Regnskap
Del II:

IASBs høringsutkast ED/2010/8
Forsikringskontrakter
Dette er del II i en artikkel om IASBs høringsutkast ED/2010/8, «Forsikringskontrak
ter», som representerer det første omfattende forslaget fra IFRS for regnskapsmessig
behandling av forsikringskontrakter.
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Figur 4
Eksempel – Uopptjent premietilnærming for kortsiktige kontrakter
En forsikringsgiver utsteder en forsikringskontrakt med følgende betingelser:
– Premie til innbetaling: 1000
– Marginal salgskostnad: 200
I dette eksempelet er alle premier og marginale salgskostnader mottatt/betalt ved begynnelsen
av forsikringsavtalen.
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Premie som skal
betales umiddelbart

Uopptjent premie-tilnærming
Høringsutkastet inneholder en modifisert
tilnærming for måling av forpliktelser før
krav inntreffer for kortsiktige kontrakter.
Denne tilnærmingen er ment å kunne gi et
representativt uttrykk for forpliktelsene før
en skade inntreffer for kortsiktige forsik
ringskontrakter. Etter forslaget defineres
kortsiktige kontrakter i denne sammenheng
som forsikringskontrakter med en dek
ningsperiode på omtrent 12 måneder eller
kortere og som ikke inneholder innebygde
opsjoner eller andre derivater som vesentlig
påvirker kontantstrømmenes variabilitet.
Etter en slik tilnærming vil forsikringsgiver
måle forpliktelsen ved innregning til mot
tatt premie pluss forventet nåverdi av frem
tidige premier innenfor kontraktens
«grense» minus de marginale salgskostnader.
Denne forpliktelsen reduseres over dek
ningsperioden på en systematisk måte som
best reflekterer eksponeringen ved å gi for
sikringsdekning, enten med basis i tidsfor
løpet eller det forventede mønster over tid
hvor ytelser og krav inntreffer dersom dette
mønsteret avviker vesentlig fra tidsforløpet.
Forsikringsgiver må også regnskapsføre
rente på denne bokførte forpliktelsen.
Eksemplet nedenfor viser uopptjent premietilnærming for en kortsiktig kontrakt
ved førstegangs innregning før og etter
inn- og utbetalinger.
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Mottatt premie/ be
taling av salgskost
nader

Umiddelbart etter
betaling

(1000)

-

(1000)

Nåverdi av fremti
dige premier

-

-

-

Marginale salgs
kostnader som skal
betales umiddelbart

200

-

200

Forpliktelse før
erstatningskrav
oppstår

(800)

-

(800)1

Premiefordring

1000

(1000)

-

Gjeld for marginal
salgskostnad

(200)

200

-

Gjeld før erstat
ningskrav oppstår

-

(800)

(800)

1

Den uopptjente premien vil bli bestemt ved begynnelsen for å kalkulere summen som senere
blir avskrevet over dekningsperioden.

Dersom nåverdien av estimerte fremtidige
utbetalinger til krav og ytelser overstiger
bokført «før-krav», forsikringsforpliktelse
(uopptjent premie), må forskjellen kost
nadsføres og avsettes som forsikringsfor
pliktelse. Beregningen må gjennomføres
ved hver regnskapsrapportering.
Forpliktelsen for inntrådte skader måles til
nåverdien av fremtidige utbetalinger til
krav og ytelser i samsvar med den generelle
målemetoden beskrevet ovenfor. De totale
regnskapsførte forpliktelser etter uopptjent

premie-tilnærming vil være summen av
uopptjent premie, forpliktelser for inn
trådte skader samt de beregnede forpliktel
ser som eventuelt følger av å gjennomføre
test av forpliktelsers tilstrekkelighet som
beskrevet ovenfor.
Selv om denne tilnærmingen ligner på den
regnskapspraksis som skadeforsikringssel
skaper følger i dag, vil bruk av diskonte
ringsrente og fastsettelse av risikojustering
representere endringer fra dagens praksis.

