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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/1903
av den 28 oktober 2016
om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd
i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2016/72
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande och
fördelning av fiskemöjligheter.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) ska bevarandeåtgärder antas med
beaktande av tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, inbegripet i förekommande fall de
rapporter som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och andra
rådgivande organ samt mot bakgrund av råd från rådgivande nämnder och gemensamma rekommendationer från
medlemsstaterna.

(3)

Det åligger rådet att besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, om lämpligt
inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa. Fiskemöjligheterna bör tilldelas medlemsstaterna på
ett sätt som tillförsäkrar relativ stabilitet i fiskeverksamheten för var och en av medlemsstaterna för vart och ett
av bestånden eller fiskena samt med beaktande av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt förordning
(EU) nr 1380/2013.

(4)

I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs att målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att nyttjandetakten
för maximal hållbar avkastning där så är möjligt ska ha uppnåtts senast 2015 och, genom en successiv och
stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd.

(5)

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) bör därför fastställas, i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013, på
grundval av tillgänglig vetenskaplig rådgivning, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter
samtidigt som de olika fiskerinäringarna garanteras en rättvis inbördes behandling, och med hänsyn till de
synpunkter som framfördes under samråden med berörda parter.

(6)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (2) upprättas en flerårig plan för bestånden av torsk,
sill/strömming och skarpsill i Östersjön och för det fiske som nyttjar dessa bestånd (nedan kallad planen). Planen
syftar till att säkerställa att nyttjandet av levande marina biologiska resurser sker på ett sådant sätt att

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om
ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG)
nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
2
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av
torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG)
nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).
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populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer maximal hållbar
avkastning. Målet för fiskeridödligheten för de berörda bestånden, uttryckt i intervall, ska därför nås så snart som
möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020. Det är lämpligt att fångstbegränsningarna
för 2017 vad gäller bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön fastställs med sikte på att uppnå
planens mål.

(7)

När vetenskaplig rådgivning visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden ligger under de
referenspunkter för bevarande för ett lekbestånds biomassa som anges i bilaga II till förordning (EU) 2016/1139
ska enligt planen alla lämpliga korrigerande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt
återgår till en nivå över den nivå som kan ge den maximala hållbara avkastningen. Internationella havsforsk
ningsrådet (Ices) har angett att biomassan för torskbeståndet i västra Östersjön ligger under de referenspunkter för
bevarande som anges i bilaga II till den förordningen. Följaktligen är det lämpligt att fiskemöjligheter för torsk
i västra Östersjön fastställs till en nivå som ligger under intervallet för fiskeridödlighet i bilaga I, kolumn B, till
förordning (EU) 2016/1139, och som tar hänsyn till minskningen av biomassan. För detta ändamål är det
nödvändigt att ta hänsyn till tidsplanen för att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken i allmänhet
och för planen i synnerhet, den förväntade effekten av vidtagna korrigerande åtgärder samt behovet av att
säkerställa nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningsmässigt hänseende enligt artikel 2 i förordning (EU)
nr 1380/2013.

(8)

Ytterligare korrigerande åtgärder bör vidtas. En förlängning av den nu gällande fredningsperioden på sex veckor
med ytterligare två veckor skulle leda till ett ökat skydd för lekansamlingar av torsk. Enligt vetenskaplig
rådgivning bidrar fritidsfisket av torsk i västra Östersjön avsevärt till detta bestånds övergripande fiskeridödlighet.
Med beaktande av beståndets nuvarande tillstånd är det lämpligt att anta vissa åtgärder med avseende på
fritidsfisket. I synnerhet bör en daglig fångstbegränsning per fiskare gälla som bör vara mer restriktiv under
lekperioden. Detta påverkar inte principen om relativ stabilitet gällande kommersiell fiskeverksamhet.

(9)

Vad gäller torskbeståndet i östra Östersjön har Ices till följd av biologiska förändringar hos beståndet inte kunnat
fastställa biologiska referenspunkter och har i stället rekommenderat att TAC:en för det torskbeståndet ska
fastställas på grundval av den metod som används då det endast finns begränsade uppgifter. I syfte att bidra till
uppnåendet av planens mål är det därför lämpligt att fastställa TAC:en för torsk i östra Östersjön i enlighet med
försiktighetsansatsen.

(10)

Vad gäller sill/strömming i Rigabukten tyder tillgänglig vetenskaplig rådgivning på en mycket god årsklass 2015.
Fastställandet av en TAC i enlighet med det intervall för fiskeridödlighet som anges i kolumn A i bilaga I till
förordning (EU) 2016/1139, skulle leda till en betydande ökning av lekbeståndets biomassa, som i sin tur skulle
leda till en stark konkurrens om föda, långsammare tillväxt, en lägre konditionsfaktor och generellt lägre kvalitet
på fisken. Med beaktande av att detta bestånds lekbeståndsbiomassa ligger över den referenspunkt för biomassa
som anges i bilaga II, kolumn A, till den förordningen, är det lämpligt att fastställa TAC:en i enlighet med de
intervall för fiskeridödlighet som anges i kolumn B i bilaga I till den förordningen, då detta är nödvändigt för att
undvika att beståndet tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom bestånd av samma art i enlighet med
artikel 4.4 b i den förordningen.

(11)

Det utnyttjande av fiskemöjligheter som fastställs i denna förordning bör omfattas av rådets förordning (EG)
nr 1224/2009 (1), särskilt av artiklarna 33 och 34 om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning och
av bestämmelserna om överföring av uppgifter om uttömda fiskemöjligheter till kommissionen. I den här
förordningen bör därför anges de koder för landningar av bestånd som omfattas av den här förordningen som
medlemsstaterna ska använda när de översänder uppgifter till kommissionen.

(12)

Genom rådets förordning (EG) nr 847/96 (2) infördes ytterligare villkor för förvaltning av TAC:er med fördelning
mellan åren, bland annat bestämmelser i artiklarna 3 och 4 om flexibilitet för försiktighets-TAC:er och analytiska
TAC:er. Enligt artikel 2 i den förordningen ska rådet, när det fastställer TAC:erna, bestämma för vilka bestånd
artiklarna 3 och 4 inte ska gälla, särskilt på grundval av beståndens biologiska tillstånd. Mer nyligen infördes
genom artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 en mekanism för flexibilitet mellan åren för alla bestånd som

(1) Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa
att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002,
(EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007,
(EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94
och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
(2) Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder
(TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).
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omfattas av landningsskyldigheten. För att motverka en alltför stor flexibilitet, som skulle undergräva principen
om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av de levande marina biologiska resurserna, förhindra att målen för
den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och försämra beståndens biologiska tillstånd, bör det därför fastställas
att artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga på analytiska TAC:er endast i de fall då den
flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 inte utnyttjas.
(13)

En preliminär TAC för vitlinglyra i Ices-område IIIa och i unionens vatten i Ices-områdena IIa och IV bör, på
grundval av ny vetenskaplig rådgivning, fastställas för perioden från och med den 1 november 2016 till och med
den 31 oktober 2017. Förordning (EU) 2016/72 bör därför ändras i enlighet med detta. För att undvika avbrott
i fiskeverksamheten bör bestämmelserna om vitlinglyra tillämpas från och med den 1 november 2016.

(14)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och trygga försörjningen för unionens fiskare bör denna förordning
tillämpas från och med den 1 januari 2017. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart
efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Syfte
I denna förordning fastställs fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2017.

Artikel 2
Tillämpningsområde
1.

Denna förordning ska tillämpas på unionsfiskefartyg som är verksamma i Östersjön.

2.
Denna förordning ska också tillämpas på fritidsfiske när det uttryckligen hänvisas till sådant fiske i de relevanta
bestämmelserna.

Artikel 3
Definitioner
I denna förordning gäller definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessutom avses med
1. delområde: ett Ices-delområde i Östersjön enligt bilaga I till rådets förordning (EG) nr 2187/2005 (1),
2. total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet av varje bestånd som får fångas under en ettårsperiod,
(1) Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön,
Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349,
31.12.2005, s. 1).
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3. kvot: en andel av den TAC som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland,
4. fritidsfiske: icke kommersiell fiskeverksamhet som nyttjar marina biologiska resurser för exempelvis rekreation, turism
eller sport.

KAPITEL II
FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 4
TAC:er och fördelning
TAC:er, kvoter och eventuella villkor som är funktionellt knutna till dessa anges i bilagan.

Artikel 5
Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter
Fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar
a) byten enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,
b) avdrag och omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 eller artikel 15.9 i förordning (EU)
nr 1380/2013,
d) kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 eller överförs i enlighet med
artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,
e) avdrag enligt artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 6
Villkor för landning av fångster och bifångster
1.
Fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar och som har fångats vid fiske enligt artikel 15.1
i förordning (EU) nr 1380/2013 omfattas av landningsskyldigheten enligt den artikeln.
2.
Bestånden av icke-målarter inom de säkra biologiska gränser som avses i artikel 15.8 i förordning (EU)
nr 1380/2013 anges i bilagan till den här förordningen för tillämpningen av det undantag från skyldigheten att avräkna
fångster från den berörda kvoten som fastställs i den artikeln.

Artikel 7
Åtgärder avseende fritidsfiske efter torsk i delområdena 22–24
1.

Vid fritidsfiske får högst fem exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24.

2.
Genom undantag från punkt 1 får högst tre exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delområdena 22–24
under perioden från och med den 1 februari 2017 till och med den 31 mars 2017.
3.

Punkterna 1 och 2 påverkar inte mer strikta nationella åtgärder.
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KAPITEL III
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8
Överföring av uppgifter
När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 överför uppgifter till
kommissionen om kvantiteter ur bestånd som fångats eller landats ska de använda beståndskoderna i bilagan till den här
förordningen.

Artikel 9
Flexibilitet
1.
Om inget annat anges i bilagan till den här förordningen ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på
bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC, och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i samma förordning tillämpas på bestånd
som omfattas av en analytisk TAC.
2.
Artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas när en medlemsstat utnyttjar den
flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 10
Ändring av förordning (EU) 2016/72
I bilaga IA till förordning (EU) 2016/72 ska uppgifterna för vitlinglyra i IIIa och i unionens vatten i IIa och IV ersättas
med följande:
Art:

År
Danmark

Vitlinglyra och därtill hörande bifångster
Trisopterus esmarkii

2016
128 880 (1) (3)

99 907 (1) (6)

25 (1) (2) (3)

19 (1) (2) (6)

Nederländerna

95 (1) (2) (3)

74 (1) (2) (6)

Norge

129 000 (1) (3)

IIIa; Unionens vatten i IIa och IV
(NOP/2A3A4.)

2017

Tyskland

Unionen

Område:

100 000 (1) (6)

15 000 (4)

Färöarna

6 000 (5)

TAC

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Analytisk TAC
Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96
ska inte tillämpas
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96
ska inte tillämpas

(1) Utan att det påverkar landningsskyldigheten får fångster av vitling räknas av från upp till 5 % av kvoten (OT2/*2A3A4), förutsatt att
inte mer än sammanlagt 9 % av denna kvot för vitlinglyra redovisas för dessa fångster och bifångster av de arter som redovisas
enligt artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013.
(2) Kvoten får endast fiskas i unionens vatten i Ices-områdena IIa, IIIa och IV.
(3) Unionskvoten får endast fiskas under perioden 1 januari–31 oktober 2016.
(4) En sorteringsrist ska användas.
(5) En sorteringsrist ska användas. Inkluderar högst 15 % oundvikliga bifångster (NOP/*2A3A4), som ska räknas av från denna kvot.
(6) Unionskvoten får fiskas under perioden 1 november 2016–31 oktober 2017.
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Artikel 11
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017, med undantag av artikel 10 som ska tillämpas från och med den 1
november 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2016.
På rådets vägnar
M. LAJČÁK

Ordförande
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BILAGA
TAC:er FÖR UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC:er FASTSTÄLLS PER ART OCH OMRÅDE

I följande tabeller anges TAC:er och kvoter (i ton levande vikt, om inte något annat anges) för varje bestånd och de
villkor som är funktionellt knutna till dem.
Hänvisningar till fiskeområden är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.
Fiskbestånden förtecknas i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn.
För tillämpningen av denna förordning tillhandahålls följande tabell över de latinska namnen och motsvarande svenska
namn:
Vetenskapligt namn

Treställig bokstavskod

Clupea harengus

HER

Svenskt namn

Sill/Strömming

Gadus morhua

COD

Torsk

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Salmo salar

SAL

Lax

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Art:

Sill/Strömming
Clupea harengus

Finland

Område:

115 599

Sverige

25 399

Unionen

140 998

TAC

140 998

Art:

Sill/Strömming
Clupea harengus

3 981

Tyskland

15 670

Polen

Analytisk TAC

Område:

Danmark
Finland

Delområdena 30–31
(HER/30/31.)

Delområdena 22–24
(HER/3BC+24)

2
3 695

Sverige

5 053

Unionen

28 401

TAC

28 401

Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG)
nr 847/96 ska inte tillämpas
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte
tillämpas
Artikel 6.2 i denna förordning ska tillämpas

L 295/8
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Sill/Strömming
Clupea harengus

Område:

Danmark

4 205

Tyskland

1 115

Estland

21 473

Finland

41 914

Lettland

5 299

Litauen

5 580

Polen

29.10.2016

Unionens vatten i delområdena 25–27, 28.2, 29
och 32
(HER/3D-R30)

47 618

Sverige

63 925

Unionen

191 129

TAC

Analytisk TAC

Ej tillämpligt

Artikel 6.2 i denna förordning ska tillämpas

Art:

Sill/Strömming
Clupea harengus

Område:

Estland

14 350

Lettland

16 724

Unionen

31 074

TAC

31 074

Delområde 28.1
(HER/03D.RG)

Analytisk TAC
Artikel 6.2 i denna förordning ska tillämpas

Art

Torsk
Gadus morhua

Område:

Danmark

7 089

Tyskland

2 820

Estland

691

Finland

542

Lettland

2 636

Litauen

1 736

Polen

8 161

Sverige

7 182

Unionen

30 857

TAC

Ej tillämpligt

Unionens vatten i delområdena 25–32
(COD/3DX32.)

Försiktighets-TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG)
nr 847/96 ska inte tillämpas
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte
tillämpas

29.10.2016
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Torsk
Gadus morhua

Område:

Danmark

2 444

Tyskland

1 194

Estland

54

Finland

48

Lettland

202

Litauen

131

Polen

654

Sverige

870

Unionen

5 597

TAC

5 597 (1)

Delområdena 22–24
(COD/3BC+24)

Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG)
nr 847/96 ska inte tillämpas
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte
tillämpas

(1) Denna kvot får fiskas under perioderna 1 januari–31 januari 2017 och 1 april–31 december 2017.

Art:

Rödspätta
Pleuronectes platessa

Danmark

Område:

5 632

Tyskland

626

Polen

1 179

Sverige

425

Unionen

7 862

TAC

7 862

Art:

Unionens vatten i delområdena 22–32
(PLE/3BCD-C)

Lax
Salmo salar

Område:

Danmark

19 879 (1)

Tyskland

2 212 (1)

Estland

2 020 (1)

Finland

24 787 (1)

Lettland

12 644 (1)

Litauen

1 486 (1)

Polen

6 030 (1)

Sverige

26 870 (1)

Unionen

95 928 (1)

TAC

Analytisk TAC

Ej tillämpligt

Unionens vatten i delområdena 22–31
(SAL/3BCD-F)

Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG)
nr 847/96 ska inte tillämpas
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte
tillämpas

(1) Uttryckt i antal fiskar.

L 295/9

L 295/10
Art:

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Lax
Salmo salar

Område:

Estland

1 075 (1)

Finland

9 410 (1)

Unionen

10 485 (1)

TAC

Ej tillämpligt

Unionens vatten i delområde 32
(SAL/3D32.)

Försiktighets-TAC

(1) Uttryckt i antal fiskar.

Art:

Skarpsill
Sprattus sprattus

Område:

Danmark

25 745

Tyskland

16 310

Estland

29 896

Finland

13 477

Lettland

36 107

Litauen

13 061

Polen

76 627

Sverige

49 770

Unionen

260 993

TAC

Ej tillämpligt

Unionens vatten i delområdena 22–32
(SPR/3BCD-C)

Analytisk TAC
Artikel 6.2 i denna förordning ska tillämpas

29.10.2016
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1904
av den 14 juli 2016
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller
produktintervention
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade
och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (1), särskilt artikel 16.8
och artikel 17.7, och
av följande skäl:
(1)

I denna förordning fastställs vissa aspekter av de interventionsbefogenheter som behöriga myndigheter och –
i undantagsfall – Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), som inrättades och utövar sina
befogenheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (2), har fått när det
gäller de kriterier och faktorer som ska beaktas vid fastställandet av om det föreligger ett betydande problem
avseende investerarskyddet eller hot mot finansmarknadernas ordnade funktionssätt och integritet, eller mot
stabiliteten i hela eller delar av minst en medlemsstats eller unionens finansiella system.

(2)

En förteckning bör upprättas över de kriterier och faktorer som behöriga myndigheter och Eiopa ska ta hänsyn
till vid fastställandet av om ett sådant problem eller hot föreligger i syfte att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt
men samtidigt möjliggöra lämpliga åtgärder vid oförutsedda negativa händelser eller förlopp. Det krävs mer för
att konstatera ett ”hot”, vilket är en av förutsättningarna för ett ingripande med hänvisning till finansmark
nadernas eller råvarumarknadernas ordnade funktionssätt och integritet eller till stabiliteten i det finansiella
systemet, än för att konstatera ett ”betydande problem”, vilket är förutsättningen för ingripanden med hänvisning
till investerarskyddet. Vikten av att bedöma alla kriterier och faktorer som kan föreligga i en specifik situation bör
emellertid inte hindra att behöriga myndigheter och Eiopa utnyttjar sin befogenhet att ingripa tillfälligt i fall där
endast en av faktorerna eller kriterierna ger upphov till ett sådant problem eller hot.

(3)

Bestämmelserna i denna förordning är nära förbundna med varandra eftersom de handlar om de befogenheter
som både nationella behöriga myndigheter och Eiopa har att ingripa mot produkter. För att säkra
överensstämmelse mellan de bestämmelser som bör träda i kraft vid samma tidpunkt och göra det lättare för
berörda parter, och framför allt Eiopa och de behöriga myndigheter som utövar interventionsbefogenheterna, att
få överblick över dem är det nödvändigt att samla dem i en enda förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kriterier och faktorer för Eiopas befogenhet att göra tillfälliga produktinterventioner
(Artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1286/2014)
1.
Vid tillämpning av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1286/2014 ska Eiopa bedöma relevansen hos alla faktorer och
kriterier som räknas upp i punkt 2 och beakta alla relevanta faktorer och kriterier för att fastställa när marknadsföringen,
distributionen eller försäljningen av vissa försäkringsbaserade investeringsprodukter eller en typ av finansiell verksamhet
eller praxis ger upphov till ett betydande problem avseende investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas
ordnade funktionssätt och integritet, eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system.
(1) EUT L 352, 9.12.2014, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om
upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
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Vid tillämpning av första stycket får Eiopa fastställa om det föreligger ett betydande problem avseende investerarskyddet
eller ett hot mot finansmarknadernas ordnade funktionssätt och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av
unionens finansiella system på grundval av enskilda eller flera av dessa faktorer och kriterier.
2.
Eiopa ska bedöma följande faktorer och kriterier för att fastställa om det föreligger ett betydande problem avseende
investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas ordnade funktionssätt och integritet eller mot stabiliteten i hela
eller delar av unionens finansiella system:
a) Hur komplex ett försäkrings- eller återförsäkringsföretags försäkringsbaserade investeringsprodukt eller typ av
finansiella verksamhet eller praxis är, varvid särskild hänsyn ska tas till
— typen av underliggande tillgångar och graden av transparens vad gäller de underliggande tillgångarna,
— graden av transparens när det gäller kostnader och avgifter som är förknippade med den försäkringsbaserade
investeringsprodukten, den finansiella verksamheten eller praxisen och särskilt om det finns en brist på
transparens p.g.a. flera kostnads- och avgiftslager,
— resultatberäkningens komplexitet, varvid särskild hänsyn ska tas till om avkastningen är beroende av resultaten
för en eller flera underliggande tillgångar som i sin tur påverkas av andra faktorer,
— eventuella riskers karaktär och omfattning,
— om den försäkringsbaserade investeringsprodukten eller tjänsten ingår i ett paket med andra produkter eller
tjänster, eller
— komplexiteten i fråga om eventuella villkor.
b) Omfattningen av möjliga skadliga konsekvenser, varvid särskild hänsyn ska tas till
— den försäkringsbaserade investeringsproduktens nominella värde,
— antalet deltagande kunder, investerare och marknadsaktörer,
— produktens relativa andel av investerarnas portföljer,
— sannolikheten för, omfattningen av och karaktären hos eventuella skador, inbegripet det potentiella
förlustbeloppet,
— skadliga konsekvensers förväntade varaktighet,
— premievolym,
— antalet mellanhänder som deltar,
— marknadens eller försäljningens tillväxt,
— det genomsnittliga belopp som varje kund investerat i den försäkringsbaserade investeringsprodukten,
— omfattning av eventuellt skydd enligt nationell lagstiftning om försäkringsgarantisystem, eller
— värdet av försäkringstekniska avsättningar som avser försäkringsbaserade investeringsprodukter.
c) Typen av investerare som deltar i en finansiell verksamhet eller praxis eller till vilka en försäkringsbaserad
investeringsprodukt marknadsförs eller säljs, varvid särskild hänsyn ska tas till
— om investerare är en icke-professionell kund, en professionell kund eller en godtagbar motpart enligt definitionen
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (1),
— investerarnas kännetecken i fråga om kunskaper och förmåga, inbegripet utbildningsnivå, erfarenhet av liknande
försäkringsbaserade investeringsprodukter eller försäljningsmetoder,
— investerarnas kännetecken i fråga om ekonomisk situation, inbegripet inkomst och förmögenhet,
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
direktiv 2002/92/EG och direktiv 2011/61/EU. (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349)
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— investerarnas finansiella huvudmål, inbegripet pensionssparande och behov av riskskydd,
— om produkten eller tjänsten säljs till investerare utanför den avsedda målmarknaden eller om målmarknaden inte
har identifierats i tillräcklig grad, eller
— om den uppfyller kriterierna för att omfattas av ett eventuellt nationellt försäkringsgarantisystem.
d) Graden av transparens hos den försäkringsbaserade investeringsprodukten eller typen av verksamhet eller praxis,
varvid särskild hänsyn ska tas till
— typ av underliggande tillgångar och deras transparens,
— eventuella dolda kostnader och avgifter,
— användning av metoder för att locka investerare som inte nödvändigtvis speglar lämpligheten hos eller den
övergripande kvaliteten på den försäkringsbaserade investeringsprodukten, den finansiella verksamheten eller
praxisen,
— typ av risker och deras transparens,
— användning av produktnamn eller terminologi eller annan information som låter påskina en större säkerhet eller
avkastning än vad som faktiskt är möjligt eller sannolikt, eller som låter påskina produktegenskaper som inte
finns, eller
— om informationen om en försäkringsbaserad investeringsprodukt inte var tillräcklig, eller tillräckligt tillförlitlig
för att de marknadsaktörer till vilka den riktades skulle kunna bilda sig en uppfattning, med hänsyn till den
försäkringsbaserade investeringsproduktens beskaffenhet och typ.
e) Särskilda egenskaper eller underliggande tillgångar i den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella
verksamheten eller praxisen, inbegripet eventuell inbyggd hävstång, varvid särskild hänsyn ska tas till
— den hävstång som ingår i produkten,
— den hävstång som beror på finansiering, eller
— inslag i värdepappersfinansieringstransaktioner.
f)

