

ii)  minska volymen med avseende på den säkrade posten. 

Volymförändringar avser de kvantiteter som ingår i säkringsförhållandet. Följaktligen innebär minskade 
volymer inte nödvändigtvis att posterna eller transaktionerna inte längre finns, eller inte längre förväntas 
uppkomma, men att de inte är del av ett säkringsförhållande. Exempelvis kan en minskning av säkringsin
strumentets volym leda till att företaget behåller ett derivat, men att endast en del av det förblir ett 
säkringsinstrument i säkringsförhållandet. Detta kan inträffa om omfördelningen endast kunde göras 
genom att minska volymen med avseende på säkringsinstrumentet i ett säkringsförhållande, men att 
företaget då behåller den volym som inte längre behövs. I detta fall skulle den oidentifierade delen av 
derivatet redovisas till verkligt värde via resultatet (såvida det inte identifierades som ett säkringsinstrument 
i ett annat säkringsförhållande). 

B6.5.17  Justering av säkringskvoten genom att öka volymen med avseende på den säkrade posten påverkar inte hur 
förändringarna i säkringsinstrumentets verkliga värde värderas. Värderingen av förändringarna i den 
säkrade postens värde i förhållande till tidigare identifierad volym påverkas inte heller. Från dagen för 
omfördelning inkluderar dock förändringar i den säkrade postens värde även förändringar i värdet på den 
ytterligare volymen med avseende på den säkrade posten. Dessa förändringar värderas från, och med en 
hänvisning till, dagen för omfördelning i stället för det datum då säkringsförhållandet identifierades. Om ett 
företag exempelvis ursprungligen säkrade en volym om 100 ton av en råvara till ett terminspris på 80 VE 
(terminspriset vid början av säkringsförhållandet) och lade till en volym om 10 ton vid omfördelning när 
terminspriset var 90 VE skulle den säkrade posten efter omfördelning bestå av två skikt: 100 ton säkrade 
till 80 VE och 10 ton säkrade till 90 VE. 

B6.5.18  Justering av säkringskvoten genom att minska säkringsinstrumentets volym påverkar inte hur förändringar 
i den säkrade postens värde värderas. Värderingen av förändringarna i säkringsinstrumentets verkliga värde 
i förhållande till den volym som fortsätter att identifieras påverkas inte heller. Från dagen för omfördelning 
är dock den volym som säkringsinstrumentet minskades med inte längre en del av säkringsförhållandet. 
Om ett företag exempelvis ursprungligen säkrade en råvaras prisrisk med en derivatvolym på 100 ton som 
säkringsinstrument och minskar den volymen med 10 ton vid omfördelning skulle ett nominellt värde för 
90 ton av säkringsinstrumentets volym finnas kvar (se punkt B6.5.16 för följderna av den derivatvolym 
[dvs. 10 ton] som inte längre är en del av säkringsförhållandet). 

B6.5.19  Justering av säkringskvoten genom att öka säkringsinstrumentets volym påverkar inte hur förändringar 
i den säkrade postens värde värderas. Värderingen av förändringarna i säkringsinstrumentets verkliga värde 
i förhållande till tidigare identifierad volym påverkas inte heller. Från dagen för omfördelning inkluderar 
dock förändringar i säkringsinstrumentets verkliga värde även förändringar i värdet på den ytterligare 
volymen med avseende på säkringsinstrumentet. Förändringarna värderas från, och med en hänvisning till, 
dagen för omfördelning i stället för det datum då säkringsförhållandet identifierades. Om ett företag 
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exempelvis ursprungligen säkrade en råvaras prisrisk med en derivatvolym på 100 ton som säkringsin
strument och lade till en volym på 10 ton vid omfördelning skulle säkringsinstrumentet efter omfördelning 
omfatta en total derivatvolym på 110 ton. Förändringen i säkringsinstrumentets verkliga värde är den 
totala förändringen i verkligt värde för de derivat som ingår i den sammanlagda volymen på 110 ton. 
Dessa derivat skulle kunna (och skulle sannolikt) ha olika kritiska villkor, till exempel deras terminspriser 
eftersom de ingåtts vid olika tidpunkter (inklusive möjligheten att identifiera derivat i säkringsförhållanden 
efter det första redovisningstillfället). 

B6.5.20  Justering av säkringskvoten genom att minska den säkrade postens volym påverkar inte hur förändringarna 
i säkringsinstrumentets verkliga värde värderas. Värderingen av förändringarna i den säkrade postens 
verkliga värde i förhållande till den volym som fortsätter att identifieras påverkas inte heller. Från dagen för 
omfördelning är dock den volym som den säkrade posten minskades med inte längre en del av säkringsför
hållandet. Om ett företag exempelvis ursprungligen säkrade en volym om 100 ton av en råvara till ett 
terminspris på 80 VE och minskar den volymen med 10 ton vid omfördelning skulle den säkrade posten 
efter omfördelning vara 90 ton säkrade till 80 VE. De 10 ton av den säkrade posten som inte längre ingår 
i säkringsförhållandet skulle redovisas i enlighet med kraven för upphörande av säkringsredovisning (se 
punkterna 6.5.6–6.5.7 och B6.5.22–B6.5.28). 

B6.5.21 Vid omfördelning av ett säkringsförhållande ska ett företag uppdatera sin analys av de källor till säkringsi
neffektivitet som väntas påverka säkringsförhållandet under dess (återstående) löptid (se punkt B6.4.2). 
Dokumentation av säkringsförhållandet ska uppdateras i enlighet med detta. 

Upphörande av säkringsredovisning 

B6.5.22  Säkringsredovisningen ska upphöra från det datum då kvalificeringskriterierna inte längre uppfylls. 

B6.5.23  Ett företag ska inte upphöra att identifiera och därigenom upphöra med ett säkringsförhållande som 

a) fortfarande uppfyller de riskhanteringsmål på grundval av vilka det kvalificerades för säkringsre
dovisning (dvs. företaget arbetar fortfarande efter det målet med riskhanteringen), och 

b)  fortsätter att uppfylla alla övriga kvalificeringskriterier (efter hänsyn tagen till eventuell omfördelning 
av säkringsförhållandet, om tillämpligt). 

B6.5.24  I denna standard skiljs företagets strategi för riskhantering från dess mål med riskhantering. Strategin är 
fastställd på den högsta nivån där ett företag fastställer hur det hanterar risker. Strategier för riskhantering 
identifierar vanligtvis de risker som företaget är exponerat för och anger hur företaget hanterar dem. En 
sådan strategi gäller vanligtvis under en längre period och får medge en viss flexibilitet för att reagera på 
ändrade förhållanden som uppstår då denna strategi gäller (t.ex. olika räntor eller råvaruprisnivåer som 
leder till en annan säkringsnivå). Detta anges normalt i en allmän handling som sprids ned genom ett 
företag genom en policy som innehåller mer specifika riktlinjer. Däremot tillämpas målet med 
riskhanteringen för ett säkringsförhållande på nivån för ett särskilt säkringsförhållande. Det avser hur ett 
specifikt säkringsinstrument som har identifierats används för att säkra en särskild exponering som har 
identifierats som den säkrade posten. En strategi för riskhantering kan därmed omfatta många olika 
säkringsförhållanden vars mål med riskhanteringen avser verkställande av den övergripande strategin för 
riskhantering. Till exempel: 

a)  Ett företag har en strategi för hantering av dess ränteriskexponering för skuldfinansiering som anger 
värdena för hela företaget för blandningen mellan finansiering med fast ränta och med rörlig ränta. 
Strategin är att upprätthålla mellan 20 procent och 40 procent av skulden till fast ränta. Företaget 
beslutar med jämna mellanrum hur man ska verkställa denna strategi (dvs. hur det ska positionera sig 
inom ramen för 20 till 40 procent för fast ränteexponering) beroende på räntenivåerna. Om 
räntesatserna är låga fastställer företaget räntan för mer skulder än när räntesatserna är höga. 
Företagets skuld är skuldebrev till rörlig ränta på 100 VE, varav 30 VE omvandlas till en exponering 
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med fast ränta. Företaget drar fördel av låga räntor för att utfärda ytterligare 50 VE i skulder för att 
finansiera stora investeringar, vilket företaget gör genom att utfärda en obligation med fast ränta. Mot 
bakgrund av de låga räntorna beslutar företaget att fastställa sin exponering med fast ränta till 
40 procent av den sammanlagda skulden genom att med 20 VE minska utsträckningen i vilken det 
redan säkrade sin exponering med rörlig ränta, vilket leder till en exponering till fast ränta på 60 VE. 
I denna situation förblir riskhanteringsstrategin oförändrad. Däremot har företagets genomförande av 
denna strategi förändrats och detta innebär att för 20 VE av exponeringarna till rörlig ränta, som 
tidigare säkrades, har målet med riskhanteringen ändrats (dvs. på säkringsförhållandenivån). I denna 
situation måste därmed säkringsredovisningen upphöra för 20 VE av den tidigare säkrade 
exponeringen med rörlig ränta. Detta skulle kunna innebära en minskning av swappen med ett 
nominellt belopp på 20 VE men, beroende på omständigheterna, kan ett företag behålla 
swapvolymen och exempelvis använda den för att säkra en annan exponering eller så kan den 
komma att ingå i ett handelslager. Omvänt gäller att om ett företag i stället omvandlade en del av sin 
skuld med fast ränta till en exponering med rörlig ränta skulle säkringsredovisningen behöva fortsätta 
för dess tidigare säkrade exponering med rörlig ränta. 

b)  Vissa exponeringar uppkommer till följd av positioner som ofta ändras, exempelvis ränterisken i en 
öppen portfölj med skuldinstrument. Tillägg av nya skuldinstrument och borttagande av 
skuldinstrument från rapporten över finansiell ställning ändrar fortlöpande den exponeringen (dvs. är 
annorlunda än en position som man låter förfalla) utan att lägga till nya poster). Detta är en 
dynamisk process i vilken både den exponering och de säkringsinstrument som används för att 
förvalta den inte förblir desamma särskilt länge. Följaktligen justerar ett företag med en sådan 
exponering ofta de säkringsinstrument som används för att förvalta ränterisken allt eftersom 
exponeringen förändras. Skuldinstrument med 24 månaders återstående löptid identifieras t.ex. som 
den säkrade posten för ränterisk för 24 månader. Samma förfarande tillämpas för andra tidsspann 
eller förfalloperioder. Efter en kort tid upphör företaget med alla, några eller en del av tidigare 
identifierade säkringsförhållanden för förfalloperioder och identifierar nya säkringsförhållanden för 
förfalloperioder på grundval av deras storlek och de säkringsinstrument som finns då. Att säkringsre
dovisningen upphör i denna situation återspeglar att dessa säkringsförhållanden upprättas på ett 
sådant sätt att företaget ser på ett nytt säkringsinstrument och en ny säkrad post i stället för på det 
säkringsinstrument och den säkrade post som tidigare identifierades. Strategin för riskhantering 
förblir densamma, men det finns inget mål för riskhantering som fortsätter för de tidigare 
identifierade säkringsförhållandena, som inte längre existerar som sådana. I en sådan situation ska 
säkringsredovisningen upphöra i den mån målen med riskhantering har förändrats. Detta beror på ett 
företags situation och kan till exempel påverka alla eller endast vissa säkringsförhållanden i en 
förfalloperiod eller endast en del av ett säkringsförhållande. 

c)  Ett företag har en strategi för riskhantering genom vilken det hanterar valutarisker för prognostiserad 
försäljning och efterföljande fordringar. Inom denna strategi hanterar företaget valutarisken som ett 
särskilt säkringsförhållande endast fram till det att fordran redovisas. Företaget hanterar därefter inte 
längre valutarisken på grundval av detta särskilda säkringsförhållande. I stället hanterar företaget 
valutarisken från kundfordringar, leverantörsskulder och derivat (som inte avser prognostiserade 
transaktioner som fortfarande väntas) som är uttryckta i samma utländska valuta. I redovisningssyfte 
fungerar detta som en ”naturlig” säkring eftersom vinster och förluster på valutarisken för alla dessa 
poster omedelbart redovisas i resultatet. För redovisningsändamål måste följaktligen ett säkringsför
hållande som identifierats för perioden fram till betalningsdagen upphöra när fordran redovisas 
eftersom målet med riskhanteringen för det ursprungliga säkringsförhållandet inte längre gäller. 
Valutarisken hanteras nu inom samma strategi men på en annan grund. Omvänt gäller att om ett 
företag hade ett annat mål med riskhanteringen och hanterade valutarisken som ett enda 
sammanhängande säkringsförhållande specifikt för det prognostiserade försäljningsbeloppet och 
efterföljande fordran fram till likviddagen skulle säkringsredovisningen fortsätta fram till den dagen. 

B6.5.25  Upphörande av säkringsredovisningen kan påverka 

a)  ett säkringsförhållande i sin helhet, eller 

b)  en del av ett säkringsförhållande (vilket innebär att säkringsredovisning fortsätter under återstoden av 
säkringsförhållandet). 
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B6.5.26  Ett säkringsförhållande upphör i sin helhet när det totalt sett inte längre uppfyller kvalificeringskriterierna. 
Till exempel: 

a)  Säkringsförhållandet uppfyller inte längre det mål med riskhanteringen på grundval av vilket det 
kvalificerades för säkringsredovisning (dvs. företaget arbetar inte längre enligt det målet). 

b)  Säkringsinstrumentet eller -instrumenten har sålts eller avslutas (för hela den volym som var en del av 
säkringsförhållandet). 

c)  Det finns inte längre ett ekonomiskt samband mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet 
eller effekten av kreditrisk börjar dominera de värdeförändringar som följer av det ekonomiska 
sambandet. 

B6.5.27 En del av ett säkringsförhållande upphör (och säkringsredovisning fortsätter för det resterande säkringsför
hållandet) när endast en del av säkringsförhållandet inte längre uppfyller kvalificeringskriterierna. Till 
exempel: 

a)  Vid omfördelning av säkringsförhållandet kan säkringskvoten justeras på ett sådant sätt att en del av 
den säkrade postens volym inte längre är en del av säkringsförhållandet (se punkt B6.5.20). Därmed 
upphör säkringsredovisningen endast för den volym av den säkrade posten som inte längre är en del 
av säkringsförhållandet. 

b)  När förekomsten av en del av den säkrade postens volym som är (eller är en del av) en 
prognostiserad transaktion inte längre är mycket sannolik upphör säkringsredovisningen endast för 
den volym av den säkrade posten vars förekomst inte längre är mycket sannolik. Om ett företag 
däremot har en historik av att ha identifierat säkringar av prognostiserade transaktioner och därefter 
har fastställt att de prognostiserade transaktionerna inte längre förväntas inträffa ifrågasätts företagets 
förmåga att förutse prognostiserade transaktioner korrekt vid förutsägelse av liknande 
prognostiserade transaktioner. Detta påverkar bedömningen av huruvida liknande prognostiserade 
transaktioner är mycket sannolika (se punkt 6.3.3) och därmed om de är möjliga som säkrade poster. 

B6.5.28  Ett företag kan identifiera ett nytt säkringsförhållande som inbegriper säkringsinstrumentet eller den 
säkrade posten i ett tidigare säkringsförhållande där säkringsredovisning upphörde (delvis eller i sin helhet). 
Detta innebär inte att ett säkringsförhållande fortsätter utan utgör en nystart. Till exempel: 

a)  Ett säkringsinstrument genomgår en sådan allvarlig kreditförsämring att företaget ersätter det med ett 
nytt säkringsinstrument. Detta innebär att det ursprungliga säkringsförhållandet misslyckats med att 
uppnå målet med riskhanteringen och upphör därför i sin helhet. Det nya säkringsinstrumentet är 
identifierat som säkring av samma exponering som var säkrad tidigare och utgör ett nytt säkringsför
hållande. De förändringar i verkligt värde eller kassaflöden för den säkrade posten värderas därmed 
från, och med hänvisning till, det datum då det nya säkringsförhållandet identifierades i stället för 
från den dag då det ursprungliga säkringsförhållandet identifierades. 

b) Ett säkringsförhållande upphör före utgången av dess löptid. Säkringsinstrumentet i det säkringsför
hållandet kan identifieras som säkringsinstrumentet i ett annat säkringsförhållande (t.ex. för att 
justera säkringskvoten vid en omfördelning genom att öka volymen med avseende på säkringsin
strumentet eller vid identifiering av ett helt nytt säkringsförhållande). 

Redovisning av optioners tidsvärde 

B6.5.29  En option kan anses vara relaterad till en tidsperiod eftersom dess tidsvärde utgör en avgift för att erbjuda 
skydd till optionsinnehavaren under en tidsperiod. De omständigheter som är relevanta för bedömningen 
av om en option säkrar en transaktionsrelaterad eller tidsrelaterad säkrad post är dock egenskaperna hos 
den säkrade posten, inbegripet hur och när den påverkar resultatet. Därför ska ett företag bedöma typen av 
säkrad post (se punkt 6.5.15 a) på grundval av den säkrade postens karaktär (oavsett om säkringsför
hållandet är en kassaflödessäkring eller en säkring av verkligt värde): 

a)  En options tidsvärde avser en transaktionsrelaterad säkrad post om den säkrade posten är en 
transaktion för vilken tidsvärdet utgör kostnad för denna transaktion. Ett exempel är när en options 
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tidsvärde avser en säkrad post som leder till redovisning av en post vars första värdering innefattar 
transaktionskostnader (t.ex. ett företag säkrar ett råvaruköp, oavsett om det gäller en prognostiserad 
transaktion eller ett bindande åtagande, mot råvaruprisrisken och inkluderar transaktionskostnaderna 
i den första värderingen av varulagret). Som en följd av att inkludera optionens tidsvärde i den första 
värderingen av den säkrade posten påverkar tidsvärdet resultatet samtidigt som den säkrade posten. 
På samma sätt skulle ett företag som säkrar en försäljning av en råvara, oavsett om det är en 
prognostiserad transaktion eller ett bindande åtagande, inkludera optionens tidsvärde som en del av 
kostnaden för denna försäljning (och därmed skulle tidsvärdet redovisas i resultatet under samma 
period som intäkterna från den säkrade försäljningen). 

b)  En options tidsvärde avser en tidsrelaterad säkrad post om den säkrade postens karaktär är sådan att 
tidsvärdet är en kostnad för att erhålla skydd mot en risk under en viss tidsperiod (men den säkrade 
posten leder inte till en transaktion som inbegriper begreppet transaktionskostnader i enlighet med 
a). Till exempel om varulager är säkrade mot en minskning av verkligt värde under sex månader med 
en råvaruoption med en motsvarande löptid skulle optionens tidsvärde fördelas till resultatet (dvs. 
periodiseras på ett systematiskt och rationellt sätt) under den sexmånadersperioden. Ett annat 
exempel är en säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet som säkras för 18 månader med 
en valutaoption, vilket skulle resultera i en fördelning av optionens tidsvärde under dessa 
18 månader. 

B6.5.30  Den säkrade postens egenskaper, inbegripet hur och när den säkrade posten påverkar resultatet, påverkar 
också den tidsperiod under vilken tidsvärdet för en option som säkrar en tidsrelaterad säkrad post 
periodiseras, en tidsperiod som är konsistent med den period under vilken optionens realvärde kan påverka 
resultatet i enlighet med säkringsredovisning. Om till exempel en ränteoption (ett räntetak) används för att 
ge skydd mot ökade räntekostnader på obligationer med rörlig ränta periodiseras tidsvärdet för detta 
räntetak till resultatet över samma period under vilken takets eventuella realvärde skulle påverka resultatet: 

a)  Om räntetaket säkrar räntehöjningar under de första tre åren av den totala löptiden för obligationer 
med rörlig ränta med en löptid på fem år periodiseras tidsvärdet för taket under de tre första åren. 

b)  Om räntetaket är en option med framskjuten start som säkrar räntehöjningar för år två och tre av 
den totala löptiden för obligationer med rörlig ränta med en löptid på fem år periodiseras tidvärdet 
för taket under år två och tre. 

B6.5.31  Redovisningen av optioners tidsvärde i enlighet med punkt 6.5.15 tillämpas också på en kombination av 
en köpt och en utfärdad option (varav en är en säljoption och den andra en köpoption) som på dagen för 
identifiering som ett säkringsinstrument har ett nettotidsvärde på noll (som vanligtvis kallas ”zero cost- 
collar”). I det fallet ska företaget redovisa eventuella förändringar i tidsvärde i övrigt totalresultat, trots att 
den ackumulerade förändringen i tidsvärde över hela perioden för säkringsförhållandet är noll. Om 
optionens tidsvärde avser 

a) en transaktionsrelaterad säkrad post skulle beloppet för tidsvärdet vid slutet av det säkringsför
hållande som justerar den säkrade posten eller som omklassificeras till resultatet (se punkt 6.5.15 b) 
vara noll, 

b)  en tidsrelaterad säkrad post är de periodiseringskostnader som har samband med tidsvärdet lika med 
noll. 

B6.5.32  Redovisningen av optioners tidsvärde i enlighet med punkt 6.5.15 ska tillämpas endast i den mån som 
tidsvärdet hänför sig till den säkrade posten (anpassat tidsvärde). En options tidsvärde hänför sig till den 
säkrade posten om de kritiska villkoren för optionen (t.ex. det nominella beloppet, löptiden och 
underliggande) är anpassade till den säkrade posten. Om de kritiska villkoren för en option och den 
säkrade posten inte är helt anpassade ska företaget därför beräkna det anpassade tidsvärdet, dvs. hur 
mycket av det tidsvärde som ingår i premien (faktiskt tidsvärde) som avser den säkrade posten (och därför 
bör behandlas i enlighet med punkt 6.5.15). Ett företag fastställer det anpassade tidsvärdet med hjälp av 
värdering av den option som skulle ha kritiska villkor som helt motsvarar den säkrade posten. 
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B6.5.33  Om det faktiska tidsvärdet och det anpassade tidsvärdet skiljer sig åt ska företaget fastställa det belopp som 
ackumulerats i en separat komponent i eget kapital i enlighet med punkt 6.5.15 enligt följande: 

a)  Om det faktiska tidsvärdet är högre än de anpassade tidsvärdet i början av säkringsförhållandet ska 
företaget 

i)  fastställa det belopp som ackumulerats i en separat komponent i eget kapital på grundval av det 
anpassade tidsvärdet, och 

ii)  ta hänsyn till skillnader i förändringarna i verkligt värde mellan de två tidsvärdena i resultatet. 

b)  Om det faktiska tidsvärdet är lägre än det anpassade tidsvärde i början av säkringsförhållandet ska 
företaget fastställa det belopp som ackumulerats i en separat komponent i eget kapital med 
hänvisning till den lägre av den ackumulerade förändringen i verkligt värde av 

i)  det faktiska tidsvärdet, och 

ii)  det anpassade tidsvärdet. 

Eventuella rester av förändringen i verkligt värde för det faktiska tidsvärdet ska redovisas i resultatet. 

Redovisning av terminsdelen av terminskontrakt och finansiella instruments valutabasisspread 

B6.5.34  Ett terminskontrakt kan anses vara relaterat till en tidsperiod eftersom dess terminsdel utgör avgifter för en 
tidsperiod (vilket är det innehåll som det fastställs för). De omständigheter som är relevanta för 
bedömningen av huruvida ett säkringsinstrument säkrar en transaktionsrelaterad eller tidsrelaterad säkrad 
post är egenskaperna hos den säkrade posten, inbegripet hur och när den påverkar resultatet. Därför ska 
ett företag bedöma typen av säkrad post (se punkterna 6.5.16 och 6.5.15 a) på grundval av den säkrade 
postens karaktär (oavsett om säkringsförhållandet är en kassaflödessäkring eller en säkring av verkligt 
värde): 

a)  Terminsdelen av ett terminskontrakt avser en transaktionsrelaterad säkrad post om den säkrade 
posten är en transaktion där terminsdelen utgör kostnaderna för denna transaktion. Ett exempel är 
när terminsdelen avser en säkrad post som leder till redovisning av en post vars första värdering 
innefattar transaktionskostnader (t.ex. ett företag säkrar ett varulagerinköp uttryckt i utländsk valuta, 
oavsett om det är en prognostiserad transaktion eller ett bindande åtagande, mot valutarisk och 
inkluderar transaktionskostnaderna i den första värderingen av varulagret). Som en följd av att 
inkludera terminsdelen i den första värderingen av den säkrade posten påverkar terminsdelen 
resultatet samtidigt som den säkrade posten. På samma sätt skulle ett företag som säkrar en 
försäljning av en råvara som är uttryckt i utländsk valuta mot valutarisk, oavsett om det gäller en 
prognostiserad transaktion eller ett bindande åtagande, inkludera terminsdelen som en del av den 
kostnad som har samband med denna försäljning (dvs. terminsdelen skulle redovisas i resultatet 
under samma period som intäkterna från den säkrade försäljningen). 

b)  Terminsdelen av ett terminskontrakt avser en tidsrelaterad säkrad post om den säkrade posten är 
sådan att terminsdelen är en kostnad för att erhålla skydd mot en risk under en viss tidsperiod (men 
den säkrade posten leder inte till en transaktion som inbegriper begreppet transaktionskostnader 
i enlighet med a). Till exempel om varulagret är säkrat mot förändringar i verkligt värde under sex 
månader med ett råvaruterminskontrakt med motsvarande löptid skulle terminsdelen av 
terminskontraktet fördelas till resultatet (dvs. periodiseras på ett systematiskt och rationellt sätt) under 
den sexmånadersperioden. Ett annat exempel är en säkring av en nettoinvestering i en 
utlandsverksamhet som säkras för 18 månader med ett valutaterminskontrakt, vilket skulle resultera 
i en fördelning av terminsdelen av terminskontraktet under dessa 18 månader. 
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B6.5.35  Egenskaperna för den säkrade posten, inbegripet hur och när den säkrade posten påverkar resultatet, 
påverkar också den tidsperiod under vilken terminsdelen av ett terminskontrakt som säkrar en tidsrelaterad 
säkrad post periodiseras, vilket är under den period som terminsdelen avser. Om exempelvis ett 
terminskontrakt säkrar en exponering för variabilitet i tremånaders räntesatser under en tremånadersperiod 
som börjar om sex månader periodiseras terminsdelen under den period som omfattar månaderna sju till 
nio. 