Regnskap
Dekomponering
Noen forsikringskontrakter inneholder en
eller flere komponenter som ville falt inn
under virksomhetsområdet til andre IFRS
dersom forsikringsgiver regnskapsførte
disse komponentene som om de var sepa-
rate kontrakter, f.eks. en investeringskom
ponent eller en servicekomponent.
Dersom en komponent ikke er nært relatert
til forsikringsdekningen som er spesifisert i
kontrakten, foreslår IFRS i høringsutkastet
at forsikringsgiver skal dekomponere og
regnskapsføre komponenten i samsvar med
den IFRS som måtte være relevant.
Høringsutkastet inneholder noen eksempler
på komponenter som ikke anses å være
nært relatert til forsikringsdekningen:
• En investeringskomponent som reflek
terer en saldo som krediteres med en
eksplisitt avkastning basert på investe
ringsavkastningen for en pool av
underliggende investeringer. Avkast
ningen som krediteres den enkelte
polisetaker må omfatte all avkastning
minus kontraktsmessige honorarer og
gebyrer. Kontrakten kan godt inne
holde en minimumsgarantert avkast
ning, men ikke et tak. Et tak ville
innebære at ikke all investeringsavkast
ning krediteres polisetakerne.
• Et innebygd derivat skal separeres fra
forsikringskontrakten etter de samme
vilkår som gjelder for innebygde deri
vater etter IAS 39. IAS 39 skal anven
des på derivater innebygd i forsikrings
kontrakter og som skal separeres med
mindre det innebygde derivatet i seg
selv er en forsikringskontrakt. Anven
delse av IAS 39 innebærer at det inne
bygde derivatet skal måles til virkelig
verdi med resultatføring av verdiend
ringer. Det lar seg ikke gjøre etter
høringsutkastet å unngå dekompone
ring og vurdering av derivatet til virke
lig verdi ved å vurdere hele forsikrings
kontrakten til virkelig verdi.
• Kontraktsmessige vilkår relatert til
varer og tjenester som ikke er nært
relatert til forsikringsdekningen, men
som er inkludert i kontrakten for
grunner som ikke har kommersiell
substans.
Gjenforsikring
Samme tilnærming for innregning og
måling av utstedte gjenforsikringskontrakter skal anvendes som for øvrige utstedte
forsikringskontrakter.
For kjøper av gjenforsikring foreslår IASB
en tilnærming for innregning og måling

som tilsvarer den tilnærming som anven
des for de underliggende utstedte forsik
ringskontrakter. Nåverdien av kontant
strømmene for å oppfylle gjenforsikringskontrakten skal estimeres på samme måte
som den tilsvarende del av nåverdien av å
oppfylle kontantstrømmene for de under
liggende forsikringskontrakter, etter å ha
målt de underliggende kontrakter på tids
punktet for førstegangs innregning av
gjenforsikringskontrakten. Kjøper av gjen
forsikring skal vurdere risikoen for at gjenforsikringskontrakten ikke blir oppfylt av
motparten på en forventet verdi-basis ved
estimering av nåverdien av kontantstrøm
mene for å oppfylle kontraktene. Denne
risikoen må revurderes på hvert rapporteringstidspunkt.
Ved førstegangs innregning skal kjøper av
en gjenforsikringskontrakt måle gjenforsik
ringskontrakten som summen av:
• Nåverdien av de kontantstrømmer
som kreves for å oppfylle kontrakten
(forventet nåverdi av fremtidige innbe
talinger pluss risikojustering minus
forventet nåverdi av fremtidige utbeta
linger) og
• En residualmargin som eliminerer tap ved
førstegangs innregning av kontrakten
Residualmarginen kan ikke være negativ
ved førstegangs innregning. Dersom nåver
dien av å oppfylle kontantstrømmene er:
• mindre enn null, dvs. at forventet
nåverdi av fremtidige innbetalinger
pluss risikojustering er mindre enn
forventet nåverdi av fremtidige utbeta
linger, så skal kjøper av gjenforsikring
regnskapsføre dette beløpet som resi
dualmargin ved førstegangs innregning
av gjenforsikringskontrakten.
• større enn null, dvs. at forventet
nåverdi av fremtidige innbetalinger
pluss risikojustering er større enn for
ventet nåverdi av fremtidige utbetalin
ger, så skal kjøper av gjenforsikring
resultatføre dette beløpet som en
gevinst ved førstegangs innregning av
kontrakten.
Eventuelle kommisjoner som kjøper av
gjenforsikring måtte motta, skal regn
skapsføres som en reduksjon av premien
som betales til utsteder av gjenforsikring.
Gjenforsikringsposter skal ikke nettes med
relaterte poster fra direkte forsikring, ver
ken i oppstilling over totalresultat eller
oppstilling over finansiell stilling.