Förekomsten och graden av diskrepans mellan förväntad avkastning eller vinst för investerare och risken för förlust
vad gäller den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella verksamheten eller praxisen, varvid särskild
hänsyn ska tas till
— struktureringskostnad för en sådan försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis,
samt andra kostnader,
— diskrepans i förhållande till emittentrisken, eller
— risk-/avkastningsprofilen.

g) Hur lätt och till vilken kostnad investerare kan sälja den berörda försäkringsbaserade investeringsprodukten eller byta
till en annan produkt, varvid särskild hänsyn ska tas till
— hinder för ett byte av investeringsstrategi enligt ett försäkringsavtal,
— att förtida inlösen inte är tillåten enligt avtalet eller inte möjlig i praktiken, eller
— eventuella andra hinder för inlösen.
h) Prissättning av och kostnader för den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella verksamheten eller
praxisen, varvid särskild hänsyn ska tas till
— dolda eller sekundära avgifter, eller
— avgifter som inte speglar den distributionstjänst som tillhandahålls av försäkringsförmedlare.
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Graden av innovation i en försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis, varvid särskild
hänsyn ska tas till
— graden av innovation vad gäller den försäkringsbaserade investeringsproduktens, finansiella verksamhetens eller
praxisens struktur, inbegripet inbyggda inslag och utlösande faktorer,
— graden av innovation vad gäller distributionsmodellen eller förmedlingskedjans längd,
— graden av innovationsspridning, bl.a. om den försäkringsbaserade investeringsprodukten är innovativ för
särskilda investerarkategorier,
— innovation i fråga om hävstång,
— brist på transparens vad gäller underliggande tillgångar, eller
— tidigare erfarenheter på marknaden av liknande försäkringsbaserade
försäljningsmetoder för försäkringsbaserade investeringsprodukter.

j)

investeringsprodukter

eller

Försäljningsmetoder som förknippas med den försäkringsbaserade investeringsprodukten, varvid särskild hänsyn ska
tas till
— de kommunikations- och distributionskanaler som används,
— det informations-, marknadsförings- eller annat reklammaterial som rör investeringen, eller
— om beslutet att köpa är en sekundär eller tertiär följd av ett tidigare köp.

k) Den finansiella situationen och affärssituationen för utgivaren av den försäkringsbaserade investeringsprodukten,
varvid särskild hänsyn ska tas till
— utgivarens finansiella ställning, eller
— lämpligheten i återförsäkringsarrangemang för den försäkringsbaserade investeringsprodukten.
l)

Om de underliggande tillgångarna i den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella verksamheten eller
praxisen medför en hög risk för genomförandet av de transaktioner som ingås av deltagare eller investerare på den
berörda marknaden.

m) Om en försäkringsbaserad investeringsprodukts egenskaper gör sannolikheten särskilt stor för att den ska användas
för ekonomisk brottslighet, och i synnerhet om dessa egenskaper potentiellt kan uppmuntra utnyttjandet av den
försäkringsbaserade investeringsprodukten för
— bedrägeri eller oredlighet,
— marknadsmissbruk eller missbruk av information som rör en finansiell marknad,
— hantering av vinning från brott,
— finansiering av terrorism, eller
— för att underlätta penningtvätt.
n) Om den finansiella verksamheten eller praxisen medför en särskilt hög risk för marknaders motståndskraft eller
problemfria funktion.
o) Om en försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis kan leda till betydande och
artificiell diskrepans mellan priserna på ett derivat och priserna på den underliggande marknaden.
p) Om en försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis medför en hög risk för marknadens
eller betalningssystemens infrastruktur, bl.a. systemen för handel, clearing och avveckling.
q) Om en försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis kan äventyra investerarnas
förtroende för det finansiella systemet.
r) Om den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella verksamheten eller praxisen medför en hög risk för
störningar för finansinstitut som anses vara viktiga för unionens finansiella system.
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Artikel 2
Kriterier och faktorer som behöriga myndigheter ska beakta vid utövande sina befogenheter att
ingripa mot försäkringsbaserade investeringsprodukter
(Artikel 17.2 i förordning (EU) nr 1286/2014)
1.
Vid tillämpning av artikel 17.2 i förordning (EU) nr 1286/2014 ska behöriga myndigheter bedöma relevansen av
alla faktorer och kriterier som räknas upp i punkt 2 och beakta alla relevanta faktorer och kriterier för att fastställa när
marknadsföringen, distributionen eller försäljningen av vissa försäkringsbaserade investeringsprodukter eller en viss typ
av finansiell verksamhet eller praxis ger upphov till ett betydande problem avseende investerarskyddet eller ett hot mot
finansmarknadernas ordnade funktionssätt och integritet, eller mot stabiliteten i hela eller delar av minst en
medlemsstats finansiella system.
Vid tillämpning av första stycket får behöriga myndigheter fastställa om det föreligger ett betydande problem avseende
investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas ordnade funktionssätt och integritet, eller mot stabiliteten i hela
eller delar av minst en medlemsstats finansiella system på grundval av enskilda eller flera av dessa faktorer och kriterier.
2.
De faktorer och kriterier som ska bedömas av behöriga myndigheter för att fastställa om det föreligger ett
betydande problem avseende investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas ordnade funktionssätt och
integritet, eller mot stabiliteten i hela eller delar av minst en medlemsstats finansiella system ska inbegripa följande:
a) Hur komplex ett försäkrings- eller återförsäkringsföretags försäkringsbaserade investeringsprodukt eller typ av
finansiella verksamhet eller praxis är, varvid särskild hänsyn ska tas till
— typen av underliggande tillgångar och graden av transparens vad gäller de underliggande tillgångarna,
— graden av transparens när det gäller kostnader och avgifter som är förknippade med den försäkringsbaserade
investeringsprodukten, den finansiella verksamheten eller praxisen och särskilt om det finns en brist på
transparens p.g.a. flera kostnads- och avgiftslager,
— resultatberäkningens komplexitet, varvid hänsyn ska tas till om avkastningen är beroende av resultaten för en
eller flera underliggande tillgångar som i sin tur påverkas av andra faktorer,
— eventuella riskers karaktär och omfattning,
— om den försäkringsbaserade investeringsprodukten ingår i ett paket med andra produkter eller tjänster, eller
— komplexiteten i fråga om eventuella villkor.
b) Omfattningen av möjliga skadliga konsekvenser, varvid särskild hänsyn ska tas till
— Den försäkringsbaserade investeringsproduktens nominella värde.
— antalet deltagande kunder, investerare och marknadsaktörer,
— produktens relativa andel av investerarnas portföljer,
— sannolikheten för, omfattningen av och karaktären hos eventuella skador, inbegripet det potentiella
förlustbeloppet,
— skadliga konsekvensers förväntade varaktighet,
— premievolym,
— antalet mellanhänder som deltar,
— marknadens eller försäljningens tillväxt,
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— det genomsnittliga belopp som varje investerare investerat i den försäkringsbaserade investeringsprodukten,
— omfattning av eventuellt skydd enligt nationell lagstiftning om försäkringsgarantisystem, eller
— värdet av försäkringstekniska avsättningar som avser försäkringsbaserade investeringsprodukter.
c) Typen av investerare som deltar i en finansiell verksamhet eller praxis eller till vilka en försäkringsbaserad
investeringsprodukt marknadsförs eller säljs, varvid särskild hänsyn ska tas till
— om investeraren är en icke-professionell kund, en professionell kund eller en godtagbar motpart enligt
definitionen i direktiv 2014/65/EU,
— investerarnas kännetecken i fråga om kunskaper och förmåga, inbegripet utbildningsnivå, erfarenhet av liknande
försäkringsbaserade investeringsprodukter eller försäljningsmetoder,
— investerarnas ekonomiska situation, inbegripet inkomst och förmögenhet,
— investerarnas finansiella huvudmål, inbegripet pensionssparande och behov av riskskydd,
— om produkten eller tjänsten säljs till investerare utanför den avsedda målmarknaden eller om målmarknaden inte
har identifierats i tillräcklig grad, eller
— om den uppfyller kriterierna för att omfattas av ett eventuellt nationellt försäkringsgarantisystem.
d) Graden av transparens hos den försäkringsbaserade investeringsprodukten eller typen av verksamhet eller praxis,
varvid särskild hänsyn ska tas till
— typ av underliggande tillgångar och deras transparens,
— eventuella dolda kostnader och avgifter,
— användning av metoder för att locka investerare som inte nödvändigtvis speglar lämpligheten hos eller den
övergripande kvaliteten på den försäkringsbaserade investeringsprodukten, den finansiella verksamheten eller
praxisen,
— typ av risker och deras transparens,
— användning av produktnamn eller terminologi eller annan information som låter påskina en högre säkerhetsnivå
eller avkastning än vad som faktiskt är möjligt eller sannolikt, eller som låter påskina produktegenskaper som
inte finns, eller
— om informationen om en försäkringsbaserad investeringsprodukt inte var tillräcklig, eller tillräckligt tillförlitlig
för att de marknadsaktörer till vilka den riktades skulle kunna bilda sig en uppfattning, med hänsyn till den
försäkringsbaserade investeringsproduktens beskaffenhet och typ.
e) Särskilda egenskaper eller underliggande tillgångar i den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella
verksamheten eller praxisen, inbegripet eventuell inbyggd hävstång, varvid särskild hänsyn ska tas till
— den hävstång som ingår i produkten,
— den hävstång som beror på finansiering, eller
— inslag i värdepappersfinansieringstransaktioner.
f)

Förekomsten och graden av diskrepans mellan den förväntade avkastningen eller vinsten för investerare och risken
för förlust vad gäller det finansiella instrumentet eller den finansiella verksamheten eller praxisen, varvid särskild
hänsyn ska tas till
— struktureringskostnad för en sådan försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis,
samt andra kostnader,
— diskrepans i förhållande till emittentrisken, eller
— risk-/avkastningsprofilen.

g) Hur lätt och till vilken kostnad investerare kan sälja den berörda försäkringsbaserade investeringsprodukten eller byta
till en annan produkt, varvid särskild hänsyn ska tas till
— hinder för ett byte av investeringsstrategi enligt ett försäkringsavtal,
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— det faktum att förtida inlösen inte tillåts eller tillåts på sådana avtalsvillkor att det är att betrakta som otillåtet,
eller
— eventuella andra hinder för inlösen.
h) Prissättning av och kostnader för den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella verksamheten eller
praxisen, varvid särskild hänsyn ska tas till
— dolda eller sekundära avgifter, eller
— avgifter som inte speglar den distributionstjänst som tillhandahålls av försäkringsförmedlare.
i)

Graden av innovation i en försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis, varvid särskild
hänsyn ska tas till
— graden av innovation vad gäller den försäkringsbaserade investeringsproduktens, finansiella verksamhetens eller
praxisens struktur, inbegripet inbyggda inslag och utlösande faktorer,
— graden av innovation vad gäller distributionsmodellen eller förmedlingskedjans längd,
— graden av innovationsspridning, bl.a. om den försäkringsbaserade investeringsprodukten är innovativ för
särskilda investerarkategorier,
— innovation i fråga om hävstång,
— brist på transparens vad gäller underliggande tillgångar, eller
— tidigare erfarenheter på marknaden av liknande försäkringsbaserade
försäljningsmetoder för försäkringsbaserade investeringsprodukter.

j)

investeringsprodukter

eller

Försäljningsmetoder som förknippas med den försäkringsbaserade investeringsprodukten, varvid särskild hänsyn ska
tas till
— de kommunikations- och distributionskanaler som används,
— det informations-, marknadsförings- eller annat reklammaterial som rör investeringen, eller
— om beslutet att köpa är en sekundär eller tertiär följd av ett tidigare köp.

k) Den finansiella situationen och affärssituationen för utgivaren av den försäkringsbaserade investeringsprodukten,
varvid särskild hänsyn ska tas till
— utgivarens finansiella ställning, eller
— lämpligheten i återförsäkringsarrangemang för den försäkringsbaserade investeringsprodukten.
l)

Om de underliggande tillgångarna i den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella verksamheten eller
praxisen medför en hög risk för genomförandet av de transaktioner som ingås av deltagare eller investerare på den
berörda marknaden.

m) Om egenskaperna hos en försäkringsbaserad investeringsprodukt gör sannolikheten särskilt stor för att den ska
användas för ekonomisk brottslighet, och i synnerhet om dessa egenskaper potentiellt kan uppmuntra ett
utnyttjande av den försäkringsbaserade investeringsprodukten för
— bedrägeri eller oredlighet,
— marknadsmissbruk eller missbruk av information som rör en finansiell marknad,
— hantering av vinning från brott,
— finansiering av terrorism, eller
— för att underlätta penningtvätt.
n) Om den finansiella verksamheten eller praxisen medför en särskilt hög risk för marknaders motståndskraft eller
smidiga funktion.
o) Om en försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis kan leda till betydande och
artificiell diskrepans mellan priserna på ett derivat och priserna på den underliggande marknaden.
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p) Om en försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis medför en hög risk för marknadens
eller betalningssystemens infrastruktur, bl.a. systemen för handel, clearing och avveckling.
q) Om en försäkringsbaserad investeringsprodukt, finansiell verksamhet eller praxis kan äventyra investerarnas
förtroende för det finansiella systemet.
r) Om den försäkringsbaserade investeringsprodukten, finansiella verksamheten eller praxisen medför en hög risk för
störningar för finansinstitut som anses vara viktiga för den relevanta behöriga myndighetens medlemsstats finansiella
system.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 31 december 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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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
(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)

I maj 2014 utfärdade International Accounting Standards Board (IASB) en ny International Financial Reporting
Standard (IFRS) 15 med titeln Intäkter från avtal med kunder. Denna standard syftar till att förbättra den finansiella
intäktsrapporteringen och förbättra jämförbarheten globalt för raden totala intäkter i finansiella rapporter.

(3)

I september 2015 utfärdade IASB en ändring till IFRS 15 som skjuter upp ikraftträdandet från den 1 januari
2017 till den 1 januari 2018.

(4)

IFRS 15 innehåller vissa hänvisningar till IFRS 9 som i nuläget inte kan tillämpas, eftersom IFRS 9 ännu inte har
antagits av unionen. Därför bör varje hänvisning till IFRS 9 i bilagan till denna förordning läsas som en
hänvisning till International Accounting Standard (IAS) 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

(5)

Antagande av IFRS 15 kräver följdändringar i IFRS 1, 3 och 4, IAS 1, 2, 12, 16, 32, 34, 36, 37, 38, 39 och 40,
tolkning från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) 12, tolkning från Standing Interpretations Committee
(SIC) 27 och SIC 32 för att säkerställa förenlighet mellan internationella redovisningsstandarder. Dessutom får det
till följd att IAS 11 och 18, IFRIC 13, IFRIC 15 och IFRIC 18 samt i SIC 31 dras tillbaka.

(6)

Efrag (European Financial Reporting Advisory Group) bekräftar att ändringarna i IFRS 15 uppfyller de kriterier
för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(7)

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

(8)

Åtgärderna i denna förordning överensstämmer
redovisningsfrågor.

med yttrandet

från föreskrivande

kommittén för

(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).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.

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

a) International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 Intäkter från avtal med kunder ska ändras på det sätt som anges
i bilagan till denna förordning.
b) IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas, IFRS 3 Rörelseförvärv, IFRS 4 Försäkringsavtal,
International Accounting Standard (IAS) 1 Utformning av finansiella rapporter, IAS 2 Varulager, IAS 12 Inkomstskatter,
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, IAS 34 Delårsrapportering, IAS 36
Nedskrivningar, IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, IAS 38 Immateriella tillgångar, IAS 39
Finansiella instrument: Redovisning och värdering, IAS 40 Förvaltningsfastigheter, tolkning från IFRS Interpretations
Committee IFRIC 12 Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster, tolkning från Standing interpretations Committee
(SIC) 27 Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner som innefattar ett leasingavtal, SIC 32 Immateriella
tillgångar – utgifter för webbplats, ska ändras i överensstämmelse med IFRS 15 i enlighet med bilagan till denna
förordning;
c) IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter, IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet och
IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder och SIC-31 Intäkter – bytestransaktioner som avser reklamtjänster ska
ersättas i överensstämmelse med IFRS 15 i enlighet med bilagan till denna förordning.
2.
Varje hänvisning till IFRS 9 i bilagan till denna förordning ska läsas som en hänvisning till IAS 39 Finansiella
instrument: Redovisning och värdering.
Artikel 2
Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1.1 senast från och med den första dagen av det första
räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2018.
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 september 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

International Financial Reporting Standard 15
Intäkter från avtal med kunder
International Financial Reporting Standard 15
Intäkter från avtal med kunder
SYFTE

1.

Syftet med denna standard är att fastställa de principer som ett företag ska tillämpa för att redovisa
användbar information för användare av finansiella rapporter om intäkters karaktär, storlek och tidpunkt
samt osäkerhet och kassaflöden som härrör från ett avtal med en kund.

Uppfylla syftet
2.

För att uppfylla syftet i punkt 1 är grundprincipen för denna standard att ett företag ska redovisa intäkter för att
beskriva överföringen av utlovade varor eller tjänster till kunder till ett belopp som speglar den ersättning som
företaget förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster.

3.

Ett företag ska beakta villkoren i avtalet och alla relevanta fakta och omständigheter vid tillämpningen av denna
standard. Ett företag ska tillämpa denna standard konsekvent, inklusive användningen av möjliga praktiska
utvägar, på avtal med liknande egenskaper och under liknande omständigheter.

4.

Denna standard specificerar redovisning av ett individuellt avtal med en kund. Som praktisk lösning kan ett
företag dock tillämpa denna standard på en portfölj med avtal (eller prestationsåtaganden) med liknande egenskaper
om företaget rimligen förväntar sig att effekten på de finansiella rapporterna av att tillämpa denna standard på
portföljen inte väsentligt skulle skilja sig från att tillämpa denna standard på enskilda avtal (eller prestations
åtaganden) i denna portfölj. Vid redovisning av en portfölj ska företaget använda uppskattningar och
bedömningar som speglar portföljens storlek och sammansättning.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

5.