B6.5.36  Redovisningen av terminsdelen av ett terminskontrakt i enlighet med punkt 6.5.16 gäller också om 
terminsdelen är lika med noll vid den tidpunkt då terminskontraktet identifieras som säkringsinstrument. 
I det fallet ska företaget redovisa eventuella förändringar i verkligt värde som kan hänföras till terminsdelen 
i övrigt totalresultat, trots att ackumulerade förändringar i verkligt värde som är hänförliga till terminsdelen 
under den sammanlagda perioden av säkringsförhållandet är noll. Om terminsdelen av ett terminskontrakt 
avser 

a) en transaktionsrelaterad säkrad post, skulle beloppet för terminsdelen i slutet av det säkringsför
hållande som justerar den säkrade posten eller som omklassificeras till resultatet (se punkterna 
6.5.15 b och 6.5.16) vara noll, 

b)  en tidsrelaterad säkrad post, är det periodiseringsbelopp som hänförs till terminsdelen noll. 

B6.5.37  Redovisning av terminsdelen av terminskontrakt i enlighet med punkt 6.5.16 ska tillämpas endast i den 
mån som terminsdelen är hänförlig till den säkrade posten (anpassade terminsdelar). Terminsdelen av ett 
terminskontrakt är hänförligt till den säkrade posten om de kritiska villkoren för terminskontraktet (t.ex. 
det nominella beloppet, löptiden och underliggande) är anpassade till den säkrade posten. Om de kritiska 
villkoren för terminskontraktet och den säkrade posten inte är helt anpassade till varandra ska företaget 
fastställa den anpassade terminsdelen, dvs. hur mycket av den terminsdel som inkluderas i terminskontraktet 
(faktisk terminsdel) som avser den säkrade posten (och därför bör behandlas i enlighet med punkt 6.5.16). 
Ett företag fastställer den anpassade terminsdelen med hjälp av värdering av det terminskontrakt som skulle 
ha kritiska villkor som helt motsvarar den säkrade posten. 

B6.5.38  Om den faktiska terminsdelen och den anpassade terminsdelen skiljer sig åt ska företaget fastställa det 
belopp som ackumulerats i en separat komponent i eget kapital i enlighet med punkt 6.5.16 enligt 
följande: 

a)  Om det absoluta beloppet för den faktiska terminsdelen är högre än den anpassade terminsdelen 
i början av säkringsförhållandet ska företaget 

i)  fastställa det belopp som ackumulerats i en separat komponent i eget kapital på grundval av 
den anpassade terminsdelen, och 

ii)  ta hänsyn till skillnader i förändringarna i verkligt värde mellan de två terminsdelarna 
i resultatet. 

b)  Om det absoluta beloppet för den faktiska terminsdelen är lägre än den anpassade terminsdelen 
i början av säkringsförhållandet ska företaget fastställa det belopp som ackumulerats i en separat 
komponent i eget kapital med hänvisning till det lägre av den ackumulerade förändringen i verkligt 
värde av 

i)  det absoluta beloppet för den faktiska terminsdelen, och 

ii)  det absoluta beloppet för den anpassade terminsdelen. 

Eventuella rester av förändringen i verkligt värde för den faktiska terminsdelen ska redovisas i resultatet. 

B6.5.39  När ett företag avskiljer en valutabasisspread från ett finansiellt instrument och undantar den från 
identifieringen av det finansiella instrumentet som säkringsinstrumentet (se punkt 6.2.4 b) ska 
vägledningen i punkterna B6.5.34–B6.5.38 tillämpas på valutabasisspreaden på samma sätt som den 
tillämpas på terminsdelen av ett terminskontrakt. 
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Säkringar av en grupp av poster (avsnitt 6.6) 

Säkring av en nettoposition 

Möjlighet för säkringsredovisning och identifiering av en nettoposition 

B6.6.1 En nettoposition är möjlig för säkringsredovisning endast om ett företag säkrar på nettobasis i riskhanter
ingssyfte. Huruvida ett företag säkrar på detta sätt är ett faktum (och inte bara ett påstående eller 
dokumentation). Ett företag kan därför inte tillämpa säkringsredovisning på nettobasis enbart för att uppnå 
ett särskilt utfall i redovisningen om detta inte skulle återspegla företagets riskhanteringsmetod. Säkringen 
av nettopositioner måste ingå i en fastställd riskhanteringsstrategi. Detta skulle normalt godkännas av 
nyckelpersoner i ledande ställning i enlighet med IAS 24. 

B6.6.2  Exempelvis har företag A, vars funktionella valuta är den lokala valutan, ett bindande åtagande att betala 
150 000 UV för reklamkostnader under nio månader och ett bindande åtagande att sälja färdiga varor för 
150 000 UV under 15 månader. Företag A ingår ett derivat i utländsk valuta som regleras om nio månader 
under vilka det erhåller 100 UV och betalar 70 VE. Företag A har inga andra exponeringar mot UV. 
Företag A hanterar inte valutarisken på nettobasis. Därför kan företag A inte tillämpa säkringsredovisning 
i ett säkringsförhållande mellan derivatet i utländsk valuta och en nettoposition på 100 UV (bestående av 
150 000 UV för det bindande köpeåtagandet, dvs. reklamtjänster, och 149 900 UV [av de 150 000 UV] 
för företagets bindande försäljningsåtagande) under en niomånadersperiod. 

B6.6.3  Om företag A däremot skulle hantera valutarisken på nettobasis och inte ingick derivatet i utländsk valuta 
(eftersom det ökar dess valutariskexponering i stället för att minska den) skulle företaget vara i en naturligt 
säkrad position under nio månader. Denna säkrade position skulle vanligtvis inte återspeglas i de finansiella 
rapporterna eftersom transaktionerna redovisas under olika rapporteringsperioder i framtiden. Nollnettopo
sitionen skulle vara möjlig för säkringsredovisning endast om villkoren i punkt 6.6.6 är uppfyllda. 

B6.6.4  När en grupp av poster som utgör en nettoposition identifieras som en säkrad post ska ett företag 
identifiera den övergripande grupp av poster som omfattar de poster som kan utgöra nettopositionen. Ett 
företag får inte identifiera ett icke-specifikt abstrakt belopp för en nettoposition. Ett företag har exempelvis 
en grupp av bindande försäljningsåtaganden under nio månader på 100 UV och en grupp bindande 
köpåtaganden under 18 månader på 120 UV. Företaget kan inte identifiera ett abstrakt belopp för en 
nettoposition upp till 20 UV. I stället måste det identifiera ett bruttobelopp för inköp och ett bruttobelopp 
för försäljning som tillsammans ger upphov till den säkrade nettopositionen. Ett företag ska identifiera 
bruttopositioner som ger upphov till nettopositionen så att företaget kan uppfylla kraven för redovisning 
av kvalificerade säkringsförhållanden. 

Tillämpning av säkringseffektivitetskraven på en säkring av en nettoposition 

B6.6.5  När ett företag fastställer huruvida säkringseffektivitetskraven i punkt 6.4.1 c är uppfyllda när det säkrar en 
nettoposition ska det beakta de förändringarna i värdet på posterna i nettopositionen som har en liknande 
verkan som säkringsinstrumentet i samband med förändringarna i säkringsinstrumentets verkliga värde. Ett 
företag har exempelvis en grupp av bindande försäljningsåtaganden under nio månader på 100 UV och en 
grupp bindande köpåtaganden under 18 månader på 120 UV. Det säkrar valutarisken för nettopositionen 
på 20 UV med ett terminsväxelavtal på 20 UV. När det fastställs om säkringseffektivitetskraven i 
punkt 6.4.1 c är uppfyllda ska företaget beakta förhållandet mellan 

a)  förändringar i verkligt värde på terminsväxelavtalet tillsammans med de valutariskrelaterade 
förändringarna i de bindande försäljningsåtagandenas värde, och 

b)  de valutarisksrelaterade förändringarna i de bindande köpåtagandenas värde. 

B6.6.6  På motsvarande sätt, om företaget i exemplet i punkt B6.6.5 hade en nollnettoposition skulle det beakta 
sambandet mellan valutariskrelaterade förändringar i värdet av företagets bindande försäljningsåtaganden 
och valutariskrelaterade förändringar i värdet av företagets bindande köpåtaganden vid bedömning av 
huruvida säkringseffektivitetskraven i punkt 6.4.1 c är uppfyllda. 
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Kassaflödessäkringar som utgör en nettoposition 

B6.6.7  När ett företag säkrar en grupp av poster med riskpositioner som motverkar varandra (dvs. en 
nettoposition) beror berättigandet för säkringsredovisning på typen av säkring. Om säkringen är en säkring 
av verkligt värde kan nettopositionen vara möjlig som en säkrad post. Om säkringen däremot är en 
kassaflödessäkring kan nettopositionen endast vara möjlig som en säkrad post om den är en säkring av 
valutarisk och identifieringen av den nettopositionen anger den rapportperiod under vilken de 
prognostiserade transaktionerna väntas påverka resultatet samt deras art och volym. 

B6.6.8  Ett företag har exempelvis en nettoposition som består av ett bottenskikt på 100 UV från försäljning och 
ett bottenskikt på 150 UV från inköp. Både försäljning och inköp är uttryckta i samma utländska valuta. 
För att i tillräcklig mån specificera identifieringen av den säkrade nettopositionen anger företaget i den 
ursprungliga dokumentationen av säkringsförhållandet att försäljningen kan vara av produkt A eller 
produkt B och inköp kan vara av maskintyp A, maskintyp B och råmaterial A. Företaget specificerar också 
transaktionsvolymer för varje typ. Företaget dokumenterar att bottenskiktet av försäljning (100 UV) består 
av en prognostiserad försäljningsvolym av de första 70 UV av produkt A och de första 30 UV av 
produkt B. Om dessa försäljningsvolymer väntas påverka resultatet under olika rapportperioder skulle 
företaget inkludera detta i dokumentationen, till exempel de första 70 UV från försäljning av produkt A 
som förväntas påverka resultatet under den första rapportperioden och de första 30 UV från försäljning av 
produkt B som förväntas påverka resultatet under den andra rapportperioden. Företaget dokumenterar 
även att bottenskiktet av inköp (150 UV) utgörs av inköp av de första 60 UV av maskintyp A, de första 
40 UV av maskintyp B och de första 50 UV av råmaterial A. Om dessa inköpsvolymer väntas påverka 
resultatet under olika rapportperioder skulle företaget i dokumentationen inkludera en uppdelning av 
inköpsvolymerna enligt de rapportperioder under vilka de väntas påverka resultatet (i likhet med hur 
företaget dokumenterar försäljningsvolymen). Den prognostiserade transaktionen skulle exempelvis 
specificeras som 

a)  de första 60 UV inköp av maskintyp A som väntas påverka resultatet från den tredje rapportperioden 
under de tio kommande rapportperioderna, 

b)  de första 40 UV inköp av maskintyp B som väntas påverka resultatet från den fjärde rapportperioden 
under de 20 kommande rapportperioderna, och 

c)  de första 50 UV inköp av råmaterial A som väntas erhållas under den tredje rapportperioden och 
säljas, dvs. påverka resultatet, under den och nästa rapportperiod. 

En specificering av arten av de prognostiserade transaktionsvolymerna skulle omfatta aspekter såsom 
avskrivningsmönster för materiella anläggningstillgångar av samma slag om arten av dessa poster är sådan 
att avskrivningsmönstret kan variera beroende på hur företaget använder dessa poster. Om företaget 
exempelvis använder poster för maskintyp A i två olika produktionsprocesser som resulterar i linjär 
avskrivning över tio rapportperioder och en produktionsberoende metod skulle dess dokumentation av den 
prognostiserade inköpsvolymen av maskintyp A dela upp denna volym enligt vilket av dessa 
avskrivningsmönster som kommer att tillämpas. 

B6.6.9  För en kassaflödessäkring av en nettoposition ska de belopp som fastställts i enlighet med punkt 6.5.11 
omfatta förändringar i värdet av posterna i den nettoposition som har en liknande effekt som säkringsin
strumentet i samband med förändringar i verkligt värde på säkringsinstrumentet. Förändringarna i värdet 
av posterna i den nettoposition som har en liknande effekt som säkringsinstrumentet redovisas först när de 
transaktioner som de avser redovisas, exempelvis när en prognostiserad försäljning tas upp som intäkter. 
Ett företag har exempelvis en grupp mycket sannolika prognostiserade försäljningar om nio månader för 
100 UV och en grupp mycket sannolika prognostiserade inköp om 18 månader för 120 UV. Det säkrar 
valutarisken för nettopositionen på 20 UV med ett terminsväxelavtal på 20 UV. Vid fastställandet av de 
belopp som redovisas i den reserv som härrör från kassaflödessäkring i enlighet med punkt 6.5.11 a– 
6.5.11 b jämför företaget 

a)  förändringar i verkligt värde för valutaterminavtalet tillsammans med valutariskrelaterade 
förändringar i värdet av den mycket sannolika prognostiserade försäljningen med 
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b)  valutariskrelaterade förändringar i värdet av de mycket sannolika prognostiserade inköpen. 

Företaget redovisar dock endast belopp som hänför sig till valutaterminavtalet till dess att de mycket 
sannolika prognostiserade försäljningstransaktionerna redovisas i de finansiella rapporterna då vinster eller 
förluster på de prognostiserade transaktionerna redovisas (dvs. förändringen i värde som är hänförlig till en 
förändring i växelkursen mellan identifieringen av säkringsförhållandet och redovisningen av intäkterna). 

B6.6.10 Om företaget på motsvarande sätt i exemplet hade en nollnettoposition skulle det jämföra de valutariskre
laterade förändringarna i värdet av den mycket sannolika prognostiserade försäljningen med de valutariskre
laterade förändringarna i värdet av de mycket sannolika prognostiserade inköpen. Dessa belopp redovisas 
dock endast när de tillhörande prognostiserade transaktionerna redovisas i de finansiella rapporterna. 

Skikt av grupper av poster som identifieras som en säkrad post 

B6.6.11  Av samma skäl som anges i punkt B6.3.19 kräver identifiering av skiktkomponenter i grupper av befintliga 
poster en specifik identifiering av det nominella beloppet för den grupp av poster från vilken den säkrade 
skiktkomponenten definieras. 

B6.6.12  Ett säkringsförhållande kan omfatta skikt från flera olika grupper av poster. Till exempel i en säkring av en 
nettoposition i en grupp av tillgångar och en grupp av skulder kan säkringsförhållandet, i kombination, 
omfatta en skiktkomponent i gruppen av tillgångar och en skiktkomponent i gruppen av skulder. 

Redovisning av säkringsinstruments vinster eller förluster 

B6.6.13  Om poster är säkrade tillsammans som en grupp i en kassaflödessäkring kan de påverka olika poster 
i rapporten över resultat och övrigt totalresultat. Redovisningen av säkringsvinster eller -förluster i den 
rapporten beror på gruppen av poster. 

B6.6.14  Om gruppen av poster inte har några riskpositioner som motverkar varandra (exempelvis en grupp av 
valutakostnader som påverkar olika poster i rapporten över resultat och övrigt totalresultat som är säkrade 
mot valutarisk) ska det omklassificerade säkringsinstrumentets vinster eller förluster fördelas till de poster 
som påverkas av de säkrade posterna. Denna fördelning ska göras på ett systematiskt och rationellt sätt och 
ska inte leda till uppräkning av nettovinster eller -förluster till följd av ett enskilt säkringsinstrument. 

B6.6.15  Om gruppen av poster har riskpositioner som motverkar varandra (exempelvis en grupp försäljningar och 
kostnader uttryckta i utländsk valuta säkrade tillsammans mot en valutarisk) ska ett företag redovisa 
säkringsvinster eller -förluster i en separat post i rapporten över resultat och övrigt totalresultat. Ett 
exempel är en säkring av valutarisken för en nettoposition i valutaförsäljning på 100 UV och utgifter för 
valutakostnader på 80 UV med hjälp av ett terminsväxelavtal på 20 UV. Vinsten eller förlusten för det 
valutaterminsavtal som omklassificeras från den reserv som härrör från kassaflödessäkringen till resultatet 
(när nettopositionen påverkar resultatet) ska redovisas i en separat post från den säkrade försäljningen och 
säkrade kostnader. Om försäljningen sker under en tidigare period än kostnaderna värderas fortfarande 
försäljningsintäkterna enligt avistakursen i enlighet med IAS 21. Tillhörande säkringsvinst eller -förlust 
redovisas i en separat post så att resultatet återspeglar effekten av att säkra nettopositionen, med en 
motsvarande justering av den reserv som härrör från kassaflödessäkringen. När de säkrade kostnaderna 
påverkar resultatet under en senare period omklassificeras den säkringsvinst eller -förlust som tidigare 
redovisats i den reserv som härrör från kassaflödessäkringen på försäljningen till resultatet och redovisas 
som en separat post från sådana som inbegriper de säkrade kostnaderna, som värderas enligt avistakursen 
i enlighet med IAS 21. 

B6.6.16  För vissa typer av säkringar av verkligt värde är inte målet med säkringen i första hand att kvitta 
förändringar i verkligt värde för den säkrade posten, utan att ändra kassaflödena för den säkrade posten. 
Exempelvis kan ett företag säkra ränterisken för det verkliga värdet för ett skuldinstrument med fast ränta 
med en ränteswap. Företagets säkringsmål är att omvandla kassaflöden med fast ränta till kassaflöden med 
rörlig ränta. Detta mål återspeglas i redovisningen av säkringsförhållandet genom att öka den upplupna 
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nettoräntan på ränteswappen i resultatet. När det gäller en säkring av en nettoposition (exempelvis en 
nettoposition av en tillgång med fast ränta och en skuld med fast ränta) måste denna upplupna nettoränta 
redovisas i en separat post i rapporten över resultat och övrigt totalresultat. Detta för att undvika den 
uppblåsning av ett enskilt instruments nettovinst eller nettoförlust i bruttobelopp som motsvarar varandra 
och redovisa dem separat i olika poster (t.ex. så undviks en uppblåsning av en erhållen nettoränta på en 
enskild ränteswap till bruttoränteintäkter och bruttoräntekostnader på detta sätt). 

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (KAPITEL 7) 

Övergångsbetämmelser (avsnitt 7.2) 

Finansiella tillgångar som innehas för handel 

B7.2.1  På den första tillämpningsdagen för denna standard måste ett företag fastställa huruvida målet med 
företagets affärsmodell för att hantera sina finansiella tillgångar uppfyller villkoret i punkt 4.1.2 a eller 
villkoret i punkt 4.1.2A a eller huruvida en finansiell tillgång är möjlig för valet i punkt 5.7.5. I det syftet 
ska ett företag fastställa huruvida de finansiella tillgångarna motsvarar definitionen på finansiella tillgångar 
som innehas för handel som om företaget hade förvärvat tillgångarna på den första tillämpningsdagen. 

Nedskrivning 

B7.2.2  Vid övergången bör ett företag sträva efter att uppskatta kreditrisken vid det första redovisningstillfället 
genom att beakta alla rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller 
insatser. Ett företag behöver inte utföra någon omfattande informationssökning för att, vid tidpunkten för 
övergången, bedöma om det har förekommit betydande ökningar av kreditrisk sedan det första 
redovisningstillfället. Om ett företag inte kan göra denna bedömning utan onödiga kostnader eller insatser 
är punkt 7.2.20 tillämplig. 

B7.2.3  För att fastställa förlustreserven för finansiella instrument som ursprungligen redovisades (eller 
låneåtaganden eller finansiella garantiavtal som företaget blev avtalspart till) före den första 
tillämpningsdagen, både vid övergången och fram till dess att dessa poster tas bort från rapporten över 
finansiell ställning, ska företaget ta hänsyn till uppgifter som är relevanta för att fastställa eller uppskatta 
kreditrisken vid första redovisningstillfället. I syfte att bestämma eller uppskatta den ursprungliga 
kreditrisken kan ett företag beakta interna och externa uppgifter, inklusive portföljinformation, i enlighet 
med punkterna B5.5.1–B5.5.6. 

B7.2.4  Ett företag med få historiska uppgifter får använda uppgifter från interna rapporter och statistik (som kan 
ha uppkommit vid beslut om att lansera en ny produkt), uppgifter om liknande produkter eller en jämförel
segrupps historik för jämförbara finansiella instrument, om det är relevant. 

DEFINITIONER (BILAGA A) 

Derivat 

BA.1  Typiska exempel på derivat omfattar standardiserade futures samt termins-, swap- och optionsavtal. Ett 
derivat har vanligen ett nominellt belopp, som är ett belopp i en valuta, ett antal aktier, ett antal enheter 
i vikt eller volym eller andra enheter som anges i avtalet. En innehavare eller utfärdare av ett derivat måste 
emellertid inte investera eller erhålla det nominella beloppet när avtalet ingås. Alternativt kan ett derivat 
kräva en fastställd betalning eller betalning av ett belopp som kan ändras (men inte proportionellt med en 
förändring i underliggande till följd av en framtida händelse som inte har koppling till ett nominellt 
belopp). Ett avtal kan exempelvis kräva en fastställd betalning om 1 000 VE om sexmånaders LIBOR stiger 
med 100 räntepunkter. Ett sådant avtal är ett derivat även om ett nominellt belopp inte är angivet. 

BA.2  Definitionen av derivat i denna standard innefattar avtal som regleras brutto genom leverans av den 
underliggande posten (exempelvis ett terminskontrakt att köpa ett fastförräntat skuldinstrument). Ett 
företag kan ha ett avtal om att köpa eller sälja en icke-finansiell post som kan regleras netto med kontanter 
eller med något annat finansiellt instrument eller genom att byta finansiella instrument (exempelvis ett 
avtal att köpa eller sälja en råvara till ett fast pris vid en framtida tidpunkt). Ett sådant avtal faller inom 
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denna standards tillämpningsområde såvida det inte ingicks och fortsätter att innehas i syfte att leverera en 
icke-finansiell post i enlighet med företagets förväntade behov avseende förvärv, försäljning eller 
förbrukning. Standarden är dock tillämplig på sådana avtal för företagets förväntade inköps-, försäljnings- 
eller förbrukningsbehov om företaget gör en identifiering enligt punkt 2.5 (se punkterna 2.4–2.7). 

BA.3  En av de bestämmande egenskaperna för ett derivat är att det har en inledande nettoinvestering som är 
mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som skulle väntas reagera på ett liknande sätt på 
förändringar i marknadsfaktorer. Ett optionsavtal motsvarar definitionen eftersom premien är lägre än den 
investering som skulle krävas för att erhålla det underliggande finansiella instrument till vilket optionen är 
knuten. En valutaswap som kräver ett inledande byte av olika valutor med likvärdiga verkliga värden 
uppfyller definitionen eftersom den inledande nettoinvesteringen är noll. 

BA.4  Ett avistaköp eller en avistaförsäljning ger upphov till ett åtagande med fastställt pris mellan affärsdag och 
likviddag som uppfyller definitionen på ett derivat. På grund av åtagandets korta varaktighet redovisas det 
dock inte som ett derivat. I stället innehåller denna standard krav för särskild redovisning av sådana 
avistaavtal (se punkterna 3.1.2 och B3.1.3–B3.1.6). 

BA.5  Definitionen av ett derivat hänvisar till icke-finansiella variabler som inte är specifika för någon avtalspart. 
Dessa innefattar ett index över jordbävningsförluster i ett visst område och ett index över temperaturer i en 
viss stad. Icke-finansiella variabler som är specifika för en avtalspart är bland annat huruvida en brand som 
skadar eller förstör en tillgång som tillhör en avtalspart inträffar eller inte inträffar. En förändring i en icke- 
finansiell tillgångs verkliga värde är specifik för ägaren om det verkliga värdet inte bara återspeglar 
förändringar i marknadspriset på sådana tillgångar (en finansiell variabel) utan även tillståndet hos den 
specifika icke-finansiella tillgången (en icke-finansiell variabel). Om exempelvis en garanti för restvärdet på 
en viss bil exponerar garanten för risk för förändring i bilens fysiska skick är förändringen i det restvärdet 
specifik för ägaren av den bilen. 

Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel 

BA.6  Handel återspeglar i allmänhet aktiva och ofta återkommande köp och försäljningar och kategorin 
finansiella instrument som innehas för handel används i allmänhet i syfte att generera en vinst på grund av 
kortfristiga förändringar i priser eller handlares marginaler. 

BA.7  Finansiella skulder som innehas för handel innefattar 

a)  derivat som inte redovisas som säkringsinstrument, 

b)  förpliktelser att leverera finansiella tillgångar som lånats ut i en blankningsaffär (det vill säga av ett 
företag som säljer finansiella tillgångar som det har lånat och inte ännu äger), 

c)  finansiella skulder som uppkommer där avsikten är att återköpa dem på kort sikt (exempelvis ett 
noterat skuldinstrument som emittenten kan köpa tillbaka inom en nära framtid beroende på 
förändringarna i dess verkliga värde), och 

d)  finansiella skulder som ingår i en portfölj med identifierade finansiella instrument som förvaltas 
tillsammans och för vilka det finns bevis för ett nyligt mönster av kortfristiga realiseringar av vinst. 

BA.8  Det faktum att en skuld används för att finansiera handelsverksamhet innebär inte i sig att denna skuld 
innehas för handel. 

Bilaga C 

Ändringar av andra standarder 

Om inget annat anges ska ett företag tillämpa ändringarna i denna bilaga när det tillämpar IFRS 9, som utfärdades i juli 2014. 
Dessa ändringar införlivar med tillägg de ändringar som publicerades i bilaga C till IFRS 9 under 2009, 2010 och 2013. 
Ändringarna i denna bilaga införlivar också de ändringar som gjorts genom standarder som utfärdats innan IFRS 9 (2014), även 
om dessa andra standarder inte hade tvingande verkan vid tidpunkten då IFRS 9 (2014) utfärdades. Ändringarna i denna bilaga 
införlivar särskilt ändringarna i IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. 
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IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas 

C1  Punkt 29 ska ändras till följande lydelse, punkterna 39B, 39G och 39U ska utgå och punkterna 29A och 
39Y ska läggas till: 

29.  Det är tillåtet för ett företag att identifiera en tidigare redovisad finansiell tillgång som en finansiell 
tillgång som värderas till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt D19A. Företaget ska 
lämna upplysning om det verkliga värdet för finansiella tillgångar som sådant per datumet för 
identifieringen samt klassificeringen och det redovisade värdet i de föregående finansiella 
rapporterna. 