Forventet nåverdi av tap fra mislighold
eller dekningsdisputter skal inkluderes i
målingen av gjenforsikringseiendelene.
Forsikringskontrakter anskaffet i
en foretaksintegrasjon eller en
porteføljeoverføring
En forsikringsgiver skal måle porteføljen
av forsikringskontrakter som anskaffes i en
foretaksintegrasjon ved førstegangs innreg
ning som den høyeste av virkelig verdi
eller nåverdien av kontantstrømmene som
kreves for å oppfylle de anskaffede forsik
ringskontrakter. Dersom kontantstrøm
men som kreves for å oppfylle de anskaf
fede forsikringskontrakter er høyere enn
virkelig verdi, skal forskjellen øke den
initielle bokførte verdien av goodwill.
Dersom virkelig verdi er høyere, utgjør
forskjellen residualmarginen.
En forsikringsgiver skal måle porteføljen
av forsikringskontrakter som anskaffes i en
porteføljeoverføring ved førstegangs inn
regning som den høyeste av mottatt veder
lag eller nåverdien av kontantstrømmene
som kreves for å oppfylle de anskaffede
forsikringskontrakter. Dersom kontant
strømmen som kreves for å oppfylle de
anskaffede forsikringskontrakter er høyere
enn vederlaget, skal forskjellen umiddel
bart kostnadsføres. Dersom vederlaget er
høyere, utgjør forskjellen residualmargi
nen.
Valuta
Forsikringskontrakter som resulterer i
betalinger i utenlandsk valuta behandles
som pengeposter i samsvar med IAS 21,
«Virkningene av valutakursendringer».
Presentasjon i oppstilling over
totalresultat og finansiell stilling
Høringsutkastet foreslår at forsikringsgiver
presenterer hver portefølje med forsik
ringskontrakter som en enkelt post innen
forsikringskontrakt-eiendeler eller forsik
ringskontrakt-forpliktelser. Høringsutkas
tet foreslår videre at den pool av eiendeler
som tilhører «unit linked»-kontrakter pre
senteres på en regnskapslinje separat fra
forsikringsgivers øvrige eiendeler, og at de
tilhørende forpliktelser presenteres på en
regnskapslinje separat fra forsikringsgivers
øvrige forpliktelser. Gjenforsikringseiendeler kan ikke nettes mot de underliggende
forsikringsforpliktelser.
Etter høringsutkastet skal alle inntekter og
kostnader fra forsikringskontraktene pre
senteres i resultatregnskapet. Følgende

NR. 8 > 2010

39

Regnskap
linjer skal presenteres i oppstillingen av
totalresultatet:
• Tegningsmarginen, hvor følgende
spesifiseres i oppstillingen eller i noter:
• Endringer i risikojusteringen
• Periodens oppløsning av residual
marginen
• Gevinster og tap ved førstegangsinnregning, hvor følgende spesifiseres i
oppstillingen av totalresultatet eller i
noter
• Tap på forsikringskontrakter som
anskaffes ved kjøp av en portefølje
• Gevinster på kjøpte gjenforsik
ringskontrakter
• Tap ved førstegangsinnregning av
forsikringskontrakter
• Salgskostnader som ikke er marginale
for den enkelte forsikringskontrakt
• Erfaringsjusteringer og endringer i
estimater, hvor følgene spesifiseres i
oppstillingen av totalresultatet eller i
noter
• Forskjeller mellom faktiske kontant
strømmer og tidligere estimater på
slike kontantstrømmer (erfaringsjuste
ringer)
• Endringer i estimater på kontant
strømmer og endringer i diskonte
ringsrente
• Nedskrivning av gjenforsikringseiendeler
• Rente på forsikringsforpliktelser
Dette representerer en vesentlig endring
fra hvordan forsikringskontrakter presen
teres i regnskapet i dag. Høringsutkastet
fokuserer i resultatoppstillingen på netto
marginer heller enn brutto premier, erstat
ninger/ytelser og andre kostnader som i
tradisjonell regnskapsføring. Etter dagens
praksis resultatføres premieinntektene i
sin helhet. Dette selv om en del premier
inneholder betydelige sparebeløp. Sparing
i bank føres som kjent direkte i balansen
som spareinnskudd mens premien inklu
sive sparedel resultatføres i forsikring.
Endringen vil gjøre forsikring mer sam
menlignbart med bank og legger bedre til