Ett företag ska tillämpa denna standard på alla avtal med kunder, utom följande:
a) Leasingavtal inom tillämpningsområdet för IAS 17 Leasingavtal.
b) Försäkringsavtal inom tillämpningsområdet för IFRS 4 Försäkringsavtal.
c) Finansiella instrument och andra avtalsenliga rättigheter eller skyldigheter inom tillämpningsområdet för IFRS
9 Finansiella instrument, IFRS 10 Koncernredovisningar, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IAS 27 Separata finansiella
rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures.
d) Icke-monetära byten mellan företag i samma bransch för att underlätta försäljning till kunder eller potentiella
kunder. Till exempel ska denna standard inte tillämpas på ett avtal mellan två oljeföretag som är överens om
byte av olja för att tillgodose efterfrågan från sina kunder på olika specificerade platser under en viss tid.

6.

Ett företag ska endast tillämpa denna standard på ett avtal (annat än de avtal som anges i punkt 5) om avtalets
motpart är en kund. En kund är en part som har ingått avtal med ett företag att erhålla varor eller tjänster som
alstrats av företagets ordinarie verksamhet i utbyte mot ersättning. En motpart i avtalet skulle inte vara en kund
om till exempel motparten har ingått avtal med företaget om att delta i en verksamhet eller process där parterna
delar de risker och fördelar som följer av verksamheten eller processen (t.ex. utveckling av en tillgång i ett
samarbetsarrangemang) snarare än att erhålla produkten av företagets ordinarie verksamhet.
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Ett avtal med en kund kan falla delvis inom tillämpningsområdet för denna standard och delvis inom
tillämpningsområdet för andra standarder som anges i punkt 5.
a) Om andra standarder anger hur en eller flera delar av avtalet ska särskiljas och/eller inledningsvis värderas ska
ett företag först tillämpa avskiljnings- och/eller värderingskraven i dessa standarder. Ett företag ska från
transaktionspriset utesluta den del (eller de delar) av avtalet som inledningsvis värderats i enlighet med andra
standarder och ska tillämpa punkterna 73–86 för att allokera det belopp av transaktionspriset som återstår
(i förekommande fall) till varje prestationsåtagande inom tillämpningsområdet för denna standard och till
andra delar av avtalet som anges i punkt 7 (b).
b) Om andra standarder inte specificerar hur en eller flera delar av avtalet ska särskiljas och/eller inledningsvis
värderas ska företaget tillämpa denna standard för att särskilja och/eller initialt värdera den delen (eller de
delarna) av avtalet.

8.

I denna standard specificeras redovisningen av tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal med en kund och av
de utgifter som företaget ådrar sig för att fullgöra ett avtal med en kund om dessa utgifter inte faller inom
tillämpningsområdet för en annan standard (se punkterna 91–104). Ett företag ska endast tillämpa dessa punkter
på de utgifter som det ådragit sig avseende ett avtal med en kund (eller en del av det avtalet) som faller inom
tillämpningsområdet för denna standard.

REDOVISNING

Identifiera avtalet

9.

Ett företag ska endast redovisa ett avtal med en kund som faller inom tillämpningsområdet för denna
standard enbart om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:
a)

parterna i avtalet har godkänt avtalet (skriftligen, muntligen eller i enlighet med normal affärspraxis)
och har åtagit sig att fullgöra sina respektive skyldigheter,

b)

företaget kan fastställa varje parts rättigheter när det gäller de varor eller tjänster som ska överföras,

c)

företaget kan fastställa betalningsvillkoren för de varor eller tjänster som ska överföras,

d)

avtalet har kommersiell innebörd (dvs. risk, tidpunkt eller belopp för företagets framtida
kassaflöden som förväntas förändras till följd av avtalet), och

e)

det är sannolikt att företaget kommer att erhålla den ersättning som det är berättigat till i utbyte
mot de varor eller tjänster som kommer att överföras till kunden. Vid bedömningen av huruvida
möjligheten att erhålla ett ersättningsbelopp är sannolik ska ett företag endast ta ställning till
kundens förmåga och avsikt att betala detta belopp på förfallodagen. Det ersättningsbelopp som
företaget har rätt till kan vara lägre än det pris som anges i avtalet om ersättningen är rörlig,
eftersom företaget kan erbjuda kunden en rabatt (se punkt 52).

10.

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter som skapar verkställbara rättigheter och skyldigheter.
Verkställighet av rättigheter och skyldigheter i ett avtal är en rättsfråga. Avtal kan vara skriftliga, muntliga eller
underförstådda enligt ett företags normala affärspraxis. Metoderna och processerna för att upprätta avtal med
kunder varierar mellan jurisdiktioner, branscher och företag. De kan dessutom variera inom ett företag (de kan till
exempel bero på typen av kund eller karaktären på de utlovade varorna eller tjänsterna). Ett företag ska beakta
dessa metoder och processer vid bestämmande av om och när ett avtal med en kund skapar verkställbara
rättigheter och skyldigheter.

11.

Vissa avtal med kunder kan vara utan tidsbegränsning och kan upphävas eller ändras av någon av parterna när
som helst. Andra avtal kan förnyas automatiskt med jämna mellanrum, vilket anges i avtalet. Ett företag ska
tillämpa denna standard på avtalets löptid (dvs. avtalsperioden), under vilken avtalsparterna har aktuella
verkställbara rättigheter och skyldigheter.
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Vid tillämpning av denna standard föreligger inget avtal om varje part i avtalet har en ensidig rätt att säga upp ett
ej uppfyllt avtal utan att kompensera den andra parten (eller parterna). Ett avtal är ej uppfyllt om båda följande
kriterier är uppfyllda:
a) företaget har ännu inte överfört några utlovade varor eller tjänster till kunden, och
b) företaget har ännu inte fått, och har ännu inte rätt att erhålla, någon ersättning i utbyte mot utlovade varor
eller tjänster.

13.

Om ett avtal med en kund uppfyller kriterierna i punkt 9 vid avtalets början ska ett företag inte ompröva dessa
kriterier, såvida det inte föreligger en betydande förändring av fakta och omständigheter. Om till exempel en
kunds förmåga att betala ersättningen skulle försämras väsentligt ska företaget göra en ny bedömning av om det
är sannolikt att företaget kommer att erhålla den ersättning som företaget har rätt till i utbyte mot återstående
varor eller tjänster som ska överföras till kunden.

14.

Om ett avtal med en kund inte uppfyller kriterierna i punkt 9 ska företaget fortsätta att bedöma avtalet för att
avgöra om kriterierna i punkt 9 uppfylls senare.

15.

När ett avtal med en kund inte uppfyller kriterierna i punkt 9 och ett företag erhåller ersättning från kunden ska
företaget endast intäktsredovisa den erhållna ersättningen när någon av följande händelser har inträffat:
a) företaget har inga återstående skyldigheter att överföra varor eller tjänster till kunden och all, eller praktiskt
taget all, utlovad ersättning från kunden har tagits emot av företaget och är inte återbetalbar, eller
b) avtalet har sagts upp och den ersättning som erhållits från kunden är inte återbetalbar.

16.

Ett företag ska redovisa den ersättning som erhållits från en kund som en skuld till dess att en av händelserna
i punkt 15 inträffar eller till dess att kriterierna i punkt 9 har uppfyllts vid en senare tidpunkt(se punkt 14).
Beroende på fakta och omständigheter kring avtalet representerar den redovisade skulden företagets skyldighet att
antingen överföra varor eller tjänster i framtiden eller att återbetala den erhållna ersättningen. I båda fallen ska
skulden värderas till det ersättningsbelopp som erhållits från kunden.

Kombinerade avtal

17.

Ett företag ska kombinera två eller flera avtal som ingås samtidigt eller nästan samtidigt med samma kund (eller
närstående parter till kunden) och ska redovisa avtalen som ett enda avtal om ett eller flera av följande kriterier är
uppfyllda:
a) avtalen förhandlas fram som ett paket med ett enda kommersiellt syfte.
b) det ersättningsbelopp som ska betalas enligt ett avtal beror på priset eller prestationen i det andra avtalet.
c) de varor eller tjänster som utlovas i avtalen (eller vissa varor eller tjänster som utlovas i vart och ett av avtalen)
är ett enda prestationsåtagande i enlighet med punkterna 22–30.

Avtalsändringar

18.

En avtalsändring innebär en förändring av omfattning eller pris (eller båda) i ett avtal som har godkänts av
avtalsparterna. I vissa branscher och jurisdiktioner kan en avtalsändring beskrivas som en ändringsorder, en
variation eller en ändring. En avtalsändring föreligger när avtalsparterna godkänner en ändring som antingen
skapar nya eller ändrar befintliga verkställbara rättigheter och skyldigheter för parterna i avtalet. En avtalsändring
kan godkännas skriftligen, muntligen eller underförstått enligt normal affärspraxis. Om avtalsparterna inte har
godkänt en avtalsändring ska företaget fortsätta att tillämpa denna standard på det befintliga avtalet till dess att
avtalsändringen godkänns.

L 295/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

29.10.2016

19.

En avtalsändring kan föreligga även om parterna i avtalet har en tvist om omfattningen eller priset (eller båda) för
ändringen eller om parterna har godkänt en ändring av avtalets omfattning men ännu inte har fastställt
motsvarande förändring i priset. Vid bedömningen av om de rättigheter och skyldigheter som skapas eller
förändras genom en ändring är verkställbara, ska företaget beakta alla relevanta fakta och omständigheter
inklusive villkoren i avtalet och annan bevisning. Om avtalsparterna har godkänt en ändring av avtalets
omfattning men ännu inte har fastställt motsvarande förändring i pris ska ett företag uppskatta de förändringar av
transaktionspriset som följer av ändringen i enlighet med punkterna 50–54 om uppskattning av rörlig ersättning
och punkterna 56–58 om begränsande uppskattningar av rörlig ersättning.

20.

Ett företag ska redovisa en avtalsändring som ett separat avtal om båda följande villkor är uppfyllda:
a) avtalets omfattning ökar på grund av tillägg av utlovade varor eller tjänster som är distinkta (i enlighet med
punkterna 26–30), och
b) priset på avtalet stiger med ett ersättningsbelopp som återspeglar företagets fristående försäljningspriser för de
ytterligare varor eller tjänster som utlovats och eventuella lämpliga justeringar av detta pris för att återspegla
omständigheterna i det särskilda avtalet. Exempelvis kan ett företag justera det fristående försäljningspriset för
en ytterligare vara eller tjänst efter en rabatt som kunden får, eftersom det inte är nödvändigt för företaget att
bära de försäljningsrelaterade kostnader som det skulle åsamkas vid försäljning av en liknande vara eller tjänst
till en ny kund.

21.

Om en avtalsändring inte redovisas som ett separat avtal i enlighet med punkt 20 ska ett företag redovisa
utlovade varor eller tjänster som ännu inte överförts vid tidpunkten för avtalsändringen (dvs. återstående utlovade
varor eller tjänster) på något av följande tillämpliga sätt:
a) Ett företag ska redovisa en avtalsändring som om den vore en uppsägning av ett befintligt avtal och inrättande
av ett nytt avtal om återstående varor eller tjänster är distinkta i jämförelse med de varor eller tjänster som
överförts vid eller före tidpunkten för avtalsändringen. Det ersättningsbelopp som ska tilldelas de återstående
prestationsåtagandena (eller de återstående distinkta varorna och tjänsterna i ett enda prestationsåtagande som
identifierats i enlighet med punkt 22 b) är summan av
i) den ersättning som utlovats av kunden (inklusive belopp som redan erhållits från kunden) som ingick
i uppskattningen av transaktionspriset och som inte hade intäktsredovisats, och
ii) den utlovade ersättningen som en del av avtalsändringen.
b) Ett företag ska redovisa avtalsändringen som om den vore en del av det befintliga avtalet om återstående varor
och tjänster inte är distinkta och därför utgör en del av ett enda prestationsåtagande som delvis är uppfyllt vid
tidpunkten för avtalsändringen. Den inverkan som avtalsändringen har på transaktionspriset och på företagets
mått på utförande mot ett fullständigt uppfyllande av ett prestationsåtagande ska redovisas som en
intäktsjustering (antingen som en ökning eller som en minskning av intäkter) vid tidpunkten för
avtalsändringen (dvs. justeringen av intäkter görs på en kumulativ catch-up-basis).
c) Om återstående varor och tjänster är en kombination av punkterna (a) och (b) ska företaget redovisa effekten
av ändringen på de ouppfyllda (inbegripet delvis ouppfyllda) prestationsåtagandena i det ändrade avtalet på ett
sätt som är förenligt med målen i denna punkt.

Identifiering av prestationsåtaganden

22.

Vid avtalets början ska företaget bedöma de varor eller tjänster som utlovas i ett avtal med en kund och
ska identifiera som ett prestationsåtagande varje löfte om att till kunden överföra antingen
a)

en vara eller tjänst (eller en uppsättning varor eller tjänster) som är distinkt, eller

b)

en serie distinkta varor och tjänster som i allt väsentligt är desamma och följer samma mönster för
överföring till kunden (se punkt 23).
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En serie distinkta varor och tjänster har samma mönster för överföring till kunden om båda följande kriterier är
uppfyllda:
a) varje distinkt vara eller tjänst i den serie som företaget förbinder sig att överföra till kunden skulle uppfylla
kriterierna i punkt 35 om att vara ett prestationsåtagande som uppfyllts över tid, och
b) i enlighet med punkterna 39–40 skulle samma metod användas för att mäta företagets mot ett fullständigt
uppfyllande av ett prestationsåtagande om att överföra varje distinkt vara eller tjänst i serien till kunden.

Löften i avtal med kunder
24.

Ett avtal med en kund anger generellt sett uttryckligen de varor eller tjänster som ett företag förbinder sig att
överföra till en kund. De prestationsåtaganden som anges i ett avtal med en kund får dock inte begränsas till de
varor eller tjänster som uttryckligen anges i avtalet. Detta beror på att ett avtal med en kund också kan omfatta
löften som är underförstådda enligt ett företags normala affärspraxis, offentliggjorda riktlinjer eller specifika
uttalanden om, vid tidpunkten då avtalet ingås, dessa löften skapar en välgrundad förväntan hos kunden om att
företaget kommer att överföra en vara eller tjänst till kunden.

25.

Prestationsåtaganden omfattar inte aktiviteter som ett företag måste åta sig för att fullgöra ett avtal om inte dessa
aktiviteter överför en vara eller tjänst till en kund. Till exempel kan ett serviceföretag behöva utföra olika
administrativa uppgifter för att ingå ett avtal. Utförandet av dessa uppgifter överför inte en tjänst till kunden när
de utförs. Därför är sådan uppstartsaktiviteter inte ett prestationsåtagande.

Distinkta varor och tjänster
26.

Beroende på avtalet kan utlovade varor och tjänster omfatta, men är inte begränsade till, följande:
a) försäljning av varor som tillverkats av ett företag (t.ex. en tillverkares varulager),
b) återförsäljning av varor som köpts in av ett företag (t.ex. en detaljhandlares varor),
c) återförsäljning av rättigheter till varor eller tjänster som köpts in av ett företag (t.ex. en biljett som säljs av ett
företag som agerar som huvudman, enligt beskrivningen i punkterna B34–B38),
d) utförande av en avtalsenligt överenskommen uppgift (eller avtalsenligt överenskomna uppgifter) åt en kund,
e) tillhandahållande av en tjänst som innebär att stå redo att tillhandahålla varor eller tjänster (t.ex. ospecificerade
uppdateringar av programvara som tillhandahålls när och om de finns tillgängliga) eller att tillgängliggöra
varor och tjänster för en kund att använda om och när kunden bestämmer sig för att göra det,
f) tillhandahållande av en tjänst som innebär att se till att en annan part överför varor eller tjänster till en kund
(till exempel genom att fungera som ombud för en annan part, enligt beskrivningen i punkterna B34–B38),
g) upplåtelse av rättigheter till varor eller tjänster som ska tillhandahållas i framtiden som en kund kan sälja
vidare eller tillhandahålla en egen kund (t.ex. ett företag som säljer en produkt till en detaljist förbinder sig att
överföra ytterligare en vara eller tjänst till en person som köper produkten från detaljisten),
h) byggnation, tillverkning eller utveckling av en tillgång för en kunds räkning,
i) upplåtelse av tillstånd (se punkterna B52–B63), och
j) upplåtelse av rätter att köpa ytterligare varor eller tjänster (när dessa alternativ förser en kund med en väsentlig
rättighet, enligt beskrivningen i punkterna B39–B43).

27.

En vara eller tjänst som utlovats till en kund är distinkt om båda följande kriterier är uppfyllda:
a) kunden kan dra nytta av varan eller tjänsten separat eller tillsammans med andra resurser som finns
tillgängliga för kunden (dvs. varan eller tjänsten är kapabel att vara distinkt), och
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b) företagets löfte att överföra varan eller tjänsten till kunden kan särskiljas från andra löften i avtalet (dvs. varan
eller tjänsten är distinkt inom ramen för avtalet).
28.

En kund kan dra nytta av en vara eller tjänst i enlighet med punkt 27 (a) om varan eller tjänsten kan användas,
konsumeras, säljas till ett belopp som är högre än skrotvärdet eller på annat vis innehas på ett sätt som skapar
ekonomiska fördelar. För vissa varor eller tjänster kan en kund dra nytta av en vara eller tjänst separat. För andra
varor eller tjänster kan en kund endast dra nytta av varan eller tjänsten tillsammans med andra lättillgängliga
resurser. En lättillgänglig resurs är en vara eller tjänst som säljs separat (av företaget eller ett annat företag) eller en
resurs som kunden redan har erhållit från företaget (inklusive varor eller tjänster som företaget redan har
överförts till kunden enligt avtalet) eller från andra transaktioner eller händelser. Olika faktorer kan tillhandahålla
bevis för att kunden kan dra nytta av en vara eller en tjänst, antingen separat eller tillsammans med andra
lättillgängliga resurser. Till exempel skulle det faktum att företaget regelbundet säljer en vara eller tjänst separat
tyda på att en kund kan dra nytta av varan eller tjänsten separat eller tillsammans med andra lättillgängliga
resurser.

29.

Faktorer som visar att ett företags löfte om att överföra en vara eller tjänst till en kund kan särskiljas (i enlighet
med punkt 27 (b)) innefattar, men är inte begränsade till, följande:
a) Företaget tillhandahåller inte en betydande tjänst som innebär att en vara eller tjänst integreras med andra
varor eller tjänster som utlovas i avtalet till en paketlösning med varor eller tjänster som utgör den
sammanlagda prestationen som kunden har avtalat. Med andra ord använder företaget inte varan eller tjänsten
som en insatsvara för att tillverka eller leverera den sammanlagda produktion som anges av kunden.
b) Varan eller tjänsten ändrar eller anpassar inte väsentligt någon annan vara eller tjänst som utlovas i avtalet.
c) Varan eller tjänsten är inte starkt beroende av eller nära förbunden med andra varor eller tjänster som utlovas
i avtalet. Till exempel kan det faktum att en kund kan besluta att inte köpa varan eller tjänsten utan att detta
avsevärt påverkar andra utlovade varor eller tjänster i avtalet tyda på att varan eller tjänsten inte är starkt
beroende av eller nära förbunden med dessa andra utlovade varor eller tjänster.

30.

Om en utlovad vara eller tjänst inte är distinkt ska ett företag kombinera den varan eller tjänsten med andra varor
eller tjänster till dess att det identifierar ett paket med varor eller tjänster som är distinkta. I vissa fall skulle detta
leda till att företaget redovisar samtliga varor eller tjänster som utlovas i ett avtal som ett enda prestations
åtagande.

Uppfyllelse av prestationsåtaganden

31.

Ett företag ska intäktsredovisa när (eller allt eftersom) företaget uppfyller ett prestationsåtagande genom
att överföra en utlovad vara eller tjänst (dvs. en tillgång) till en kund. En tillgång överförs när (eller allt
eftersom) kunden får kontroll över tillgången.

32.

För varje prestationsåtagande som identifierats i enlighet med punkterna 22–30 ska företaget vid avtalets början
fastställa om det uppfyller prestationsåtagandet över tid (i enlighet med punkterna 35–37) eller om det uppfyller
prestationsåtagandet vid en viss tidpunkt (i enlighet med punkt 38). Om ett företag inte uppfyller ett prestations
åtagande över tid uppfylls prestationsåtagandet vid en viss tidpunkt.

33.

Varor och tjänster är tillgångar, om än endast tillfälligt, när de tas emot och används (som i fallet med många
tjänster). Kontroll över en tillgång är förmågan att styra användningen av, och erhålla i stort sett alla återstående
fördelar från, tillgången. Kontroll omfattar möjligheten att hindra andra företag från att styra användningen av,
och erhålla fördelarna från, en tillgång. Fördelarna med en tillgång är de potentiella kassaflöden (inbetalningar
eller besparingar i utbetalningar) som kan erhållas direkt eller indirekt på många sätt, till exempel genom att
a) använda tillgången för att producera varor eller tillhandahålla tjänster (inklusive offentliga tjänster),
b) använda tillgången i syfte att öka andra tillgångars värde,
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c) använda tillgången för att reglera skulder eller minska utgifter,
d) sälja eller byta tillgången,
e) pantsätta tillgången som säkerhet för ett lån, och
f) inneha tillgången.
34.

Vid utvärderingen av huruvida en kund får kontroll över en tillgång ska företaget beakta eventuella
överenskommelser om att återköpa tillgången (se punkterna B64–B76).

Prestationsåtaganden som uppfylls över tid
35.