29A  Det är tillåtet för ett företag att identifiera en tidigare redovisad finansiell skuld som en finansiell 
skuld värderad till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt D19. Företaget ska lämna 
upplysning om det verkliga värdet för finansiella skulder som sådant per datumet för identifieringen 
samt klassificeringen och det redovisade värdet i de föregående finansiella rapporterna. 

39 B  [utgår] 

39G  [utgår] 

39U  [utgår] 

39Y  IFRS 9 Finansiella instrument, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 29, B1–B6, D1, D14, 
D15, D19 och D20, strök punkterna 39B, 39G och 39U och lade till punkterna 29A, B8–B8G, B9, 
D19A–D19C, D33, E1 och E2. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

C2  I bilaga B ska punkterna B1–B6 ändras till följande lydelse, och en rubrik och punkterna B8–B8G, och en 
ny rubrik och punkt B9, ska läggas till: 

B1  Ett företag ska tillämpa följande undantag: 

a)  borttagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder från rapporten över finansiell ställning 
(punkterna B2 och B3), 

b)  säkringsredovisning (punkterna B4–B6), 

c)  innehav utan bestämmande inflytande (punkt B7), 

d)  klassificering och värdering av finansiella tillgångar (punkterna B8–B8C), 

e)  nedskrivning av finansiella tillgångar (punkterna B8D–B8G), 

f)  inbäddade derivat (punkt B9), och 

g)  statliga lån (punkterna B10–B12). 

Borttagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder från rapporten över finansiell ställning 

B2  Utöver vad som tillåts enligt punkt B3 ska en förstagångstillämpare tillämpa kraven om borttagande 
från rapporten över finansiell ställning i IFRS 9 framåtriktat för transaktioner som sker på eller efter 
tidpunkten för övergång till IFRS. Exempelvis, om en förstagångstillämpare tog bort finansiella 
tillgångar som inte är derivat eller finansiella skulder som inte är derivat från rapporten över finansiell 
ställning enligt sina tidigare redovisningsprinciper till följd av en transaktion som skedde före 
tidpunkten för övergången till IFRS, ska förstagångstillämparen inte redovisa dessa tillgångar och 
skulder enligt IFRS (såvida de inte uppfyller kraven för redovisning till följd av en senare transaktion 
eller händelse). 

B3  Oaktat punkt B2 får ett företag tillämpa kraven för borttagande från rapporten över finansiell i IFRS 9 
retroaktivt från ett datum som företaget väljer, förutsatt att den information som behövs för att 
tillämpa IFRS 9 på finansiella tillgångar och finansiella skulder som togs bort från rapporten över 
finansiell ställning till följd av tidigare transaktioner erhölls vid den tidpunkt när dessa transaktioner 
redovisades för första gången. 
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Säkringsredovisning 

B4  Enligt kraven i IFRS 9, vid tidpunkten för övergången till IFRS, ska företaget 

a)  värdera alla derivat till verkligt värde, och 

b)  eliminera alla uppskjutna förluster och vinster som uppkommer för derivat som redovisades 
enligt tidigare redovisningsprinciper som om de vore tillgångar eller skulder. 

B5 Ett företag ska inte avspegla i sin rapport över ingående finansiell ställning enligt IFRS ett säkringsför
hållande som inte uppfyller säkringsredovisningskraven enligt IFRS 9 (exempelvis många säkringsför
hållanden där säkringsinstrumentet är en fristående utfärdad option eller en utfärdad nettooption, eller 
när den säkrade posten är en nettoposition i en kassaflödessäkring för en annan risk än valutarisk). 
Om ett företag dock identifierade en nettoposition som en säkrad post enligt tidigare redovisnings
principer kan det identifiera som en säkrad post enligt IFRS en enskild post i den nettopositionen, eller 
en nettoposition som uppfyller kraven i punkt 6.6.1 i IFRS 9, under förutsättning att det inte gör det 
senare än vid tidpunkten för övergång till IFRS. 

B6  Om ett företag före tidpunkten för övergång till IFRS hade identifierat en transaktion som en säkring, 
men säkringen inte uppfyller säkringsredovisningskraven i IFRS 9, ska företaget tillämpa 
punkterna 6.5.6 och 6.5.7 i IFRS 9 för att upphöra med säkringsredovisning. Transaktioner som 
ingicks före tidpunkten för övergång till IFRS ska inte identifieras som säkringar retroaktivt. 

Klassificering och värdering av finansiella instrument 

B8  Ett företag ska bedöma om en finansiell tillgång uppfyller villkoren i punkt 4.1.2 eller villkoren 
i punkt 4.1.2A i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid tidpunkten 
för övergång till IFRS. 

B8A  Om det är praktiskt ogenomförbart att bedöma modifieringen av elementet pengars tidsvärde 
i enlighet med punkterna B4.1.9B–B4.1.9D i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som 
föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS ska företaget bedöma egenskaperna hos de 
avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången på grundval av de fakta och omständigheter 
som förelåg vid tidpunkten för övergång till IFRS, utan beaktande av kraven avseende modifieringen 
av elementet pengars tidsvärde i punkterna B4.1.9B–B4.1.9D i IFRS 9. (I detta fall ska företaget också 
tillämpa punkt 42R i IFRS 7 men hänvisningarna till ”punkt 7.2.4 i IFRS 9” ska tolkas som 
hänvisningar till denna punkt och hänvisningar till ”första redovisningen av finansiella tillgångar” ska 
tolkas som ”vid tidpunkten för övergång till IFRS”.) 

B8B  Om det är praktiskt ogenomförbart att bedöma huruvida det verkliga värdet för rättighet till förtida 
inlösen är obetydligt i enlighet med punkt B4.1.12 c i IFRS 9 på grundval av de fakta och 
omständigheter som föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS ska företaget bedöma 
egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången på grundval av de fakta 
och omständigheter som förelåg vid tidpunkten för övergång till IFRS utan hänsyn till undantaget för 
rättighet till förtida inlösen i punkt B4.1.12 i IFRS 9. (I detta fall ska företaget också tillämpa punkt 
42S i IFRS 7 men hänvisningarna till ”punkt 7.2.5 i IFRS 9” ska tolkas som hänvisningar till denna 
punkt och hänvisningar till ”första redovisningen av finansiella tillgångar” ska tolkas som ”vid 
tidpunkten för övergång till IFRS”.) 

B8C  Om det är praktiskt ogenomförbart (enligt definitionen i IAS 8) för ett företag att retroaktivt tillämpa 
effektivräntemetoden i IFRS 9 ska det verkliga värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella 
skulden vid tidpunkten för övergång till IFRS vara det nya redovisade bruttovärdet för denna 
finansiella tillgång eller det nya upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden vid 
tidpunkten för övergång till IFRS. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar 

B8D  Ett företag ska tillämpa nedskrivningskraven i avsnitt 5.5 i IFRS 9 retroaktivt om inte annat följer av 
punkterna 7.2.15 och 7.2.18–7.2.20 i den standarden. 
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B8E  Vid tidpunkten för övergång till IFRS ska företaget använda rimliga och verifierbara uppgifter som är 
tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser för att fastställa kreditrisken vid den tidpunkt då de 
finansiella instrumenten redovisades för första gången (eller för låneåtaganden och finansiella 
garantiavtal, den tidpunkt då företaget blev part i ett oåterkalleligt åtagande i enlighet med 
punkt 5.5.6 i IFRS 9) och jämföra den med kreditrisken vid tidpunkten för övergång till IFRS (se 
punkterna B7.2.2–B7.2.3 i IFRS 9). 

B8F För att avgöra om det har skett en betydande ökning av kreditrisken efter det första redovisnings
tillfället kan ett företag tillämpa 

a)  kraven i punkt 5.5.10 och B5.5.27–B5.5.29 i IFRS 9, och 

b)  den motbevisbara presumtionen i punkt 5.5.11 i IFRS 9 för avtalsenliga betalningar som 
förfallit till betalning med mer än 30 dagar om ett företag kommer att tillämpa nedskriv
ningskraven genom att identifiera betydande ökningar av kreditrisk efter det första redovisnings
tillfället för dessa finansiella instrument på grundval information om förfall till betalning. 

B8G  Om det, vid tidpunkten för övergång till IFRS, för avgörande om det föreligger en betydande ökning 
av kreditrisk sedan den första redovisningen av ett finansiellt instrument skulle krävas onödiga 
kostnader eller insatser ska företaget redovisa en förlustreserv till ett belopp motsvarande förväntade 
kreditförluster för återstående löptid vid varje balansdag till dess att detta finansiella instrument tas 
bort från rapporten över finansiell ställning (såvida inte det finansiella instrumentet har låg kreditrisk 
vid balansdagen, i vilket fall punkt B8E a är tillämplig). 

Inbäddade derivat 

B9  En förstagångstillämpare ska bedöma huruvida ett inbäddat derivat ska avskiljas från värdkontraktet 
och redovisas som derivat i enlighet med de villkor som gällde på den senare av den dag då företaget 
för första gången ingick kontraktet och den dag då en ny bedömning krävs i enlighet med punkt 
B4.3.11 i IFRS 9. 

C3  I bilaga D ska punkterna D1, D14, D15, D19 och D20 och rubriken ovanför D19 ändras till följande 
lydelse och punkterna D19A–D19C och, efter punkt D32, en rubrik och punkt D33 ska läggas till. 

D1  Ett företag kan välja att använda ett eller flera av följande undantag: 

a)  … 

j)  identifiering av tidigare redovisade finansiella instrument (punkt D19–D19C), 

k)  … 

r)  samarbetsarrangemang (punkt D31), 

s)  avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas (punkt D32), och 

t)  identifiering av avtal att köpa eller sälja en icke-finansiell post (punkt D33). 

Ett företag ska inte tillämpa dessa undantag analogt på andra poster. 

D14  När ett företag upprättar separata finansiella rapporter krävs enligt IAS 27 att det ska redovisa sina 
innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag antingen 

a)  till anskaffningsvärde, eller 

b)  i enlighet med IFRS 9. 
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D15  Om en förstagångstillämpare värderar ett sådant innehav till anskaffningsvärde enligt IAS 27 ska det 
värdera detta innehav till ett av följande belopp i sin separata rapport över periodens ingående 
finansiella ställning enligt IFRS: 

a)  Anskaffningsvärde fastställt enligt IAS 27, eller 

b)  antaget anskaffningsvärde. Det antagna anskaffningsvärdet för sådant innehav ska vara dess 

i)  verkliga värde per företagets tidpunkt för övergång till IFRS i dess separata finansiella 
rapporter, eller 

ii)  redovisade värde enligt tidigare redovisningsprinciper per den tidpunkten. 

En förstagångstillämpare kan välja antingen (i) eller (ii) ovan för att värdera sitt innehav i varje 
dotterföretag, joint venture eller intresseföretag som det väljer att värdera till antaget 
anskaffningsvärde. 

Identifiering av tidigare redovisade finansiella instrument 

D19  IFRS 9 tillåter att en finansiell skuld (såvida den uppfyller vissa kriterier) får identifieras som en 
finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet. Trots detta krav tillåts ett företag att 
identifiera, per tidpunkten för övergång till IFRS, en finansiell skuld som värderad till verkligt värde 
via resultatet förutsatt att skulden uppfyller kriterierna i punkt 4.2.2 i IFRS 9 vid denna tidpunkt. 

D19A  Ett företag kan identifiera en finansiell tillgång som värderad till verkligt värde via resultatet 
i enlighet med punkt 4.1.5 i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid 
tidpunkten för övergång till IFRS. 

D19B  Ett företag kan identifiera en investering i ett egetkapitalinstrument till verkligt värde via övrigt 
totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5 i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som 
föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS. 

D19C  För en finansiell skuld som identifieras som en finansiell skuld till verkligt värde via resultatet ska 
ett företag fastställa huruvida den behandling som anges i punkt 5.7.7 i IFRS 9 skulle medföra en 
bristande överensstämmelse i resultatet baserat på de fakta och omständigheter som råder vid 
tidpunkten för övergång till IFRS. 

Värdering till verkligt värde av finansiella tillgångar eller finansiella skulder vid det första 
redovisningstillfället 

D20  Oaktat kraven i punkterna 7 och 9 kan ett företag tillämpa kraven i punkt B5.1.2A b i IFRS 9 
framåtriktat för transaktioner som ingås vid eller efter tidpunkten för övergång till IFRS. 

Identifiering av avtal att köpa eller sälja en icke-finansiell post 

D33  IFRS 9 medger att vissa avtal att köpa eller sälja icke-finansiella poster får identifieras vid avtalets 
ingående som värderade till verkligt värde via resultatet (se punkt 2.5 i IFRS 9). Trots detta krav tillåts 
ett företag att identifiera, per datumet för övergång till IFRS, avtal som redan finns vid denna 
tidpunkt som värderade till verkligt värde via resultatet, men endast om de uppfyller kraven i 
punkt 2.5 i IFRS 9 vid den tidpunkten och företaget identifierar alla liknande avtal. 

C4  I bilaga E ska en rubrik och punkterna E1 och E2 läggas till: 

Undantag från kravet att räkna om jämförande information för IFRS 9 

E1  Om företagets första rapportperiod enligt IFRS börjar före den 1 januari 2019 och företaget tillämpar 
den fullständiga versionen av IFRS 9 (som utfärdades 2014) behöver den jämförande informationen 
i företagets första finansiella rapporter enligt IFRS inte uppfylla kraven i IFRS 7 Finansiella instrument: 
Upplysningar eller den fullständiga versionen av IFRS 9 (som utfärdades 2014), i den mån som de 
upplysningar som krävs enligt IFRS 7 hänför sig till poster inom tillämpningsområdet för IFRS 9. För 
sådana företag ska hänvisningar till ”tidpunkten för övergång till IFRS” i fråga om IFRS 7 och IFRS 9 
(2014) endast innebära början av den första rapportperioden enligt IFRS. 
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E2  Ett företag som väljer att presentera jämförande information som inte uppfyller kraven i IFRS 7 och 
den fullständiga versionen av IFRS 9 (som utfärdades 2014) under sitt första år efter övergången ska 

a)  tillämpa kraven i sina tidigare redovisningsprinciper i stället för kraven i IFRS 9 på jämförande 
information om poster som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 9, 

b)  upplysa om detta tillsammans med den grund som använts för att upprätta informationen, 

c)  behandla varje justering mellan rapporten över finansiell ställning på jämförelseperiodens 
balansdag (dvs. den rapport över finansiell ställning som innehåller jämförande information enligt 
tidigare redovisningsprinciper) och rapporten över finansiell ställning vid början av den första 
rapportperioden enligt IFRS (dvs. den första period som innehåller information som uppfyller 
IFRS 7 och den fullständiga versionen av IFRS 9 [som utfärdades 2014]) som en följd av ett byte 
av redovisningsprincip och lämna de upplysningar som krävs enligt punkt 28 a–e och 28 f i) 
i IAS 8; punkt 28 f i är bara tillämplig på belopp som lämnas i rapporten över finansiell ställning 
på jämförelseperiodens balansdag, 

d)  tillämpa punkt 17 c i IAS 1 för att lämna ytterligare upplysningar när en tillämpning av de 
särskilda kraven i IFRS inte är tillräcklig för att göra det möjligt för användare att förstå effekten 
av vissa transaktioner, andra händelser och villkor på företagets finansiella ställning och 
finansiella resultat. 

IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar 

C5  Punkt 6 ska ändras till följande lydelse och punkt 63C ska läggas till. 

6.  Denna standard tillämpas inte på sådana aktierelaterade ersättningar genom vilka företaget erhåller 
eller köper varor eller tjänster enligt avtal som ligger inom tillämpningsområdet för punkterna 8–10 
i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering (enligt omarbetning 2003) [fotnot borttagen] eller 
punkterna 2.4–2.7 i IFRS 9 Finansiella instrument. 

63C  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 6. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det 
tillämpar IFRS 9. 

IFRS 3 Rörelseförvärv 

C6  Punkterna 16, 42, 53, 56 och 58 ska ändras till följande lydelse och punkterna 64A, 64D och 64H ska 
utgå och punkt 64L ska läggas till. 

16.  I vissa situationer medger standarder olika redovisning beroende på hur ett företag klassificerar eller 
identifierar en viss tillgång eller skuld. Exempel på klassificeringar eller identifieringar som 
förvärvaren ska göra med utgångspunkt i relevanta förhållanden som föreligger per 
förvärvstidpunkten omfattar, men är inte begränsade till 

a)  klassificering av vissa finansiella tillgångar och skulder som värderade till verkligt värde via 
resultatet eller till upplupet anskaffningsvärde, eller som en finansiell tillgång som värderas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat enligt IFRS 9 Finansiella instrument, 

b)  identifiering av ett derivatinstrument som ett säkringsinstrument i enlighet med IFRS 9, och 

c)  bedömning av huruvida ett inbäddat derivat bör avskiljas från värdkontraktet enligt IFRS 9 
(vilket är en fråga om ”klassificering”, som termen används i denna standard). 

42.  Vid stegvis rörelseförvärv ska förvärvaren omvärdera de tidigare egetkapitalandelarna i det 
förvärvade företaget till dess verkliga värde per förvärvstidpunkten och redovisa den eventuellt 
uppkomna vinsten eller förlusten i resultatet eller övrigt totalresultat, enligt vad som är lämpligt. 
Under tidigare rapportperioder kan förvärvaren ha redovisat förändringar i värdet på sin egetkapi
talandel i det förvärvade företaget i övrigt totalresultat. Om så är fallet ska det belopp som 
redovisades i övrigt totalresultat redovisas utifrån samma grund som skulle krävas om förvärvaren 
genast hade avyttrat den tidigare egetkapitalandelen. 
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53.  Förvärvsrelaterade kostnader är kostnader som förvärvaren ådrar sig vid genomförande av ett 
rörelseförvärv. Dessa kostnader omfattar ersättning till den som förmedlar en affär, arvoden för 
rådgivning, juridisk hjälp, bokföring, värdering och övriga arvoden för konsulttjänster, allmänna ad
ministrationskostnader, däribland utgifter för en avdelning som hanterar förvärv, samt kostnader för 
registrering och emission av värdepapper. Förvärvaren ska redovisa utgifter i samband med 
förvärvet som kostnader under de perioder då de uppkommer och tjänsterna erhålls, med ett 
undantag. Kostnaderna för att emittera skuldebrev och värdepapper ska redovisas enligt IAS 32 och 
IFRS 9. 

56.  Efter den första redovisningen och fram till dess att förpliktelsen regleras, annulleras eller förfaller 
ska förvärvaren värdera en eventualförpliktelse som redovisas i ett rörelseförvärv till det högre 
värdet av 

a)  det belopp som skulle redovisas enligt IAS 37, och 

b)  det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumulerade 
belopp av inkomst som redovisas i enlighet med principerna i IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder. 

Detta krav tillämpas inte på avtal som redovisas i enlighet med IFRS 9. 

58.  Vissa förändringar i det verkliga värdet för villkorad köpeskilling som förvärvaren redovisar efter 
förvärvstidpunkten kan uppkomma på grund av ytterligare information som förvärvaren erhållit 
efter den tidpunkten om fakta och förhållanden som förelåg per förvärvstidpunkten. Sådana 
förändringar justeras under värderingsperioden enligt punkterna 45–49. När det gäller förändringar 
som uppkommer från händelser efter förvärvstidpunkten, exempelvis uppfyllande av ett resultatmål, 
uppnående av en viss aktiekurs eller uppnående av en milstolpe i ett FoU-projekt, är dessa 
emellertid inte justeringar under värderingsperioden. Förvärvaren ska redovisa förändringar i det 
verkliga värdet för villkorad köpeskilling som inte är justeringar under värderingsperioden enligt 
nedan: 

a)  … 

Annan villkorad köpeskilling som 

i)  faller inom tillämpningsområdet för IFRS 9 ska värderas till verkligt värde per varje 
balansdag och förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet i enlighet med IFRS 
9, 

ii)  inte faller inom tillämpningsområdet för IFRS 9 ska värderas till verkligt värde per varje 
balansdag och förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet. 

64 A  [utgår] 

64D  [utgår] 

64H  [utgår] 

64L  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 16, 42, 53, 56, 58 och B41 och strök 
punkterna 64A, 64D och 64H. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

C7  I bilaga B ska punkt B41 ändras till följande lydelse: 

B41  Förvärvaren ska inte redovisa en separat värdejustering per förvärvstidpunkten för tillgångar 
förvärvade i ett rörelseförvärv som värderas till verkligt värde per förvärvstidpunkten eftersom 
effekterna av osäkerhet i fråga om framtida kassaflöden finns med i beräkningen av det verkliga 
värdet. Exempelvis, eftersom det enligt denna standard krävs att förvärvaren värderar förvärvade 
fordringar, inklusive lån, till deras verkliga värden per förvärvstidpunkten i redovisningen av ett 
rörelseförvärv redovisar förvärvaren inte en separat värdejustering för de avtalsenliga kassaflöden som 
bedöms vara osäkra per den tidpunkten eller en förlust för förväntade kreditförluster. 

IFRS 4 Försäkringsavtal 

C8  [Ej tillämplig på krav] 
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C9  Punkterna 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35 och 45 ska ändras till följande lydelse, punkt 41C, 41D och 41F ska utgå 
och punkt 41H ska läggas till:  

3. Denna standard behandlar inte andra aspekter av försäkringsgivares redovisning, såsom redovisning av 
finansiella tillgångar som försäkringsgivare innehar och finansiella skulder utfärdade av 
försäkringsgivare (se IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, IFRS 7 och IFRS 9 Finansiella 
instrument), utom i övergångsbestämmelserna i punkt 45.  

4. Ett företag ska inte tillämpa denna standard på 

a)  … 

d)  finansiella garantiavtal, såvida emittenten inte tidigare uttryckligen har försäkrat att han betraktar 
sådana avtal som försäkringsavtal och har använt den redovisning som är tillämplig på 
försäkringsavtal, då emittenten får välja att tillämpa antingen IAS 32, IFRS 7 och IFRS 9 eller 
denna standard på sådana finansiella garantiavtal; emittenten har möjlighet att göra detta val för 
varje avtal, men valet för varje avtal är oåterkalleligt, 

e)  …  

7. IFRS 9 kräver att ett företag avskiljer vissa inbäddade derivat från värdkontraktet, värderar dem till 
deras verkliga värde och innefattar förändringar i deras verkliga värde i resultatet. IFRS 9 tillämpas på 
derivat som är inbäddade i ett försäkringsavtal såvida inte det inbäddade derivatet i sig självt är ett 
försäkringsavtal.  

8. Som ett undantag från kraven i IFRS 9 behöver en försäkringsgivare inte avskilja, och värdera till 
verkligt värde, en försäkringstagares möjlighet att återköpa ett försäkringsavtal för ett fast belopp (eller 
för ett belopp baserat på ett fast belopp och en ränta), även om lösenpriset skiljer sig från det 
redovisade värdet på den försäkringsskuld som är värd. Kraven i IFRS 9 gäller dock en säljoption eller en 
återköpsoption som är inbäddad i ett försäkringsavtal om återköpsvärdena varierar i förhållande till 
förändringen i en finansiell variabel (såsom en aktiekurs, ett råvarupris eller ett index), eller en icke- 
finansiell variabel som inte är specifik för någon avtalspart. Dessa krav gäller dessutom även om 
ägarens förmåga att utnyttja en säljoption eller en återköpsoption utlöses av en förändring i en sådan 
variabel (till exempel en säljoption som kan utnyttjas om ett aktiemarknadsindex når en angiven nivå).  

12. För att dela upp ett avtal ska försäkringsgivaren 

a)  tillämpa denna standard på försäkringsdelen, 

b)  tillämpa IFRS 9 på depositionsdelen.  

34. Vissa försäkringsavtal innehåller både en diskretionär del och en garantidel. Utfärdaren av ett sådant 
avtal 

a)  … 

d)  ska, om avtalet innehåller ett inbäddat derivat som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 9, 
tillämpa IFRS 9 på det inbäddade derivatet. 

e)  … 

Diskretionära delar i finansiella instrument 

35.  Kraven i punkt 34 gäller även ett finansiellt instrument som innehåller en diskretionär del. Dessutom: 

a)  Om utfärdaren klassificerar hela den diskretionära delen som en skuld ska den göra 
förlustprövning enligt punkterna 15–19 på hela avtalet (det vill säga både garantidelen och den 
diskretionära delen); utfärdaren behöver inte bestämma det belopp som skulle uppkomma vid 
tillämpning av IFRS 9 på garantidelen. 
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b)  Om utfärdaren klassificerar hela eller delar av den delen som en separat del av eget kapital, ska 
skulden som redovisas för hela avtalet inte vara mindre än det belopp som skulle uppkomma 
om IFRS 9 tillämpades på garantidelen. Det beloppet ska innefatta realvärdet för en option att 
återköpa avtalet, men behöver inte innefatta dess tidsvärde om punkt 9 undantar denna option 
från värdering till verkligt värde. Utfärdaren behöver inte lämna information om det belopp 
som skulle bli resultatet av att tillämpa IFRS 9 på garantidelen, inte heller behöver den redovisa 
det beloppet separat. Dessutom behöver inte utfärdaren fastställa det beloppet om den totala 
skulden som redovisas är påtagligt högre. 

c)  … 

41C  [utgår] 

41D  [utgår] 

41F  [utgår] 

41H  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35, 45, bilaga A och 
punkterna B18–B20, och strök punkterna 41C, 41D och 41F. Ett företag ska tillämpa dessa 
ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

45.  Trots vad som sägs i punkt 4.4.1 i IFRS 9, när en försäkringsgivare byter redovisningsprinciper för 
försäkringsskulder, tillåts den, men måste inte, omklassificera vissa eller alla av sina finansiella 
tillgångar så att de värderas till verkligt värde via resultatet. Denna omklassificering är tillåten om en 
försäkringsgivare byter redovisningsprinciper när den först tillämpar denna standard och om den 
senare gör ett byte av principer som är tillåtet enligt punkt 22. Denna omklassificering är ett byte av 
redovisningsprincip och IAS 8 är tillämplig. 

C10  I bilaga A ska den definierade termen ”depositionsandel” ändras till följande lydelse: 

Depositionsandel  En del av ett avtal som inte redovisas som derivat enligt IFRS 9 och som skulle ligga 
inom tillämpningsområdet för IFRS 9 om det vore ett separat instrument. 