rette for at blandede finanskonsern kan få
et mer konsistent og harmonisert kon
sernregnskap.
Inntekter og kostnader fra «unit linked»kontrakter skal presenteres som en enkelt
separat linje i oppstillingen av totalresulta
tet.
Premier samt erstatninger og ytelser skal
generelt ikke presenteres i oppstillingen
over totalresultatet. De representerer opp
gjør av eiendeler eller forpliktelser etter
forsikringskontrakter heller enn inntekter
og kostnader. Imidlertid skal slik informa
sjon gis i note. For kortsiktige kontrakter
hvor uopptjent premietilnærming anven
des som modell for måling av kontrakten,
skal forsikringsgiver i tillegg til de aktuelle
linjene spesifisert ovenfor inkludere føl
gende linjer i oppstillingen over totalresul
tatet:
• Tegningsmarginen, hvor følgende
spesifiseres i oppstillingen eller i noter:
• Premieinntekter, bestemt som
brutto oppløsning av forpliktelse
før krav inntreffer
• Inntrådte skader
• Pådratte kostnader
• Amortisering av de marginale
salgskostnader som inngår i «førkrav»-forsikringsforpliktelsen
• Endringer i avsetning som må foretas
fordi nåverdien av estimerte fremtidige
utbetalinger til krav og ytelser oversti
ger bokført «før-krav»-forsikringsfor
pliktelse (uopptjent premie)
Noteopplysninger
For at regnskapsbrukerne bedre skal forstå
beløpsmessig størrelse, tidfesting og usik
kerhet knyttet til fremtidige kontant
strømmer som oppstår fra forsikringskon
trakter, skal forsikringsgiver gi kvalitativ
og kvantitativ informasjon om:
• de regnskapsførte beløp som oppstår
fra forsikringskontrakter og
• arten og omfanget av risiko som opp
står fra forsikringskontrakter

En forsikringsgiver må vurdere det nød
vendige detaljnivå på den informasjon
som skal gis, herunder hvordan informa
sjon skal aggregeres og deles opp, for
eksempel etter kontraktstype og geografi.
Informasjon fra ulike segmenter, slik dette
rapporteres etter IFRS 8, kan ikke aggre
geres. Høringsutkastet inneholder ytterli
gere notekrav i forhold til de krav som i
dag er stilt i IFRS 4. En del av disse kra
vene kommer naturlig som følge av de
endrede metoder for måling av forsik
ringskontraktene samt den endrede pre
sentasjon i oppstillingene over totalresul
tat og finansiell stilling. I tillegg kommer
de eksisterende notekrav i IFRS 4 som i
stor grad videreføres. Enkelte av disse har
dog en ny utforming.
Krav til noteinformasjon inkluderer blant
annet følgende:
• Avstemming av inngående og utgå
ende balanse for forsikringskontrakt
eiendeler og gjeld med krav til hvilke
forhold som må spesifiseres
• Metoder og forutsetninger anvendt i
målingen, inklusive en analyse av usik
kerhet
• Art og omfang av risikoer som oppstår
fra forsikringskontrakter
• Sensitivitetsanalyser for ulike risikoer
• Erstatningsutviklingstabeller
Informasjon om forsikringsrisiko skal gis
både før og etter risikostyringstiltak som
gjenforsikring. Når det gjelder sensitivi
tetsanalyser, tillates «embedded value- og
«value-at-risk»-analyser dersom slike ana
lyser anvendes i forsikringsgivers risikosty
ring. Adgangen etter IFRS 4 til å velge å
gi kvalitativ informasjon om sensitivitet
for forsikringsrisiko istedenfor kvantitativ
informasjon, videreføres ikke i høringsut
kastet.
Vi har i tabellen nedenfor inkludert en
analyse av kravene i høringsutkastet mot
de eksisterende krav i IFRS 4.

Figur 5
Høringsutkastets forslag til noteopplysninger

Observasjoner ved sammenligning med IFRS 4

Avstemming av balanseførte verdier av forsikringskontraktene:
• Inngående og utgående balanseverdier av forpliktelser og eiendeler
hver for seg med spesifikasjon av periodens endringer;
• Risikojustering;
• Residualmargin;
• Eiendeler knyttet til gjenforsikringkontraktene;
• Nedskrivninger av gjenforsikringseiendeler;

Forslaget innebærer ytterligere avstemming av balansestørrelser som
følge av den nye målemodellen (risikojusteringer, residualmarginer,
«før-krav»-forpliktelse).
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Regnskap
Høringsutkastets forslag til noteopplysninger