Ett företag överför kontrollen över en vara eller tjänst över tid och uppfyller därmed ett prestationsåtagande och
redovisar intäkten över tid om något av följande kriterier är uppfyllda:
a) Kunden erhåller och förbrukar samtidigt de fördelar som tillhandahålls genom företagets prestation när
företaget fullgör ett åtagande (se punkterna B3–B4).
b) Företagets prestation skapar eller förbättrar en tillgång (t.ex. pågående arbete) som kunden kontrollerar när
tillgången skapas eller förbättras (se punkt B5).
c) Företagets prestation skapar inte en tillgång med en alternativ användning för företaget (se punkt 36) och
företaget har rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato (se punkt 37).

36.

En tillgång som skapas av ett företags prestation har inte en alternativ användning för ett företag om företaget
antingen är begränsat genom avtal att styra tillgången mot en annan användning under skapandet eller
förbättringen av denna tillgång eller om företaget är begränsat i praktiken från att styra tillgången i slutfört
tillstånd mot annan användning. Bedömningen av huruvida en tillgång har en alternativ användning för företaget
görs vid avtalets början. Efter avtalets början ska ett företag inte uppdatera bedömningen av den alternativa
användningen av en tillgång om inte parterna i avtalet godkänner en avtalsändring som faktiskt ändrar
prestationsåtagandet. Punkterna B6–B8 innehåller vägledning för bedömningen av huruvida en tillgång har en
alternativ användning för ett företag.

37.

Ett företag ska beakta villkoren i avtalet, samt all lagstiftning som gäller för avtalet, vid bedömningen av om det
har rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato i enlighet med punkt 35 c. Rätten till betalning för
prestation som uppnåtts till dato behöver inte vara för ett fast belopp. Hela tiden under avtalets löptid måste dock
företaget ha rätt till ett belopp som åtminstone kompenserar företaget för prestation som uppnåtts till dato om
avtalet sägs upp av kunden eller någon annan part av andra skäl än företagets underlåtenhet att utföra vad som
utlovats. Punkterna B9–B13 innehåller vägledning för bedömningen av förekomsten och verkställandet av en rätt
till betalning och huruvida ett företags rätt till betalning skulle berättiga att företaget betalas för det prestation
som uppnåtts till dato.

Prestationsåtaganden som uppfylls vid en viss tidpunkt
38.

Om ett prestationsåtagande inte uppfylls över tid i enlighet med punkterna 35–37 uppfyller ett företag
prestationsåtagandet vid en viss tidpunkt. För att fastställa den tidpunkt vid vilken en kund får kontroll över en
utlovad tillgång och företaget uppfyller ett prestationsåtagande ska företaget beakta kraven för kontroll
i punkterna 31–34. Dessutom ska ett företag beakta indikatorer för överföringen av kontroll, vilka inbegriper,
men är inte begränsade till, följande:
a) Företaget har en gällande rätt till betalning för tillgången – om en kund för närvarande är skyldig att betala för
en tillgång, vilket kan tyda på att kunden har fått möjlighet att styra användningen av, och erhålla i stort sett
samtliga återstående fördelar från, tillgången i utbyte.
b) Kunden har den legala äganderätten till tillgången – legal äganderätt kan indikera vilken avtalspart som har
möjlighet att styra användningen av, och erhålla i stort sett samtliga återstående fördelar från, en tillgång eller
att begränsa åtkomsten för andra företag till dessa fördelar. Följaktligen kan överföringen av legal äganderätt
till en tillgång tyda på att kunden har fått kontroll över tillgången. Om ett företag enbart behåller legal
äganderätt som skydd mot kundens underlåtenhet att betala skulle dessa rättigheter hos företaget inte hindra
att kunden får kontroll över en tillgång.
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c) Företaget har överfört det fysiska innehavet av tillgången – kundens fysiska innehav av en tillgång kan tyda på
att kunden har möjlighet att styra användningen av, och erhålla i stort sett samtliga återstående fördelar från,
tillgången eller att begränsa åtkomsten för andra företag till dessa fördelar. Fysiskt innehav behöver dock inte
sammanfalla med kontroll över en tillgång. Till exempel kan en kund eller mottagare ha det fysiska innehavet
av en tillgång som företaget kontrollerar enligt vissa återköpsavtal och i vissa kommissionsavtal. På samma sätt
kan företaget ha det fysiska innehavet av en tillgång som kunden kontrollerar enligt vissa så kallade bill-andhold-avtal. Punkterna B64–B76, B77–B78 och B79–B82 innehåller vägledning för redovisning av
återköpsavtal, kommissionsavtal och bill-and-hold-avtal.
d) Kunden har de betydande risker och fördelar som är förknippade med ägande av tillgången – överföringen av
de betydande risker och fördelar som är förknippade med ägandet av en tillgång till kunden kan tyda på att
kunden har fått möjlighet att styra användningen av, och erhålla i stort sett samtliga återstående fördelar från,
tillgången. Vid bedömning av de risker och fördelar som är förknippade med ägande av en utlovad tillgång ska
ett företag dock utesluta alla risker som ger upphov till ett separat prestationsåtagande, utöver den att överföra
tillgången. Exempelvis kan ett företag ha överfört kontrollen av en tillgång till en kund utan att ännu ha
uppfyllt ett tillkommande prestationsåtagande om att tillhandahålla underhållstjänster hänförlig till den
överförda tillgången.
e) Kunden har godkänt tillgången – kundens godkännande av en tillgång kan tyda på att den har fått möjlighet
att styra användningen av, och erhålla i stort samtliga återstående fördelar från, tillgången. För att utvärdera
effekten av en avtalsenlig klausul om kundgodkännande av när kontrollen över en tillgång överförs ska
företaget beakta vägledningen i punkterna B83–B86.

Mätning av förlopp mot ett fullständigt uppfyllande av ett prestationsåtagande

39.

För varje prestationsåtagande som uppfylls över tiden i enlighet med punkterna 35–37 ska ett företag redovisa
intäkter över tid genom att mäta förloppet mot ett fullständigt uppfyllande av prestationsåtagandet. Målsättningen
vid mätning av förlopp är att visa ett företags prestation vid överföring av kontroll över varor eller tjänster enligt
vad som utlovats till en kund (dvs. uppfyllande av ett företags prestationsåtagande).

40.

Ett företag ska tillämpa en enda metod för att mäta förloppet för varje prestationsåtagande som uppfylls över tid
och tillämpa metoden konsekvent på liknande prestationsåtaganden och under liknande omständigheter. Vid
utgången av varje rapportperiod ska företaget åter mäta förloppet mot ett fullständigt uppfyllande av ett
prestationsåtagande över tid.

Metoder för att mäta förlopp

41.

Lämpliga metoder för att mäta förlopp inkluderar indata- och utdatametoder. Punkterna B14–B19 innehåller
vägledning om tillämpningen av produktionsmetoder och inputmetoder för att mäta ett företags förlopp mot ett
fullständigt uppfyllande av ett prestationsåtagande. Vid fastställandet av en lämplig metod för att mäta förlopp ska
företaget beakta vilken typ av vara eller tjänst som företaget lovat att överföra till kunden.

42.

Vid tillämpning av en metod för att mäta förlopp ska ett företag utesluta sådana varor eller tjänster där företaget
inte överför kontroll till en kund. Omvänt ska ett företag i mätningen inkludera sådana varor eller tjänster där
företaget faktiskt överför kontroll till en kund vid uppfyllande av prestationsåtagandet.

43.

I takt med att omständigheterna förändras över tid ska ett företag uppdatera sin mätning av förlopp för att spegla
eventuella förändringar vad gäller utfallet av prestationsåtagandet. Sådana ändringar av ett företags mätning av
förlopp ska redovisas som en ändrad uppskattning i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar
i uppskattningar och bedömningar samt fel.
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Rimliga mätningar av förlopp
44.

Ett företag ska endast redovisa intäkter för ett prestationsåtagande som uppfylls över tid om företaget rimligen
kan mäta sitt förlopp mot ett fullständigt uppfyllande av prestationsåtagandet. Ett företag skulle inte rimligen
kunna mäta sitt förlopp mot ett fullständigt uppfyllande av ett prestationsåtagande om det saknar tillförlitlig
information som skulle krävas för att tillämpa en lämplig metod för att mäta förlopp.

45.

I vissa fall (t.ex. i ett tidigt skede av ett avtal) kanske ett företag inte rimligen kan mäta utfallet av ett prestations
åtagande, men företaget förväntar sig att få täckning för de utgifter som det ådrar sig för att uppfylla prestations
åtagandet. I dessa fall ska företaget endast redovisa intäkter för de utgifter som ådragits fram till dess att det
rimligen kan mäta resultatet av prestationsåtagandet.

VÄRDERING

46.

När (eller allt eftersom) ett prestationsåtagande uppfylls ska ett företag intäktsredovisa det belopp av
transaktionspriset (vilket utesluter uppskattningar av rörlig ersättning som är begränsad i enlighet med
punkterna 56–58) som fördelas till prestationsåtagandet.
Fastställa av transaktionspriset

47.

Ett företag ska beakta villkoren i avtalet och sin normala affärspraxis för att fastställa transaktionspriset.
Transaktionspriset är den ersättning som ett företag förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot att överföra
utlovade varor eller tjänster till en kund, exklusive belopp som tas emot för tredje parts räkning
(exempelvis viss försäljningsskatter). Den ersättning som utlovats i ett avtal med en kund kan inkludera
fasta belopp, rörliga belopp eller båda.

48.

Karaktären på, tidpunkten för och storleken på den ersättning som utlovats av en kund påverkar beräkningen av
transaktionspriset. Vid fastställande av transaktionspriset ska ett företag beakta effekterna av samtliga följande:
a) rörlig ersättning (se punkterna 50–55 och 59).
b) begränsande uppskattningar av rörlig ersättning (se punkterna 56–58).
c) förekomsten av en betydande finansieringskomponent i avtalet (se punkterna 60–65).
d) ersättning med icke-kontanta medel (se punkterna 66–69).
e) ersättning som ska betalas till en kund (se punkterna 70–72).

49.

För fastställande av transaktionspriset ska ett företag utgå från att varorna eller tjänsterna kommer att överföras
till kunden i enlighet med vad som utlovats det befintliga avtalet och att avtalet inte kommer att sägas upp,
förnyas eller ändras.
Rörlig ersättning

50.

Om den utlovade ersättningen i ett avtal omfattar ett rörligt belopp ska ett företag uppskatta det ersättningsbelopp
som företaget har rätt till i utbyte mot att överföra de utlovade varorna eller tjänsterna till en kund.

51.

Ett ersättningsbelopp kan vara rörligt till följd av rabatter, avdrag, returer, krediteringar, prisreduktioner,
incitament, prestationsbonusar, viten eller andra liknande poster. Den utlovade ersättningen kan också vara rörlig
om ett företags rätt till ersättning är beroende av att en framtida händelse inträffar eller uteblir. Exempelvis skulle
ett ersättningsbelopp vara rörligt om antingen en produkt såldes med returrätt eller ett fast belopp utlovas som en
prestationsbonus vid uppnåendet av en specificerad milstolpe.

52.

Variationen avseende den ersättning som utlovats av en kund kan anges uttryckligen i avtalet. Utöver villkoren
i avtalet är den utlovade ersättningen rörlig om någon av följande omständigheter föreligger:
a) kunden har en välgrundad förväntan som beror på företagets normala affärspraxis, offentliggjorda riktlinjer
eller specifika uttalanden om att företaget kommer att acceptera ett ersättningsbelopp som är lägre än det pris
som anges i avtalet. Dvs., det är sannolikt att företaget kommer att erbjuda en prisreduktioner. Beroende på
jurisdiktion, bransch eller kund kan detta erbjudande betecknas som en rabatt, ett avdrag, en återbetalning eller
en kredit.
b) övriga fakta och omständigheter tyder på att företagets avsikt, när avtalet ingås med kunden, är att erbjuda
kunden en prisreduktion.
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Ett företag ska uppskatta ett rörligt ersättningsbelopp med hjälp av någon av följande metoder, beroende på vilken
metod som företaget förväntar sig kan förutse det ersättningsbelopp som det kommer att ha rätt till på ett bättre
sätt:
a) Det förväntade värdet – the förväntade värdet är summan av sannolikhetsbedömda belopp i ett intervall av
möjliga ersättningsbelopp. Det förväntade värdet kan vara en lämplig uppskattning av det rörliga ersättnings
beloppet om ett företag har ett stort antal avtal med liknande egenskaper.
b) Det mest sannolika beloppet – the mest sannolika beloppet är det mest sannolika beloppet i ett intervall av
möjliga ersättningsbelopp (dvs. det enskilt mest sannolika utfallet av avtalet). Det mest sannolika beloppet kan
vara en lämplig uppskattning av det rörliga ersättningsbeloppet om avtalet endast har två möjliga
resultat (t.ex. ett företag uppnår en prestationsbonus eller inte).

54.

Ett företag ska tillämpa en metod konsekvent i hela avtalet vid uppskattningen av effekten av en osäkerhet i fråga
om ett rörligt ersättningsbelopp som företaget kommer att ha rätt till. Dessutom ska ett företag beakta all
information (historisk, aktuell och prognostiserad) som rimligen finns tillgänglig för företaget och fastställa ett
rimligt antal möjliga ersättningsbelopp. Den information som ett företag använder för att uppskatta ett rörligt
ersättningsbelopp bör normalt motsvara den information som företagsledningen använder under offertförfarandet
och vid fastställande av priser för utlovade varor eller tjänster.

Återbetalningsskulder
55.

Ett företag ska redovisa en återbetalningsskuld om företaget erhåller ersättning från en kund och förväntar sig att
återbetala hela eller delar av denna ersättning till kunden. En återbetalningsskuld värderas till det ersättningsbelopp
som erhållits (eller kommer att erhållas) som företaget inte förväntar sig att ha rätt till (dvs. belopp som inte ingår
i transaktionspriset). Återbetalningsskulden (och motsvarande ändring av transaktionspriset och, därmed,
avtalsskulden) ska uppdateras i slutet av varje rapportperiod för ändrade omständigheter. För att redovisa en
återbetalningsskuld i samband med en försäljning med returrätt ska ett företag tillämpa vägledningen
i punkterna B20–B27.

Begränsande uppskattningar av rörlig ersättning
56.

Ett företag ska i transaktionspriset inkludera en del av eller ett helt rörligt ersättningsbelopp som uppskattats
i enlighet med punkt 53 endast i sådan utsträckning att det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring av
ackumulerade intäkter som redovisas inte uppstår när osäkerheten som förknippas med den rörliga ersättningen
därefter upphör.

57.

Vid bedömningen av om det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring ackumulerade intäkter inte kommer
att ske när den osäkerhet som är förknippad med den rörliga ersättningen senare upphör ska företaget beakta
både sannolikheten för och omfattningen av en återföring av intäkter. Faktorer som kan öka sannolikheten för
eller omfattningen av en återföring av intäkter inbegriper, men är inte begränsade till, följande:
a) ersättningsbeloppet är mycket känsligt för faktorer som företaget inte kan påverka. Dessa faktorer kan omfatta
volatilitet på en marknad, tredje parters bedömning eller åtgärder, väderförhållanden och en hög risk för
inkurans av den utlovade varan eller tjänsten.
b) osäkerheten gällande ersättningsbeloppet förväntas inte upplösas under en lång tid.
c) företagets erfarenhet (eller andra bevis) av liknande typer av avtal är begränsad, eller erfarenheten (eller annan
bevisning) har begränsat förutsägbart värde.
d) företaget har som praxis att antingen erbjuda ett brett spektrum av prisreduktioner eller att ändra betalnings
villkoren för liknande avtal under liknande omständigheter.
e) avtalet har ett stort antal och ett brett spektrum av möjliga ersättningsbelopp.

58.

Ett företag ska tillämpa punkt B63 för att redovisa ersättning i form av en försäljningsbaserad eller
användningsbaserad royalty som utlovas i utbyte mot en licens för immateriell egendom.
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Omprövning av rörlig ersättning
59.

Vid utgången av varje rapportperiod ska ett företag uppdatera det uppskattade transaktionspriset (inklusive
uppdatera sin bedömning av huruvida en uppskattning av rörlig ersättning är begränsad) för att korrekt återge de
omständigheter som föreligger vid rapportperiodens slut och förändringarna i omständigheter under
rapportperioden. Företaget ska redovisa förändringar i transaktionspriset i enlighet med punkterna 87–90.

Förekomsten av en betydande finansieringskomponent i avtalet
60.

Vid fastställande av transaktionspriset ska ett företag justera det utlovade ersättningsbeloppet för effekten av
pengars tidsvärde om den betalningstidpunkt som avtalsparterna enats om (uttryckligen eller underförstått) ger
kunden eller företaget en betydande finansieringsfördel av överföringen av varor eller tjänster till kunden. Under
dessa förhållanden innehåller avtalet en betydande finansieringskomponent. En betydande finansieringskomponent
kan föreligga oavsett om finansieringslöftet uttryckligen anges i avtalet eller följer av de betalningsvillkor som
avtalsparterna kommit överens om.

61.

Målet vid justering av det utlovade ersättningsbeloppet för en betydande finansieringskomponent är för ett företag
att redovisa intäkter till ett belopp som speglar det pris som en kund skulle ha betalat för de utlovade varorna
eller tjänsterna om kunden hade betalat för dessa varor eller tjänster kontant när (eller allt eftersom) de överförs
till kunden (dvs. det kontanta försäljningspriset). Ett företag ska beakta alla relevanta fakta och omständigheter vid
bedömningen av huruvida ett avtal innehåller en finansieringskomponent och huruvida finansieringskomponenten
är av betydelse för avtalet, inklusive följande:
a) den eventuella skillnaden mellan det utlovade ersättningsbeloppet och det kontanta försäljningspriset för de
utlovade varorna eller tjänsterna.
b) den kombinerade effekten av båda av följande:
i) den förväntade tiden mellan den tidpunkt då företaget överför de utlovade varorna eller tjänsterna till
kunden och den tidpunkt då kunden betalar för dessa varor eller tjänster, och
ii) de rådande räntesatserna på den relevanta marknaden.

62.

Utan hinder av bedömningen i punkt 61 har ett avtal med en kund inte någon betydande finansieringskomponent
om någon av följande faktorer föreligger:
a) kunden betalade för varorna eller tjänsterna i förväg och tidpunkten för överföring av dessa varor eller tjänster
avgörs av kunden.
b) ett betydande belopp av den ersättning som utlovats av kunden är rörligt och beloppet eller tidpunkten för
denna ersättning varierar beroende på förekomsten eller frånvaron av en framtida händelse som inte till
väsentlig del kontrolleras av kunden eller företaget (exempelvis om ersättningen är en försäljningsbaserad
royalty).
c) skillnaden mellan den utlovade ersättningen och det kontanta försäljningspriset för en vara eller en tjänst
(enligt beskrivningen i punkt 61) uppstår av andra orsaker än tillhandahållande av finansiering till antingen
kunden eller företaget, och skillnaden mellan dessa belopp står i proportion till orsaken till skillnaden. Till
exempel kan betalningsvillkoren förse företaget eller kunden med skydd mot att den andra parten inte kan
fullgöra vissa av eller alla sina skyldigheter enligt avtalet.

63.

Som praktisk lösning behöver ett företag inte justera det utlovade ersättningsbeloppet för effekterna av en
betydande finansieringskomponent om företaget förväntar sig, vid avtalets ingående, att perioden mellan den
tidpunkt då företaget överför en utlovad vara eller tjänst till en kund och den tidpunkt då kunden betalar för
varan eller tjänsten kommer att vara ett år eller mindre.

64.

För att uppfylla målsättningen i punkt 61 vid justering av det utlovade ersättningsbeloppet för en betydande
finansieringskomponent ska företaget använda den diskonteringsfaktor som skulle avspeglas i en separat finansie
ringstransaktion mellan företaget och dess kund vid avtalets ingående. Denna diskonteringsfaktor speglar
kreditkännetecknen hos den part som mottar finansiering i avtalet, liksom eventuella säkerheter som
tillhandahålls av kunden eller företaget, inklusive tillgångar som överförts enligt avtalet. Ett företag kan ha
möjlighet att fastställa diskonteringsfaktorn genom att identifiera den ränta som diskonterar det nominella
beloppet av den utlovade ersättningen till det pris som kunden skulle betala kontant för varorna eller tjänsterna
när (eller allt eftersom) de överförs till kunden. Efter avtalets ingående ska ett företag inte uppdatera diskonter
ingsfaktorn för förändringar i räntesatser eller andra omständigheter (t.ex. en förändring i bedömningen av
kundens kreditrisk).
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Ett företag ska redovisa effekterna av finansiering (ränteintäkter eller räntekostnader) separat från intäkter från
avtal med kunder i rapporten över totalresultat. Ränteintäkter eller räntekostnader redovisas endast i den mån
som en avtalstillgång (eller fordran) eller en avtalsskuld redovisas vid redovisning av ett avtal med en kund.

Ersättning med icke-kontanta medel
66.