C11  I bilaga B ska punkterna B18–B20 ändras till följande lydelse: 

B18  De följande är exempel på avtal som är försäkringsavtal om överföringen av försäkringsrisk är 
betydande: 

a)  … 

g)  Kreditförsäkring som stadgar att angivna betalningar ska göras för att ersätta ägaren för en 
förlust som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall 
enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren för ett skuldinstrument. Sådana avtal skulle kunna 
ha olika rättsliga utformningar, som till exempel i form av finansiell garanti, vissa typer av 
remburser, kreditderivat eller försäkringsavtal. Även om dessa avtal uppfyller definitionen för ett 
försäkringsavtal uppfyller de emellertid även definitionen för ett finansiellt garantiavtal i IFRS 9 
och omfattas av tillämpningsområdet för IAS 32 [fotnot borttagen] och IFRS 9, och inte denna 
standard (se punkt 4 d). Om emellertid en emittent av finansiella garantiavtal tidigare 
uttryckligen har försäkrat att denne betraktar sådana avtal som försäkringsavtal och har använt 
den redovisning som är tillämplig på försäkringsavtal, får emittenten välja att tillämpa antingen 
IAS 32 [fotnot borttagen] och IFRS 9 eller denna standard på sådana finansiella garantiavtal. 

h)  … 

B19  Följande är exempel på poster som inte är försäkringsavtal: 

a)  … 

e)  Derivat som exponerar en part för finansiell risk men inte försäkringsrisk, eftersom de kräver 
att den parten gör en betalning endast grundat på förändringar i en eller flera angivna räntor, 
pris på ett finansiellt instrument, råvarupris, valutakurs, pris- eller ränteindex, en kreditvärdighet 
eller ett kreditindex eller någon annan variabel, förutsatt att det när det gäller en icke-finansiell 
variabel variabeln inte är specifik för någon av avtalsparterna (se IFRS 9). 

29.11.2016 L 323/122 Europeiska unionens officiella tidning SV     



f)  En kreditrelaterad garanti (eller remburs, kreditderivat eller kreditförsäkringsavtal) som kräver 
betalningar även om ägaren inte har drabbats av någon förlust på grund av gäldenärens 
underlåtenhet att göra betalningar i rätt tid (se IFRS 9). 

g)  … 

B20  Om de avtal som beskrivs i punkt B19 ger upphov till finansiella tillgångar eller finansiella skulder, 
ligger de inom tillämpningsområdet för IFRS 9. Detta innebär bland annat att avtalsparterna använder 
vad som ibland kallas ”deposit accounting”, som innebär följande 

a)  ... 

IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter 

C12  Punkt 5 ska ändras till följande lydelse, punkterna 44F och 44J ska utgå och punkt 44K ska läggas till: 

5.  Värderingskraven i denna standard [fotnot borttagen] är inte tillämpliga på följande tillgångar, som 
faller under respektive standards tillämpningsområde, vare sig som enskilda tillgångar eller som delar 
av en avyttringsgrupp: 

a)  … 

c)  finansiella tillgångar som omfattas av IFRS 9 Finansiella instrument. 

d)  … 

44F  [utgår] 

44 J  [utgår] 

44 K  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 5 och strök punkterna 44F och 44J. Ett företag 
ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar 

C13  Punkterna 2–5, 8–11, 14, 20, 28–30, 36 och 42C–42E ska ändras till följande lydelse, punkterna 12, 12A, 
16, 22–24, 37, 44E, 44F och 44H–44J, 44N, 44S–44W och 44Y ska utgå och flera rubriker och 
punkterna 5A, 10A, 11A, 11B, 12B–12D, 16A, 20A, 21A–21D, 22A–22C, 23A–23F, 24A–24G, 
35A–35N, 42I–42S, 44Z och 44ZA ska läggas till.  

2. Principerna i denna standard kompletterar principerna för redovisning, värdering och klassificering av 
finansiella tillgångar och finansiella skulder i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, och IFRS 9 
Finansiella instrument. 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

3.  Denna standard ska tillämpas av alla företag för alla typer av finansiella instrument, förutom följande: 

a)  De innehav i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures som redovisas i enlighet med IFRS 
10 Koncernredovisning, IAS 27 Separata finansiella rapporter eller IAS 28 Innehav i intresseföretag och 
joint ventures. I vissa fall kräver eller tillåter emellertid IFRS 10, IAS 27 eller IAS 28 att ett företag 
redovisar ett innehav i ett dotterföretag, intresseföretag eller joint venture i enlighet med IFRS 9. 
I dessa fall ska företagen tillämpa kraven i denna standard. Företag ska även tillämpa denna 
standard på alla derivat avseende innehav i dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures, 
såvida inte derivatet uppfyller definitionen av ett egetkapitalinstrument i IAS 32. 

b)  … 
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d)  Försäkringsavtal enligt definitionen i IFRS 4 Försäkringsavtal. Denna standard ska dock tillämpas 
på derivat som är inbäddade i försäkringsavtal om IFRS 9 kräver att företaget redovisar dem 
separat. Dessutom ska en emittent tillämpa denna standard på finansiella garantiavtal om 
emittenten tillämpar IFRS 9 vid redovisning och värdering av avtalen, men ska tillämpa IFRS 4 
om emittenten väljer, i enlighet med punkt 4 d i IFRS 4, att tillämpa IFRS 4 vid redovisning och 
värdering av dem. 

e)  Finansiella instrument, avtal och förpliktelser enligt transaktioner avseende aktierelaterade 
ersättningar på vilka IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar, tillämpas, förutom att denna standard 
tillämpas på avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 9. 

f)  … 

4.  Denna standard tillämpas på finansiella instrument oavsett om de redovisats i rapporten över finansiell 
ställning eller inte. Redovisade finansiella instrument innefattar finansiella tillgångar och finansiella 
skulder som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 9. Finansiella instrument som inte redovisats 
i rapporten över finansiell ställning innefattar vissa finansiella instrument som, även om de faller 
utanför tillämpningsområdet för IFRS 9, faller inom tillämpningsområdet för denna standard. 

5.  Denna standard tillämpas på avtal om att köpa eller sälja en icke-finansiell post som omfattas av 
tillämpningsområdet för IFRS 9. 

5A  Upplysningskraven för kreditrisk i punkt 35A–35N tillämpas på de rättigheter som IFRS 15 Intäkter 
från avtal med kunder anger ska redovisas i enlighet med IFRS 9, i syfte att redovisa nedskrivningsvinster 
eller -förluster. Varje hänvisning till finansiella tillgångar eller finansiella instrument i dessa punkter ska 
inbegripa dessa rättigheter såvida inte annat anges. 

8.  De redovisade värdena för var och en av följande kategorier, enligt definitionen i IFRS 9, ska anges 
i rapporten över finansiell ställning eller i not: 

a)  Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, med ytterligare uppdelning på 
i) de som vid första redovisningstillfället eller därefter har identifierats som sådana i enlighet 
med punkt 6.7.1 i IFRS 9 och ii) de som obligatoriskt värderas till verkligt värde via 
resultatet i enlighet med IFRS 9. 

b)– d)  [utgår] 

e)  Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet, med ytterligare uppdelning på i) 
de som vid första redovisningstillfället eller därefter har identifierats som sådana i enlighet 
med punkt 6.7.1 i IFRS 9 och ii) de som motsvarar definitionen av att innehas för handel 
i IFRS 9. 

f)  Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. 

g)  Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. 

h)  Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat, med ytterligare 
uppdelning på (i) finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat 
i enlighet med punkt 4.1.2A i IFRS 9 och (ii) investeringar i egetkapitalinstrument som är 
identifierade som sådana vid första redovisningstillfället i enlighet med punkt 5.7.5 i IFRS 9. 

Finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 

9.  Om företaget har identifierat som värderad till verkligt värde via resultatet en finansiell tillgång (eller 
grupp av finansiella tillgångar) som annars skulle värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 
eller upplupet anskaffningsvärde, ska företaget lämna upplysning om 

a)  den maximala exponeringen för kreditrisk (se punkt 36 a) för en finansiell tillgång (eller grupp 
av finansiella tillgångar) i slutet av rapporteringsperioden, 
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b)  det belopp till vilket varje hänförligt kreditderivat eller liknande instrument minskar den 
maximala exponeringen för kreditrisk (se punkt 36 b), 

c)  storleken på förändringar, under perioden och ackumulerat, i den finansiella tillgångens (eller 
gruppen av finansiella tillgångar) verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisk för 
den finansiella tillgången bestämt antingen 

i)  … 

d)  storleken på förändringen i verkligt värde för hänförliga kreditderivat eller liknande instrument 
som har uppkommit under perioden och ackumulerat sedan den finansiella tillgången 
identifierades. 

10.  Om företaget har identifierat en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via resultatet 
i enlighet med punkt 4.2.2 i IFRS 9 och är skyldigt att redovisa effekterna av förändringar i skuldens 
kreditrisk i övrigt totalresultat (se punkt 5.7.7 i IFRS 9) ska det lämna upplysning om 

a)  storleken på förändringar, ackumulerat, i verkligt värde på den finansiella skulden som härrör 
från förändringarna i kreditrisk för den skulden (se punkterna B5.7.13–B5.7.20 i IFRS 9 för 
vägledning om fastställande av effekterna av förändringar i skuldens kreditrisk), 

b)  skillnaden mellan den finansiella skuldens redovisade värde och det belopp som företaget enligt 
kontraktet skulle betala på förfallodagen till innehavaren av förpliktelsen, 

c)  varje överföring av ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital under perioden, inklusive 
skälen för sådana överföringar, 

d)  om en skuld tas bort från rapporten över finansiell ställning under perioden, det belopp 
(i förekommande fall) som redovisas i övrigt totalresultat som realiserades vid borttagande från 
rapporten över finansiell ställning. 

10A  Om ett företag har identifierat en finansiell skuld som värderad till verkligt värde via resultatet 
i enlighet med punkt 4.2.2 i IFRS 9 och är skyldigt att redovisa alla förändringar i det verkliga 
värdet för den skulden (inklusive effekterna av förändringar i skuldens kreditrisk) i resultatet (se 
punkterna 5.7.7 och 5.7.8 i IFRS 9) ska det lämna upplysning om 

a)  storleken på förändringar, under perioden och ackumulerat, i verkligt värde på den finansiella 
skulden som härrör från förändringarna i den skuldens kreditrisk (se punkterna B5.7.13– 
B5.7.20 i IFRS 9 för vägledning om fastställande av effekterna av förändringar i skuldens 
kreditrisk), och 

b)  skillnaden mellan den finansiella skuldens redovisade värde och det belopp som företaget enligt 
kontraktet skulle betala på förfallodagen till innehavaren av förpliktelsen, 

11.  Företaget ska också lämna upplysningar om följande: 

a)  En detaljerad beskrivning av de metoder som använts för att uppfylla kraven i punkterna 9 c, 
10 a och 10A a och punkt 5.7.7 a i IFRS 9, inklusive en förklaring till varför metoden är 
lämplig. 

b)  Om företaget anser att de upplysningar som det har lämnat, antingen i rapporten över finansiell 
ställning eller i noterna, för att uppfylla kraven i punkt 9 c, 10 a eller 10A a eller 
punkt 5.7.7 a i IFRS 9 inte rättvist representerar den förändring i det verkliga värdet för den 
finansiella tillgången eller finansiella skulden som är hänförlig till förändringar i kreditrisk, 
skälen till denna slutsats och de faktorer som företaget anser är relevanta. 
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c)  En detaljerad redogörelse för den eller de metoder som används för att avgöra om redovisning 
av effekterna av förändringar i skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat skulle skapa eller 
förstärka en bristande överensstämmelse i resultatet (se punkterna 5.7.7 och 5.7.8 i IFRS 9). 
Om ett företag är skyldigt att redovisa effekterna av förändringar i skuldens kreditrisk 
i resultatet (se punkt 5.7.8 i IFRS 9) måste upplysningarna innehålla en detaljerad beskrivning 
av det ekonomiska förhållande som beskrivs i punkt B5.7.6 i IFRS 9. 

Investeringar i egetkapitalinstrument som identifieras som värderade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat 

11A  Om företaget har identifierat investeringar i egetkapitalinstrument som värderade till verkligt 
värde via övrigt totalresultat, enligt vad som är tillåtet enligt punkt 5.7.5 i IFRS 9, ska det lämna 
upplysningar om 

a)  vilka investeringar i egetkapitalinstrument som har identifierats som värderade till verkligt 
värde via övrigt totalresultat, 

b)  skälen till att använda detta alternativ, 

c)  det verkliga värdet för varje sådan investering i slutet av rapportperioden, 

d)  utdelningar som redovisats under perioden, med separat angivelse av de investeringar som 
tagits bort från rapporten över finansiell ställning under rapportperioden och de som rör 
investeringar som innehas per rapportperiodens slut, 

e)  varje överföring av ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital under perioden, inklusive 
skälen för sådana överföringar. 

11B  Om ett företag tog bort investeringar i egetkapitalinstrument som värderade till verkligt värde via 
övrigt totalresultat från rapporten över finansiell ställning under rapportperioden ska det lämna 
upplysning om 

a)  skälen till avyttringen av investeringarna, 

b)  det verkliga värdet för investeringarna vid tidpunkten för borttagandet från rapporten över 
finansiell ställning, 

c)  den ackumulerade vinsten eller förlusten vid avyttringen. 

12–12A  [utgår] 

12B  Ett företag ska upplysa om det, under den aktuella perioden eller under tidigare rapportperioder, 
har omklassificerat finansiella tillgångar i enlighet med punkt 4.4.1 i IFRS 9. För varje sådant fall 
ska företaget lämna upplysningar om 

a)  tidpunkten för omklassificeringen, 

b)  en detaljerad redogörelse av den ändrade affärsmodellen och en kvalitativ beskrivning av 
dess inverkan på företagets finansiella rapporter, 

c)  summan av omklassificeringarna för varje kategori. 

12C  För varje rapportperiod efter omklassificeringen fram till borttagande från rapporten över 
finansiell ställning ska företaget lämna upplysningar om följande för tillgångar som omklassi
ficerats från verkligt värde via resultatet så att de värderas till upplupet anskaffningsvärde eller 
verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 4.4.1 i IFRS 9: 

a)  Den effektivränta som fastställs på dagen för omklassificeringen. 

b)  De ränteintäkter som redovisas. 
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12D  Om ett företag, sedan den senaste årsredovisningen, har omklassificerat finansiella tillgångar från 
verkligt värde via övrigt totalresultat så att de värderas till upplupet anskaffningsvärde eller från 
verkligt värde via resultatet så att de värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde 
via övrigt totalresultat ska det lämna upplysningar om 

a)  det verkliga värdet för de finansiella tillgångarna per rapportperiodens slut, och 

b)  den vinst eller förlust i verkligt värde som skulle ha redovisats i resultatet eller i övrigt 
totalresultat under rapportperioden om de finansiella tillgångarna inte hade omklassificerats. 

14.  Företaget ska lämna följande upplysningar om 

a)  det redovisade värdet för finansiella tillgångar som lämnats som säkerhet för skulder och 
eventualförpliktelser, inklusive belopp som har omklassificerats i enlighet med 
punkt 3.2.23 a i IFRS 9, och 

b)  villkor och förutsättningar för ianspråktagande av tillgångarna. 

16.  [utgår] 

16A  Det redovisade värdet på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat 
i enlighet med punkt 4.1.2A i IFRS 9 minskas inte genom en förlustreserv och ett företag ska inte 
redovisa förlustreserven separat i rapporten över finansiell ställning som en minskning av det 
redovisade värdet av den finansiella tillgången. Ett företag ska dock lämna upplysningar om 
förlustreserven i noterna till de finansiella rapporterna. 

20.  Ett företag ska lämna upplysningar om följande intäktsposter, kostnadsposter, vinster eller 
förluster antingen i rapporten över totalresultat eller i not: 

a)  nettovinster eller nettoförluster på 

i)  finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultatet, med separat angivelse av de finansiella tillgångar eller finansiella skulder 
som vid första redovisningstillfället har identifierats som sådana eller därefter 
i enlighet med punkt 6.7.1 i IFRS 9, och de finansiella tillgångar eller finansiella 
skulder som är obligatoriskt värderade till verkligt värde via resultatet i enlighet 
med IFRS 9 (exempelvis finansiella skulder som uppfyller definitionen av innehas 
för handel i IFRS 9); för finansiella skulder som identifieras som värderade till 
verkligt värde via resultatet ska företaget separat redovisa det belopp avseende 
vinst eller förlust som redovisas i övrigt totalresultat och det belopp som 
redovisas i resultatet, 

ii)– iv)  [utgår] 

v)  finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde, 

vi)  finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, 

vii)  investeringar i egetkapitalinstrument identifierade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5 i IFRS 9, 

viii)  finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet 
med punkt 4.1.2A i IFRS 9, med separat angivelse av det vinstbelopp eller 
förlustbelopp som redovisats i övrigt totalresultat under perioden och det belopp 
som omklassificerats vid borttagande från ackumulerat övrigt totalresultat till 
resultatet för perioden. 
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b)  summa ränteintäkter och summa räntekostnader (beräknade enligt effektivräntemetoden) för 
finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller som värderas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A i IFRS 9 (som visar 
beloppen separat), eller finansiella skulder som inte redovisas till verkligt värde via 
resultatet. 

c)  avgiftsintäkter och -kostnader (andra än belopp som räknats med vid bestämmande av 
effektivränta) som härrör från 

i)  finansiella tillgångar och finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde via 
resultatet, och 

ii)  depositions- och annan förvaltningsverksamhet som innebär hållande eller 
investeringar av tillgångar åt personer, stiftelser, pensionsplaner eller andra institut. 

d)  [utgår] 

e)  [utgår] 

20A  Ett företag ska lämna en analys av de resultat som redovisas i rapporten över totalresultat till följd 
av borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde, med separat angivelse av vinster och förluster från borttagande från 
rapporten över finansiell ställning av sådana finansiella tillgångar. Dessa upplysningar ska 
innehålla skälen till borttagande av dessa finansiella tillgångar. 

Säkringsredovisning 

21A  Ett företag ska tillämpa upplysningskraven i punkterna 21B–24F på de riskexponeringar som ett 
företag säkrar och för vilka det väljer att tillämpa säkringsredovisning. Upplysningar om säkringsre
dovisning ska innehålla uppgifter om 

a)  företagets riskhanteringsstrategi och hur den tillämpas för att hantera risker, 

b)  hur företagets risksäkring kan påverka belopp, tidpunkt och osäkerhet i fråga om företagets 
framtida kassaflöden, och 

c)  den effekt som säkringsredovisning har haft på företagets rapport över finansiell ställning, 
rapport över totalresultat och redogörelse för förändringar i eget kapital. 

21B  Ett företag ska lämna de upplysningar som krävs i en enda not eller separat avsnitt i sina finansiella 
rapporter. Ett företag behöver dock inte upprepa information som redan finns på annan plats, under 
förutsättning att denna information införlivas genom hänvisning i de finansiella rapporterna till andra 
rapporter, exempelvis ledningens kommentarer eller riskrapportering, som finns tillgängliga för 
användarna av de finansiella rapporterna på samma villkor och vid samma tidpunkt. Utan den 
information som införlivas genom hänvisning är de finansiella rapporterna ofullständiga. 

21C  När punkterna 22A–24F kräver att företaget avskiljer lämnade upplysningar enligt riskkategori ska 
företaget bestämma varje kategori på grundval av de riskexponeringar som ett företag beslutar att 
säkra och för vilka säkringsredovisning tillämpas. Ett företag ska fastställa riskkategorier 
genomgående för alla upplysningar om säkringsredovisning. 

21D  I syfte att uppnå målen i punkt 21A ska ett företag (såvida inte annat anges nedan) avgöra hur pass 
detaljerade upplysningar det ska lämna, hur stor vikt som ska fästas på olika aspekter av 
upplysningskraven, lämplig aggregeringsnivå eller uppdelningsnivå, och om användare av finansiella 
rapporter behöver ytterligare information för att kunna utvärdera den kvantitativa information som 
lämnas. Ett företag ska använda samma aggregeringsnivå eller uppdelningsnivå som det använder för 
upplysningskrav för relaterad information i denna standard och IFRS 13 Värdering till verkligt värde. 
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Riskhanteringsstrategi 

22.  [utgår] 

22A  Ett företag ska förklara sin riskhanteringsstrategi för varje kategori av riskexponeringar som det 
beslutar att säkra och för vilka säkringsredovisning tillämpas. Denna förklaring bör göra det möjligt 
för användarna av de finansiella rapporterna att bedöma (till exempel) 

a)  hur varje risk uppstår, 

b)  hur företaget hanterar varje risk; detta inbegriper huruvida företaget säkrar en post i sin helhet 
för alla risker eller säkrar en riskkomponent (eller komponenter) i en post och varför, 

c)  omfattningen av de riskexponeringar som företaget hanterar. 

22B  För att uppfylla kraven i punkt 22A bör informationen omfatta (men är inte begränsad till) en 
beskrivning av 

a)  de säkringsinstrument som används (och hur de används) för att säkra riskexponeringar, 

b) hur företaget fastställer det ekonomiska sambandet mellan den säkrade posten och säkringsin
strumentet för bedömning av säkringens effektivitet, och 

c)  hur företaget fastställer säkringskvoten och vad källorna till säkringsineffektivitet är. 

22C  Om ett företag identifierar en specifik riskkomponent i en säkrad post (se punkt 6.3.7 i IFRS 9) ska 
det lämna, förutom de upplysningar som krävs enligt punkterna 22A och 22B, kvalitativa eller 
kvantitativa uppgifter om 

a)  hur företaget bestämt den riskkomponent som identifieras som den säkrade posten (inklusive 
en beskrivning av karaktären på sambandet mellan riskkomponenten och posten som helhet), 
och 

b)  hur riskkomponenten förhåller sig till posten i sin helhet (t.ex. den identifierade 
riskkomponenten har tidigare i genomsnitt omfattat 80 procent av förändringarna i verkligt 
värde för posten som helhet). 

Belopp, tidpunkter och osäkerhet beträffande framtida kassaflöden 

23.  [utgår] 

23A  Såvida det inte är undantaget enligt punkt 23C ska ett företag lämna kvantitativ information per 
riskkategori för att göra det möjligt för användarna av de finansiella rapporterna att bedöma villkoren 
för säkringsinstrument och hur de påverkar storleken på och tidpunkten samt riskerna för framtida 
kassaflöden från företaget. 

23B  För att uppfylla kraven i punkt 23A ska företaget lämna en uppdelning som upplyser om 

a)  en profil av tidpunkterna av det nominella beloppet för säkringsinstrumentet, och 

b)  i tillämpliga fall, det genomsnittliga priset eller kursen (t.ex. lösen- eller terminspriser osv.) för 
säkringsinstrumentet. 
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23C  I situationer där ett företag ofta återställer (dvs. upphör med och startar om) säkringsförhållanden 
eftersom både säkringsinstrumentet och den säkrade posten ofta ändras (dvs. företaget använder en 
dynamisk process där både exponeringen och det säkringsinstrument som används för att förvalta 
denna exponering inte är desamma under lång tid – som i exemplet i punkt B6.5.24 b i IFRS 9) ska 
företaget 

a)  vara undantaget från att lämna de upplysningar som krävs enligt punkterna 23A och 23B, 

b)  lämna följande upplysningar: 

i)  Information om vilken den ultimata riskhanteringsstrategin är i förhållande till dessa 
säkringsförhållanden. 

ii)  En beskrivning av hur det återspeglar företagets riskhanteringsstrategi med hjälp av 
säkringsredovisning och identifiering av dessa särskilda säkringsförhållanden. 

iii)  En uppgift om hur ofta säkringsförhållanden upphör och startas om som en del av 
företagets process för dessa säkringsförhållanden. 

23D  Ett företag ska per riskkategori lämna en beskrivning av de källor till säkringsineffektivitet som 
väntas påverka säkringsförhållandet under dess löptid. 

23E  Om andra källor till säkringsineffektivitet framträder i ett säkringsförhållande ska företaget lämna 
upplysning om dessa källor per riskkategori och förklara resulterande säkringsineffektivitet. 

23F  Vid kassaflödessäkringar ska ett företag lämna en beskrivning av eventuella prognostiserade 
transaktioner för vilka säkringsredovisning använts tidigare, men som inte längre väntas inträffa. 

Effekterna av säkringsredovisning på företagets finansiella ställning och resultat 

24.  [utgår] 

24 A  Ett företag ska i tabellform lämna upplysning om följande belopp relaterade till poster som är 
identifierade som säkringsinstrument separat per riskkategori för varje typ av säkring (säkring av 
verkligt värde, kassaflödessäkring eller säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet): 

a)  Det redovisade värdet av säkringsinstrument (finansiella tillgångar separat från finansiella 
skulder). 

b)  Den post i rapporten över finansiell ställning som omfattar säkringsinstrumentet. 

c)  Den förändring i verkligt värde för säkringsinstrumentet som används för redovisning av 
säkringsineffektivitet för perioden. 

d)  Säkringsinstrumentens nominella belopp (inklusive t.ex. ton eller kubikmeter). 

24B  Ett företag ska i tabellform lämna upplysning om följande belopp för säkrade poster separat per 
riskkategori för säkringstyper enligt följande: 

a)  För säkringar av verkligt värde: 

i)  Det redovisade värdet av den säkrade post som redovisas i rapporten över finansiell 
ställning (som redovisar tillgångar separat från skulder). 

ii)  Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post 
som ingår i det redovisade värdet av den säkrade posten som redovisas i rapporten över 
finansiell ställning (som redovisar tillgångar separat från skulder). 
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iii)  Den post i rapporten över finansiell ställning som innefattar den säkrade posten. 

iv)  Den förändring i verkligt värde för den säkrade posten som används för redovisning av 
säkringsineffektivitet för perioden. 

v)  Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde 
i rapporten över finansiell ställning för säkrade poster som man har upphört att justera 
för att säkra vinster och förluster i enlighet med punkt 6.5.10 i IFRS 9. 

b)  För kassaflödessäkringar och säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet: 

i) Förändringen i värdet av den säkrade post som används för redovisning av säkringsinef
fektivitet för perioden (dvs. vid kassaflödessäkringar, den värdeförändring som används 
för att fastställa den redovisade säkringsineffektiviteten i enlighet med punkt 6.5.11 c 
i IFRS 9). 

ii) De saldon i den reserv som härrör från säkring av kassaflöden och valutaomräknings
reserven för att fortsätta med säkringar som redovisas i enlighet med punkterna 6.5.11 
och 6.5.13 a i IFRS 9. 

iii)  De saldon som återstår i den reserv som härrör från säkring av kassaflöden och 
valutaomräkningsreserven från säkringsförhållanden där säkringsredovisning inte längre 
tillämpas. 