Observasjoner ved sammenligning med IFRS 4

For kortsiktige kontrakter som anvender den modifiserte modellen, skal
avstemmingen foretas for hver av disse størrelsene:
• «før-krav»-forpliktelse
• tilleggsforpliktelse for tapskontrakter
• erstatningskrav
Metoder som er brukt i målingen og fremgangsmåter som er brukt for
å fastsette forutsetninger til disse metodene (herunder risikojusteringer,
diskonteringsrente og forsikringstaker utbytte).
Dersom det er praktisk mulig, skal en forsikringsgiver også gi kvantifi
serte opplysninger om disse forutsetningene.

Forslagene krever mer detaljerte opplysninger om metoder og frem
gangsmåter som er brukt for å fastsette forutsetninger sammenlignet
med IFRS 4.

Konfidensnivå som er valgt for risikojustering.

Dette er et nytt notekrav.

Virkningen av endringer i forutsetninger som er brukt ved måling av
forsikringskontrakter.

IFRS 4 krever allerede at det gis opplysninger om endringer i forutset
ningene som brukes til måling av forsikringseiendeler og -forpliktelser.

En analyse av måleusikkerhet av de forutsetninger som har en vesent
lig effekt på målingen.
Effekten av å bruke ulike forutsetninger som rimeligvis kunne ha vært
anvendt, og som ville ha gitt en høyere eller lavere verdi, og hvordan
effekten ville bli beregnet.

Høringsutkastet utvider opplysningskravet til analyse av måleusikkerhet.

Forsikringsgivers eksponering mot risikoer og hvordan de oppstår, samt
endringer fra forrige periode.

IFRS 4 krever allerede slike opplysninger.

Forsikringsgivers målsetting med, retningslinjer for og prosesser for å
håndtere risiko som oppstår av forsikringskontrakter og hvilke metoder
som benyttes for å håndtere slik risiko.

IFRS 4 krever allerede slike opplysninger.

Informasjon om de regulatoriske rammer som selskapet opererer i, for
eksempel minstekrav til kapitaldekning eller kav til rentegaranti.

Dette er et nytt notekrav.
Eksternt pålagte kapitalkrav opplyses etter eksisterende IFRS i samsvar
med IAS 1.

NYHET!
Aktuelle satser 2011 i elektronisk format
Fra januar 2011 kan du bestille Aktuelle satser i
elektronisk format tilrettelagt for iPhone, android og PC.

Det nye produktet inneholder følgende:
• plass til ﬁrmalogo
• oversiktlig innholdsfortegnelse
• enkel søkefunksjon
• arkiv fra siste års Aktuelle satser
• nedlastbar pdf
Ved å abonnere på den elektroniske utgaven av Aktuelle satser gis
du retten til å videredistribuere denne til et ubegrenset antall av
dine klienter pr. e-post (link og/eller pdf). Firmalogo kan integreres.
Oppdatering vil skje hvert halvår (januar og august). Link for nedlasting med unik URL vil bli sendt ut ved hver oppdatering. Tilbudet
om ﬁrmaproﬁlering gjelder kun medlemmer i Revisorforeningen.
Pris pr. halvår:
Grunnpris uten ﬁrmalogo:
Tillegg for ﬁrmalogo:

kr 400
kr 200

Tillegg for ﬁrmastørrelse pr. halvår:
Firma med under 500 klienter:
Firma med 500–2000 klienter:
Firma med over 2000 klienter:

kr
0
kr 800
kr 2000

Prisene er ekskl. mva. og eksp.omk.

Kontaktinformasjon: forlag@revisorforeningen.no
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Høringsutkastets forslag til noteopplysninger