För att fastställa transaktionspriset för avtal där en kund utlovar ersättning i annan form än kontanter ska
företaget värdera ersättningen med icke-kontanta medel (eller löftet om ersättning med icke-kontanta medel) till
verkligt värde.

67.

Om ett företag inte rimligen kan uppskatta det verkliga värdet av ersättningen med icke-kontanta medel ska
företaget värdera ersättningen indirekt genom hänvisning till det fristående försäljningspriset för de varor eller
tjänster som utlovats till kunden (eller typen av kunder) i utbyte mot ersättningen.

68.

Det verkliga värdet av ersättningen med icke-kontanta medel kan variera på grund av typen av ersättning (t.ex. en
förändring i priset på en aktie som ett företag är berättigad att erhålla från en kund). Om det verkliga värdet av
den ersättning med icke-kontanta medel som utlovats av en kund varierar av andra skäl än typen av ersättning (t.
ex. kan det verkliga värdet variera på grund av företagets prestation) ska företaget tillämpa kraven
i punkterna 56–58.

69.

Om en kund skjuter till varor eller tjänster (t.ex. material, utrustning eller arbetskraft) för att underlätta ett
företags uppfyllande av avtalet ska företaget bedöma huruvida det erhåller kontroll över de tillskjutna varorna
eller tjänsterna. Om så är fallet ska företaget redovisa tillskjutna varor eller tjänster som ersättning med ickekontanta medel som erhållits av kunden.

Ersättning som ska betalas till en kund
70.

Ersättning som ska betalas till en kund inkluderar kontanta belopp som ett företag betalar, eller förväntar sig att
betala, till kunden (eller till andra parter som köper företagets varor eller tjänster från kunden). Ersättning som
ska betalas till en kund omfattar också krediteringar eller andra poster (t.ex. en kupong eller förmånscheck) som
kan användas mot skulder till företaget (eller till andra parter som köper företagets varor eller tjänster från
kunden). Ett företag ska redovisa ersättning som ska betalas till en kund som en sänkning av transaktionspriset
och, följaktligen, av intäkterna om inte betalningen till kunden sker i utbyte mot en distinkt vara eller tjänst
(enligt beskrivningen i punkterna 26–30) som kunden överför till företaget. Om den ersättning som ska betalas
till en kund innehåller ett rörligt belopp ska ett företag uppskatta transaktionspriset (inbegripet en bedömning av
om uppskattningen av rörlig ersättning är begränsad) i enlighet med punkterna 50–58.

71.

Om ersättning som ska betalas till en kund är en betalning för en distinkt vara eller tjänst från kunden ska ett
företag redovisa köpet av en vara eller tjänst på samma sätt som andra inköp från leverantörer. Om det
ersättningsbelopp som ska betalas till kunden överstiger det verkliga värdet för den distinkta vara eller tjänst som
företaget erhåller från kunden ska företaget redovisa ett sådant överskott som en sänkning av transaktionspriset.
Om företaget inte rimligen kan uppskatta det verkliga värdet för de varor eller tjänster som erhållits från kunden
ska det redovisa all ersättning som ska betalas till kunden som en sänkning av transaktionspriset.

72.

Om ersättning som ska betalas till en kund redovisas som en sänkning av transaktionspriset ska ett företag därför
redovisa minskningen av intäkter när (eller allt eftersom) det senare av endera av följande inträffar:
a) företaget redovisar intäkter för överföringen av tillhörande varor eller tjänster till kunden, och
b) företaget betalar eller lovar att betala ersättningen (även om betalningen är beroende av en framtida händelse).
Detta löfte kan vara underförstått enligt företagets normala affärspraxis.
Allokering av transaktionspriset till prestationsåtaganden

73.

Målet vid allokering av transaktionspriset är för ett företag att allokera transaktionspriset till varje
prestationsåtagande (eller en distinkt vara eller tjänst) till ett belopp som återspeglar det
ersättningsbelopp som företaget förväntar sig ha rätt till i utbyte mot överföringen av de utlovade
varorna eller tjänsterna till kunden.
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74.

För att uppfylla allokeringsmålet ska ett företag allokera transaktionspriset för varje prestationsåtagande som
anges i avtalet till ett hänförligt fristående försäljningspris i enlighet med punkterna 76–80, med undantag för vad
som anges i punkterna 81–83 (för allokering av rabatter) och punkterna 84–86 (för allokering av ersättning som
innehåller rörliga belopp).

75.

Punkterna 76–86 gäller inte om ett avtal endast har ett prestationsåtagande. Punkterna 84–86 kan dock tillämpas
om ett företag förbinder sig att tillhandahålla en serie distinkta varor och tjänster som identifieras som ett enda
prestationsåtagande i enlighet med punkt 22 b och den utlovade ersättningen innefattar rörliga belopp.

Allokering baserad på fristående försäljningspriser

76.

För att allokera transaktionspriset för varje prestationsåtagande på basis av ett relativt fristående försäljningspris
ska företaget fastställa det fristående försäljningspriset vid avtalets ingående för en distinkt vara eller tjänst som
ligger till grund för varje prestationsåtagande i avtalet och allokera transaktionspriset i proportion till dessa
fristående försäljningspriser.

77.

Det fristående försäljningspriset är det pris till vilket ett företag skulle sälja en utlovad vara eller tjänst separat till
en kund. Den bästa bevisningen för ett fristående försäljningspris är det observerbara priset för en vara eller tjänst
när företaget säljer varan eller tjänsten separat under liknande omständigheter och till liknande kunder. Ett
avtalsenligt angivet pris eller ett listpris för en vara eller tjänst kan vara (men ska inte förmodas vara) det
fristående försäljningspriset för varan eller tjänsten.

78.

Om ett fristående försäljningspris inte är direkt observerbart, ska ett företag uppskatta det fristående
försäljningspriset till ett belopp som skulle leda till en allokering av transaktionspriset som uppfyller
allokeringsmålet i punkt 73. Vid uppskattning av ett fristående försäljningspris ska företaget beakta all
information (inbegripet marknadsvillkor, företagsspecifika faktorer och information om kunden eller typ av kund)
som rimligen finns tillgänglig för företaget. På så sätt ska företaget maximera användningen av observerbar input
och tillämpa beräkningsmetoder konsekventför liknande omständigheter.

79.

Lämpliga metoder för att beräkna det fristående försäljningspriset för en vara eller tjänst innefattar, men är inte
begränsade till, följande:
a) Metoden med anpassad marknadsbedömning – ett företag utvärderar den marknad på vilken det säljer varor
eller tjänster och uppskattar det pris som en kund på den marknaden skulle vara beredd att betala för dessa
varor eller tjänster. Denna metod kan även omfatta en hänvisning till priser från företagets konkurrenter för
liknande varor eller tjänster och vid behov en justering av dessa priser för att spegla företagets kostnader och
vinstmarginaler.
b) Metoden med förväntade kostnader plus en vinstmarginal – ett företag uppskattar sina förväntade kostnader
för att uppfylla ett prestationsåtagande och lägger sedan till en tillräcklig marginal för varan eller tjänsten.
c) Residualmetoden – ett företag uppskattar det fristående försäljningspriset med hänvisning till det totala
transaktionspriset minus summan av det observerbara fristående försäljningspriset för andra varor eller tjänster
som utlovas i avtalet. Ett företag kan emellertid endast använda en residualmetod för att uppskatta det
fristående försäljningspriset för en vara eller tjänst i enlighet med punkt 78 om något av följande kriterier är
uppfyllda:
i) företaget säljer samma vara eller tjänst till olika kunder (samtidigt eller nästan samtidigt) till mycket olika
belopp (dvs. försäljningspriset är mycket varierande eftersom ett representativt fristående försäljningspris
inte kan urskiljas från tidigare transaktioner eller annan observerbar bevisning).
ii) företaget har ännu inte fastställt ett pris för varan eller tjänsten och varan eller tjänsten har inte tidigare
sålts på fristående basis (dvs. försäljningspriset är osäkert).
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En kombination av metoder kan behöva användas för att uppskatta det fristående försäljningspriset för de varor
eller tjänster som utlovas i avtalet om två eller flera av dessa varor eller tjänster har mycket varierande eller
osäkra fristående försäljningspriser. Exempelvis kan ett företag använda en residualmetod för att uppskatta det
totala fristående försäljningspriset för de utlovade varor eller tjänster som har mycket varierande eller osäkra
fristående försäljningspriser och sedan använda en annan metod för att uppskatta det fristående försäljningspriset
för de enskilda varorna eller tjänsterna i förhållande till det uppskattade totala fristående försäljningspris som
fastställts genom residualmetoden. När ett företag använder en kombination av metoder för att uppskatta det
fristående försäljningspriset för varje utlovad vara eller tjänst i avtalet ska företaget utvärdera om allokeringen av
transaktionspriset med dessa uppskattade fristående försäljningspriser skulle överensstämma med allokeringsmålet
i punkt 73 och kraven för att uppskatta fristående försäljningspriser i punkt 78.

Allokering av en rabatt
81.

En kund erhåller en rabatt vid köp av en uppsättning varor eller tjänster om summan av de fristående försäljnings
priserna för dessa utlovade varor eller tjänster i avtalet överstiger den utlovade ersättningen i ett avtal. Förutom
när ett företag har observerbara bevis i enlighet med punkt 82 om att hela rabatten endast avser ett eller flera,
men inte alla, prestationsåtaganden i ett avtal ska företaget allokera en rabatt proportionerligt till alla prestations
åtaganden i avtalet. En proportionerlig allokering av rabatten under sådana omständigheter är en följd av att
företaget fördelar transaktionspriset till varje prestationsåtagande på basis av de relativa fristående
försäljningspriser som ligger till grund för distinkta varor eller tjänster.

82.

Ett företag ska allokera en rabatt helt till ett eller flera, men inte alla, prestationsåtaganden i avtalet om samtliga
följande kriterier är uppfyllda:
a) företaget säljer regelbundet varje distinkt vara eller tjänst (eller varje uppsättning distinkta varor och tjänster)
i avtalet på fristående basis,
b) företaget säljer även på fristående basis regelbundet en uppsättning (eller flera uppsättningar) av vissa av dessa
distinkta varor eller tjänster med rabatt på det fristående försäljningspriset för varorna eller tjänsterna i varje
uppsättning, och
c) den rabatt som är hänförlig till varje uppsättning varor eller tjänster som beskrivs i punkt 82 b är
huvudsakligen densamma som rabatten i avtalet och en analys av varorna eller tjänsterna i varje uppsättning
ger observerbar bevisning för det prestationsåtagande (eller de prestationsåtaganden) till vilket hela rabatten
i avtalet hör.

83.

Om en rabatt i sin helhet allokeras till ett eller flera prestationsåtaganden i avtalet i enlighet med punkt 82 ska
företaget allokera rabatten före användning av restmetoden för att uppskatta det fristående försäljningspriset för
en vara eller tjänst i enlighet med punkt 79 c.

Allokering av rörlig ersättning
84.

Rörlig ersättning som utlovas i ett avtal kan hänföras till hela eller en viss del av avtalet, exempelvis någon av
följande:
a) ett eller flera, men inte alla, prestationsåtaganden i avtalet (t.ex. kan en bonus vara beroende av att ett företag
överför en utlovad vara eller tjänst inom en viss tidsperiod), eller
b) en eller flera, men inte alla, distinkta varor eller tjänster som utlovas i en serie distinkta varor eller tjänster
som utgör en del av ett enda prestationsåtagande i enlighet med punkt 22 (b) (t.ex. den utlovade ersättningen
för det andra året av ett tvåårigt serviceavtal för städning kommer att öka till följd av variationer i ett angivet
inflationsindex).

85.

Ett företag ska allokera ett rörligt belopp (och senare ändringar av detta belopp) helt och hållet till ett prestations
åtagande eller till en distinkt vara eller tjänst som utgör en del av ett enda prestationsåtagande i enlighet med
punkt 22 b om båda följande villkor är uppfyllda:
a) villkoren för en rörlig ersättning avser specifikt företagets insatser för att uppfylla prestationsåtagandet eller
överföra en distinkt vara eller tjänst (eller att nå ett visst resultat genom att uppfylla prestationsåtagandet eller
överföra en distinkt vara eller tjänst).
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b) allokering av den rörliga delen av ersättningen helt och hållet till prestationsåtagandet eller en distinkt vara
eller tjänst är förenligt med målet i punkt 73 vid beaktande av samtliga prestationsåtaganden och
betalningsvillkor i avtalet.
86.

Allokeringskraven i punkterna 73–83 ska tillämpas för att allokera den återstående delen av transaktionspriset
som inte uppfyller kriterierna i punkt 85.

Förändringar i transaktionspriset
87.

Efter avtalets ingående kan transaktionspriset förändras av olika skäl, bland annat vid en upplösning av osäkra
händelser eller andra förändringar av omständigheter som förändrar det ersättningsbelopp som ett företag räknar
med att ha rätt till i utbyte mot utlovade varor eller tjänster.

88.

Ett företag ska till prestationsåtagandena i avtalet allokera alla efterföljande förändringar av transaktionspriset på
samma basis som vid avtalets ingående. Därmed ska ett företag inte omfördela transaktionspriset för att spegla
förändringar i fristående försäljningspriser efter avtalets ingående. Belopp som allokerats till ett uppfyllt
prestationsåtagande ska intäktsredovisas, eller redovisas som en som en minskning av intäkter, i den period under
vilken transaktionspriset ändras.

89.

Ett företag ska endast allokera en förändring av transaktionspriset helt och hållet till ett eller flera, men inte alla,
prestationsåtaganden eller distinkta varor eller tjänster som utlovas i en serie som utgör en del av ett enda
prestationsåtagande i enlighet med punkt 22 b om kriterierna i punkt 85 om allokering av rörlig ersättning är
uppfyllda.

90.

Ett företag ska redovisa en förändring av transaktionspriset som uppstår till följd av en avtalsändring i enlighet
med punkterna 18–21. För en förändring av transaktionspriset som sker efter en avtalsändring ska ett företag
dock tillämpa punkterna 87–89 för att allokera förändringen av transaktionspriset på det av följande sätt som är
tillämpligt:
a) Ett företag ska allokera förändringen av transaktionspriset till de prestationsåtaganden som identifierats
i avtalet före ändringen om, och i den utsträckning som, förändringen av transaktionspriset beror på ett rörligt
ersättningsbelopp som utlovats före ändringen och ändringen redovisas i enlighet med punkt 21 (a).
b) I alla övriga fall där ändringen inte redovisades som ett separat avtal i enlighet med punkt 20 ska ett företag
allokera förändringen av transaktionspriset till prestationsåtagandena i det ändrade avtalet (dvs. de prestations
åtaganden som var ouppfyllda eller delvis ouppfyllda omedelbart efter ändringen).

AVTALSUTGIFTER

Tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal
91.

Ett företag ska redovisa tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal med en kund som en tillgång om
företaget förväntar sig att få täckning för dessa utgifter.

92.

De tillkommande utgifterna för att erhålla ett avtal är de utgifter som ett företag ådrar sig för att erhålla ett avtal
med en kund som det inte skulle ha ådragit sig om avtalet inte hade erhållits (t.ex. försäljningsprovision).

93.

Utgifter för att erhålla ett avtal som skulle ha uppstått oavsett om avtalet erhölls eller inte ska redovisas som
kostnader när de uppkommer, såvida inte dessa utgifter uttryckligen påförs kunden, oavsett om avtalet erhålls
eller inte.

94.

Som praktisk lösning kan ett företag redovisa tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal som en kostnad när de
uppkommer om avskrivningstiden för den tillgång som företaget annars skulle ha redovisat är högst ett år.
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Utgifter för att fullgöra ett avtal
95.

Om de utgifter som uppkommer vid fullgörande av ett avtal med en kund inte faller inom
tillämpningsområdet för någon annan standard (t.ex. IAS 2 Varulager, IAS 16 Materiella anläggnings
tillgångar eller IAS 38 Immateriella tillgångar) ska företaget redovisa en tillgång från de utgifter som
uppkommit för att fullgöra ett avtal endast om de uppfyller samtliga följande kriterier:
a)

Utgifterna har ett direkt samband med ett avtal eller med ett förväntat avtal som företaget kan
identifiera specifikt (t.ex. utgifter för tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för förnyelse av
ett befintligt avtal eller utgifter för att utforma en tillgång som ska överföras enligt ett särskilt avtal
som ännu inte har godkänts).

b)

Utgifterna skapar eller förbättrar resurser som kommer att användas för att uppfylla (eller fortsätta
att uppfylla) prestationsåtaganden i framtiden.

c)

Utgifterna förväntas återvinnas.

96.

För utgifter som uppkommer vid fullgörande av ett avtal med en kund som omfattas av en annan standards
tillämpningsområde ska ett företag redovisa dessa utgifter i enlighet med dessa andra standarder.

97.

Utgifter som har direkt samband med ett avtal (eller ett visst förväntat avtal) omfattar något av följande:
a) direkt lön (t.ex. löner till anställda som tillhandahåller de utlovade tjänsterna direkt till kunden).
b) direkt material (t.ex. materiel som används vid tillhandahållande av de utlovade tjänsterna till en kund).
c) allokering av kostnader som har ett direkt samband med avtalet eller uppdragsverksamheter (t.ex. kostnader
för förvaltning och övervakning av avtal, försäkring och avskrivning av verktyg och utrustning som används
för att fullgöra avtalet).
d) utgifter som uttryckligen ska betalas av kunden i enlighet med avtalet, och
e) övriga kostnader som enbart uppkommer på grund av att ett företag ingick avtalet (t.ex. betalningar till
underleverantörer).

98.

Ett företag ska kostnadsföra följande utgifter när de uppkommer:
a) Allmänna och administrativa kostnader (såvida dessa kostnader inte uttryckligen ska betalas av kunden enligt
avtalet, i vilket fall ett företag ska utvärdera dessa utgifter i enlighet med punkt 97),
b) Utgifter för råvaruspill, utgifter för anställda eller andra resurser för att fullgöra avtalet som inte speglas
i avtalets pris,
c) Utgifter som avser uppfyllda prestationsåtaganden (eller delvis uppfyllda prestationsåtaganden) i avtalet (dvs.
utgifter som är hänförliga till tidigare prestationer), och
d) Utgifter där företaget inte kan särskilja om de avser ouppfyllda prestationsåtaganden eller uppfyllda
prestationsåtaganden (eller delvis uppfyllda prestationsåtaganden).

Avskrivningar och nedskrivningar
99.

En tillgång som redovisas i enlighet med punkt 91 eller 95 ska skrivas av på ett systematiskt sätt som är förenligt
med överföringen till kunden av de varor eller tjänster till vilka tillgången hör. Tillgången kan avse varor eller
tjänster som ska överföras inom ramen för ett specifikt förväntat avtal (som beskrivs i punkt 95 (a)).

100. Ett företag ska uppdatera avskrivningarna för att återspegla en betydande förändring i företagets förväntade
tidpunkt för överföring till kunden av de varor eller tjänster till vilka tillgången hör. En sådan ändring ska
redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning i enlighet med IAS 8.
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101. Ett företag ska redovisa en nedskrivning i resultaträkningen i den mån det redovisade värdet för en tillgång som
redovisas i enlighet med punkt 91 eller 95 överstiger
a) det återstående ersättningsbelopp som företaget förväntar sig att erhålla i utbyte mot de varor eller tjänster till
vilka tillgången hör, med avdrag för
b) de utgifter som har ett direkt samband med tillhandahållande av dessa varor eller tjänster och som inte har
kostnadsförts (se punkt 97).
102. Vid tillämpning av punkt 101 för att fastställa det ersättningsbelopp som ett företag räknar med att erhålla ska
företaget använda principerna för fastställande av transaktionspriset (utom när det gäller kraven
i punkterna 56–58 om begränsande uppskattningar av rörlig ersättning) och anpassa detta belopp för att spegla
effekterna av kundens kreditrisk.
103. Innan företaget redovisar en nedskrivning av en tillgång som redovisas i enlighet med punkt 91 eller 95 ska
företaget redovisa en nedskrivning för tillgångar i samband med avtalet som redovisas i enlighet med någon
annan standard (t.ex. IAS 2, IAS 16 och IAS 38). Efter utförd nedskrivningsprövning enligt punkt 101 ska ett
företag inkludera det redovisade värdet för den tillgång som redovisas i enlighet med punkt 91 eller 95 i det
redovisade värdet för den kassagenererande enhet till vilken den hör vid tillämpning av IAS 36 Nedskrivningar på
den kassagenererande enheten.
104. Ett företag ska i resultaträkningen redovisa en återföring av en nedskrivning, helt eller delvis, som tidigare
redovisats i enlighet med punkt 101 när omständigheterna för nedskrivning inte längre föreligger eller har
förbättrats. En ökning av det redovisade värdet av tillgången får inte överstiga det belopp som skulle ha fastställts
(efter avskrivning) om inte nedskrivningen hade redovisats tidigare.