24C  Ett företag ska i tabellform lämna upplysning om följande belopp separat per riskkategori för 
säkringstyper enligt följande: 

a)  För säkringar av verkligt värde: 

i)  Säkringsineffektivitet – dvs. skillnaden mellan säkringsvinster eller -förluster på 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten – som redovisas i resultatet (eller i övrigt 
totalresultat för säkringar av ett egetkapitalinstrument för vilket företaget har valt att 
redovisa förändringar i verkligt värde i övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5 
i IFRS 9). 

ii) Den post i rapporten över totalresultat som omfattar den redovisade säkringsineffek
tiviteten. 

b)  För kassaflödessäkringar och säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet: 

i)  Säkringsvinster eller -förluster under rapportperioden som redovisades i övrigt 
totalresultat. 

ii)  Säkringsineffektivitet som redovisas i resultatet. 

iii) Den post i rapporten över totalresultat som omfattar den redovisade säkringsineffek
tiviteten. 

iv)  Det belopp som omklassificerats från den reserv som härrör från säkring av kassaflöden 
eller valutaomräkningsreserven till resultatet som en omklassificeringsjustering (se IAS 1) 
(med åtskillnad mellan belopp för vilka säkringsredovisning tidigare använts, men för 
vilka säkrade framtida kassaflöden inte längre förväntas uppkomma, och belopp som har 
överförts eftersom den säkrade posten har påverkat resultatet). 

v)  Den post i rapporten över totalresultat som omfattar omklassificeringsjusteringen (se 
IAS 1). 

vi)  När det gäller säkringar av nettopositioner, säkringsvinster eller -förluster som redovisats 
i en separat post i rapporten över totalresultat (se punkt 6.6.4 i IFRS 9). 
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24D  När den volym säkringsförhållanden som undantaget i punkt 23C gäller inte är representativ för 
normala volymer under perioden (dvs. att volymen på balansdagen inte återspeglar volymerna 
under perioden) ska ett företag upplysa om detta och skälen till varför det anser att volymerna inte 
är representativa. 

24E  Ett företag ska göra en avstämning av varje komponent i eget kapital och en analys av övrigt 
totalresultat i enlighet med IAS 1 som tillsammans 

a)  åtminstone gör åtskillnad mellan de belopp som avser upplysningarna i punkt 24C b i och 
24C b iv samt de belopp som redovisas i enlighet med punkt 6.5.11 d i och 6.5.11 d iii 
i IFRS 9, 

b)  gör åtskillnad mellan de belopp som hör samman med tidsvärdet för optioner som säkrar 
transaktionsrelaterade säkrade poster och de belopp som hör samman med tidsvärdet för 
optioner som säkrar tidsrelaterade säkrade poster när ett företag redovisar en options tidsvärde 
i enlighet med punkt 6.5.15 i IFRS 9, och 

c) gör åtskillnad mellan de belopp som avser terminsdelar av terminskontrakt och valutabasis
spreaden för finansiella instrument som säkrar transaktionsrelaterade säkrade poster, och de 
belopp som avser terminsdelar av terminskontrakt och valutabasisspreaden för finansiella 
instrument som säkrar tidsrelaterade säkrade poster när ett företag redovisar dessa belopp 
i enlighet med punkt 6.5.16 i IFRS 9. 

24F  Ett företag ska lämna de upplysningar som krävs i punkt 24E separat per riskkategori. Denna 
uppdelning av risk kan lämnas i noterna till de finansiella rapporterna. 

Möjligheten att identifiera en kreditexponering som värderad till verkligt värde via resultatet 

24G  Om ett företag identifierade ett finansiellt instrument, eller en del av det, som värderat till verkligt 
värde via resultatet eftersom det använder ett kreditderivat för att hantera kreditrisken för detta 
finansiella instrument ska det lämna upplysning om följande: 

a)  För kreditderivat som använts för att hantera kreditrisker för finansiella instrument som är 
identifierade som värderade till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 6.7.1 i IFRS 9, 
en avstämning av det nominella värdet och det verkliga värdet i början och slutet av perioden. 

b)  Den vinst eller förlust som redovisats i resultatet vid identifieringen av ett finansiellt instrument, 
eller en del av det, som värderat till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 6.7.1 
i IFRS 9. 

c)  När man upphör att värdera det finansiella instrument, eller en del av det, till verkligt värde via 
resultatet, det finansiella instrumentets verkliga värde som har blivit det nya redovisade värdet 
i enlighet med punkt 6.7.4 b i IFRS 9 och tillhörande nominella värde eller kapitalbelopp (med 
undantag för tillhandahållande av jämförande information i enlighet med IAS 1 behöver ett 
företag inte fortsätta med denna upplysning under efterföljande perioder). 

28.  I vissa fall redovisar ett företag inte vinst eller förlust vid första redovisningstillfället för en finansiell 
tillgång eller finansiell skuld, eftersom det verkliga värdet varken styrks av ett noterat pris på en aktiv 
marknad för en identisk tillgång eller skuld (dvs. indata på Nivå 1) eller baseras på en 
värderingsteknik som endast använder uppgifter från observerbara marknader (se punkt B5.1.2A 
i IFRS 9). I sådana fall ska företaget för varje klass av finansiella tillgångar eller finansiella skulder 
lämna upplysning om 

a)  sina redovisningsprinciper för att i resultatet redovisa skillnaden mellan det verkliga värdet vid 
första redovisningstillfället och transaktionspriset i syfte att återspegla en förändring av faktorer 
(inklusive tid) som marknadsaktörer skulle beakta vid prissättning av tillgången eller skulden (se 
punkt B5.1.2A b i IFRS 9), 
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b)  den ackumulerade skillnad som ännu inte redovisats i resultatet vid periodens början och slut 
samt en avstämning av förändringar i saldot avseende denna skillnad, 

c)  varför företaget drog slutsatsen att transaktionspriset inte var det bästa uttrycket för det verkliga 
värdet, samt en beskrivning av beläggen för det verkliga värdet. 

29.  Upplysningar om verkligt värde behöver inte lämnas 

a)  … 

b)  [utgår] 

c)  … 

30.  I det fall som beskrivs i punkt 29 c ska ett företag lämna information som gör det möjligt för 
användarna av de finansiella rapporterna att göra egna bedömningar om omfattningen av eventuella 
skillnader mellan de redovisade värdena för dessa kontrakt och deras verkliga värden, innefattande 

a)  … 

Kreditrisk 

Tillämpningsområde och mål 

35 A  Ett företag ska tillämpa upplysningskraven i punkterna 35F–35N på finansiella instrument för vilka 
nedskrivningskraven i IFRS 9 tillämpas. Dock omfattas 

a)  För kundfordringar, avtalstillgångar och leasingfordringar: Punkt 35J gäller de kundfordringar, 
avtalstillgångar eller leasingfordringar för vilka förväntade kreditförluster för återstående löptid 
redovisas i enlighet med punkt 5.5.15 i IFRS 9, om dessa finansiella tillgångar modifieras mer 
än 30 dagar efter förfallodagen. 

b)  Punkt 35K b gäller inte leasingfordringar. 

35 B  Kreditrisksupplysningar som lämnas i enlighet med punkterna 35F–35N ska göra det möjligt för 
användarna av de finansiella rapporterna att förstå kreditriskens effekter på storlek, tidpunkt och 
risker beträffande framtida kassaflöden. För att uppnå detta mål ska kreditriskupplysningar 
tillhandahålla följande: 

a)  Information om företagets kreditriskhanteringsmetoder och hur de förhåller sig till redovisning 
och värdering av förväntade kreditförluster, inklusive metoder, antaganden och uppgifter som 
används för att värdera förväntade kreditförluster. 

b)  Kvantitativ och kvalitativ information som gör det möjligt för användarna av de finansiella 
rapporterna att bedöma beloppen i de finansiella rapporterna till följd av förväntade 
kreditförluster, inklusive förändringar i förväntade kreditförluster och skälen till dessa 
förändringar. 

c)  Information om ett företags kreditriskexponering (dvs. den kreditrisk som är förbunden med 
företagets finansiella tillgångar och åtaganden om att bevilja kredit), inklusive betydande 
kreditriskkoncentrationer. 

35C  Ett företag behöver inte upprepa information som redan har lämnats på annan plats, under 
förutsättning att denna information införlivas genom hänvisning i de finansiella rapporterna till 
andra rapporter, exempelvis ledningens kommentarer eller riskrapportering som finns tillgängliga 
för användarna av de finansiella rapporterna på samma villkor och vid samma tidpunkt. Utan den 
information som införlivas genom hänvisning är de finansiella rapporterna ofullständiga. 
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35D  I syfte att uppnå målen i punkt 35B ska ett företag (om inte annat anges) överväga hur pass 
detaljerade upplysningar det ska lämna, hur stor vikt som ska fästas på olika aspekter av 
upplysningskraven, lämplig aggregeringsnivå eller uppdelningsnivå, och huruvida användarna av 
finansiella rapporter behöver ytterligare information för att kunna utvärdera den kvantitativa 
information som lämnas. 

35E  Om de upplysningar som lämnats i enlighet med punkterna 35F–35N är otillräckliga för att uppnå 
målen i punkt 35B ska ett företag lämna de ytterligare upplysningar som behövs för att uppfylla 
dessa mål. 

Metoder för kreditriskhantering 

35F  Ett företag ska förklara sina metoder för kreditriskhantering och hur de förhåller sig till redovisning 
och värdering av förväntade kreditförluster. För att uppfylla detta mål ska ett företag lämna 
upplysningar som hjälper användarna av de finansiella rapporterna att förstå och utvärdera 

a)  hur ett företag fastställde huruvida kreditrisken för finansiella instrument har ökat betydligt 
sedan det första redovisningstillfället, inbegripet, om och hur 

i)  finansiella instrument anses ha en låg kreditrisk i enlighet med punkt 5.5.10 i IFRS 9, 
inklusive de klasser av finansiella instrument som det gäller, och 

ii)  presumtionen i punkt 5.5.11 i IFRS 9, om att det har skett betydande ökningar av 
kreditrisk efter det första redovisningstillfället när finansiella tillgångar har förfallit till 
betalning med mer än 30 dagar, har motbevisats, 

b)  ett företags definitioner av fallissemang, inbegripet skälen till valet av dessa definitioner, 

c)  hur instrumenten grupperades om förväntade kreditförluster värderades på kollektiv basis, 

d)  hur ett företag fastställt att finansiella tillgångar är kreditförsämrade finansiella tillgångar, 

e)  företagets principer för bortskrivningar, inklusive indikatorer på att det inte finns några rimliga 
förväntningar på återbetalning och information om principer för finansiella tillgångar som är 
avskrivna men som fortfarande omfattas av efterlevnadsåtgärder, och 

f)  hur kraven i punkt 5.5.12 i IFRS 9 om modifiering av avtalsenliga kassaflöden för finansiella 
tillgångar har tillämpats, inklusive hur ett företag 

i)  avgör om kreditrisken för en finansiell tillgång som har modifierats medan förlustreserven 
värderades till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster för återstående löptid har 
ökat i sådan omfattning att förlustreserven återgår till att värderas till ett belopp 
motsvarande 12 månaders förväntade kreditförluster i enlighet med punkt 5.5.5 i IFRS 9, 
och 

ii)  övervakar i vilken utsträckning förlustreserven för finansiella tillgångar som uppfyller 
kriterierna i led i därefter värderas på nytt till ett belopp motsvarande förväntade 
kreditförluster för återstående löptid i enlighet med punkt 5.5.3 i IFRS 9. 

35G  Ett företag ska förklara vilka indata, antaganden och beräkningsmetoder som använts för att tillämpa 
kraven i avsnitt 5.5 i IFRS 9. För detta ändamål ska ett företag lämna upplysning om följande: 

a)  Grunden till indatan och antagandena samt de beräkningsmetoder som används för att: 

i)  Värdera 12 månaders och kreditförluster och förväntade kreditförluster för återstående 
löptid. 

ii)  Fastställa huruvida kreditrisken för finansiella instrument har ökat betydligt sedan det 
första redovisningstillfället. 

iii)  Fastställa huruvida en finansiell tillgång är en kreditförsämrad finansiell tillgång. 
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b)  Hur långsiktig information har införlivats i fastställandet av förväntade kreditförluster, inklusive 
användningen av makroekonomisk information. 

c)  Förändringar av beräkningsmetoder eller betydande antaganden som gjorts under 
rapportperioden och skälen till dessa förändringar. 

Kvantitativ och kvalitativ information om belopp som följer av förväntade kreditförluster 

35H  För att förklara förändringar i förlustreserven och skälen till dessa ska ett företag tillhandahålla en 
avstämning av förlustreservens ingående balans till utgående balans i en tabell för varje klass av 
finansiellt instrument, med särskilt angivande av periodens förändringar i 

a)  förlustreserven värderad till ett belopp motsvarande 12 månaders förväntade kreditförluster, 

b)  förlustreserven värderad till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster för återstående 
löptid för 

i)  finansiella instrument för vilka kreditrisken har ökat betydligt sedan det första 
redovisningstillfället men som inte är kreditförsämrade finansiella tillgångar, 

ii)  finansiella tillgångar som är kreditförsämrade på balansdagen (men som inte är 
kreditförsämrade när de köps eller ges ut), och 

iii)  kundfordringar, avtalstillgångar eller leasingfordringar för vilka förlustreserverna värderas 
i enlighet med punkt 5.5.15 i IFRS 9, 

c)  finansiella tillgångar som är kreditförsämrade när de köps eller ges ut. Utöver avstämning ska 
företaget lämna upplysning om det sammanlagda beloppet av ej diskonterade förväntade 
kreditförluster vid första redovisningstillfället för finansiella tillgångar som redovisas för första 
gången under rapportperioden. 

35I  För att göra det möjligt för användare av finansiella rapporter att förstå de förändringar 
i förlustreserv som företaget lämnat upplysning om i enlighet med punkt 35H ska företaget lämna 
en förklaring till hur betydande förändringar i finansiella tillgångars redovisade bruttovärde under 
perioden har bidragit till förändringar i förlustreserven. Informationen ska lämnas separat för 
förlustreserver för finansiella instrument som förtecknas i punkt 35H a–c och ska omfatta relevant 
kvalitativ och kvantitativ information. Exempel på förändringar i finansiella tillgångars redovisade 
bruttovärde som bidrog till förändringar i förlustreserven kan omfatta 

a)  förändringar på grund av finansiella instrument som gavs ut eller köptes under 
rapportperioden, 

b)  modifiering av avtalsenliga kassaflöden för finansiella tillgångar som inte leder till ett 
borttagande från rapporten över finansiell ställning av dessa finansiella tillgångar i enlighet 
med IFRS 9, 

c)  förändringar på grund av finansiella instrument som togs bort från rapporten över finansiell 
ställning (inklusive de som skrevs bort) under rapportperioden, och 

d)  förändringar som beror på huruvida förlustreserven värderas till ett belopp motsvarande 
12 månaders eller förväntade kreditförluster för återstående löptid. 

35 J  För att göra det möjligt för användare av finansiella rapporter att förstå arten och effekten av 
modifieringar av avtalsenliga kassaflöden för finansiella tillgångar som inte har lett till borttagande 
från rapporten över finansiell ställning och effekten av sådana modifieringar på värderingen av 
förväntade kreditförluster ska ett företag lämna upplysning om 

a)  det upplupna anskaffningsvärdet före modifieringen och den nettomodifieringsvinst eller 
-förlust som redovisats för finansiella tillgångar för vilka de avtalsenliga kassaflödena har 
modifierats under rapportperioden medan de hade en förlustreserv värderad till ett belopp 
motsvarande förväntade kreditförluster för återstående löptid, och 

29.11.2016 L 323/135 Europeiska unionens officiella tidning SV     



b)  det redovisade bruttovärdet per rapportperiodens slut för finansiella tillgångar som har 
modifierats sedan det första redovisningstillfället vid en tidpunkt då förlustreserven värderades 
till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster för återstående löptid och för vilka 
förlustreserven har ändrats under rapportperioden till ett belopp motsvarande 12 månaders 
förväntade kreditförluster. 

35 K  För att göra det möjligt för användare av finansiella rapporter att förstå effekten av säkerheter och 
andra former av kreditförstärkning på de belopp som följer av förväntade kreditförluster ska ett 
företag för varje klass av finansiella instrument lämna upplysning om följande: 

a) Det belopp som bäst motsvarar den maximala kreditriskexponeringen i slutet av rapporterings
perioden utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning (t.ex. 
överenskommelser om nettning som inte uppfyller kraven för kvittning enligt IAS 32). 

b)  En beskrivning av erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning, inklusive 

i)  en beskrivning av arten av och kvaliteten på de säkerheter som innehas, 

ii)  en förklaring av eventuella betydande förändringar i kvaliteten på denna säkerhet eller 
dessa kreditförstärkningar på grund av försämring eller förändringar i företagets policy 
för säkerheter under rapportperioden, och 

iii)  information om finansiella instrument för vilka företaget inte har redovisat en 
förlustreserv på grund av säkerheten. 

c)  Kvantitativ information om erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning (t.ex. 
kvantifiering av i vilken omfattning säkerheter och andra former av kreditförstärkning minskar 
kreditrisken) för finansiella tillgångar som är kreditförsämrade på balansdagen. 

35L  Ett företag ska upplysa om de avtalsenliga belopp som är utestående för finansiella tillgångar som 
avskrivits under rapportperioden och som fortfarande omfattas av efterlevnadsåtgärder. 

Kreditriskexponering 

35M För att göra det möjligt för användare av finansiella rapporter att bedöma företagets kreditriskexpo
nering och förstå dess betydande kreditriskkoncentrationer ska företaget, per kreditriskbetyg, upplysa 
om de finansiella tillgångarnas redovisade bruttovärde och exponeringen för kreditrisker för 
låneåtaganden och finansiella garantiavtal. Dessa upplysningar ska anges separat för finansiella 
instrument 

a)  för vilka förlustreserven värderas till ett belopp motsvarande 12 månaders förväntade 
kreditförluster, 

b)  för vilka förlustreserven värderas till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster för 
återstående löptid och som är 

i)  finansiella instrument för vilka kreditrisken har ökat betydligt sedan det första 
redovisningstillfället men som inte är kreditförsämrade finansiella tillgångar, 

ii)  finansiella tillgångar som är kreditförsämrade på balansdagen (men som inte är 
kreditförsämrade när de köps eller ges ut), och 

iii)  kundfordringar, avtalstillgångar eller leasingfordringar för vilka förlustreserverna värderas 
i enlighet med punkt 5.5.15 i IFRS 9, 

c)  som är finansiella tillgångar som är kreditförsämrade när de köps eller ges ut. 

35 N  För kundfordringar, avtalstillgångar och leasingfordringar för vilka ett företag tillämpar punkt 5.5.15 
i IFRS 9 kan den information som tillhandahålls i enlighet med punkt 35M baseras på en matris (se 
punkt B5.5.35 i IFRS 9). 
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36.  För alla finansiella instrument som faller inom tillämpningsområdet för denna standard, men för 
vilka nedskrivningskraven i IFRS 9 inte tillämpas, ska ett företag för varje klass av finansiella 
instrument lämna upplysning om 

a)  det belopp som bäst motsvarar den maximala kreditriskexponeringen i slutet av 
rapportperioden utan hänsyn till säkerheter som innehas eller andra former av kreditför
stärkning (t.ex. nettningsöverenskommelser som inte uppfyller kraven för kvittning enligt IAS 
32); denna upplysning krävs inte för finansiella instrument vilkas redovisade värde bäst 
motsvarar den maximala kreditriskexponeringen, 

b)  en beskrivning av säkerheter som innehas och andra former av kreditförstärkning, och deras 
finansiella effekt (t.ex. kvantifiering av i vilken omfattning säkerheter och andra former av 
kreditförstärkning minskar kreditrisken) med avseende på det belopp som bäst motsvarar den 
maximala kreditriskexponeringen (om detta anges i enlighet med a eller motsvaras av det 
redovisade värdet för ett finansiellt instrument), 

c)  [utgår] 

d)  … 

37.  [utgår] 

42C  Vid tillämpningen av upplysningskraven i punkterna 42E–42H har ett företag ett fortsatt 
engagemang i en överförd finansiell tillgång om företaget, som en del av överföringen, behåller 
några av de avtalsenliga rättigheter eller skyldigheter som följer med den överförda finansiella 
tillgången eller erhåller eventuella nya avtalsenliga rättigheter eller skyldigheter som rör den 
överförda finansiella tillgången. Vid tillämpningen av upplysningskraven i punkterna 42E–42H utgör 
följande inte något fortsatt engagemang: 

a)  … 

b)  Ett avtal där ett företag behåller de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från en 
finansiell tillgång, men påtar sig en avtalsenlig förpliktelse att betala kassaflödena till ett eller 
flera företag och där villkoren i punkt 3.2.5 a–c i IFRS 9 uppfylls. 

Överförda finansiella tillgångar som inte har tagits bort från rapporten över finansiell ställning helt 
och hållet 

42D  Ett företag kan ha överfört finansiella tillgångar på ett sådant sätt att en del av eller samtliga 
överförda finansiella tillgångar inte uppfyller kraven för borttagande från rapporten över finansiell 
ställning. För att uppfylla kraven i punkt 42B a ska företaget, vid varje rapportperiods slut och för 
varje klass av de överförda finansiella tillgångar som inte har tagits bort från rapporten över finansiell 
ställning helt och hållet, lämna upplysning om 

a)  … 

f)  när företaget fortsätter att redovisa tillgångarna i en omfattning motsvarande företagets fortsatta 
engagemang (se punkterna 3.2.6 c ii och 3.2.16 i IFRS 9), det totala redovisade värdet för de 
ursprungliga tillgångarna före överföringen, det redovisade värdet för de tillgångar som företaget 
fortsätter att redovisa och det redovisade värdet för de skulder som är knutna till dem. 

Överförda finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över finansiell ställning helt och 
hållet 

42E  För att uppfylla kraven i punkt 42B b ska ett företag, när det tar bort överförda finansiella tillgångar 
från rapporten över finansiell ställning helt och hållet (se punkt 3.2.6 a och c i i IFRS 9) men har 
fortsatt engagemang i dessa, lämna minst följande upplysningar om varje slags fortsatt engagemang 
vid varje rapportperiods slut: 

a)  … 
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DEN FÖRSTA TILLÄMPNINGEN AV IFRS 9 

42I  Under den rapportperiod som omfattar den första tillämpningsdagen för IFRS 9 ska företaget lämna 
följande uppgifter för varje klass av finansiella tillgångar eller finansiella skulder per den första 
tillämpningsdagen: 

a)  Den ursprungliga värderingskategorin och det redovisade värde som fastställts i enlighet med 
IAS 39 eller i enlighet med en tidigare version av IFRS 9 (om företagets val att tillämpa IFRS 9 
omfattar mer än ett datum för första tillämpning för olika krav). 

b)  Den nya värderingskategorin och det redovisade värdet som fastställts i enlighet med IFRS 9. 

c)  Beloppet för eventuella finansiella tillgångar och finansiella skulder i rapporten över finansiell 
ställning som tidigare identifierats som värderade till verkligt värde via resultatet men inte 
längre är identifierade som sådana, med åtskillnad mellan sådana som ett företag enligt IFRS 9 
måste omklassificera och sådana som ett företag väljer att omklassificera på den första 
tillämpningsdagen. 

I enlighet med punkt 7.2.2 i IFRS 9, beroende på företagets valda metod för tillämpning av IFRS 9, 
kan övergången gälla fler än en första tillämpningsdag. Därför kan denna punkt leda till 
upplysningar om fler än en första tillämpningsdag. Ett företag ska redovisa dessa kvantitativa 
upplysningar i tabellform, såvida inte ett annat format är lämpligare. 

42 J  Under den rapportperiod som omfattar den första tillämpningsdagen för IFRS 9 ska ett företag 
lämna kvalitativa uppgifter för att göra det möjligt för användarna att förstå: 

a)  Hur det tillämpade klassificeringskraven i IFRS 9 på sådana finansiella tillgångar vilkas 
klassificering ändrades till följd av tillämpningen av IFRS 9. 

b)  Skälen till eventuell identifiering eller upphörande av identifiering av finansiella tillgångar eller 
finansiella skulder som värderade till verkligt värde via resultatet på den första 
tillämpningsdagen. 

I enlighet med punkt 7.2.2 i IFRS 9, beroende på företagets valda metod för tillämpning av IFRS 9, 
kan övergången gälla fler än en första tillämpningsdag. Därför kan denna punkt leda till 
upplysningar om fler än en första tillämpningsdag. 

42 K  Under den rapportperiod då ett företag för första gången tillämpar klassificerings- och 
värderingskraven för finansiella tillgångar i IFRS 9 (dvs. när företaget går över från IAS 39 till IFRS 9 
för finansiella tillgångar) ska det lämna de upplysningar som anges i punkterna 42L–42O i denna 
IFRS i enlighet med punkt 7.2.15 i IFRS 9. 

42L  När detta krävs enligt punkt 42K ska ett företag upplysa om förändringar i klassificeringen av 
finansiella tillgångar och finansiella skulder på den första tillämpningsdagen för IFRS 9, med separat 
angivande av följande: 

a)  Förändringar i redovisade värden på grundval av deras värderingskategorier i enlighet med 
IAS 39 (dvs. inte till följd av en förändring i värderingsattribut vid övergången till IFRS 9). 

b)  Förändringar i redovisade värden som härrör från en förändring i värderingsattribut vid 
övergången till IFRS 9. 

Upplysningarna i denna punkt behöver inte lämnas efter det räkenskapsår under vilket företaget för 
första gången tillämpar klassificerings- och värderingskraven för finansiella tillgångar i IFRS 9. 
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42M  När detta krävs enligt punkt 42K ska ett företag lämna följande upplysningar om finansiella 
tillgångar och finansiella skulder som har omklassificerats så att de värderas till upplupet 
anskaffningsvärde och, när det gäller finansiella tillgångar, som har omklassificerats från verkligt 
värde via resultatet så att de värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat, till följd av 
övergången till IFRS 9: 

a)  Det verkliga värdet av finansiella tillgångar eller finansiella skulder i slutet av rapportperioden. 

b)  Den vinst eller förlust i verkligt värde som skulle ha redovisats i resultatet eller i övrigt 
totalresultat under rapportperioden om de finansiella tillgångarna eller de finansiella skulderna 
inte hade omklassificerats. 

