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31. ok to ber kom IASB  
med end rin ger til IFRS  
10 Consolidated Financial 
Statements som gir unn tak 
fra kon so li de rings plik ten 
for fore tak som til freds stil
ler de fi ni sjo nen på in ves
te rings fore tak (investment 
entities). Unn ta ket med fø
rer at in ves te ring i dat ter
sel skap skal må les til vir
ke lig ver di med ver di end rin
ger over re sul ta tet.

De fi ni sjon
In ves te rings fore tak må til freds stil le alle tre 
kri te rie ne i de fi ni sjo nen som nå er inn ar-
bei det i IFRS 10. Dis se tre kri te rie ne er:20

Mot tar mid ler fra en el ler fle re in ves to rer 1. 
med det for mål å til by pro fe sjo nel le 
in ves te rings tje nes ter til dis se in ves to re ne.
For må let med virk som he ten er å in ves-2. 
te re mid le ne ute luk ken de for av kast-
ning fra ver di stig ning, inn tekt på 
in ves te rin ge ne el ler beg ge de ler. Virk-
som he ten må for plik te seg til det te 
over for sine in ves to rer.
In ves te rin ge ne må les og eva lue res  3. 
i hoved sak ba sert på vir ke lig ver di

I vei led nin gen til IFRS 10 frem kom mer 
det klart at fore ta ke ne må ta hen syn til alle 

20 NB! Offisiell oversettelse foreligger ikke og definisjonen 
er derfor ikke ordrett gjengitt.

For må let med den ne spal ten er å gi lø pen de opp da te ring på ak tuelle og sent rale 
IFRSsa ker. Det te vil kun ne være nye stan dar der og tolk nin ger, men også hø rings
utkast, dis ku sjons no ta ter og re le van te ut ta lel ser gitt av re gu le ren de myn dig he ter, 
som for ek sem pel Fi nans de par te men tet, Finanstilsynet og and re stan dard set te re  
enn IASB/IFRIC, som for ek sem pel Norsk Regn skaps Stif tel se (NRS)

fak ta og om sten dig he ter når de vur de rer 
hvor vidt fore ta ket er et in ves te rings fore tak 
el ler ikke, in klu dert for må let med og 
ut for min gen av fore ta ket.

I hø rings ut kas tet til unn ta ket fra kon so li-
de rings plikt for in ves te rings fore tak ble det 
fo re slått at der som fore ta ket drev med 
ve sent li ge in ves te rings re la ter te tje nes ter til 
tred je par ter, vil le det med fø re at man ikke 
til freds stil te de fi ni sjo nen som in ves te rings-
fore tak. For sla get vil le kun ne føre til at en 
rek ke pri va te equity-sel ska per ikke vil le bli 
de fi nert som in ves te rings fore tak. IASB tok 
det til et ter ret ning, og end ret det te i en de-
lig ver sjon, slik at et fore tak kan dri ve med 
ve sent li ge in ves te rings re la ter te tje nes ter til 
tred je par ter uten at det dis kva li fi se rer for 
bruk av konsolideringsunntaket.

KONSOLIDERINGSUNNTAKET: Fore tak 
kan dri ve med ve sent li ge in ves te rings re la ter te 
tje nes ter til tred je par ter uten at det dis kva li fi
se rer for bruk av konsolideringsunntaket.

Det er også en for ut set ning for å kva li fi se re 
for unn ta ket at en ikke har som for mål å 
hol de in ves te rin ge ne i uover skue lig frem tid. 
Det inne bæ rer at for å kom me inn un der 
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unn ta ket, må det fore lig ge en ut gangs stra-
te gi som do ku men te rer hvor dan fore ta ket 
har tenkt å rea li se re det ve sent lig ste av sine 
egen ka pi tal in ves te rin ger og in ves te rin ger i 
ikke-fi nan si el le ei en de ler. I hø rings ut kas tet 
var kri te ri et at det skul le fore lig ge en 
ut gangs stra te gi for det ve sent lig ste av alle 
in ves te rin ge ne. I hø rings run den ble det 
ut trykt be kym ring for om det te kun ne bli 
pro ble ma tisk for sel ska per som eide ve sent-
li ge gjelds in stru men ter som de had de tenkt 
å hol de til for fall. Det te pro ble met er løst 
ved at man i den en de li ge standardteksten 
fo ku se rer på at in ves te rin ge ne ikke skal 
hol des i uover skue lig frem tid. Det an tas 
der med at det nor malt ikke vil være nød-
ven dig med en ut gangs stra te gi for gjelds in-
stru men ter med fast satt for falls da to.