KLASSIFICERING

105. När endera avtalsparten har fullgjort ett åtagande ska ett företag i rapporten över finansiell ställning
klassificera avtalet som en avtalstillgång eller en avtalsskuld, beroende på förhållandet mellan företagets
prestation och kundens betalning. Ett företag ska klassificera eventuell rätt till ovillkorlig ersättning
separat som en fordran.
106. Om en kund betalar ersättning eller om ett företag har rätt till ett ersättningsbelopp som är ovillkorligt (dvs. en
fordran) ska företaget, innan företaget överför en vara eller tjänst till en kund, klassificera avtalet som en
avtalsskuld när betalningen sker eller när betalningen ska ske (beroende på vilket som inträffar först). En
avtalsskuld är ett företags skyldighet att överföra varor eller tjänster till en kund för vilken företaget har erhållit
ersättning (eller ett ersättningsbelopp ska erhållas) från kunden.
107. Om ett företag fullgör ett åtagande genom överföring av varor eller tjänster till en kund innan kunden betalar
ersättningen eller innan betalning ska ske ska företaget klassificera avtalet som en avtalstillgång, med undantag för
eventuella belopp som klassificeras som en fordran. En avtalstillgång är ett företags rätt till ersättning i utbyte mot
varor eller tjänster som företaget har överfört till en kund. Ett företag ska bedöma en avtalstillgångs nedskriv
ningsbehov i enlighet med IFRS 9. En nedskrivning av en avtalstillgång ska värderas, klassificeras och upplysas om
på samma basis som en finansiell tillgång som omfattas av tillämpningsområdet för IFRS 9 (se även
punkt 113 (b)).
108. En fordran är ett företags rätt till ersättning som är ovillkorlig. Rätten till ersättning är ovillkorlig om endast
pengars tidsvärde krävs innan betalning av ersättningen ska ske. Exempelvis ska ett företag redovisa en fordran
om det har en befintlig rätt till betalning även om detta belopp kan bli föremål för återbetalning i framtiden. Ett
företag ska redovisa en fordran i enlighet med IFRS 9. Vid det första redovisningstillfället för en fordran i ett avtal
med en kund ska eventuella skillnader mellan värderingen av fordran i enlighet med IFRS 9 och motsvarande
intäktsbelopp som redovisas klassificeras som en utgift (t.ex. som en nedskrivning).
109. I denna standard används begreppen ”avtalstillgång” och ”avtalsskuld”, men ett företag förbjuds inte att använda
alternativa beskrivningar i rapporten över finansiell ställning för dessa poster. Om ett företag använder en
alternativ beskrivning av en avtalstillgång ska företaget tillhandahålla tillräcklig information för en användare av
finansiella rapporter att skilja mellan fordringar och avtalstillgångar.
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UPPLYSNINGAR

110. Målet med upplysningskraven är för ett företag att lämna tillräcklig information för att göra det möjligt
för användare av de finansiella rapporterna att förstå karaktären, storleken, tidpunkten och osäkerhet
beträffande de intäkter och kassaflöden som härrör från avtalen med kunderna. För att uppnå detta mål
ska företaget lämna kvalitativa och kvantitativa upplysningar om samtliga följande:
a)

sina avtal med kunder (se punkterna 113–122),

b)

viktiga bedömningar, och ändringar av bedömningarna, som görs vid tillämpningen av denna
standard på dessa avtal (se punkterna 123–126), och

c)

eventuella tillgångar som uppkommer från utgifterna för att erhålla eller fullgöra ett avtal med en
kund i enlighet med punkt 91 eller 95 (se punkterna 127–128).

111. Ett företag ska ta hänsyn till den detaljnivå som krävs för att uppfylla syftet med upplysningen och hur stor vikt
som ska fästas vid respektive krav. Ett företag ska slå samman eller dela upp upplysningarna så att användbar
information inte döljs av vare sig medtagande av en stor mängd oväsentliga detaljer eller sammanslagning av
poster som har väsentligt olika egenskaper.
112. Ett företag behöver inte lämna upplysningar i enlighet med denna standard om det har lämnat upplysningar
i enlighet med en annan standard.

Avtal med kunder
113. Ett företag ska upplysa om samtliga följande belopp för en rapportperiod såvida inte dessa belopp särredovisas
i rapporten över totalresultat i enlighet med andra standarder:
a) intäkter från avtal med kunder som företaget ska lämna upplysningar om separat från andra inkomstkällor,
och
b) eventuella nedskrivningar som redovisats (i enlighet med IFRS 9) avseende eventuella fordringar eller
avtalstillgångar som härrör från ett företags avtal med kunder som företaget ska lämna upplysningar om
separat från nedskrivningar av andra avtal.
Uppdelning av intäkter
114. Ett företag ska dela upp intäkter från avtal med kunder i kategorier som beskriver hur karaktär, belopp, tidpunkt
och osäkerhet beträffande intäkter och kassaflöden påverkas av ekonomiska faktorer. Ett företag ska tillämpa
vägledningen i punkterna B87–B89 vid valet av de kategorier som används för att dela upp intäkter.
115. Dessutom ska ett företag lämna tillräckliga upplysningar för att användare av finansiella rapporter ska kunna
förstå sambandet mellan informationen om uppdelade intäkter (i enlighet med punkt 114) och den intäktsin
formation som lämnas för varje segment för vilket information ska lämnas, om företaget tillämpar IFRS 8
Rörelsesegment.

Avtalssaldon
116. Ett företag ska lämna upplysningar om följande:
a) ingående och utgående balanser för fordringar, avtalstillgångar och avtalsskulder från avtal med kunder, om de
inte särredovisas eller upplyses om separat,
b) intäkter som redovisats under den rapportperiod som inkluderats i avtalets skuldsaldo i början av perioden,
och
c) intäkter som redovisats under rapportperioden från uppfyllda (eller delvis uppfyllda) prestationsåtaganden
under tidigare perioder (t.ex. förändringar av transaktionspriset).
117. Ett företag ska förklara hur tidpunkten för uppfyllande av dess prestationsåtaganden (se punkt 119 (a)) hänförs till
den normala tidpunkten för betalning (se punkt 119 (b)) och hur dessa faktorer påverkar balansen mellan
avtalstillgångar och avtalsskulder. Förklaringen får använda kvalitativ information.
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118. Ett företag ska förklara väsentliga förändringar i avtalets tillgångs- och skuldsaldon under rapportperioden.
Förklaringen ska innehålla kvalitativ och kvantitativ information. Exempel på förändringar i företagets saldon för
avtalstillgångar och avtalsskulder inkluderar något av följande:
a) förändringar till följd av rörelseförvärv,
b) ackumulerade catch-up-justeringar av intäkter som påverkar motsvarande avtalstillgång eller avtalsskuld,
inklusive justeringar som uppkommer vid en förändring i mätningen av prestation, en förändring i en
uppskattning av transaktionspriset (inklusive eventuella förändringar i bedömningen av huruvida en
uppskattning av rörlig ersättning är begränsad) eller en avtalsändring,
c) nedskrivning av en avtalstillgång,
d) en förändring av tidsramen för en rätt till ersättning att bli ovillkorlig (dvs. för en avtalstillgång att
omklassificeras till en fordran), och
e) en förändring av tidsramen för ett prestationsåtagande att uppfyllas (dvs. för redovisning av intäkter som
härrör från en avtalsskuld).
Prestationsåtaganden
119. Ett företag ska lämna information om sina prestationsåtaganden i avtalen med kunderna, inklusive en beskrivning
av samtliga följande:
a) när företaget vanligtvis uppfyller sina prestationsåtaganden (t.ex. vid avsändning, vid leverans, när tjänster
tillhandahålls eller vid fullgörandet av en tjänst), inklusive när prestationsåtaganden uppfylls i ett bill-and-holdavtal,
b) viktiga betalningsvillkor (t.ex. när betalningen vanligtvis ska ske, huruvida avtalet har en betydande finansie
ringskomponent, huruvida ersättningsbeloppet är rörligt och huruvida uppskattningen av rörlig ersättning
vanligtvis är begränsad i enlighet med punkterna 56–58),
c) typ av varor eller tjänster som företaget har förbundit sig att överföra, med tyngdpunkt på prestations
åtaganden som innebär att se till att en annan part överför varor eller tjänster (dvs. om företaget agerar
ombud),
d) skyldigheter vid returer, återbetalning och andra liknande skyldigheter, och
e) typer av garantier och relaterade skyldigheter.
Transaktionspris som allokeras till återstående prestationsåtaganden
120. Ett företag ska lämna följande upplysningar om sina återstående prestationsåtaganden:
a) det sammanlagda beloppet av det transaktionspris som fördelats till de prestationsåtaganden som är
ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden, och
b) en förklaring om när företaget förväntar sig att intäktsredovisa det belopp som upplysningar lämnas om
i enlighet med punkt 120 (a), vilket företaget ska lämna upplysningar om på något av följande sätt:
i) på kvantitativ basis med hjälp av de tidsspann som skulle vara lämpligast under löptiden för återstående
prestationsåtaganden, eller
ii) med hjälp av kvalitativ information.
121. Som en praktisk lösning behöver ett företag inte lämna informationen i punkt 120 för ett prestationsåtagande om
något av följande villkor är uppfyllt:
a) prestationsåtagandet är en del av ett avtal som har en ursprunglig förväntad löptid på högst ett år, och
b) företaget redovisar intäkter från uppfyllandet av prestationsåtagandet i enlighet med punkt B16.

L 295/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

29.10.2016

122. Ett företag ska kvalitativt förklara huruvida det tillämpar den praktiska lösningen i punkt 121 och huruvida
eventuell ersättning från avtal med kunder inte ingår i transaktionspriset och därför inte inkluderas i de
upplysningar som lämnas i enlighet med punkt 120. T.ex. skulle en uppskattning av transaktionspriset inte
inkludera eventuella rörliga ersättningsbelopp som är begränsande (se punkterna 56–58).

Viktiga bedömningar vid tillämpningen av denna standard

123. Ett företag ska lämna upplysningar om de bedömningar, och förändringar i bedömningarna, som görs vid
tillämpningen av denna standard som i väsentlig grad påverkar fastställandet av storleken på och tidpunkten för
intäkter från avtal med kunderna. I synnerhet krävs att företaget ska förklara vilka bedömningar, och förändringar
i bedömningarna, som användes vid fastställandet av båda av följande:
a) Tidpunkten för uppfyllande av prestationsåtaganden (se punkterna 124–125), och
b) Transaktionspriset och de belopp som allokerats till prestationsåtaganden (se punkt 126).

Fastställande av tidpunkten för uppfyllande av prestationsåtaganden

124. För prestationsåtaganden som ett företag uppfyller över tid ska företaget lämna upplysningar om båda av följande:
a) de metoder som använts för att redovisa intäkter (t.ex. en beskrivning av de produktionsmetoder eller
indatametoder som används och hur dessa metoder tillämpas), och
b) en förklaring av varför de metoder som används ger en bra bild av överföringen av varor eller tjänster.
125. För prestationsåtaganden som uppfylls vid en viss tidpunkt ska ett företag upplysa om de viktiga bedömningar
som görs vid utvärderingen av när en kund får kontroll över utlovade varor eller tjänster.

Fastställande av transaktionspriset och de belopp som allokeras till prestationsåtaganden

126. Ett företag ska lämna upplysningar om metoder, indata och antaganden som används för samtliga följande:
a) fastställande av transaktionspriset, vilket omfattar men inte är begränsat till att uppskatta rörlig ersättning,
anpassa ersättningen enligt pengars tidsvärde och värdera ersättning med icke-kontanta medel,
b) bedömning av huruvida en uppskattning av rörlig ersättning är begränsad,
c) allokering av transaktionspriset, inklusive uppskattning av fristående försäljningspriser för utlovade varor eller
tjänster och allokering av rabatter och rörlig ersättning till en viss del av avtalet (i förekommande fall), och
d) värdering av skyldigheter vid retur, återbetalning och andra liknande skyldigheter.

Tillgångar som uppkommer från utgifter för att erhålla eller fullgöra ett avtal med en kund

127. Ett företag ska beskriva båda följande:
a) de bedömningar som görs vid fastställandet av de utgifter som uppkommit i samband med erhållande eller
fullgörande av ett avtal med en kund (i enlighet med punkt 91 eller 95), och
b) den metod som används för att fastställa avskrivningen för varje rapportperiod.
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128. Ett företag ska lämna upplysningar om följande:
a) utgående balanser för tillgångar som redovisas från utgifterna för att erhålla eller fullgöra ett avtal med en
kund (i enlighet med punkt 91 eller 95), per huvudkategori av tillgångar (t.ex. utgifter för att erhålla avtal med
kunder, utgifter före det att avtalet ingås och uppstartkostnader), och
b) storleken på avskrivningar och eventuella nedskrivningar som redovisas under rapportperioden.
Praktiska lösningar
129. Om ett företag väljer att använda den praktiska lösningen i antingen punkt 63 (gällande förekomsten av en
betydande finansieringskomponent) eller punkt 94 (gällande tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal) ska
företaget lämna upplysningar om detta.
Bilaga A
Definitioner
Standarden och dess bilaga utgör en helhet.

avtal

En överenskommelse mellan två eller flera parter som skapar verkställbara rättigheter
och skyldigheter.

avtalstillgång

Ett företags rätt till ersättning i utbyte mot varor eller tjänster som företaget har över
fört till en kund när denna rätt beror på något annat än den tid som förflutit (t.ex.
företagets framtida resultat).

avtalsskuld

Ett företags skyldighet att överföra varor eller tjänster till en kund för vilka företaget
har erhållit ersättning (eller ska erhålla) från kunden.

kund

En part som har ingått avtal med ett företag om att erhålla varor eller tjänster som är
ett resultat av företagets ordinarie verksamhet i utbyte mot ersättning.

inkomst

En ökning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod i form av inbetal
ningar eller en ökning av tillgångars värde eller minskning av skulders värde och som
medför en ökning av eget kapital, förutom sådana ökningar som är hänförliga till till
skott från aktieägare.

prestationsåtagande

Ett löfte i ett avtal med en kund om att till kunden överföra antingen
a) en vara eller tjänst (eller en uppsättning varor eller tjänster) som är distinkt, eller
b) en serie av olika varor och tjänster som i allt väsentligt är desamma och följer
samma mönster för överföring till kunden.

Intäkter (nettoomsättning)

Inkomster som uppstår i ett företags ordinarie verksamhet.

fristående försäljningspris
(för en vara eller tjänst)

Det pris till vilket ett företag skulle sälja en utlovad vara eller tjänst separat till en
kund.

transaktionspris (för ett avtal
med en kund)

Det ersättningsbelopp som ett företag räknar med att ha rätt till i utbyte mot överför
ing av utlovade varor eller tjänster till en kund, exklusive belopp som uppbärs för
tredje parts räkning.
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Bilaga B
Vägledning vid tillämpning
Standarden och dess bilaga utgör en helhet. I bilagan beskrivs tillämpningen av punkterna 1–129 och den har samma rättsverkan
som övriga delar av standarden.
B1

Denna vägledning är indelad i följande kategorier:
a) Prestationsåtaganden som uppfylls över tid (punkterna B2–B13).
b) Metoder för att mäta
(punkterna B14–B19).

förloppet

mot

ett

fullständigt

uppfyllande

av

ett

prestationsåtagande

c) Försäljning med returrätt (punkterna B20–B27).
d) Garantier (punkterna B28–B33).
e) Överväganden gällande huvudmän kontra ombud (punkterna B34–B38).
f)

Kundalternativ för kompletterande varor eller tjänster (punkterna B39–B43).

g) Kunders icke utövade rättigheter (punkterna B44–B47).
h) Icke-återbetalningspliktiga startavgifter (och vissa relaterade utgifter) (punkterna B48–B51).
i)

Licensiering (punkterna B52–B63).

j)

Återköpsavtal (punkterna B64–B76).

k) Samarbetsarrangemang (punkterna B77–B78).
l)

Bill-and-hold-avtal (punkterna B79–B82).

m) Kundgodkännande (punkterna B83–B86).
n) Upplysning om uppdelade intäkter (punkterna B87–B89).

Prestationsåtaganden som uppfylls över tid
B2

I enlighet med punkt 35 uppfylls ett prestationsåtagande över tid om något av följande kriterier är uppfyllt:
a) Kunden erhåller och förbrukar samtidigt de fördelar som tillhandahålls genom företagets prestation när
företaget fullgör ett åtagande (se punkterna B3–B4).
b) Företagets prestation skapar eller förbättrar en tillgång (t.ex. pågående arbete) som kunden kontrollerar när
tillgången skapas eller förbättras (se punkt B5).
c) Företagets prestation skapar inte en tillgång med en alternativ användning för företaget (se punkterna B6–B8)
och företaget har rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato (se punkterna B9–B13).

Samtidigt erhållande och förbrukning av fördelarna av företagets prestation (punkt 35 a)
B3

För vissa typer av prestationsåtaganden kommer bedömningen av huruvida en kund erhåller fördelarna av ett
företags prestation när företaget fullgör ett åtagande och samtidigt förbrukar de förmåner som de erhåller att vara
enkel. Exempel inkluderar rutinmässiga eller återkommande tjänster (t.ex. städning) i vilka kundens samtidiga
erhållande och förbrukning av fördelarna av företagets prestation snabbt kan identifieras.
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För andra typer av prestationsåtaganden kanske ett företag inte så snabbt kan avgöra om en kund samtidigt
erhåller och förbrukar fördelarna av företagets prestation när företaget fullgör ett åtagande. Under dessa
förhållanden uppfylls ett prestationsåtagande över tid om ett företag fastställer att ett annat företag inte i väsentlig
grad skulle behöva göra om det arbete som företaget till dato har slutfört om det andra företaget skulle uppfylla
det återstående prestationsåtagandet gentemot kunden. För att fastställa huruvida ett annat företag inte i väsentlig
grad skulle behöva göra om det arbete som företaget till dato har slutfört ska företaget göra följande två
antaganden:
a) Bortse från eventuella avtalsmässiga eller praktiska begränsningar som annars skulle hindra företaget från att
överföra det återstående prestationsåtagandet till ett annat företag.
b) Utgå från att ett annat företag som uppfyller återstoden av prestationsåtagandet inte skulle ha nytta av någon
tillgång som för närvarande kontrolleras av företaget och som skulle fortsätta att kontrolleras av företaget om
prestationsåtagandet skulle överföras till ett annat företag.

Kunden har kontroll över tillgången när den skapas eller förbättras (punkt 35 b)
B5

För att fastställa huruvida en kund har kontroll över en tillgång när den skapas eller förbättras i enlighet med
punkt 35 b ska ett företag tillämpa kraven gällande kontroll i punkterna 31–34 och 38. Den tillgång som håller
på att skapas eller förbättras (t.ex. en tillgång under arbete) kan vara antingen materiell eller immateriell.

Ett företags prestation skapar inte en tillgång med en alternativ användning (punkt 35 c)
B6

Vid bedömning av om en tillgång har en alternativ användning för ett företag i enlighet med punkt 36 ska ett
företag beakta effekterna av avtalsenliga och praktiska begränsningar på företagets förmåga att snabbt rikta
tillgången till en annan användning, exempelvis att sälja den till en annan kund. Risken för att avtalet med
kunden sägs upp är inte relevant vid bedömningen av huruvida företaget snabbt skulle kunna rikta tillgången mot
en annan användning.

B7

En avtalsenlig begränsning av ett företags förmåga att rikta en tillgång mot en annan användning måste vara
väsentlig för att tillgången inte ska ha en alternativ användning för företaget. En avtalsenlig begränsning är
väsentlig om en kund skulle kunna hävda sin rätt till den utlovade tillgången om företaget försökte rikta
tillgången mot en annan användning. Däremot är en avtalsenlig begränsning inte väsentlig om t.ex. en tillgång
i stort sett är utbytbar med andra tillgångar som företaget skulle kunna överföra till en annan kund utan att bryta
mot avtalet och utan att detta medför betydande utgifter som annars inte skulle ha uppkommit inom ramen för
detta avtal.

B8

En praktisk begränsning av ett företags förmåga att rikta en tillgång mot en annan användning föreligger om ett
företag skulle ådra sig betydande ekonomiska förluster genom att rikta tillgången mot en annan användning. En
betydande ekonomisk förlust skulle kunna uppstå eftersom företaget antingen skulle ådra sig betydande utgifter
för att arbeta om tillgången eller endast skulle kunna sälja tillgången med en betydande förlust. Företaget kan t.ex.
vara praktiskt begränsat från att rikta om tillgångar som antingen har designspecifikationer som är unika för en
kund eller är belägna i avlägsna områden.