Upplysningarna i denna punkt behöver inte lämnas efter det räkenskapsår under vilket företaget för 
första gången tillämpar klassificerings- och värderingskraven för finansiella tillgångar i IFRS 9. 

42 N  När detta krävs enligt punkt 42K ska ett företag lämna följande upplysningar om finansiella 
tillgångar och finansiella skulder som har omklassificerats från värderade till verkligt värde via 
kategorin resultaträkning till följd av övergången till IFRS 9: 

a)  Den effektivränta som fastställts på den första tillämpningsdagen. 

b)  De ränteintäkter eller räntekostnader som redovisas. 

Om ett företag behandlar det verkliga värdet av en finansiell tillgång eller en finansiell skuld som det 
nya redovisade bruttovärdet per den första tillämpningsdagen (se punkt 7.2.11 i IFRS 9) ska 
upplysningarna enligt denna punkt lämnas för varje rapportperiod fram till borttagande från 
rapporten över finansiell ställning. Annars behöver upplysningarna i denna punkt inte lämnas efter 
det räkenskapsår under vilket företaget för första gången tillämpar klassificerings- och 
värderingskraven för finansiella tillgångar i IFRS 9. 

42O  När ett företag lämnar de upplysningar som anges i punkterna 42K–42N måste dessa upplysningar, 
och upplysningarna i punkt 25 i denna IFRS, möjliggöra avstämning mellan 

a)  de värderingskategorier som redovisas i enlighet med IAS 39 och IFRS 9, och 

b)  det finansiella instrumentets klass, 

på den första tillämpningsdagen. 

42P  På den första tillämpningsdagen för avsnitt 5.5 i IFRS 9 måste ett företag lämna upplysningar som 
skulle möjliggöra avstämning av reserveringar i enlighet med IAS 39 och avsättningar i enlighet 
med IAS 37 mot den ingående balansen av förlustreserver som fastställs i enlighet med IFRS 9. För 
finansiella tillgångar ska denna upplysning lämnas enligt de relaterade finansiella tillgångarnas 
värderingskategorier i enlighet med IAS 39 och IFRS 9, och effekten av förändringar i värdering
skategorin på förlustreserven vid denna tidpunkt ska visas separat. 

42Q  Under den rapportperiod som omfattar den första tillämpningsdagen för IFRS 9 är ett företag inte 
skyldigt att lämna upplysning om beloppen i de poster som skulle ha redovisats i enlighet med 
klassificerings- och värderingskraven (vilka innefattar krav rörande värdering av upplupet 
anskaffningsvärde av finansiella tillgångar och nedskrivning i avsnitten 5.4 och 5.5 i IFRS 9) i 

a)  IFRS 9 för tidigare perioder, och 

b)  IAS 39 för den aktuella perioden. 
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42R  Ett företag ska bedöma egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången 
baserat på de fakta och omständigheter som förelåg vid det första redovisningstillfället för den 
finansiella tillgången, utan beaktande av kraven i punkterna B4.1.9B-B4.1.9D i IFRS 9 avseende 
modifiering av elementet pengars tidsvärde, om det i enlighet med punkten 7.2.4 i IFRS 9 är 
praktiskt ogenomförbart (enligt definitionen i IAS 8) på den första tillämpningsdagen av IFRS 9 för 
företaget att uppskatta en modifiering av elementet pengars tidsvärde i enlighet med punkterna 
B4.1.9B-B4.1.9D i IFRS 9 baserat på de fakta och omständigheter som förelåg vid det första 
redovisningstillfället för den finansiella tillgången. Företaget ska lämna upplysning om det redovisade 
värdet på balansdagen för finansiella tillgångar vars avtalsenliga kassaflödens egenskaper har 
bedömts baserat på de fakta och omständigheter som förelåg vid det första redovisningstillfället för 
den finansiella tillgången, utan att beakta kraven relaterade till modifiering av elementet pengars 
tidsvärde i punkterna B4.1.9B-B4.1.9D i IFRS 9 fram till dess att dessa finansiella tillgångar har 
tagits bort från rapporten över finansiell ställning. 

42S  Ett företag ska bedöma egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången 
baserat på fakta och omständigheter som förelåg vid det första redovisningstillfället för den 
finansiella tillgången, utan beaktande av undantaget för rättigheter till förtida lösen i punkt B4.1.12 
i IFRS 9, om det i enlighet med punkt 7.2.5 i IFRS 9 är praktiskt ogenomförbart (enligt definitionen 
i IAS 8) att bedöma om verkligt värde på rättigheten till förtida inlösen var obetydlig i enlighet med 
punkt B4.1.12(d) i IFRS 9 baserat på de fakta och omständigheter som förelåg vid det första 
redovisningstillfället. Företaget ska lämna upplysning om det redovisade värdet på balansdagen för 
de finansiella tillgångar vars avtalsenliga kassaflödens egenskaper har bedömts baserat på fakta och 
omständigheter som förelåg vid det första redovisningstillfället för den finansiella tillgången, utan att 
beakta undantaget för rättigheter till förtida inlösen i punkt B4.1.12 i IFRS 9 fram till dess dessa 
finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställning. 

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

44E  [utgår] 

44F  [utgår] 

44H–44J  [utgår] 

44 N  [utgår] 

44S–44W  [utgår] 

44Y  [utgår] 

44Z  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 2–5, 8–11, 14, 20, 28–30, 36, 
42C–42E, bilaga A och punkterna B1, B5, B9, B10, B22 och B27, strök punkterna 12, 12A, 
16, 22–24, 37, 44E, 44F, 44H–44J, 44N, 44S–44W, 44Y, B4 och bilaga D, och lade till 
punkterna 5A, 10A, 11A, 11B, 12B–12D, 16A, 20A, 21A–21D, 22A–22C, 23A–23F, 24A– 
24G, 35A–35N, 42I–42S, 44ZA och B8A–B8J. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det 
tillämpar IFRS 9. Dessa ändringar behöver inte tillämpas på jämförande information för 
perioder som föregår den första tillämpningsdagen för IFRS 9. 

44ZA  I enlighet med punkt 7.1.2 i IFRS 9, för räkenskapsår före den 1 januari 2018, kan ett företag 
välja att endast tillämpa de krav för redovisning av vinster och förluster för finansiella skulder 
som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet i punkterna 5.7.1 c, 5.7.7–5.7.9, 
7.2.14 och B5.7.5–B5.7.20 i IFRS 9 utan tillämpning av de övriga kraven i IFRS 9. Om ett 
företag väljer att endast tillämpa de punkterna i IFRS 9 ska det lämna upplysning om detta och 
fortlöpande tillhandahålla de upplysningar som anges i punkterna 10–11 i denna standard 
(enligt ändring genom IFRS 9 [2010]). 
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C14  I bilaga A ska definitionen av ”kreditriskbetyg” läggas till, definitionen av ”förfallen till betalning” utgå och 
den sista punkten ändras till följande lydelse: 

kreditriskbetyg  värdering av kreditrisker baserat på risken för ett fallissemang för det finansiella 
instrumentet, 

Följande begrepp definieras i punkt 11 i IAS 32, punkt 9 i IAS 39, bilaga A till IFRS 9 eller bilaga A till 
IFRS 13 och används i denna standard med de innebörder som anges i IAS 32, IAS 39, IFRS 9 och 
IFRS 13: 

—  upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller finansiell skuld 

—  avtalstillgång 

—  kreditförsämrade finansiella tillgångar 

—  borttagande från rapporten över finansiell ställning 

—  derivat 

—  utdelningar 

—  effektivräntemetoden 

—  egetkapitalinstrument 

—  förväntade kreditförluster 

—  verkligt värde 

—  finansiell tillgång 

—  finansiellt garantiavtal 

—  finansiellt instrument 

—  finansiell skuld 

—  finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet 

—  prognostiserad transaktion 

—  redovisat bruttovärde 

—  säkringsinstrument 

—  innehas för handel 

—  nedskrivningsvinster eller -förluster 

—  förlustreserv 

—  köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar 

—  dag för omklassificering 

—  avistaköp eller avistaförsäljning. 

C15  I bilaga B ska punkterna B1, B5, B9, B10, B22 och B27 ändras till följande lydelse, rubriken ovanför 
punkt B4 och punkt B4 ska utgå och rubriken ovanför punkt B8 och punkterna B8A–B8J ska läggas till: 

B1  Enligt punkt 6 ska ett företag gruppera finansiella instrument i klasser som är lämpliga med hänsyn till 
typen av lämnade upplysningar och med beaktande av de finansiella instrumentens egenskaper. De 
klasser som beskrivs i punkt 6 fastställs av företaget och skiljer sig, sålunda, från de kategorier av 
finansiella instrument som anges i IFRS 9 (som definierar hur finansiella instrument värderas och när 
förändringar i verkligt värde redovisas). 
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B4  [utgår] 

B5  Enligt punkt 21 ska upplysning lämnas om den värderingsgrund (eller de värderingsgrunder) som 
tillämpats vid upprättandet av de finansiella rapporterna och övriga tillämpade redovisningsprinciper 
som är relevanta för förståelsen av de finansiella rapporterna. För finansiella instrument kan sådana 
upplysningar omfatta följande: 

a)  För finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet: 

i)  Vilken typ av finansiella skulder som företaget har identifierat som värderade till verkligt 
värde via resultatet. 

ii)  Kriterier för att identifiera sådana finansiella tillgångar vid det första redovisningstillfället. 

iii)  Hur företaget har uppfyllt villkoren i punkt 4.2.2 i IFRS 9 för sådan identifiering. 

aa)  För finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet: 

i)  Typen av finansiella tillgångar som företaget har identifierat som värderade till verkligt 
värde via resultatet. 

ii)  Hur företaget har uppfyllt kriterierna i punkt 4.1.5 i IFRS 9 för sådan identifiering. 

b)  [utgår] 

c)  Huruvida avistaköp och avistaförsäljningar av finansiella tillgångar redovisas per affärsdag eller 
likviddag (se punkt 3.1.2 i IFRS 9). 

d)  [utgår] 

e)  … 

f)  [utgår] 

g)  [utgår] 

Metoder för kreditriskhantering (punkterna 35F–35G) 

B8A  Punkt 35F b kräver att upplysningar lämnas om hur ett företag har definierat fallissemang för olika 
finansiella instrument och skälen till valet av dessa definitioner. I enlighet med punkt 5.5.9 i IFRS 9 
baseras fastställandet av huruvida förväntade kreditförluster för återstående löptid bör redovisas 
baserat på ökningen av risken för ett fallissemang sedan det första redovisningstillfället. Information 
om ett företags definitioner av fallissemang som hjälper användare av finansiella rapporter att förstå 
hur ett företag har tillämpat kraven gällande förväntade kreditförluster i IFRS 9 kan omfatta 

a)  de kvalitativa och kvantitativa faktorer som beaktas vid definitionen av fallissemang, 

b)  huruvida olika definitioner har tillämpats på olika typer av finansiella instrument, och 

c)  antaganden om andelen inte längre fallerade tillgångar (dvs. antalet finansiella tillgångar som 
återgår till en status av att vara presterande) efter att ett fallissemang inträffat avseende den 
finansiella tillgången. 

B8B  För att hjälpa användare av finansiella rapporter att bedöma ett företags omstrukturerings- och 
modifieringsrutiner krävs det enligt punkt 35F f i att upplysningar lämnas om hur ett företag 
övervakar i vilken utsträckning den förlustreserv för finansiella tillgångar som tidigare meddelats 
i enlighet med punkt 35F f i därefter värderas till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster 
för återstående löptid i enlighet med punkt 5.5.3 i IFRS 9. Kvantitativa uppgifter som kommer att 
hjälpa användarna att förstå ökningen av kreditrisken för ändrade finansiella tillgångar kan inkludera 
uppgifter om modifierade finansiella tillgångar som uppfyller kriterierna i punkt 35F f i för vilka 
förlustreserven har återgått till att värderas till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster för 
återstående löptid (dvs. en försämringsgrad). 

29.11.2016 L 323/142 Europeiska unionens officiella tidning SV     



B8C  Punkt 35G a kräver att upplysningar lämnas om grunden för indata och antaganden samt de 
beräkningsmetoder som används för att tillämpa nedskrivningskraven i IFRS 9. De antaganden och 
indata som ett företag använder för att värdera förväntade kreditförluster eller för att fastställa 
omfattningen av ökningar av kreditrisk sedan det första redovisningstillfället kan inkludera uppgifter 
som erhållits från interna historiska uppgifter eller rapporter om rating värderingsrapporter och 
antagandena om den förväntade löptiden för finansiella instrument och tidpunkten för försäljning av 
säkerheter. 

Förändringar i förlustreserven (punkt 35H) 

B8D  I enlighet med punkt 35H måste ett företag förklara skälen till förändringar i förlustreserven under 
perioden. Utöver avstämningen av ingående balans mot utgående balans för förlustreserven kan det 
vara nödvändigt att ge en beskrivning av förändringarna. Denna beskrivning kan inkludera en analys 
av skälen till förändringar i förlustreserven under perioden, inklusive 

a)  portföljsammansättningen, 

b)  volymen av finansiella instrument som köps eller uppkommer, och 

c)  svårighetsgraden för förväntade kreditförluster. 

B8E  För låneåtaganden och finansiella garantiavtal redovisas förlustreserven som en avsättning. Ett företag 
ska upplysa om förändringar i förlustreserv för finansiella tillgångar separat från förändringarna för 
låneåtaganden och finansiella garantiavtal. Men om ett finansiellt instrument omfattar både en lånedel 
(dvs. en finansiell tillgång) och en outnyttjad låneåtagandedel (dvs. ett låneåtagande) och företaget inte 
kan identifiera de förväntade kreditförlusterna för låneåtagandedelen separat från de för den 
finansiella tillgångsdelen ska förväntade kreditförluster på låneåtagandet redovisas tillsammans med 
förlustreserven för den finansiella tillgången. I den mån de sammanlagda förväntade kreditförlusterna 
överstiger en finansiell tillgångs redovisade bruttovärde ska förväntade kreditförluster redovisas som 
en avsättning. 

Säkerhet (punkt 35K) 

B8F  Punkt 35K kräver att upplysningar lämnas som gör det möjligt för användare av de finansiella 
rapporterna att förstå effekterna av säkerheter och andra former av kreditförstärkning på storleken på 
de förväntade kreditförlusterna. Ett företag måste varken upplysa om det verkliga värdet av säkerheter 
och andra former av kreditförstärkning eller beräkna det exakta värdet av de säkerheter som ingick 
i beräkningen av förväntade kreditförluster (dvs. förlusten vid fallissemang). 

B8G  En beskrivning av säkerheter och deras inverkan på storleken på förväntade kreditförluster skulle 
kunna innehålla upplysningar om 

a)  de viktigaste typerna av erhållna säkerheter och andra former av kreditförstärkning (exempel på 
detta är garantier, kreditderivat och nettningsöverenskommelser som inte uppfyller kraven för 
kvittning enligt IAS 32), 

b)  volymen av erhållna säkerheter och andra former av kreditförstärkning samt dess betydelse när 
det gäller förlustreserven, 

c) rutiner och metoder för värdering och hantering av säkerheter eller andra former av kreditför
stärkning, 

d)  de viktigaste typerna av motparter för säkerheter och andra former av kreditförstärkning och 
deras kreditvärdighet, och 

e)  information om riskkoncentrationer inom en säkerhet och andra former av kreditförstärkning. 
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Kreditriskexponering (punkterna 35M–35N) 

B8H  Punkt 35M kräver upplysning om ett företags kreditriskexponering och betydande koncentrationer av 
kreditrisk på balansdagen. En koncentration av kreditrisk föreligger när ett antal motparter är belägna 
i en geografisk region eller deltar i liknande verksamhet och har liknande ekonomiska egenskaper 
som skulle leda till att deras förmåga att uppfylla avtalsenliga skyldigheter skulle påverkas på samma 
sätt av ekonomiska eller andra omständigheter. Ett företag ska lämna upplysningar som hjälper 
användare av de finansiella rapporterna att förstå om det finns grupper eller portföljer av finansiella 
instrument med särskilda egenskaper som kan påverka en stor del av denna grupp av finansiella 
instrument såsom koncentration av särskilda risker. Detta kan t.ex. omfatta grupperingar av 
belåningsgrader eller koncentrationer baserade på geografi, industri eller typ av emittent. 

B8I  Det antal kreditriskbetyg som används för att lämna upplysningar i enlighet med punkt 35M ska 
överensstämma med det antal som företaget rapporterar till nyckelpersoner i ledande ställning 
i kreditriskhanteringssyfte. Om information om förfall till betalning är de enda specifika uppgifter om 
låntagaren som finns tillgängliga och ett företag använder information om förfall till betalning för att 
bedöma huruvida kreditrisken har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället i enlighet med 
punkt 5.5.10 i IFRS 9 ska företaget tillhandahålla en analys av hur länge de finansiella tillgångarna 
har varit förfallna. 

B8J  När ett företag har värderat förväntade kreditförluster på kollektiv basis kanske företaget inte kan 
hänföra det redovisade bruttovärdet av enskilda finansiella tillgångar eller exponeringen för kreditrisk 
för låneåtaganden och finansiella garantiavtal till de kreditriskbetyg enligt vilka de förväntade 
kreditförlusterna för återstående löptid redovisas. I detta fall ska ett företag tillämpa kraven i punkt 
35M på de finansiella instrument som direkt kan hänföras till ett visst kreditriskbetyg och lämna 
separat upplysning om det redovisade bruttovärdet för finansiella instrument för vilka förväntade 
kreditförluster för återstående löptid har värderats på kollektiv basis. 

B9  Punkterna 35K a och 36 a kräver att upplysning lämnas om det belopp som bäst motsvarar 
företagets maximala kreditriskexponering. För en finansiell tillgång är detta normalt det redovisade 
bruttovärdet, med avdrag för 

a)  … 

b)  eventuella förlustreserver som redovisas i enlighet med IFRS 9. 

B10  Verksamheter som ger upphov till kreditrisk och den hänförliga maximala kreditriskexponeringen 
omfattar, men är inte begränsade till, följande: 

a)  Lånefordringar och kundfordringar samt inlåning i andra företag. I dessa fall utgörs den 
maximala exponeringen för kreditrisk av det redovisade värdet på de hänförliga finansiella 
tillgångarna. 

b)  … 

B22  Ränterisk uppstår på räntebärande finansiellt instrument som redovisas i rapporten över finansiell 
ställning (t.ex. förvärvade eller emitterade skuldinstrument) och på vissa finansiella instrument som 
inte redovisas i rapporten över finansiell ställning (t.ex. vissa låneåtaganden). 

B27  Enligt punkt 40 a redovisas resultatets känslighet (som exempelvis uppstår från instrument som 
värderas till verkligt värde via resultatet) skild från övrigt totalresultats känslighet (som exempelvis 
uppstår från investeringar i egetkapitalinstrument vars förändringar i verkligt värde redovisas i övrigt 
totalresultat). 
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C16  Bilaga D ska utgå. 

IFRS 9 Finansiella instrument (utfärdad i november 2009) 

C17  Punkt 8.1.1 ska ändras till följande lydelse:  

8.1.1 IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ersatte denna standard. Ett företag ska tillämpa IFRS 9, som 
utfärdades i juli 2014, för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. För 
räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018 kan ett företag välja att tillämpa denna standard 
endast om företagets första tillämpningsdag var före den 1 februari 2015. Om ett företag väljer att 
tillämpa denna standard ska det lämna upplysningar om detta och samtidigt tillämpa ändringarna 
i bilaga C. 

IFRS 9 Finansiella instrument (utfärdad i oktober 2010) 

C18  Punkterna 7.1.1 och 7.3.2 ska ändras till följande lydelse och punkt 7.1.1A ska läggas till: 

7.1.1  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ersatte denna standard. Ett företag ska tillämpa IFRS 9, som 
utfärdades i juli 2014, för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. För 
räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018 kan ett företag välja att tillämpa denna standard 
endast om företagets första tillämpningsdag var före den 1 februari 2015. Om ett företag väljer 
att tillämpa denna standard och ännu inte har tillämpat IFRS 9, som utfärdades 2009, måste det 
tillämpa samtliga krav i denna standard samtidigt (se även punkterna 7.1.1A och 7.3.2). Om ett 
företag tillämpar denna standard ska det lämna upplysningar om detta och samtidigt tillämpa 
ändringarna i bilaga C. 

7.1.1 A  Oaktat kraven i punkt 7.1.1 kan ett företag, för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018, 
välja att tillämpa kraven för redovisning av vinster och förluster för finansiella skulder som 
identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet i punkterna 5.7.1 c, 5.7.7–5.7.9, 7.2.13 
och B5.7.5–B5.7.20 utan att tillämpa övriga krav i denna standard. Om ett företag väljer att 
endast tillämpa dessa punkter ska det lämna upplysning om detta och fortlöpande tillhandahålla 
de upplysningar som anges i punkterna 10–11 i IFRS 7 (enligt ändringar genom denna standard). 

7.3.2  Denna standard ersätter IFRS 9 som utfärdades 2009. För räkenskapsår som börjar före den 
1 januari 2018 kan ett företag välja att tillämpa IFRS 9 som utfärdades 2009 endast om 
företagets första tillämpningsdag var före den 1 februari 2015. 

IFRS 9 Finansiella instrument (Säkringsredovisning och ändringar i IFRS 9, IFRS 7 och IAS 39) 

C19  Punkterna 7.1.1, 7.1.2 och 7.3.2 ska ändras till följande lydelse:  

7.1.1 IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ersatte denna standard. Ett företag ska tillämpa IFRS 9, som 
utfärdades i juli 2014, för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. För 
räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018 kan ett företag välja att tillämpa denna standard 
endast om företagets första tillämpningsdag var före den 1 februari 2015. Om ett företag väljer att 
tillämpa denna standard ska det tillämpa samtliga krav i denna standard samtidigt (se även 
punkterna 7.1.1A och 7.2.16). Om ett företag tillämpar denna standard ska det lämna upplysningar 
om detta och samtidigt tillämpa ändringarna i bilaga C.  

7.1.2 Oaktat kraven i punkt 7.1.1 kan ett företag, för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018, 
välja att tillämpa kraven för redovisning av vinster och förluster för finansiella skulder som 
identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet i punkterna 5.7.1 c, 5.7.7–5.7.9, 7.2.13 
och B5.7.5–B5.7.20 utan att tillämpa övriga krav i denna standard. Om ett företag väljer att endast 
tillämpa dessa punkter ska det lämna upplysning om detta och fortlöpande tillhandahålla de 
upplysningar som anges i punkterna 10–11 i IFRS 7 (enligt ändringar i IFRS 9, som utfärdades 
i oktober 2010). 
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7.3.2 Denna standard ersätter IFRS 9, som utfärdades 2009, och IFRS 9, som utfärdades 2010. För 
räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018 kan ett företag välja att tillämpa IFRS 9, som 
utfärdades 2009, eller IFRS 9, som utfärdades 2010, endast om företagets första tillämpningsdag var 
före den 1 februari 2015. 

IFRS 13 Värdering till verkligt värde 

C20  Punkt 52 ska ändras till följande lydelse:  

52. Undantaget i punkt 48 gäller endast finansiella tillgångar, finansiella skulder och andra avtal som faller 
inom tillämpningsområdet för IFRS 9 Finansiella instrument (eller IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering med undantag för vissa bestämmelser avseende säkringsredovisning, om 
IFRS 9 ännu inte har antagits). Hänvisningarna till finansiella tillgångar och finansiella skulder 
i punkterna 48–51 och 53–56 bör tolkas så att de är tillämpliga på alla avtal som omfattas av, och 
redovisas i enlighet med IFRS 9 (eller IAS 39, om IFRS 9 ännu inte har antagits), oavsett om de 
uppfyller definitionen av finansiella tillgångar eller finansiella skulder i IAS 32 Finansiella instrument: 
Klassificering. 

C21  I bilaga C ska punkt C5 läggas till: 

C5  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 52. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det 
tillämpar IFRS 9. 

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 

C22  I punkt 7 ska definitionen av ”övrigt totalresultat” och punkterna 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 och 123 
ändras till följande lydelse och punkterna 139E, 139G och 139M ska utgå och punkt 139O ska läggas till: 

7.  I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan: 

… 

Övrigt totalresultat består av intäkts- och kostnadsposter (inklusive omklassificeringsjus
teringar) som inte redovisas i resultatet enligt vad som krävs eller tillåts enligt andra IFRS. 

Komponenterna i övrigt totalresultat innefattar 

a)  … 

d)  vinster och förluster från investeringar i egetkapitalinstrument som identifieras som värderade 
till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5 i IFRS 9 Finansiella 
instrument, 

da)  vinster och förluster på finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A i IFRS 9, 

e)  den effektiva delen av vinster och förluster på säkringsinstrument i en kassaflödessäkring och 
vinster och förluster på säkringsinstrument som säkrar investeringar i egetkapitalinstrument 
som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5 i IFRS 9 (se 
kapitel 6 i IFRS 9), 

f)  för vissa skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, storleken på 
förändringen i verkligt värde som härrör från förändringarna i skuldens kreditrisk (se 
punkt 5.7.7 i IFRS 9), 

g)  förändringar i en options tidsvärde vid uppdelning av realvärdet och tidsvärdet i ett 
optionsavtal och identifiering av endast förändringar i optionens realvärde som säkringsin
strument (se kapitel 6 i IFRS 9), 
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h)  förändringar i värdet på terminsdelar i terminskontrakt vid uppdelning av terminsdelen och 
avistadelen i ett terminskontrakt och identifiering av endast förändringar i avistadelen som 
säkringsinstrument, och förändringar i värdet för valutabasisspreaden för ett finansiellt 
instrument när det undantas från identifieringen av det finansiella instrumentet som 
säkringsinstrumentet (se kapitel 6 i IFRS 9). 