Som nevnt over må også in ves te rin ge ne i 
hoved sak må les og eva lue res ba sert på 
vir ke lig ver di. Det inne bæ rer at et in ves te-
rings fore tak må de mon stre re at vir ke lig 
ver di er den må le me to den som pri mært 
be nyt tes. Det vil si at vir ke lig ver di på 
in ves te rin ge ne (in ves te rings ei en dom mer, 
til knyt te de fore tak og fi nan si el le ei en de-
ler), må leg ges til grunn ved regn skaps fø-

rin gen og ved rap por te ring til le del sen og 
fore ta kets in ves to rer.

For å kun ne an ses som in ves te rings fore tak 
må et fore tak, i til legg til å til freds stil le 
de fi ni sjo nen, også vur de re om det har 
noen av de ty pis ke ka rak te ris ti ka ene ved et 
in ves te rings fore tak. Ty pis ke ka rak te ris ti ka 
ved in ves te rings fore tak er at de har:

Mer enn én in ves te ring slik at de di ver si fi-•	
se rer ri si koen og mak si me rer av kast nin gen
Har fle re in ves to rer som sam men •	
in ves te rer i den hen sikt å mak si me re 
in ves te rings mu lig he te ne
Har in ves to rer som ikke er nær stå en de •	
par ter til fore ta ket
Fore ta kets ei er in ter es ser er i form av •	
egen ka pi tal el ler lig nen de

Et in ves te rings fore tak tren ger ikke å ha alle 
dis se ka rak te ris ti ka ene, men der som ett el ler 
fle re av dis se mang ler, må det opp ly ses om 
det te i hen hold til IFRS 12 Disclosure of 
Interest in Other Entities.

Det er na tur lig nok gitt unn tak fra IFRS 3 
Virksom hets over dra gel ser for in ves te rings fore-
tak. Dat ter sel ska pe ne skal jo ikke kon so li de-

res og en mer ver di ana ly se er der med ikke 
nød ven dig. Selv om in ves te rings fore tak 
ge ne relt ikke vil kon so li de re sine dat ter sel-
ska per, er det ett unn tak fra konsolide-
ringsunntaket som kan være greit å nev ne. 
Der som in ves te rings fore ta ket har et dat ter-
sel skap som til byr in ves te rings re la ter te tje-
nes ter, skal det te dat ter sel ska pet kon so li de res.

I hø rings run den fikk IASB kri tikk for at 
det ikke var åp net for at mor sel ska pet til et 
in ves te rings fore tak også fikk unn tak for 
kon so li de ring av in ves te rings fore ta kets 
dat ter sel ska per. Til tross for kri tik ken, ble 
for sla get vi de re ført og IFRS har der med et 
av vik fra US GAAP på det te om rå det.

De nye end rin ge ne vil tre i kraft for regn-
skaps år som star ter 1. ja nu ar 2014 el ler 
se ne re. Tidliganvendelse vil være mu lig og 
EU for ven ter å ha fer dig stilt sin godkjen-
nelsesprosess i lø pet av tred je kvar tal 2013. 
I for bin del se med over gan gen må det gjø res 
en vur de ring av om fore ta ket til freds stil ler 
de fi ni sjo nen som in ves te rings fore tak på 
tids punk tet for inn gå en de ba lan se i over-
gangs året. Hvis de fi ni sjo nen er til freds stilt, 
om ar bei des også sammenligningstallene.

For at vi skal lykkes, er det viktig at vi 
er mange. Sammen er vi sterke!
Derfor bør også du bli medlem i Revisorforeningen.

Visste du at:
du som medlem får betydelige rabatter både på 
kurs, bøker og tidsskrifter, og at vi i tillegg legger 
til rette for at du på enklest mulige måte kan være 
løpende oppdatert innenfor alle de fagområdene 
du må beherske i jobben din?

Visste du at:
du som medlem – enten du jobber innen revisjon, 
regnskapsføring eller andre bransjer – har 
mulighet for å stille spørsmål/diskutere faglige 
spørsmål med våre eksperter innen alle relevante 
fagområder?

Visste du at:
du som medlem får tilbud om en rekke medlems
fordeler? Ved å benytte våre forsikringsordninger 
og vår nye bankavtale vil du kunne spare inn 
kostnaden ved medlemskap allerede i år 1!

Hvorfor vente? 
Meld deg inn i dag!

Husk at...
Revisorforeningen arbeider for gode og  hensiktsmessige 
rammevilkår for norske revisorer og for næringslivet. Som 
talerør for deg som enkeltmedlem og for bransjen kan vi 
påvirke veivalg og beslutninger som får  konsekvenser for 
deg i ditt daglige arbeid.