Rätten till ersättning för prestation som uppnåtts till dato (punkt 35 c)
B9

I enlighet med punkt 37 har ett företag rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato om företaget skulle
ha rätt till ett belopp som åtminstone kompenserar företaget för prestation som uppnåtts till dato i händelse av
att kunden eller en annan part säger upp avtalet av andra skäl än företagets underlåtenhet att utföra vad som
utlovats. Ett belopp som skulle kompensera ett företag för prestation som uppnåtts till dato skulle vara ett belopp
som ungefär motsvarar försäljningspriset för de varor eller tjänster som överförts till dato (t.ex. ersättning för de
utgifter som ett företag ådragit sig vid uppfyllande av prestationsåtagandet plus en rimlig vinstmarginal) snarare
än ersättning för endast företagets potentiella vinst eller förlust om avtalet skulle sägas upp. Ersättning för en
rimlig vinstmarginal behöver inte motsvara den vinstmarginal som förväntades om avtalet skulle fullgöras som
utlovat, men ett företag bör ha rätt till ersättning för något av följande belopp:
a) En andel av den förväntade vinstmarginalen i avtalet som på ett rimligt sätt speglar omfattningen av företagets
prestation enligt avtalet före uppsägningen av kunden (eller någon annan part).
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b) En rimlig återbetalning av företagets kapitalkostnader för liknande avtal (eller företagets typiska rörelsemarginal
för liknande avtal) om den avtalsspecifika marginalen är högre än den återbetalning som företaget i regel
genererar från liknande avtal.
B10

Ett företags rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato behöver inte vara en ovillkorlig rätt till
betalning. I många fall kommer ett företag att ha en ovillkorlig rätt till betalning endast vid en överenskommen
milstolpe eller vid fullständigt uppfyllande av prestationsåtagandet. Vid bedömningen av huruvida det har rätt till
betalning för prestation som uppnåtts till dato ska ett företag beakta huruvida det skulle ha en verkställbar rätt att
begära eller behålla betalning för prestation som uppnåtts till dato om avtalet skulle sägas upp före slutförandet
av andra skäl än företagets underlåtenhet att utföra vad som utlovats.

B11

I vissa avtal kan en kund ha rätt att säga upp avtalet endast vid vissa tidpunkter under avtalets löptid eller så har
kunden eventuellt inte någon rätt att säga upp avtalet. Om en kund agerar för att säga upp ett avtal utan att ha
rätt att säga upp avtalet vid den tidpunkten (inbegripet när en kund inte fullgör sina skyldigheter som utlovats)
kan avtalet (eller annan lagstiftning) ge företaget rätt att fortsätta att överföra de varor eller tjänster som utlovas
i avtalet till kunden och kräva att kunden ska betala den utlovade ersättningen i utbyte mot dessa varor eller
tjänster. Under dessa omständigheter har ett företag rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato
eftersom företaget har rätt att fortsätta att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med avtalet och att kräva att
kunden ska fullgöra sina skyldigheter (som inbegriper att betala den utlovade ersättningen).

B12

Vid bedömning av förekomsten och verkställbarheten med avseende på en rätt till betalning för prestation som
uppnåtts till dato ska företaget beakta avtalsvillkoren samt all lagstiftning eller rättsliga prejudikat som skulle
kunna komplettera eller åsidosätta dessa avtalsvillkor. Detta omfattar en bedömning av huruvida
a) lagstiftning, administrativ praxis eller rättsliga prejudikat ger företaget rätt till betalning för prestation till dato
även om denna rätt inte specificeras i avtalet med kunden,
b) relevanta rättsliga prejudikat visar att liknande rättigheter till betalning för prestation som uppnåtts till dato
i liknande avtal inte har bindande rättslig verkan, eller
c) ett företags normala affärspraxis att välja att inte verkställa en rätt till betalning har lett till att rätten inte har
kunnat verkställas i den rättsliga miljön. Trots att ett företag kan välja att avstå från sin rätt till betalning
i liknande avtal skulle ett företag dock fortfarande ha rätt till betalning till dato om dess rätt till betalning för
prestation till dato förblir verkställbar i avtalet med kunden.

B13

Betalningsplanen i ett avtal är inte nödvändigtvis en indikation på huruvida ett företag har en verkställbar rätt till
betalning för prestation som uppnåtts till dato. Även om betalningsplanen i ett avtal specificerar tidpunkter och
belopp för ersättning som ska betalas av en kund ger betalningsplanen inte nödvändigtvis bevis för företagets rätt
till betalning för prestation som uppnåtts till dato. Detta beror på att avtalet t.ex. skulle kunna specificera att den
ersättning som erhållits från kunden kan återbetalas av andra skäl än att företaget underlåter att fullgöra avtalet på
det sätt som utlovas i avtalet.

Metoder för mätning av förloppet mot ett fullständigt uppfyllande av ett presationsåtagande

B14

Metoder som kan användas för att mäta ett företags förlopp mot ett fullständigt uppfyllande av ett prestations
åtagande över tid i enlighet med punkterna 35–37 inkluderar följande:
a) Produktionsmetoder (se punkterna B15–B17).
b) Inputmetoder (se punkterna B18–B19).

Produktionsmetoder

B15

Produktionsmetoder redovisar intäkter på basis av direkta mätningar av värdet för kunden av de varor eller
tjänster som överförts till dato i förhållande till återstående varor eller tjänster som utlovats enligt avtalet.
Produktionsmetoder inbegriper metoder såsom undersökningar av prestation som uppnåtts till dato,
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utvärderingar av resultaten, milstolpar som uppnåtts, tid som förflutit och producerade enheter eller enheter som
levereras. När ett företag bedömer om det ska tillämpa en produktionsmetod för att mäta förloppet ska företaget
beakta huruvida de valda resultaten korrekt återger företagets prestation mot ett fullständigt uppfyllande av
prestationsåtagandet. En produktionsmetod skulle inte ge en rättvisande bild av företagets prestation om den
valda produktionen inte skulle mäta vissa av de varor eller tjänster för vilka kontrollen har överförts till kunden.
Produktionsmetoder baserade på producerade enheter eller enheter som levererats skulle t.ex. inte korrekt återge
ett företags prestation när det gäller att uppfylla ett prestationsåtagande om företagets prestation har lett till
pågående arbete eller färdiga varor som kontrolleras av kunden som inte tas med vid mätning av produktionen
vid rapportperiodens slut.

B16

Som en praktisk lösning kan ett företag redovisa intäkter till det belopp som företaget har rätt att fakturera, om
företaget har rätt till ersättning från en kund till ett belopp som direkt motsvarar värdet för kunden av företagets
prestation som uppnåtts till dato (t.ex. ett serviceavtal där ett företag fakturerar ett fast belopp för varje timmes
tillhandahållen tjänst).

B17

Produktionsmetodernas nackdelar är att den produktion som används för att mäta förlopp kanske inte är direkt
observerbar och den information som krävs för att tillämpa den kanske inte finns tillgänglig för ett företag utan
otillbörliga kostnader. Därför kan en inputmetod vara nödvändig.

Inputmetoder

B18

Inputmetoder redovisar intäkter på basis av företagets insatser eller input för att uppfylla ett prestationsåtagande
(t.ex. förbrukade resurser, förbrukade arbetstimmar, utgifter som uppkommit, tid som förflutit eller maskintimmar
som använts) i förhållande till total förväntad input för uppfyllandet av prestationsåtagandet. Om företagets
insatser eller input används jämnt under hela resultattiden kan det vara lämpligt för företaget att redovisa intäkter
enligt en linjär metod.

B19

En brist när det gäller inputmetoder är att det kanske inte finns en direkt koppling mellan ett företags input och
överföring av kontroll över varor eller tjänster till en kund. Därför ska ett företag från en inputmetod undanta
verkningarna av input som, i enlighet med målet om att mäta förlopp i punkt 39, inte återger företagets
prestation vid överföring av kontroll över varor eller tjänster till kunden. Om man exempelvis använder sig av en
kostnadsbaserad inputmetod kan en justering av mätningen av förlopp krävas i följande fall:
a) Om en kostnad som uppkommit inte bidrar till ett företags förlopp när det gäller att uppfylla prestations
åtagandet. Ett företag skulle t.ex. inte redovisa intäkter på basis av utgifter som uppkommit som är hänförliga
till betydande ineffektivitet i företagets prestation som inte speglats i priset i avtalet (t.ex. utgifter för oväntade
mängder råvaruspill, arbetskraft eller andra resurser för att uppfylla prestationsåtagandet).
b) När en kostnad som uppstått inte står i proportion till företagets förlopp när det gäller att uppfylla prestations
åtagandet. Under dessa omständigheter kan den bästa bilden av företagets prestation vara att anpassa
inputmetoden till att endast redovisa intäkter i den utsträckning som utgifter uppstår. En korrekt bild av ett
företags prestation kan t.ex. vara att redovisa intäkter till ett belopp som motsvarar kostnaden för en vara som
används för att uppfylla ett prestationsåtagande om företaget vid avtalets början förväntar sig att samtliga
följande villkor är uppfyllda:
i)

Varan är inte distinkt.

ii) Kunden förväntas erhålla kontroll över varan i god tid före kunden mottar tjänster med koppling till varan.
iii) Kostnaden för en överförd vara är betydande i förhållande till de totala förväntade utgifterna för att
fullständigt uppfylla prestationsåtagandet.
iv) Företaget köper en vara från en tredje part och är inte väsentligt engagerad i utformningen och
tillverkningen av varan (men företaget agerar som huvudman i enlighet med punkterna B34–B38).
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Försäljning med returrätt
B20

Enligt vissa avtal överför ett företag kontrollen över en produkt till en kund och ger även kunden rätt att
returnera produkten av olika skäl (t.ex. missnöje med produkten) och få en kombination av följande:
a) En fullständig eller partiell återbetalning av den ersättning som betalats.
b) En kredit som kan tillämpas mot belopp som kunden är, eller kommer att vara, skyldig företaget.
c) En annan produkt i utbyte.

B21

För att redovisa överföringar av produkter med returrätt (och vissa tjänster som tillhandahålls enligt en
återbetalning) ska ett företag redovisa samtliga följande:
a) Intäkter från de överförda produkterna till det ersättningsbelopp som företaget räknar med att ha rätt till
(intäkter skulle därmed inte redovisas för produkter som förväntas returneras).
b) En skuld för återbetalning.
c) En tillgång (och motsvarande justering till försäljningskostnader) för dess rätt att återfå produkter från kunder
vid reglering av en återbetalningsskuld.

B22

Ett företags löfte att vara redo att ta emot en returnerad produkt under returperioden ska inte redovisas som ett
prestationsåtagande utöver återbetalningsskyldigheten.

B23

Ett företag ska tillämpa kraven i punkterna 47–72 (inbegripet kraven gällande begränsande uppskattningar av
rörlig ersättning i punkterna 56–58) för att fastställa det ersättningsbelopp som företaget räknar med att ha rätt
till (dvs. med undantag för produkter som förväntas returneras). För alla belopp som erhållits (eller kommer att
erhållas) som ett företag inte räknar med att ha rätt till ska företaget inte redovisa intäkter när det överför
produkter till kunder utan ska redovisa de belopp som erhållits (eller kommer att erhållas) som en återbetal
ningsskuld. Därefter, vid utgången av varje rapportperiod, ska företaget uppdatera sin bedömning av belopp som
det räknar med att ha rätt till i utbyte mot de överförda produkterna och göra en motsvarande ändring av
transaktionspriset och därför i det intäktsbelopp som redovisas.

B24

Ett företag ska uppdatera värderingen av återbetalningsskulden i slutet av varje rapportperiod för förändringar i de
förväntade återbetalningsbeloppen. Ett företag ska redovisa motsvarande justeringar som intäkter (eller sänkningar
av intäkter).

B25

En tillgång som redovisas för ett företags rätt att få tillbaka produkter från en kund vid reglering av en återbetal
ningsskuld ska inledningsvis värderas genom hänvisning till det tidigare redovisade värdet av produkten
(t.ex. varulager) med avdrag för förväntade utgifter för att återfå dessa produkter (inklusive potentiella
minskningar i värdet för företaget av returnerade produkter). I slutet av varje rapportperiod ska ett företag
uppdatera värderingen av tillgången beroende på förändrade förväntningar om produkter som kommer att
returneras. Ett företag ska redovisa tillgången åtskilt från återbetalningsskulden.

B26

Kunders byte av en produkt mot en annan av samma typ, med samma kvalitet, villkor och pris (t.ex. en färg eller
storlek mot en annan) anses inte vara returer vid tillämpningen av denna standard.

B27

Avtal i vilka en kund kan returnera en felaktig produkt i utbyte mot en fungerande produkt ska utvärderas
i enlighet med riktlinjerna för garantier i punkterna B28–B33.

Garantier
B28

Det är vanligt att ett företag (i enlighet med avtalet, lagstiftning eller företagets normala affärspraxis)
tillhandahåller en garanti i samband med försäljningen av en produkt (oavsett om det är en vara eller en tjänst).
En garanti kan variera avsevärt mellan olika branscher och olika avtal. Vissa garantier försäkrar en kund att den
berörda produkten kommer att fungera som parterna avsett, eftersom den uppfyller överenskomna
specifikationer. Andra garantier tillhandahåller kunden en tjänst utöver en försäkran om att produkten uppfyller
överenskomna specifikationer.

29.10.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/47

B29

Om en kund kan välja att köpa en garanti separat (t.ex. på grund av att garantin är avgiftsbelagd eller förhandlas
separat) är garantin en distinkt tjänst eftersom företaget förbinder sig att tillhandahålla tjänsten till kunden utöver
den produkt som har den funktionalitet som beskrivs i avtalet. Under dessa omständigheter ska ett företag
redovisa den utlovade garantin som ett prestationsåtagande i enlighet med punkterna 22–30 och allokera en del
av transaktionspriset till prestationsåtagandet i enlighet med punkterna 73–86.

B30

Om en kund inte kan välja att köpa en garanti separat ska ett företag redovisa garantin i enlighet med IAS 37
Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, såvida inte den utlovade garantin, eller en del av den utlovade
garantin, tillhandahåller kunden en tjänst utöver en försäkran om att produkten uppfyller överenskomna
specifikationer.

B31

Vid bedömning av om en garanti förser en kund med en tjänst utöver en försäkran om att produkten uppfyller
överenskomna specifikationer ska ett företag bl.a. beakta följande faktorer:
a) Huruvida garantin krävs enligt lag – om det föreskrivs i lag att företaget ska lämna en garanti indikerar
förekomsten av denna lag att den utlovade garantin inte är ett prestationsåtagande eftersom sådana krav
vanligtvis finns för att skydda kunder från risken att köpa defekta produkter.
b) Garantitidens löptid – ju längre löptid, ju mer sannolikt är det att den utlovade garantin är ett prestations
åtagande eftersom det är mer sannolikt att företaget tillhandahåller en tjänst utöver en försäkran om att
produkten uppfyller överenskomna specifikationer.
c) De uppgifter som företaget förbinder sig att genomföra – om ett företag måste genomföra angivna uppgifter
för att lämna en försäkran om att produkten uppfyller överenskomna specifikationer (t.ex. en returtjänst för en
defekt produkt) ger dessa uppgifter troligtvis inte upphov till ett prestationsåtagande.

B32

Om en garanti, eller en del av en garanti, förser en kund med en tjänst utöver försäkran om att produkten
uppfyller överenskomna specifikationer är den utlovade tjänsten ett prestationsåtagande. Därför ska företaget
allokera transaktionspriset till produkten och tjänsten. Om ett företag lämnar både en försäkran av garantityp och
en garanti av tjänstetyp men inte rimligen kan redovisa dem separat ska företaget redovisa garantierna
tillsammans som ett enda prestationsåtagande.

B33

En lag som kräver att ett företag ska betala ersättning om dess produkter vållar skada ger inte upphov till ett
prestationsåtagande. T.ex. kan en tillverkare sälja produkter i en jurisdiktion där lagen håller tillverkaren ansvarig
för eventuella skador (t.ex. på personlig egendom) som skulle kunna orsakas om en konsument använder
produkten för dess avsedda ändamål. På liknande sätt ger ett företags löfte att ersätta kunden för ansvar och
skador som härrör från anspråk på patent, upphovsrätt, varumärke eller annan överträdelse av företagets
produkter inte upphov till ett prestationsåtagande. Företaget ska redovisa sådana skyldigheter i enlighet med
IAS 37.

Överväganden gällande huvudmän kontra ombud

B34

När en annan part är delaktig i tillhandahållandet av varor eller tjänster till en kund ska företaget avgöra huruvida
dess löfte är ett prestationsåtagande om att själv tillhandahålla specificerade varor och tjänster (dvs. företaget är
huvudman) eller om att se till att den andra parten tillhandahåller dessa varor eller tjänster (dvs. företaget är ett
ombud).

B35

Ett företag är huvudman om företaget kontrollerar en utlovad vara eller tjänst innan företaget överför en vara eller
tjänst till en kund. Ett företag agerar dock inte nödvändigtvis som huvudman om företaget endast erhåller
äganderätten till en produkt tillfälligt innan äganderätten överförs till en kund. Ett företag som är huvudman i ett
avtal får själv uppfylla ett prestationsåtagande eller anlita en annan part (exempelvis en underleverantör) för att
uppfylla delar av eller ett helt prestationsåtagande å dess vägnar. När ett företag som är huvudman uppfyller ett
prestationsåtagande redovisar företaget intäkter i det bruttoersättningsbelopp som det räknar med att ha rätt till
i utbyte mot de varor eller tjänster som överförs.
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B36

Ett företag är ett ombud om företagets prestationsåtagande är att ombesörja tillhandahållandet av varor eller
tjänster av en annan part. När ett företag som är ombud uppfyller ett prestationsåtagande redovisar företaget
intäkter i ett belopp som kommer från en avgift eller en provision som det räknar med att ha rätt till i utbyte för
att ombesörja för att den andra parten tillhandahåller dess varor eller tjänster. Ett företags avgift eller provision
kan vara det nettoersättningsbelopp som företaget har kvar efter att ha betalat den andra parten den ersättning
som erhållits i utbyte mot de varor eller tjänster som tillhandahålls av den parten.

B37

Indikatorer på att ett företag är ett ombud (och därmed inte kontrollerar varan eller tjänsten innan den
tillhandahålls en kund) omfattar följande:
a) En annan part har huvudansvaret för att fullgöra avtalet.
b) Företaget utsätts inte för någon lagerrisk före eller efter det att varorna har beställts av en kund, under
transporten eller vid retur.
c) Företaget kan inte efter eget gottfinnande sätta priser för den andra partens varor eller tjänster och följaktligen
är de fördelar som företaget kan erhålla från dessa varor eller tjänster begränsade.
d) Företagets ersättning är i form av en provision.
e) Företaget är inte exponerad för kreditrisk avseende ett belopp som ska erhållas från en kund i utbyte mot den
andra partens varor eller tjänster.

B38

Om ett annat företag tar på sig företagets prestationsåtaganden och avtalsmässiga rättigheter i avtalet så att
företaget inte längre är skyldig att uppfylla prestationsåtagandet om att överföra den utlovade varan eller tjänsten
till kunden (dvs. företaget agerar inte längre som huvudman) ska företaget inte redovisa intäkter för prestations
åtagandet. I stället ska företaget bedöma huruvida det ska redovisa intäkter för uppfyllande av ett prestations
åtagande för att erhålla ett avtal för den andra partens räkning (dvs. huruvida företaget agerar som ombud).

Möjligheter för kunder till kompletterande varor eller tjänster
B39

Möjligheter för en kund att förvärva kompletterande varor eller tjänster kostnadsfritt eller till nedsatt pris kan ta
många former och inbegripa säljstimulansåtgärder, kundbonuskredit (eller poäng), avtalsförlängningsmöjlighet
eller andra rabatter på framtida varor eller tjänster.

B40

Om ett företag enligt ett avtal ger en kund möjligheten att förvärva kompletterande varor eller tjänster kan denna
möjlighet ge upphov till ett prestationsåtagande i avtalet endast om möjligheten ger kunden en väsentlig rättighet
som den inte skulle ha fått utan att ingå avtalet (t.ex. ytterligare en rabatt förutom de rabatter som vanligen ges
för dessa varor eller tjänster till den kundtypen i det geografiska området eller på den marknaden). Om
möjligheten ger kunden en väsentlig rättighet betalar kunden i själva verket företaget i förskott för framtida varor
eller tjänster och företaget redovisar intäkter när dessa framtida varor eller tjänster överförs eller när möjligheten
löper ut.

B41

Om en kund har möjligheten att köpa en kompletterande vara eller tjänst till ett pris som skulle spegla det
fristående försäljningspriset för varan eller tjänsten ger den möjligheten inte kunden en väsentlig rättighet även
om möjligheten endast kan utövas genom att ingå ett tidigare avtal I sådana fall har företaget lämnat ett
erbjudande som det ska redovisa i enlighet med denna standard först när kunden väljer att utnyttja möjligheten
för att köpa kompletterande varor eller tjänster.

B42

Enligt punkt 74 måste ett företag allokera transaktionspriset till prestationsåtaganden på basis av ett relativt
fristående försäljningspris. Om det fristående försäljningspriset för en kunds möjlighet att förvärva ytterligare
varor eller tjänster inte är direkt observerbart ska företaget uppskatta det. Det uppskattade värdet ska spegla den
rabatt som kunden skulle erhålla vid utnyttjande av möjligheten, anpassat med hänsyn till båda följande:
a) Eventuell rabatt som kunden kunde få utan att utnyttja möjligheten.
b) Sannolikheten att möjligheten kommer att utnyttjas.