… 

68.  Ett företags verksamhetscykel är den tid som förflyter från det att företaget anskaffar tillgångar för 
bearbetning till dess att företaget erhåller likvida medel för dem. När företagets normala 
verksamhetscykel inte är tydligt identifierbar antas den uppgå till tolv månader. Omsättnings
tillgångar innefattar tillgångar (såsom varulager och kundfordringar) som säljs, förbrukas eller 
realiseras som en del av den normala verksamhetscykeln, även när de inte förväntas bli realiserade 
inom tolv månader räknat från rapportperioden. Omsättningstillgångar omfattar också tillgångar 
som främst innehas för handelsändamål (till exempel finansiella tillgångar som uppfyller 
definitionen av innehas för handel i IFRS 9) och den kortfristiga delen av långfristiga finansiella 
tillgångar. 

71.  Andra kortfristiga skulder regleras inte inom ramen för den normala verksamhetscykeln, utan 
förfaller till betalning inom tolv månader efter rapportperioden eller innehas främst för 
handelsändamål. Exempel är vissa finansiella skulder som uppfyller definitionen av att innehas för 
handel i IFRS 9, checkräkningskrediter och den kortfristiga delen av långfristiga finansiella skulder, 
obetalda utdelningar, inkomstskatter och andra icke rörelserelaterade skulder. Finansiella skulder 
som utgör långfristig finansiering (det vill säga som inte ingår i det rörelsekapital som används 
i företagets normala verksamhetscykel) och som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter 
rapportperioden är långfristiga skulder, och omfattas av punkterna 74 och 75. 

82.  Utöver poster som krävs i andra IFRS ska resultatavsnittet eller rapporten över resultat 
innehålla resultatposter som redovisar följande belopp för perioden: 

a)  Intäkter, med separat redovisade ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden. 

aa)  Vinster och förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning 
av finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

b)  Finansieringskostnader. 

ba)  Nedskrivningsförluster (inbegripet återföringar av nedskrivningsförluster eller 
nedskrivningsvinster) som fastställts i enlighet med avsnitt 5.5 i IFRS 9. 

c)  Andel av vinst och förlust i intresseföretag och joint ventures redovisade med 
tillämpning av kapitalandelsmetoden. 

ca)  Om en finansiell tillgång omklassificeras från värderingskategorin upplupet 
anskaffningsvärde så att den värderas till verkligt värde via resultatet, eventuell vinst 
eller förlust som uppstår genom en skillnad mellan det tidigare upplupna 
anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång och dess verkliga värde på dagen för 
omklassificeringen (enligt definitionen i IFRS 9). 

cb)  Om en finansiell tillgång omklassificeras från värderingskategorin verkligt värde via 
övrigt totalresultat så att den värderas till verkligt värde via resultatet, eventuell 
ackumulerad vinst eller förlust som tidigare redovisats i övrigt totalresultat som 
omklassificeras till resultatet. 

d)  … 
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93.  I andra IFRS anges huruvida och när belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat 
omklassificeras till resultatet. Sådana omklassificeringar kallas i denna standard för omklassifice
ringsjusteringar. En omklassificeringsjustering inkluderas med den hänförliga komponenten i övrigt 
totalresultat i den period där justeringen omklassificeras till resultatet. Dessa belopp kan ha 
redovisats i övrigt totalresultat som orealiserade vinster under de aktuella eller föregående 
perioderna. Dessa orealiserade vinster måste dras av från övrigt totalresultat i den period under 
vilken de realiserade vinsterna omklassificeras till resultatet för att undvika att de inkluderas två 
gånger i det sammanlagda totalresultatet. 

95.  Omklassificeringsjusteringar uppkommer exempelvis vid avyttrande av en utlandsverksamhet (se 
IAS 21) och när ett säkrat prognostiserat kassaflöde påverkar resultatet (se punkt 6.5.11 d i IFRS 9 
avseende kassaflödessäkringar). 

96.  Omklassificeringsjusteringar uppkommer inte vid förändringar i omvärderingsreserv som redovisas 
enligt IAS 16 eller IAS 38 eller vid omvärderingar av förmånsbestämda planer som redovisas enligt 
IAS 19. Dessa komponenter redovisas i övrigt totalresultat och omklassificeras inte till resultatet 
under efterföljande perioder. Förändringar i omvärderingsreserv kan överföras till balanserade 
vinstmedel i efterföljande perioder när tillgången används eller när den tas bort från rapporten över 
finansiell ställning (se IAS 16 och IAS 38). I enlighet med IFRS 9 uppkommer inte omklassifice
ringsjusteringar om en kassaflödessäkring eller redovisningen av en options tidsvärde (eller 
terminsdelen av ett terminskontrakt eller valutabasisspreaden för ett finansiellt instrument) leder till 
belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från säkring av kassaflöden eller en separat del av 
eget kapital, och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för 
en tillgång eller skuld. Dessa belopp överförs direkt till tillgångar eller skulder. 

106.  Ett företag ska redovisa en rapport över förändringar i eget kapital i enlighet med punkt 10. 
Rapporten över förändringar i eget kapital ska innehålla följande information: 

a)  … 

c)  [utgår] 

d)  För varje komponent i eget kapital, en avstämning mellan det redovisade värdet vid 
periodens början och slut med åtminstone separata upplysningar om förändringar 
beroende på 

i)  resultat, 

ii)  övrigt totalresultat, och 

iii)  transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, utvisande separata tillskott 
från och värdeöverföringar till ägare och ändringar i ägarandelar i dotterföretag 
som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande. 

123.  När företagsledningen tillämpar företagets redovisningsprinciper gör företagsledningen olika 
bedömningar, med undantag av sådana som rör uppskattningar som i väsentlig grad kan påverka de 
belopp som redovisas i de finansiella rapporterna. Företagsledningen gör exempelvis bedömningar 
för att fastställa 

a)  [utgår] 

b)  när i huvudsak alla de betydande risker och fördelar som ett ägande av finansiella tillgångar 
och leasing av tillgångar medför överlåts på andra företag, 
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c)  huruvida, till sin innebörd, vissa försäljningar av varor är finansieringsavtal och därför inte ger 
upphov till någon intäkt, och 

d)  om avtalsvillkoren för en finansiell tillgång vid bestämda tidpunkter ger upphov till 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående 
kapitalbeloppet. 

139E  [utgår] 

139G  [utgår] 

139M  [utgår] 

139O  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 och 123 och 
strök punkterna 139E, 139G och 139M. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar 
IFRS 9. 

IAS 2 Varulager 

C23  Punkt 2 ska ändras till följande lydelse, punkterna 40A, 40B och 40D ska utgå och punkt 40F ska läggas 
till: 

2.  Standarden är tillämplig för alla varulager, utom 

a)  [utgår] 

b)  finansiella instrument (se IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, och IFRS 9 
Finansiella instrument), och 

c)  … 

40 A  [utgår] 

40 B  [utgår] 

40D  [utgår] 

40F  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 2 och strök punkterna 40A, 40B och 40D. Ett 
företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel 

C24  Punkt 53 ska ändras till följande lydelse, punkterna 54A, 54B och 54D ska utgå och punkt 54E ska läggas 
till: 

53.  Vid tillämpning av en ny redovisningsprincip på, eller rättning av belopp för, en tidigare period, ska 
företaget inte göra bedömningar med facit i hand, vare sig när företaget gör antaganden om vad 
företagsledningens avsikter skulle ha varit under en tidigare period eller gör en uppskattning av de 
belopp som redovisats, värderats eller för vilka upplysning lämnats under en tidigare period. 
Exempelvis, när ett företag rättar ett fel i en tidigare period vid beräkning av sin skuld avseende 
personalens ackumulerade sjukfrånvaro i enlighet med IAS 19 Ersättningar till anställda, bortser det 
från information om en ovanligt allvarlig influensasäsong under nästkommande period, som blev 
tillgänglig efter att de finansiella rapporterna för den tidigare perioden godkändes för utfärdande. 
Det faktum att betydande uppskattningar ofta krävs vid ändringar av jämförande information som 
redovisats för tidigare perioder är inget hinder för tillförlitlig justering eller rättelse av den 
jämförande informationen. 

54 A  [utgår] 

54 B  [utgår] 

54D  [utgår] 

54E  IFRS 9 Finansiella instrument, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 53 och strök punkterna 
54A, 54B och 54D. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 
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IAS 10 Händelser efter rapportperioden 

C25  Punkt 9 ska ändras till följande lydelse och punkt 23B ska läggas till: 

9.  Följande är exempel på händelser efter rapportperiodens slut som beaktas genom att företaget 
justerar redovisade belopp i sina finansiella rapporter eller redovisar poster som inte tidigare 
redovisats: 

a)  … 

b)  Information som erhålls efter rapportperiodens slut och som indikerar att en tillgång redan vid 
rapportperiodens slut hade minskat i värde eller att beloppet av en tidigare nedskriv
ningsförlust för denna tillgång måste justeras. Till exempel: 

i)  att en av företagets kunder går i konkurs efter rapportperiodens slut bekräftar normalt 
att kunden var kreditförsämrad vid rapportperiodens slut. 

23 B  IFRS 9 Finansiella instrument, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 9. Ett företag ska tillämpa 
denna ändring när det tillämpar IFRS 9. 

IAS 12 Inkomstskatter 

C26  Punkt 20 ska ändras till följande lydelse, punkterna 96, 97 och 98D ska utgå och punkt 98F ska läggas till: 

20.  IFRS medger eller kräver att vissa tillgångar redovisas till sina verkliga värden eller omvärderas (se 
exempelvis IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 38 Immateriella tillgångar, IAS 40 Förvaltningsfas
tigheter, och IFRS 9 Finansiella instrument). I vissa jurisdiktioner påverkar en omvärdering av en tillgång 
till verkligt värde innevarande periods skattepliktiga resultat. Detta får till följd att tillgångens 
skattemässiga värde justeras och inga temporära skillnader uppkommer. I andra jurisdiktioner 
påverkar en omvärdering av en tillgång inte det skattepliktiga resultatet för den period då värderingen 
ändras och därför justeras inte tillgångens skattemässiga värde. Icke desto mindre kommer den 
framtida återvinningen av det redovisade värdet att ge upphov till skattepliktiga ekonomiska fördelar 
för företaget och det belopp som får dras av vid beskattningen kommer inte att vara detsamma som 
värdet av dessa fördelar. Skillnaden mellan en omvärderad tillgångs redovisade värde och dess 
skattemässiga värde är en temporär skillnad som ger upphov till en uppskjuten skatteskuld eller en 
uppskjuten skattefordran. Så är även fallet under följande omständigheter: 

a)  … 

96.  [utgår] 

97.  [utgår] 

98D  [utgår] 

98F  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 20 och strök punkterna 96, 97 och 98D. Ett 
företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd 

C27  Punkt 10A ska ändras till följande lydelse, punkterna 44 och 47 ska utgå och punkt 48 ska läggas till: 

10 A  Förmånen av ett statligt lån till lägre ränta än marknadsräntan behandlas som ett statligt bidrag. 
Lånet ska redovisas och värderas i enlighet med IFRS 9 Finansiella instrument. Förmånen av att räntan 
understiger marknadsräntan ska värderas som skillnaden mellan lånets ursprungliga redovisade 
värde i enlighet med IFRS 9 och mottaget belopp. Förmånen redovisas i enlighet med denna 
standard. Företaget ska beakta de villkor och skyldigheter som har uppfyllts respektive fullgjorts, 
eller måste uppfyllas respektive fullgöras, när de kostnader som låneförmånen är avsedd som 
kompensation för fastställs. 
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44.  [utgår] 

47.  [utgår] 

48.  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 10A och strök punkterna 44 och 47. Ett företag 
ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser 

C28  [Ej tillämplig på krav] 

C29  Punkterna 3, 4, 5, 27 och 52 ska ändras till följande lydelse, punkterna 60C, 60E och 60I ska utgå och 
punkt 60J ska läggas till: 

3.  Standarden ska tillämpas vid [utelämnad fotnot] 

a) redovisning av transaktioner och balansposter i utländsk valuta, utom för sådana deri
vattransaktioner och balansposter som omfattas av IFRS 9 Finansiella instrument, 

b)  … 

4.  IFRS 9 är tillämplig på många derivat i utländsk valuta, som därmed undantas från denna standards 
tillämpningsområde. Sådana derivat i utländsk valuta som inte omfattas av tillämpningsområdet för 
IFRS 9 (exempelvis vissa derivat i utländsk valuta som är inbäddade i andra kontrakt), omfattas av 
tillämpningsområdet för denna standard. Dessutom är denna standard tillämplig när ett företag 
räknar om belopp hänförliga till derivat från sin funktionella valuta till sin rapporteringsvaluta. 

5.  Denna standard är inte tillämplig på säkringsredovisning av valutakursposter, inklusive säkring av en 
nettoinvestering i en utlandsverksamhet. IFRS 9 är tillämplig på säkringsredovisning. 

27.  Enligt vad som anges i punkterna 3 a och 5 är IFRS 9 tillämplig vid säkringsredovisning av poster 
i utländsk valuta. Vid tillämpning av säkringsredovisning krävs att ett företag redovisar vissa 
valutakursdifferenser på ett annat sätt än vad som krävs enligt denna standard. Exempelvis kräver 
IFRS 9 att valutakursdifferenser hänförliga till monetära poster, som uppfyller kraven för säkringsin
strument i en kassaflödessäkring, vid det första redovisningstillfället redovisas i övrigt totalresultat till 
den del säkringen är effektiv. 

52.  Ett företag ska lämna följande upplysningar: 

a)  Storleken på valutakursdifferenser som redovisas i resultatet förutom för sådana 
valutakursdifferenser som uppkommit till följd av att finansiella instrument värderats 
till verkligt värde via resultatet i enlighet med IFRS 9, och 

b)  … 

60C  [utgår] 

60E  [utgår] 

60I  [utgår] 

60 J  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 3, 4, 5, 27 och 52 och strök punkterna 60C, 
60E och 60I. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IAS 23 Låneutgifter 

C30  Punkt 6 ska ändras till följande lydelse och punkt 29 B ska läggas till: 

6.  Låneutgifter kan innefatta: 

a)  räntekostnader beräknade med hjälp av effektivräntemetoden enligt IFRS 9, 

b)  … 

29 B  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 6. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det 
tillämpar IFRS 9. 
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IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures 

C31  Punkterna 40–42 ska ändras till följande lydelse och punkterna 41A–41C och 45A ska läggas till: 

40.  Efter tillämpning av kapitalandelsmetoden, inklusive redovisning av intresseföretagets eller joint 
ventureföretagets förluster i enlighet med punkt 38, tillämpar ägarföretaget punkterna 41A–41C för 
att fastställa om det finns några objektiva bevis för att dess nettoinvestering i intresseföretaget eller 
joint ventureföretaget behöver skrivas ned. 

41.  Företaget ska tillämpa nedskrivningskraven i IFRS 9 på sina andra intressen i intresseföretag eller 
joint ventures som omfattas av tillämpningsområdet för IFRS 9 och som inte utgör del av 
nettoinvesteringen. 

41 A  Nettoinvesteringen i ett intresseföretag eller joint venture har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned 
endast om det finns objektiva belägg för en nedskrivning till följd av att en eller flera händelser 
inträffat efter den första redovisningen av nettoinvesteringen (en ”förlusthändelse”) och att denna 
händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från nettoinves
teringen som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det kan vara omöjligt att identifiera en enda, 
åtskild händelse som orsakade nedskrivningsbehovet. I stället kan den kombinerade effekten av flera 
händelser ha orsakat nedskrivningsbehovet. Förluster som väntas till följd av framtida händelser, 
oavsett hur sannolika de är, redovisas inte. Objektiva belägg för att nettoinvesteringen har ett 
nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som företag blir varse angående följande 
förlusthändelser: 

a)  Betydande finansiella svårigheter i intresseföretaget eller joint ventureföretaget. 

b)  Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av intresseföretaget eller joint 
ventureföretaget. 

c)  Företaget beviljar intresseföretaget eller joint ventureföretaget koncession som företaget annars 
inte hade övervägt, av ekonomiska eller juridiska skäl som har att göra med intresseföretagets 
eller joint ventureföretagets finansiella svårigheter. 

d)  Det blir sannolikt att intresseföretaget eller joint ventureföretaget kommer att gå i konkurs 
eller annan finansiell rekonstruktion. 

e)  Upphörande av en aktiv marknad för nettoinvesteringen på grund av finansiella svårigheter för 
ett intresseföretag eller joint venture. 

41 B  Upphörande av en aktiv marknad eftersom intresseföretagets eller joint ventureföretagets eget 
kapital eller finansiella instrument inte längre är föremål för allmän handel är inte ett belägg för att 
en nedskrivning ska göras. En nedgradering av ett intresseföretags eller joint ventureföretagets 
kreditbetyg eller en minskning av det verkliga värdet av intresseföretaget eller joint ventureföretaget 
är inte i sig ett belägg för nedskrivning, även om det kan vara ett belägg för en nedskrivning 
i kombination med annan tillgänglig information. 

41C Utöver de olika typerna av händelser i punkt 41A inbegriper objektiva belägg för ett nedskriv
ningsbehov för nettoinvesteringen i ett egetkapitalinstrument för ett intresseföretag eller joint 
venture information om betydande förändringar med en ogynnsam inverkan som har ägt rum i den 
tekniska, marknadsmässiga, ekonomisk eller juridiska omgivning i vilken intresseföretaget eller joint 
ventureföretaget är verksamt, och visar att kostnaden för investeringen i egetkapitalinstrumentet inte 
kan återvinnas. En betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i ett 
egetkapitalinstrument under dess anskaffningsvärde är också objektiva belägg för ett nedskriv
ningsbehov. 

42.  Eftersom goodwill som ingår i det redovisade värdet av ett nettoinnehav i ett intresseföretag eller 
joint venture inte redovisas separat, görs ingen separat prövning av om denna goodwill behöver 
skrivas ned genom tillämpning av kraven på prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill 
i IAS 36 Nedskrivningar. I stället prövas, i enlighet med IAS 36, om hela det redovisade värdet för 
investeringen behöver skrivas ned som en enda tillgång, genom en jämförelse av dess 
återvinningsvärde (det högsta av nyttjandevärdet och verkligt värde efter avdrag för försäljnings
kostnader) med dess redovisade värde, närhelst tillämpning av punkterna 41A–41C tyder på att 
nettoinnehavet kan behöva skrivas ned. En nedskrivning som görs under dessa omständigheter 
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allokeras inte till någon tillgång, inklusive goodwill, som utgör en del av det redovisade värdet av 
nettoinnehavet i intresseföretaget eller joint ventureföretaget. Således ska en återföring av denna 
nedskrivning redovisas i enlighet med IAS 36 i den utsträckning som återvinningsvärdet av 
nettoinnehavet därefter ökar. Vid bestämning av innehavets nyttjandevärde beräknar företaget 

a) sin andel av nuvärdet av framtida beräknade kassaflöden som förväntas genereras av intresse
företaget eller joint ventureföretaget, inklusive såväl kassaflödena från intresseföretagets eller 
joint ventureföretagets rörelse som likvid vid slutlig avyttring av innehavet, eller 

b)  nuvärdet av framtida beräknade kassaflöden i form av utdelningar från intresseföretaget och 
likvid vid slutlig avyttring av innehavet i intresseföretaget. 

De båda metoderna ger med rimliga antaganden samma resultat. 

45 A  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 40–42 och lade till punkterna 41A–41C. Ett 
företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering 

C32  [Ej tillämplig på krav] 

C33  Punkterna 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42 och 96C ska ändras till följande lydelse, punkterna 97F, 97H och 97P 
ska utgå och punkt 97R ska läggas till:  

3. Principerna i denna standard kompletterar principerna för redovisning och värdering av finansiella 
tillgångar och finansiella skulder i IFRS 9 Finansiella instrument, och principerna för att lämna 
upplysning om dessa i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

4.  Denna standard ska tillämpas av alla företag för alla typer av finansiella instrument, förutom 
följande: 

a)  De innehav i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures som redovisas i enlighet 
med IFRS 10 Koncernredovisning, IAS 27 Separata finansiella rapporter eller IAS 28 
Innehav i intresseföretag och joint ventures. I vissa fall kräver eller tillåter emellertid 
IFRS 10, IAS 27 eller IAS 28 att ett företag redovisar ett innehav i ett dotterföretag, 
intresseföretag eller joint venture i enlighet med IFRS 9. I dessa fall ska företagen 
tillämpa kraven i denna standard. Företag ska även tillämpa denna standard på alla 
derivat avseende innehav i dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures. 

b)  … 

d)  Försäkringsavtal enligt definitionen i IFRS 4 Försäkringsavtal. Denna standard tillämpas 
emellertid på derivat som är inbäddade i försäkringsavtal om IFRS 9 kräver att företaget 
redovisar dem separat. Dessutom ska en emittent tillämpa denna standard på finansiella 
garantiavtal om emittenten tillämpar IFRS 9 vid redovisning och värdering av avtalen, 
men ska tillämpa IFRS 4 om emittenten väljer, i enlighet med punkt 4 d i IFRS 4, att 
tillämpa IFRS 4 vid redovisning och värdering av dem. 

e)  Finansiella instrument som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 4 eftersom de 
innehåller en diskretionär del. Utfärdaren av dessa instrument undantas från att på dessa 
delar tillämpa punkterna 15–32 och VT25–VT35 i denna standard avseende skillnaden 
mellan finansiella skulder och egetkapitalinstrument. Dessa instrument är emellertid 
underställda alla andra krav i denna standard. Standarden ska dessutom tillämpas på 
derivat som är inbäddade i dessa instrument (se IFRS 9). 

f)  … 
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8.  Denna standard ska tillämpas på sådana avtal om att köpa eller sälja icke-finansiella poster 
som kan regleras netto med kontanter eller med andra finansiella instrument, eller genom 
byte av finansiella instrument, som om avtalen var finansiella instrument. Undantagna är de 
avtal som ingåtts och som fortfarande innehas med syftet att erhålla eller leverera en icke- 
finansiell post i enlighet med företagets förväntade behov avseende köp, försäljning eller 
förbrukning. Denna standard ska emellertid tillämpas på de avtal som företaget identifierar 
som värderade till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 2.5 i IFRS 9 Finansiella 
instrument. 

12.  Följande begrepp definieras i bilaga A till IFRS 9 eller punkt 9 i IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering med undantag för vissa bestämmelser avseende säkringsredovisning och 
används i denna standard med de innebörder som anges i IAS 39 och IFRS 9. 

—  upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller finansiell skuld 

—  borttagande från rapporten över finansiell ställning 

—  derivat 

—  effektivräntemetoden 

—  finansiellt garantiavtal 

—  finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet 

—  bindande åtagande 

—  prognostiserad transaktion 

—  säkringseffektivitet 

—  säkrad post 

—  säkringsinstrument 

—  innehas för handel 

—  avistaköp eller avistaförsäljning 

—  transaktionskostnader. 

23.  Med undantag för de omständigheter som beskrivs i punkterna 16A och 16B eller punkterna 16C 
och 16D ger ett avtal som innehåller en förpliktelse för ett företag att köpa sina egna egetkapitalin
strument för kontanter eller annan finansiell tillgång upphov till en finansiell skuld för nuvärdet av 
inlösenbeloppet (exempelvis för nuvärdet av terminsåterköpspriset, lösenpriset för optionen eller 
annat inlösenbelopp). Detta gäller även om avtalet i sig är ett egetkapitalinstrument. Ett exempel är 
ett företags förpliktelse enligt ett terminskontrakt att köpa sina egna egetkapitalinstrument för 
kontanter. Den finansiella skulden redovisas första gången till nuvärdet av inlösenbeloppet, och 
omklassificeras från eget kapital. Därefter värderas den finansiella skulden i enlighet med IFRS 9. Om 
avtalet förfaller utan leverans, omklassificeras det redovisade värdet av den finansiella skulden till eget 
kapital. Ett företags avtalsenliga förpliktelse att köpa sina egna egetkapitalinstrument ger upphov till 
en finansiell skuld för nuvärdet av inlösenbeloppet även om förpliktelsen att köpa är villkorad av att 
motparten utnyttjar en rätt till inlösen (exempelvis en utfärdad säljoption som ger motparten rätt att 
sälja ett företags egna egetkapitalinstrument till företaget till ett fastställt pris). 
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31.  IFRS 9 behandlar värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Egetkapitalinstrument är 
instrument som innebär en residual rätt i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder. När 
det ursprungligen redovisade värdet för ett sammansatt finansiellt instrument fördelats på eget 
kapital- och skulddelar, blir egetkapitaldelen därför det belopp som kvarstår efter att det fastställda 
värdet av skulddelen dragits av från det verkliga värdet för instrumentet i sin helhet. Värdet av alla 
slags derivat (exempelvis en köpoption) som är inbäddade i ett sammansatt finansiellt instrument 
förutom egetkapitaldelen (exempelvis rätten att konvertera till stamaktier) ingår i skulddelen. Summan 
av de redovisade värdena avseende skulddelen och egetkapitaldelen är alltid lika med det verkliga 
värdet för det sammansatta finansiella instrumentet i sin helhet när det redovisas för första gången. 
Uppdelningen och klassificeringen av delarna i ett sammansatt finansiellt instrument ger alltså inte 
upphov till vare sig vinst eller förlust när det redovisas första gången. 

42.  En finansiell tillgång och en finansiell skuld ska kvittas och redovisas med ett nettobelopp 
i rapporten över finansiell ställning endast när ett företag 

a)  … 

Vid redovisning av en överlåtelse av en finansiell tillgång som inte uppfyller kraven för att tas 
bort från rapporten över finansiell ställning ska företaget inte kvitta den överlåtna tillgången 
och den skuld som är knuten till den (se IFRS 9, punkt 3.2.22). 

96C  Klassificeringen av instrument enligt detta undantag ska begränsas till redovisningen av dessa 
instrument enligt IAS 1, IAS 32, IAS 39, IFRS 7 och IFRS 9. Instrumentet ska inte betraktas som 
egetkapitalinstrument enligt andra riktlinjer, till exempel IFRS 2. 

97F  [utgår] 

97H  [utgår] 

97P  [utgår] 

97R  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, VT2 och VT30 
och strök punkterna 97F, 97H och 97P. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar 
IFRS 9.  

C34  I bilagan ska punkterna VT2 och VT30 ändras till följande lydelse: 

VT2  Standarden behandlar inte redovisning eller värdering av finansiella instrument. Krav rörande 
redovisning och värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder återfinns i IFRS 9. 