Observasjoner ved sammenligning med IFRS 4

Informasjon om forsikringsrisiko (både før og etter at risikoen er mins
ket gjennom gjenforsikring), herunder informasjon om:
a. En sensitivitetsanalyse som viser hvordan resultatet og egenkapital
ville vært påvirket dersom endringer i relevant risikovariabel som var
innenfor et rimelig mulighetsområde på balansedagen, hadde fore
kommet; de metoder og forutsetninger som er benyttet i utarbeidel
sen av sensitivitetsanalysen samt eventuelle endringer fra tidligere
periode i de metoder og forutsetninger som er benyttet;
b. konsentrasjoner av forsikringsrisiko, herunder en beskrivelse av hvor
dan ledelsen fastsetter konsentrasjoner, og en beskrivelse av de felles
kjennetegnene som identifiserer hver konsentrasjon (for eksempel
type forsikret hendelse, geografisk område eller valuta);
c. faktiske erstatningskrav sammenlignet med tidligere estimater (dvs.
utvikling i erstatningskrav). Opplysningene om erstatningskravenes
utvikling skal gå tilbake til perioden da det første vesentlige kravet
oppstod hvor det fortsatt er usikkerhet med hensyn til størrelsen på
og tidspunktene for betalingene, men trenger ikke gå lenger tilbake
enn ti år. En forsikringsgiver behøver ikke å gi disse opplysningene
for erstatningskrav der usikkerhet med hensyn til størrelsen på og
tidspunktene for betalingene vanligvis avklares innen ett år.

IFRS 4 krever allerede slike opplysninger, men inneholder et valg med
hensyn til om det skal gis kvalitative eller kvantitative opplysninger om
sensitivitet. Høringsutkastet krever derimot kvantitativ informasjon.

En forsikringsgiver skal avstemme opplysninger om utvikling i erstat
ningskrav med balanseført verdi av forsikringsforpliktelser.

Dette er et nytt notekrav.

For hver type risiko, annet enn forsikringsrisiko, som oppstår av forsik
ringskontrakter:
a. et sammendrag av kvantitative data om eksponering for disse risiko
ene på slutten av rapporteringsperioden. Disse opplysningene skal
være basert på den informasjonen som gis internt til nøkkelpersoner
i foretakets ledelse og skal gi informasjon om de risikostyringsmeto
der og teknikker som foretaket benytter;
b. konsentrasjoner av risiko som ikke fremgår av andre noter. Slike
konsentrasjoner kan oppstå fra, for eksempel rentegarantier som blir
gjort gjeldende på samme nivå for en hel forsikringsmasse.

IFRS 4 og IFRS 7 inkluderer allerede disse opplysningene knyttet til mar
keds, kreditt- og likviditetsrisiko.

Med hensyn til likviditetsrisiko:
a. enten en forfallsanalyse som viser de gjenværende kontraktsmessige
forfallene eller informasjon om de estimerte tidspunkter av netto
utbetalinger som følge av bokførte forsikringsforpliktelser. Dette kan
være i form av en analyse av de forventede tidspunkter fra beløp
innregnet i balansen;
b. en beskrivelse av hvordan forsikringsgiver håndterer likviditetsrisikoen
som stammer fra forsikringsforpliktelser.

IFRS 4 og IFRS 7 krever allerede slike opplysninger

Med hensyn til kredittrisiko som oppstår fra gjenforsikringsavtaler og
eventuelt andre forsikringsavtaler, skal det opplyses om:
a. det beløpet som best representerer foretakets maksimale ekspone
ring for kredittrisiko på slutten av rapporteringsperioden;
b. informasjon om kredittkvaliteten på eiendeler knyttet til reassuranse
kontraktene.

IFRS 4 og IFRS 7 krever allerede slike opplysninger

Med hensyn til markedsrisiko (som definert i IFRS 7):
a. en sensitivitetsanalyse;
b. metodene og forutsetningene som ble benyttet ved utarbeidelse av
sensitivitetsanalysen;
c. endringene fra forrige periode i metodene og forutsetningene som
ble benyttet, og grunnene til slike endringer;
d. informasjon om risikoeksponering som følge av innebygde derivater.

IFRS 4 og IFRS 7 krever allerede slike opplysninger

Dersom de kvantitative opplysninger om risikoeksponeringen ved
utgangen av året ikke gjenspeiler eksponeringen i løpet av året, skal
foretaket opplyse om dette, samt om grunnen til denne konklusjon og
ytterligere informasjon som er representativ for hele perioden.

IFRS 4 og IFRS 7 krever allerede slike opplysninger

Avslutning
Fristen for å avlevere høringsuttalelser var
30. november 2010 og IASB har ambisjo
ner om å utgi den endelige standarden i
juni 2011. IASB har på det nåværende
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tidspunkt ikke fastsatt implementerings
dato for standarden. Dette vil bli vurdert
og koordinert med andre standarder som
er under utvikling og som ventes å bli
utgitt som endelige standarder i 2011. Det

ventes at implementeringsdato først vil bli
fastsatt i 2011. IASB har intensjon om å gi
nok tid til implementering av standarden.