VT30  Punkt 28 gäller endast emittenter av sammansatta finansiella instrument som inte är derivat. 
Punkt 28 behandlar inte hur ägaren ska redovisa sammansatta finansiella instrument. IFRS 9 
behandlar klassificering och värdering av finansiella tillgångar som är sammansatta finansiella 
instrument från ägarens perspektiv. 

IAS 33 Resultat per aktie 

C35  Punkt 34 ska ändras till följande lydelse och punkt 74E ska läggas till: 

34.  Efter att de potentiella stamaktierna har konverterats till stamaktier uppkommer inte längre de poster 
som identifierats i punkt 33 a–c. I stället har de nya stamaktierna rätt att ta del av resultat hänförligt 
till innehavare av stamaktier i moderföretaget. Därför justeras resultat hänförligt till innehavare av 
stamaktier i moderföretaget som beräknats i enlighet med punkt 12 för de poster som identifieras 
i punkt 33 a–c och eventuella därtill hänförliga skatter. De kostnader som sammanhänger med 
potentiella stamaktier inkluderar transaktionskostnader och underkurs som redovisas enligt effektiv
räntemetoden (se IFRS 9). 
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74E  IFRS 9 Finansiella instrument, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 34. Ett företag ska tillämpa 
denna ändring när det tillämpar IFRS 9. 

IAS 36 Nedskrivningar 

C36  Punkterna 2, 4 och 5 ska ändras till följande lydelse och punkterna 140F, 140G och 140K ska utgå och 
punkt 140M ska läggas till: 

2.  Denna standard ska tillämpas vid redovisning av nedskrivningar av alla slag av tillgångar, 
förutom 

a)  … 

e)  finansiella tillgångar som omfattas av tillämpningsområdet för IFRS 9 Finansiella 
instrument, 

f)  … 

4.  Denna standard tillämpas på finansiella tillgångar som klassificeras som 

a)  dotterföretag, enligt definitionen i IFRS 10 Koncernredovisning, 

b)  intresseföretag, enligt definitionen i IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures, och 

c)  joint ventures, enligt definitionen i IFRS 11 Samarbetsarrangemang. 

När det gäller värdenedgång av andra finansiella tillgångar hänvisas till IFRS 9. 

5.  Denna standard tillämpas inte på finansiella tillgångar som omfattas av tillämpningsområdet för 
IFRS 9, förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt värde som omfattas av 
tillämpningsområdet för IAS 40 eller biologiska tillgångar hänförliga till jord- och skogsbruk som 
värderas till verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader som omfattas av 
tillämpningsområdet för IAS 41. Standarden är dock tillämplig på tillgångar som redovisas till 
omvärderat belopp (dvs. verkligt värde vid omvärderingstidpunkten efter avdrag för efterföljande 
ackumulerade avskrivningar och efterföljande ackumulerade nedskrivningar) enligt andra 
standarder, såsom enligt omvärderingsansatserna i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, och 
IAS 38 Immateriella tillgångar. Den enda skillnaden mellan en tillgångs verkliga värde och dess 
verkliga värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering är de direkta kostnader som är 
hänförliga till försäljning/utrangering av tillgången. 

a)  … 

140F  [utgår] 

140G  [utgår] 

140 K  [utgår] 

140M  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 2, 4 och 5 och strök punkterna 140F, 
140G och 140K. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 

C37  Punkt 2 ska ändras till följande lydelse, punkterna 97 och 98 ska utgå och punkt 101 ska läggas till: 

2.  Denna standard tillämpas inte på finansiella instrument (inklusive garantier) som ligger inom 
tillämpningsområdet för IFRS 9 Finansiella instrument. 

97.  [utgår] 

98.  [utgår] 

101.  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 2 och strök punkterna 97 och 98. Ett företag ska 
tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 
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IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 

C38  [Ej tillämplig på krav] 

C39  Rubriken ovanför punkt 1 och punkt 1 ska utgå. 

C40  Punkt 2 ska ändras till följande lydelse och punkterna 4–7 ska utgå: 

2.  Denna standard ska tillämpas av alla företag för alla finansiella instrument som faller inom 
tillämpningsområdet för IFRS 9 Finansiella instrument om, och i den utsträckning som 

a)  IFRS 9 tillåter att bestämmelserna om säkringsredovisning i denna standard ska 
tillämpas, och 

b)  det finansiella instrumentet är del av ett säkringsförhållande som uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning i enlighet med denna standard. 

4–7  [utgår] 

C41  Punkterna 8 och 9 ska ändras till följande lydelse:  

8. De begrepp som definieras i IFRS 13, IFRS 9 och IAS 32 används i denna standard med de innebörder 
som anges i bilaga A till IFRS 13, bilaga A till IFRS 9 och punkt 11 i IAS 32. IFRS 13, IFRS 9 och 
IAS 32 definierar följande termer 

—  upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller finansiell skuld 

—  borttagande från rapporten över finansiell ställning 

—  derivat 

—  effektivräntemetoden 

—  effektivränta 

—  egetkapitalinstrument 

—  verkligt värde 

—  finansiell tillgång 

—  finansiellt instrument 

—  finansiell skuld 

och innehåller vägledning om hur dessa definitioner tillämpas. 

I punkt 9 ska ”Definition av ett derivat”, ”Definitioner av fyra kategorier av finansiella instrument”, 
”Definition av ett finansiellt garantiavtal” och ”Definitioner avseende redovisning och värdering” utgå. 

C42  Rubrikerna och punkterna 10–70 och punkt 79 ska utgå. 

C43  Punkterna 71, 88–90 och 96 ska ändras till följande lydelse:  

71. Om ett företag tillämpar IFRS 9 och inte har valt som sin redovisningsprincip att fortsätta att 
tillämpa kraven på säkringsredovisning i denna standard (se punkt 7.2.19 i IFRS 9) ska det 
tillämpa kraven på säkringsredovisning i kapitel 6 i IFRS 9. När det gäller en säkring av 
verkligt värde avseende ränteexponeringen för en del av en portfölj med finansiella tillgångar 
eller finansiella skulder kan ett företag, i enlighet med punkt 6.1.3 i IFRS 9, tillämpa kraven på 
säkringsredovisning i denna standard i stället för kraven i IFRS 9. I det fallet ska företaget 
också tillämpa de särskilda kraven på säkringsredovisning av verkligt värde för en 
portföljsäkring av ränterisk (se punkterna 81A, 89A och VT114–VT132). 
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88. Ett säkringsförhållande uppfyller villkoren för säkringsredovisning enligt punkterna 89–102 
endast om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

a)  … 

d)  Effektiviteten i säkringen kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att det verkliga 
värdet eller kassaf lödena för den säkrade posten som är hänförlig till den säkrade risken 
och det verkliga värdet på säkringsinstrumentet kan värderas på ett tillförlitligt sätt. 

e)  … 

Säkring av verkligt värde 

89.  Om en säkring av verkligt värde uppfyller villkoren i punkt 88 under perioden ska den 
redovisas enligt följande: 

a)  … 

b)  Den vinst eller förlust på den säkrade posten som är hänförlig till den säkrade risken ska 
justera det redovisade värdet av den säkrade posten och redovisas i resultatet. Detta 
gäller om den säkrade posten annars redovisas till anskaffningsvärde. Redovisning av den 
vinst eller förlust som är hänförlig till den säkrade risken i resultatet tillämpas om den 
säkrade posten är en finansiell tillgång som värderas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat i enlighet med punkt 4.1.2A i IFRS 9. 

90.  Om bara vissa särskilda risker som är hänförliga till en säkrad post har säkrats, redovisas förändringar 
i verkligt värde för den säkrade posten som inte är hänförliga till säkrade risker enligt vad som anges 
i punkt 5.7.1 i IFRS 9. 

96.  Mer exakt redovisas en kassaflödessäkring enligt följande 

a)  … 

c)  om ett företags dokumenterade riskhanteringsstrategi för ett särskilt säkringsförhållande undantar 
en särskild del av vinsten eller förlusten eller hänförliga kassaflöden för säkringsinstrumentet (se 
punkterna 74, 75 och 88 a) från bedömningen av säkringseffektiviteten, redovisas den 
undantagna delen av vinst eller förlust i enlighet med punkt 5.7.1 i IFRS 9. 

C44  Punkterna 103C, 103D, 103F, 103K, 104 och 108C ska ändras till följande lydelse, punkterna 103B, 
103H–103J, 103L–103P, 103S, 105–107A och 108E–108F ska utgå och punkt 103U ska läggas till: 

103 B  [utgår] 

103C  IAS 1 (enligt omarbetning 2007) innebar en ändring av terminologin i alla IFRS. Dessutom 
ändrades punkterna 95 a, 97, 98, 100, 102, 108 och VT99B. Ett företag ska tillämpa dessa 
ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Om ett företag 
tillämpar IAS 1 (enligt omarbetning 2007) för en tidigare period ska ändringarna tillämpas på 
denna tidigare period. 

103D  [utgår] 

103F  [utgår] 

103H–103J  [utgår] 
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103 K  Förbättringar av IFRS, som utfärdades i april 2009, ändrade punkterna 2 g, 97 och 100. Ett 
företag ska tillämpa ändringarna i dessa punkter på alla kontrakt som inte har löpt ut för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om 
ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta. 

103L–103P  [utgår] 

103S  [utgår] 

103U  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 2, 8, 9, 71, 88–90, 96, VT95, VT114, 
VT118 och rubrikerna ovanför VT133 och strök punkterna 1, 4–7, 10–70, 103B, 103D, 
103F, 103H–103J, 103L–103P, 103S, 105–107A, 108E–108F, VT1–VT93 och VT96. Ett 
företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

104  Denna standard ska tillämpas retroaktivt med undantag av vad som anges i punkt 108. 
Ingående balans för balanserade vinstmedel för den tidigaste föregående redovisade perioden 
och alla övriga jämförelsetal ska justeras som om denna standard alltid hade används såvida 
det inte är praktiskt ogenomförbart att räkna om uppgifterna. I det fall omräkning är 
praktiskt ogenomförbart ska företaget lämna upplysning om detta och ange i vilken 
utsträckning uppgifterna räknats om. 

105–107 A  [utgår] 

108C  Punkterna 73 och VT8 ändrades genom Förbättringar av IFRS som utfärdades i maj 2008. 
Punkt 80 ändrades i och med Förbättringar av IFRS som utfärdades i april 2009. Ett företag 
ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. 
Tidigare tillämpning av samtliga ändringar är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna 
för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta. 

108E–108F  [utgår] 

C45  I bilaga A ska rubrikerna och punkterna VT1–VT93 och punkt VT96 utgå. 

C46  I bilaga A ska punkterna VT95, VT114 och VT118 ändras till följande lydelse och den första fotnoten till 
punkt VT118 b ska utgå: 

VT95 En finansiell tillgång värderad till upplupet anskaffningsvärde kan identifieras som ett säkringsin
strument i en säkring av valutarisk. 

VT114  När det gäller en säkring av verkligt värde för en ränterisk hänförlig till en portfölj med finansiella 
tillgångar eller finansiella skulder, skulle ett företag uppfylla kraven i denna standard om det följer 
de tillvägagångssätt som återges i a–i och i punkterna VT115–VT132 nedan. 

a)  Som del av riskhanteringsprocessen identifierar företaget en portfölj med poster vars 
ränterisk det vill säkra. Portföljen kan bestå av endast tillgångar, endast skulder eller av både 
tillgångar och skulder. Företaget kan identifiera två eller fler portföljer, i vilket fall det 
tillämpar vägledningen nedan på varje portfölj separat. 

b)  … 

VT118 Som exempel på identifieringen i punkt VT114 c, om ett företag under en viss räntejuster
ingsperiod uppskattar att det har fastförräntade tillgångar för 100 VE och fastförräntade skulder 
för 80 VE och beslutar att säkra hela nettopositionen om 20 VE, identifierar det som säkrad post 
tillgångar till ett belopp om 20 VE (en andel av tillgångarna). Identifieringen uttrycks som ett 
”belopp i en valuta” (exempelvis belopp i dollar, euro, pund eller rand) och inte som enskilda 
tillgångar. Därav följer att alla tillgångar (eller skulder) från vilka det säkrade beloppet tas – det vill 
säga hela beloppet om 100 VE för tillgångarna i ovanstående exempel – måste vara 
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C47  I bilaga A ska rubriken ovanför punkt VT133 ändras till följande lydelse: 

ÖVERGÅNG (PUNKTERNA 103–108C) 

IFRIC 2 Medlemsandelar i ekonomiska föreningar och liknande instrument 

C48  Under rubriken ”Referenser” ska hänvisningen till IAS 39 utgå och en hänvisning till IFRS 9 Finansiella 
instrument ska läggas till. Punkterna 15 och 18 ska utgå och punkt 19 ska läggas till:  

15. [utgår]  

18. [utgår]  

19. IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna A8 och A10 och strök punkterna 15 och 18. 
Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

C49  I bilagan ska punkterna A8 och A10 ändras till följande lydelse: 

A8  Medlemsandelar utöver förbudet mot inlösen är finansiella skulder. Den ekonomiska föreningen 
värderar denna finansiella skuld till verkligt värde vid första redovisningstillfället. Eftersom dessa 
andelar kan återlösas vid anfordran, värderar den ekonomiska föreningen det verkliga värdet för 
sådana finansiella skulder i enlighet med punkt 47 i IFRS 13: ”Det verkliga värdet för en finansiell 
skuld som är betalbar vid anfordran (exempelvis avistainlåning) är inte lägre än det belopp som ska 
erläggas vid anfordran …”. Därmed klassificerar den ekonomiska föreningen som finansiell skuld det 
högsta belopp som är betalbart vid anfordran enligt inlösenvillkoren. 

A10  Efter ändringen i stadgarna kan den ekonomiska föreningen nu bli tvungen att lösa in högst 
25 procent av de utestående andelarna eller högst 50 000 andelar för 20 VE styck. Den 1 januari 
20X3 klassificerar därmed den ekonomiska föreningen som finansiella skulder ett belopp om 
1 000 000 VE, som är det högsta belopp som ska betalas vid anfordran enligt inlösenvillkoren, efter 
vad som fastställts i enlighet med punkt 47 i IFRS 13. Därför överför den ekonomiska föreningen den 
1 januari 20X3 från eget kapital till finansiella skulder ett belopp om 200 000 VE, vilket innebär att 
2 000 000 VE klassificeras som eget kapital. I detta exempel redovisar företaget inte en vinst eller en 
förlust vid överföringen. 

IFRIC 5 Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder 

C50  Under rubriken ”Referenser” ska hänvisningen till IAS 39 utgå och en hänvisning till IFRS 9 Finansiella 
instrument ska läggas till. Punkt 5 ska ändras till följande lydelse, punkterna 14A och 14C ska utgå och 
punkt 14D ska läggas till: 

5.  En kvarstående rätt i en fond som går utöver rätten till ersättning, såsom en avtalad rätt till 
utdelning när alla nedläggningsåtgärder är fullföljda eller vid avveckling av fonden, kan vara ett 
egetkapitalinstrument som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 9 och omfattas inte av 
tillämpningsområdet för denna tolkning. 

14 A  [utgår] 

14C  [utgår] 

14D  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 5 och strök punkterna 14A och 14C. Ett företag 
ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar 

C51  Under rubriken ”Referenser” ska hänvisningen till IAS 39 utgå och en hänvisning till IFRS 9 Finansiella 
instrument ska läggas till. Punkterna 1, 2, 7 och 8 ska ändras till följande lydelse, punkterna 5, 6, 11–13 ska 
utgå och punkt 14 ska läggas till: 

1.  Ett företag ska vid varje rapportperiods slut bedöma om det föreligger ett behov av att skriva ned 
värdet på goodwill och, om så krävs, redovisa en nedskrivning av värdet per det datumet 
i enlighet med IAS 36. Vid en efterföljande rapportperiods slut kan emellertid förhållandena ha 
förändrats i så hög grad att nedskrivningen av värdet skulle ha varit lägre eller helt hade kunnat 
undvikas om bedömningen av nedskrivningsbehovet hade gjorts först vid det tillfället. Tolkningen 
ger en vägledning om huruvida sådana nedskrivningar av värde över huvud taget bör återföras. 
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2.  Tolkningen behandlar hur kraven i IAS 34 och redovisningen av nedskrivningen av goodwill i IAS 
36 påverkar varandra, samt effekterna av den ömsesidiga påverkan på påföljande delårsrapporter 
och årsredovisningar. 

5.  [utgår] 

6.  [utgår] 

7.  Denna tolkning behandlar följande frågeställningar: 

Bör ett företag återföra nedskrivningar som redovisas under en delårsperiod avseende goodwill 
om en nedskrivning inte hade redovisats, eller om en mindre nedskrivning hade redovisats, i det 
fall bedömningen av nedskrivningsbehovet endast hade gjorts vid en efterföljande rapportperiods 
slut? 

BESLUT 

8.  Ett företag ska inte återföra en nedskrivning som har redovisats under en tidigare delårsperiod 
med avseende på goodwill. 

11–13  [utgår] 

14.  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 1, 2, 7 och 8 och strök punkterna 5, 6, 
11–13. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IFRIC 12 Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster 

C52  Under rubriken ”Referenser” ska hänvisningen till IAS 39 utgå och en hänvisning till IFRS 9 Finansiella 
instrument ska läggas till. Punkterna 23–25 ska ändras till följande lydelse, punkterna 28A–28C ska utgå 
och punkt 28E ska läggas till: 

23  IAS 32 och IFRS 7 och 9 gäller för den finansiella tillgång som redovisas enligt punkterna 16 
och 18. 

24  Fordran på överlåtaren eller på dennes uppdrag redovisas enligt IFRS 9 som värderad till 

a)  upplupet anskaffningsvärde, 

b)  verkligt värde via övrigt totalresultat, eller 

c)  verkligt värde via resultatet. 

25  Om fordran på överlåtaren värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via 
övrigt totalresultat kräver IFRS 9 att ränta beräknad enligt effektivräntemetoden ska redovisas 
i resultatet. 

28A–28C  [utgår] 

28E  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 23–25 och strök punkterna 28A–28C. 
Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet 

C53  En hänvisning till IFRS 9 Finansiella instrument ska läggas till under rubriken ”Referenser”. 

C54  Punkterna 3, 5–7, 14 och 16 ska ändras till följande lydelse, punkt 18A ska utgå och punkt 18B ska läggas 
till: 

3. IFRS 9 kräver identifiering av en post och ett säkringsinstrument som är möjliga för säkringsre
dovisning i ett säkringsförhållande. Om det finns ett identifierat säkringsförhållande, när det gäller 
en säkring av en nettoinvestering, redovisas vinsten eller förlusten på det säkringsinstrument som 
bestäms som en effektiv säkring av nettoinvesteringen i övrigt totalresultat och ingår i de valutakurs
differenser som blir följden av omräkning av utlandsverksamhetens resultat och finansiella ställning. 
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5.  IFRS 9 tillåter ett företag att identifiera antingen ett derivat eller ett finansiellt instrument som inte 
är ett derivat (eller en kombination av derivat och finansiella instrument som inte är derivat) som 
säkringsinstrument för en valutarisk. Denna tolkning innehåller vägledning om var, i en koncern, 
säkringsinstrument som är säkringar av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet kan innehas för 
att uppfylla villkoren för säkringsredovisning. 

6.  IAS 21 och IFRS 9 kräver ackumulerade belopp som redovisats i övrigt totalresultat avseende både 
de valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkning av utlandsverksamhetens resultat och 
finansiella ställning och den vinst eller förlust på säkringsinstrumentet som bestämts vara en effektiv 
säkring av nettoinvesteringen som ska omklassificeras från eget kapital till resultatet som en 
omklassificeringsjustering när moderföretaget avyttrar utlandsverksamheten. Denna tolkning 
innehåller vägledning om hur ett företag ska bestämma de belopp som ska omklassificeras från eget 
kapital till resultatet för både säkringsinstrumentet och den säkrade posten. 

7. Denna tolkning gäller ett företag som säkrar den valutarisk som uppstår på grund av företagets net
toinvesteringar i utlandsverksamheter och som vill uppfylla villkoren för säkringsredovisning 
i enlighet med IFRS 9. Av praktiska skäl avses med sådant företag i denna tolkning ett moderföretag 
och de finansiella rapporter i vilka utlandsverksamheters nettotillgångar tas in är koncernre
dovisning. Alla hänvisningar till ett moderföretag gäller i lika mån ett företag som har en 
nettoinvestering i en utlandsverksamhet som är ett joint venture, ett intresseföretag eller en filial. 

14. Ett derivatinstrument eller ett instrument som inte är ett derivat (eller en kombination av derivatin
strument och instrument som inte är derivat) kan identifieras som ett säkringsinstrument i en 
säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Säkringsinstrumentet eller säkringsin
strumenten kan innehas av vilket eller vilka företag som helst i koncernen så länge kraven på 
identifiering, dokumentation och effektivitet i punkt 6.4.1 i IFRS 9, som avser en säkring av en 
nettoinvestering, är uppfyllda. I synnerhet ska koncernens säkringsstrategi tydligt dokumenteras på 
grund av möjligheten till olika identifieringar på olika nivåer i koncernen. 

16.  När en utlandsverksamhet som var säkrad avyttras är det belopp som omklassificeras till resultatet 
som en omklassificeringsjustering från valutaomräkningsreserven i moderföretagets koncernre
dovisning avseende säkringsinstrumentet det belopp som måste identifieras enligt punkt 6.5.14 
i IFRS 9. Beloppet är den ackumulerade vinsten eller förlusten på säkringsinstrumentet som 
fastställdes som effektiv säkring. 

18 A  [utgår] 

18 B  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 3, 5–7, 14, 16, VT1 och VT8 och strök 
punkt 18A. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

C55  I bilagan ska punkterna VT1 och VT8 ändras till följande lydelse 

VT1  Denna bilaga belyser tillämpningen av tolkningen med hjälp av företagsstrukturen nedan. I samtliga 
fall skulle de säkringsförhållanden som beskrivs testas för effektivitet i enlighet med IFRS 9, även om 
detta inte behandlas i denna bilaga. Moderföretaget, som är det yttersta moderföretaget, redovisar sin 
koncernredovisning i sin funktionella valuta euro (EUR). Vart och ett av dotterföretagen är helägda. 
Moderföretagets nettoinvestering på 500 miljoner pund i dotterföretag B (funktionell valuta pund 
[GBP]) innefattar motsvarande 159 miljoner pund av dotterföretag B:s nettoinvestering på 
300 miljoner dollar i dotterföretag C (funktionell valuta dollar [USD]). Med andra ord är dotterföretag 
B:s nettotillgångar utöver innehavet i dotterföretag C 341 miljoner pund. 

VT8  När dotterföretag C avyttras är de belopp som omklassificeras till resultatet i moderföretagets 
koncernredovisning från dess valutaomräkningsreserv 

a)  avseende det externa lånet på 300 miljoner dollar i dotterföretag A, det belopp som enligt IFRS 
9 måste identifieras, det vill säga den totala förändringen i värde avseende den valutarisk som 
redovisades i övrigt totalresultat som den effektiva delen av säkringen. och 

b)  … 
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IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument 

C56  Under rubriken ”Referenser” ska hänvisningen till IAS 39 utgå och en hänvisning till IFRS 9 Finansiella 
instrument ska läggas till. Punkterna 4, 5, 7, 9 och 10 ska ändras till följande lydelse, punkterna 14 och 16 
ska utgå och punkt 17 ska läggas till:  

4. I denna tolkning behandlas följande frågeställningar: 

a)  Erläggs ersättningen för de egetkapitalinstrument som utfärdas för att utsläcka hela eller delar av 
en finansiell skuld i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9? 

b)  … 

BESLUT 

5.  Emissionen av ett egetkapitalinstrument till en långivare för att utsläcka en finansiell skuld eller del av 
en finansiell skuld utgör ersättning som erlagts i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9. Ett företag ska 
stryka en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) från sin rapport över finansiell ställning när, 
och endast efter det att, den utsläckts i enlighet med punkt 3.3.1 i IFRS 9. 

7.  Om de emitterade egetkapitalinstrumentens verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska 
egetkapitalinstrumenten värderas på ett sätt som återspeglar det verkliga värdet för den utsläckta 
finansiella skulden. Vid värdering till verkligt värde av en utsläckt finansiell skuld som är betalbar vid 
anfordran (exempelvis avistainlåning) tillämpas inte punkt 47 i IFRS 13. 

9.  Skillnaden mellan det redovisade värdet av den utsläckta finansiella skulden (eller delen av skulden) 
och den ersättning som erlagts ska redovisas i resultatet, i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9. 
Emitterade egetkapitalinstrument ska ursprungligen redovisas och värderas per den dag då den 
finansiella skulden (eller del av den skulden) har utsläckts. 

10.  När endast en del av den finansiella skulden har utsläckts ska ersättning fördelas i enlighet med 
punkt 8. Den ersättning som fördelats på den kvarvarande skulden ska ingå i bedömningen av 
huruvida villkoren för den kvarvarande skulden har modifierats i betydande utsträckning. Om den 
kvarvarande skulden har modifierats i väsentlig utsträckning ska företaget redovisa denna modifiering 
som en utsläckning av den ursprungliga skulden och ett upptagande i redovisningen av den nya 
skulden enligt kraven i punkt 3.3.2 i IFRS 9. 

14.  [utgår] 

16.  [utgår] 

17.  IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 4, 5, 7, 9 och 10 och strök punkterna 14 och 
16. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9. 

SIC-TOLKNING 27 Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner som innefattar ett leasingavtal 

C57  Under rubriken ”Hänvisningar” ska hänvisningen till IAS 39 utgå och en hänvisning till IFRS 9 Finansiella 
instrument ska läggas till. Punkt 7 och avsnittet under ”Ikraftträdande” ska ändras till följande lydelse:  

7. Andra förpliktelser enligt ett upplägg, inklusive alla avgivna garantier och förpliktelser till följd av en 
förtida uppsägning, ska redovisas i enlighet med IAS 37, IFRS 4 eller IFRS 9, beroende på hur 
förpliktelserna utformats. 
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IKRAFTTRÄDANDE 

Denna tolkning träder i kraft den 31 december 2001. Byten av redovisningsprinciper ska redovisas 
i enlighet med IAS 8. 

IFRS 9 ändrade punkt 7. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 9.   
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