29.10.2016
B43

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/49

Om en kund har en väsentlig rätt att förvärva framtida varor eller tjänster och dessa varor eller tjänster liknar de
ursprungliga varorna eller tjänsterna i avtalet och tillhandahålls i enlighet med villkoren i det ursprungliga avtalet
så kan ett företag, som ett praktiskt alternativ till att uppskatta det fristående försäljningspriset för möjligheten,
allokera transaktionspriset till valfria varor eller tjänster genom att hänvisa till de varor eller tjänster som kan
förväntas tillhandahållas och motsvarande förväntade ersättning. Vanligtvis gäller dessa typer av möjligheter för
avtalsförnyelser.

Kunders icke utövade rättigheter

B44

I enlighet med punkt 106 ska ett företag vid mottagande av en förskottsbetalning från en kund redovisa en
avtalsskuld till ett belopp som motsvarar förskottsbetalningen för dess prestationsåtagande för att överföra, eller
för att vara redo att överföra, varor eller tjänster i framtiden. Ett företag ska ta bort denna avtalsskuld från
resultaträkningen (och redovisa intäkter) när det överför dessa varor eller tjänster och därmed uppfyller sitt
prestationsåtagande.

B45

En kunds icke återbetalningsbara förskottsbetalning till ett företag ger kunden rätt att erhålla en vara eller tjänst
i framtiden (och förpliktigar företaget att vara redo att överföra en vara eller tjänst). Kunderna kanske dock inte
utövar alla sina avtalsenliga rättigheter. Dessa icke utövade rättigheter betecknas ofta som breakage.

B46

Om ett företag räknar med att ha rätt till ett belopp som motsvarar breakage i en avtalsskuld ska företaget
redovisa det förväntade beloppet som intäkter i förhållande till det rättighetsmönster som utövas av kunden. Om
ett företag inte räknar med att ha rätt till ett belopp som motsvarar breakage ska företaget redovisa det beloppet
som intäkter när sannolikheten för att kunden utövar sina återstående rättigheter blir ytterst liten. För att avgöra
om ett företag förväntar sig att ha rätt till ett belopp som motsvarar breakage ska företaget beakta kraven
i punkterna 56–58 om begränsande uppskattningar av rörlig ersättning.

B47

Ett företag ska redovisa en skuld (och inte intäkter) för all ersättning som erhållits som är hänförlig till en kunds
icke utövade rättigheter som företaget är skyldigt att hänvisa till en annan part, t.ex. ett statligt företag i enlighet
med tillämplig outnyttjad sakrätt.

Icke återbetalningspliktiga startavgifter (och vissa relaterade kostnader)

B48

I vissa avtal tar ett företag ut en icke återbetalningspliktig startavgift av kunden vid eller nära avtalets början. Som
exempel kan nämnas anslutningsavgifter för medlemsavtal med hälsoanläggningar, aktiveringsavgifter för
telekommunikationsavtal, startavgifter i vissa tjänstekontrakt och startavgifter i vissa leveransavtal.

B49

För att identifiera prestationsåtaganden i sådana avtal ska ett företag bedöma huruvida avgiften avser överföringen
av en utlovad vara eller tjänst. Trots att en icke återbetalningsbar startavgift avser en aktivitet som företaget är
skyldigt att genomföra vid eller nära avtalets början för att fullgöra avtalet leder denna verksamhet i många fall
inte till överföring av en utlovad vara eller tjänst till kunden (se punkt 25). I stället är startavgiften en
förskottsbetalning för framtida varor eller tjänster och ska därmed redovisas som intäkter när dessa framtida varor
eller tjänster tillhandahålls. Redovisningsperioden för intäkter skulle sträcka sig bortom den inledande
avtalsperioden om företaget beviljar kunden en möjlighet att förnya avtalet och denna möjlighet ger kunden en
väsentlig rättighet enligt beskrivningen i punkt B40.

B50

Om en icke återbetalningsbar startavgift avser en vara eller tjänst ska företaget bedöma huruvida det ska redovisa
den varan eller tjänsten som ett separat prestationsåtagande i enlighet med punkterna 22–30.

B51

Ett företag får ta ut en icke återbetalningsbar avgift som ersättning för utgifter som uppkommer för att upprätta
ett avtal (eller andra administrativa uppgifter som beskrivs i punkt 25). Om denna startverksamhet inte uppfyller
ett prestationsåtagande ska företaget inte beakta dessa verksamheter (och relaterade utgifter) vid mätning av
förloppet i enlighet med punkt B19. Detta beror på att kostnaderna för uppstartverksamhet inte skildrar
överföringen av tjänster till kunden. Företaget ska bedöma huruvida utgifter för upprättande av ett avtal har
resulterat i en tillgång som ska redovisas i enlighet med punkt 95.
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Licensgivning
B52

En licens etablerar en kunds rätt till ett företags immateriella rättigheter. Licenser för rätt till immateriell egendom
kan omfatta, men är inte begränsade till, följande:
a) Programvara och teknik.
b) Film, musik och andra former av medier och underhållning.
c) Franchiseföretag.
d) Patent, varumärken och upphovsrätt.

B53

Förutom ett löfte om att bevilja licens till en kund kan ett företag också ge löfte om att överföra andra varor eller
tjänster till kunden. Dessa löften kan vara tydligt angivna i avtalet eller underförstådda enligt ett företags normala
affärspraxis, offentliggjorda riktlinjer eller särskilda rapporter (se punkt 24). I likhet med andra typer av avtal ska
ett företag, när ett avtal med en kund innehåller ett löfte om att bevilja en licens utöver andra utlovade varor eller
tjänster, tillämpa punkterna 22–30 för att identifiera varje prestationsåtagande i avtalet.

B54

Om ett löfte om att bevilja en licens inte är distinkt från andra utlovade varor eller tjänster i avtalet i enlighet
med punkterna 26–30 ska ett företag redovisa löftet om att bevilja licens och dessa andra utlovade varor eller
tjänster tillsammans som ett enda prestationsåtagande. Exempel på licenser som inte är distinkta från andra varor
eller tjänster som utlovas i avtalet omfattar följande:
a) En licens som utgör en del av en konkret vara och som är väsentlig för varans funktion.
b) En licens som en kund endast kan dra nytta av tillsammans med en relaterad tjänst (t.ex. en onlinetjänst som
tillhandahålls av företaget som gör det möjligt för kunden att få åtkomst till innehåll genom beviljande av en
licens).

B55

Om licensen inte är distinkt ska ett företag tillämpa punkterna 31–38 för att avgöra huruvida prestationsåtagandet
(som omfattar den utlovade licensen) är ett prestationsåtagande som uppfylls över tid eller som uppfylls vid en
viss tidpunkt.

B56

Om ett löfte om att bevilja en licens är distinkt från övriga utlovade varor eller tjänster i avtalet och löftet om att
bevilja licensen därmed är ett separat prestationsåtagande ska ett företag avgöra huruvida licensen överförs till en
kund antingen vid en viss tidpunkt eller över tid. Vid denna bedömning ska företaget beakta om företagets löfte
om att bevilja en licens till en kund innebär att man förser kunden med antingen
a) en rätt att få åtkomst till företagets immateriella egendom i befintligt skick under licensperioden, eller
b) en rätt att använda företagets immateriella egendom i befintligt skick vid den tidpunkt då licensen beviljas.

Fastställande av karaktären på företagets löfte
B57

För att fastställa huruvida ett företags löfte om att bevilja en licens antingen ger en kund rätt att få åtkomst till ett
företags immateriella egendom eller rätt att använda ett företags immateriella egendom ska företaget beakta
huruvida en kund kan styra användningen av, och erhålla i stort sett samtliga återstående förmåner från, en licens
vid den tidpunkt då licensen beviljas. En kund kan inte styra användningen av, och erhålla i stort sett samtliga
återstående fördelar från, en licens vid den tidpunkt då licensen beviljas om den immateriella egendom som
kunden har rätt till förändras under licensperioden. Den immateriella egendomen kommer att förändras (och
därmed påverka företagets bedömning av när kunden kontrollerar licensen) när företaget fortsätter att vara
engagerad i sin immateriella egendom och bedriver verksamhet som i väsentlig grad påverkar den immateriella
egendom som kunden har rätt till. I dessa fall ger licensen kunden rätt till åtkomst till företagets immateriella
egendom (se punkt B58). Däremot kan en kund styra användningen av, och erhålla i stort sett samtliga
återstående fördelar från, licensen vid den tidpunkt då licensen beviljas om den immateriella egendom som
kunden har rätt till inte kommer att förändras (se punkt B61). I dessa fall förändrar eventuell verksamhet som
bedrivs endast företagets egna tillgångar (dvs. underliggande immateriell egendom), vilket kan påverka företagets
förmåga att tillhandahålla framtida licenser. Denna verksamhet skulle dock inte påverka fastställandet av vad
licensen tillhandahåller eller vad kunden har kontroll över.
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Karaktären på ett företags löfte om beviljande av en licens är ett löfte om att tillhandahålla en rätt att få åtkomst
till företagets immateriella egendom om samtliga följande kriterier är uppfyllda:
a) Avtalet kräver, eller kunden förväntar sig rimligen, att företaget kommer att bedriva verksamhet som
i väsentlig grad påverkar den immateriella egendom som kunden har rätt till (se punkt B59).
b) De rättigheter som beviljas enligt licensen utsätter kunden direkt för eventuella positiva eller negativa effekter
av företagets verksamhet som anges i punkt B58 a.
c) Denna verksamhet leder inte till en överföring av en vara eller en tjänst till kunden när verksamheten äger
rum (se punkt 25).

B59

Faktorer som kan tyda på att en kund rimligen kan förvänta sig att ett företag kommer att bedriva verksamhet
som i väsentlig grad påverkar den immateriella egendomen omfattar företagets normala affärspraxis,
offentliggjorda riktlinjer eller särskilda rapporter. Även om det inte har avgörande betydelse kan förekomsten av
ett gemensamt ekonomiskt intresse (t.ex. en försäljningsbaserad royalty) mellan företaget och kunden rörande den
immateriella egendom som kunden har rätt till också tyda på att kunden rimligen kunde förvänta sig att företaget
skulle genomföra denna verksamhet.

B60

Om villkoren i punkt B58 är uppfyllt ska ett företag redovisa löftet om att bevilja en licens som ett prestations
åtagande över tid eftersom kunden samtidigt kommer att erhålla och förbruka fördelen från företagets tillhanda
hållande av åtkomst till dess immateriella egendom när detta sker (se punkt 35 a). Företaget ska tillämpa
punkterna 39–45 för att välja en lämplig metod för att mäta förloppet mot ett fullständigt uppfyllande av
prestationsåtagandet om att tillhandahålla åtkomst.

B61

Om villkoren i punkt B58 inte är uppfyllda är karaktären på ett företags löfte att ge rätt att använda företagets
immateriella egendom i befintligt skick (vad gäller form och funktion) vid den tidpunkt då licensen beviljas till
kunden. Detta innebär att kunden kan styra användningen av, och erhålla i stort sett samtliga återstående fördelar
från, licensen vid den tidpunkt då licensen överförs. Ett företag ska redovisa ett löfte om att tillhandahålla en rätt
att använda företagets immateriella egendom som ett prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt. Ett
företag ska tillämpa punkt 38 för att fastställa den tidpunkt vid vilken licensen överförs till kunden. Intäkter kan
dock inte redovisas för en licens som ger rätt att använda ett företags immateriella egendom före början av den
period under vilken kunden kan använda och dra nytta av licensen. Om till exempel en licensperiod för en
programvara inleds innan företaget överlämnar (eller på annat sätt tillgängliggör) en kod till kunden som gör det
möjligt för kunden att omedelbart använda programvaran skulle företaget inte redovisa intäkter innan denna kod
har överlämnats (eller på annat sätt tillgängliggjorts).

B62

Ett företag ska bortse från följande faktorer för att avgöra om en licens ger en rätt att få åtkomst till företagets
immateriella egendom eller en rätt att använda ett företags immateriella egendom:
a) Begränsningar i fråga om tid, geografisk region eller användning – dessa begränsningar definierar den utlovade
licensens attribut snarare än att definiera huruvida företaget uppfyller sitt prestationsåtagande vid en viss
tidpunkt eller över tid.
b) Garantier som lämnas av företaget om att det har ett giltigt patent på immateriell egendom och att det
kommer att skydda patentet från obehörig användning – ett löfte om att skydda en patenträtt är inte ett
prestationsåtagande eftersom man genom att skydda ett patent även skyddar värdet av företagets immateriella
egendom och försäkrar kunden om att den överförda licensen uppfyller licensspecifikationerna i avtalet.

Försäljnings- eller användningsbaserade royalties
B63

Oaktat kraven i punkterna 56–59 ska ett företag redovisa intäkter för försäljnings- eller användningsbaserade
royalties som utlovas i utbyte mot en licens för immateriell egendom endast när (eller allt eftersom) det senare av
följande inträffar:
a) Efterföljande försäljning eller användning sker.
b) Det prestationsåtagande som några av eller alla försäljnings- eller användningsbaserade royalties har allokerats
till är uppfyllt (eller delvis uppfyllt).
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Återköpsavtal
B64

Ett återköpsavtal är ett avtal där ett företag säljer en tillgång och också förbinder sig eller har möjligheten
(antingen i samma avtal eller i något annat avtal) att återköpa tillgången. Den återköpta tillgången kan vara den
tillgång som ursprungligen såldes till kunden, en tillgång som i stort sett är densamma som den tillgången eller en
annan tillgång som den tillgång som ursprungligen såldes är en del av.

B65

Återköpsavtal förekommer vanligtvis i följande tre former:
a) Ett företags skyldighet att återköpa tillgången (en terminsoption).
b) Ett företags rätt att återköpa tillgången (en köpoption).
c) Ett företags skyldighet att återköpa tillgången på kundens begäran (en säljoption).
En termins- eller köpoption

B66

Om ett företag har en skyldighet eller rätt att återköpa tillgången (en termins- eller en köpoption) får en kund inte
kontroll över tillgången eftersom kunden är begränsad i sin förmåga att styra användningen av, och erhålla i stort
sett samtliga återstående fördelar från, tillgången även om kunden kan ha det fysiska innehavet av tillgången.
Följaktligen ska företaget redovisa avtalet som något av följande:
a) Ett leasingavtal enligt IAS 17 Leasingavtal om företaget kan eller måste återköpa tillgången till ett belopp som
är lägre än det ursprungliga försäljningspriset för tillgången.
b) Ett finansieringsavtal i enlighet med punkt B68 om ett företag kan eller måste återköpa tillgången till ett
belopp som motsvarar eller är högre än det ursprungliga försäljningspriset för tillgången.

B67

Vid jämförelse av återköpspriset med försäljningspriset ska företaget beakta pengars tidsvärde.

B68

Om ett återköpsavtal är ett finansieringsavtal ska företaget fortsätta att redovisa tillgången och även redovisa en
finansiell skuld för all ersättning som erhållits från kunden. Ett företag ska redovisa skillnaden mellan det
ersättningsbelopp som erhållits från kunden och det ersättningsbelopp som ska betalas till kunden som ränta och,
i tillämpliga fall, som process- eller hanteringskostnader (t.ex. försäkring).

B69

Om optionen förfaller utan att ha lösts in ska företaget ta bort skulden från balansräkningen och redovisa
intäkter.

En säljoption
B70

Om ett företag är skyldigt att återköpa tillgången på kundens begäran (en säljoption) till ett pris som är lägre än
det ursprungliga försäljningspriset för tillgången ska företaget vid avtalets början beakta om kunden har ett
betydande ekonomiskt incitament att utöva denna rätt. Kundens utövande av denna rätt leder till att kunden
i själva verket betalar företaget ersättning för rätten att använda en viss tillgång under en viss tid. Om köparen har
ett betydande ekonomiskt incitament att utöva denna rätt ska företaget alltså redovisa avtalet som leasing enligt
IAS 17.

B71

För att avgöra huruvida en kund har ett betydande ekonomiskt incitament att utöva sin rätt ska ett företag ta
hänsyn till olika faktorer, bland annat förhållandet mellan återköpspriset och tillgångens förväntade
marknadsvärde vid tidpunkten för återköpet och tiden fram till dess att rätten upphör att gälla. Om till exempel
återköpspriset förväntas ligga långt över tillgångens marknadsvärde kan detta innebära att kunden har ett
betydande ekonomiskt incitament att använda sig av säljoptionen.

B72

Om kunden inte har något betydande ekonomiskt incitament att utöva sin rätt till ett pris som är lägre än det
ursprungliga försäljningspriset för tillgången ska företaget redovisa avtalet som om det rörde sig om en försäljning
av en produkt med en returrätt enligt beskrivningen i punkterna B20–B27.

B73

Om återköpspriset för tillgången är lika med eller högre än det ursprungliga försäljningspriset och högre än
tillgångens förväntade marknadsvärde är avtalet i själva verket ett finansieringsavtal och ska därför redovisas så
som beskrivs i punkt B68.
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B74

Om återköpspriset för tillgången är lika med eller högre än det ursprungliga försäljningspriset och är lägre än eller
lika med tillgångens förväntade marknadsvärde, och kunden inte har något betydande ekonomiskt incitament att
utöva sin rätt, ska företaget redovisa avtalet som om det rörde sig om en försäljning av en produkt med en
returrätt enligt beskrivningen i punkterna B20–B27.

B75

Vid jämförelse av återköpspriset med försäljningspriset ska företaget beakta pengars tidsvärde.

B76

Om optionen förfaller utan att lösas in ska företaget ta bort skulden från balansräkningen och redovisa intäkter.

Kommissionsavtal
B77

När ett företag levererar en produkt till en annan part (t.ex. en återförsäljare eller en distributör) för försäljning till
slutkunder ska företaget bedöma huruvida den andra parten har erhållit kontroll över produkten vid den
tidpunkten. En produkt som har levererats till en annan part kan hållas i ett kommissionsavtal om den andra
parten inte har fått kontroll över produkten. I enlighet med detta ska ett företag inte redovisa intäkter vid leverans
av en produkt till en annan part om den levererade produkten hålls för kommission.

B78

Indikatorer på att ett avtal är ett kommissionsavtal omfattar, men är inte begränsade till, följande:
a) Produkten kontrolleras av företaget fram till dess att en viss händelse inträffar, såsom försäljning av produkten
till en kund hos en återförsäljare eller fram till dess att en angiven tidsfrist löper ut.
b) Företaget kan kräva tillbaka produkten eller överföra produkten till en tredje part (t.ex. en annan återförsäljare).
c) Återförsäljaren har ingen ovillkorlig skyldighet att betala för produkten (även om den kan vara tvungen att
betala en deposition).

Bill-and-hold-avtal
B79

Ett bill-and-hold-avtal är ett avtal enligt vilket ett företag fakturerar en kund för en produkt men företaget behåller
det fysiska innehavet av produkten till dess att den överförs till kunden vid en tidpunkt i framtiden. Till exempel
kan en kund begära att ett företag ingår sådana avtal på grund av kundens brist på utrymme för produkten eller
på grund av förseningar i kundens produktionsplaner.

B80

Ett företag ska avgöra när det har uppfyllt sitt prestationsåtagande vad gäller att överföra en produkt genom att
utvärdera när en kund får kontrollen över denna produkt (se punkt 38). För vissa avtal överförs kontrollen
antingen när produkten har levererats till kundens lokaler eller när produkten levereras, beroende på
avtalsvillkoren (inklusive leveransvillkoren). För vissa avtal kan dock en kund få kontroll över en produkt trots att
ett företag har kvar det fysiska innehavet av produkten I detta fall har kunden möjlighet att styra användningen
av, och erhålla i stort sett samtliga återstående fördelar från, produkten trots att den har beslutat att inte utöva sin
rätt att ta över det fysiska innehavet av produkten. Följaktligen kontrollerar företaget inte produkten. Företaget
tillhandahåller i stället förvaringstjänster till kunden för kundens tillgångar.

B81

Utöver tillämpning av kraven i punkt 38 måste samtliga följande kriterier uppfyllas för att en kund ska ha fått
kontroll över en produkt i ett bill-and-hold-avtal:
a) Orsaken till bill-and-hold-avtalet måste vara reell (t.ex. att kunden begärde avtalet).
b) Produkten måste identifieras separat som tillhörande kunden.
c) Produkten måste i nuläget vara redo för fysisk överföring till kunden.
d) Företaget får inte ha möjlighet att använda produkten eller sända den till en annan kund.

B82

Om ett företag redovisar intäkter vid försäljning av en produkt på bill-and-hold-basis ska företaget beakta
huruvida det har återstående prestationsåtaganden (t.ex. för förvaringstjänster) i enlighet med punkterna 22–30
till vilka företaget ska allokera en del av transaktionspriset i enlighet med punkterna 73–86.
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Kundgodkännande
B83

I enlighet med punkt 38 e kan kundens godkännande av en tillgång tyda på att kunden har fått kontroll över
tillgången. Klausuler om kundgodkännande gör det möjligt för en kund att häva ett avtal eller kräva att företag
ska vidta korrigerande åtgärder om en vara eller tjänst inte uppfyller överenskomna specifikationer. Ett företag ska
beakta sådana klausuler vid bedömningen av när en kund får kontroll över en vara eller en tjänst.

B84

Om ett företag på ett objektivt sätt kan fastställa att kontroll över en vara eller tjänst har överförts till kunden
i enlighet med de överenskomna specifikationerna i avtalet är kundens godkännande en formalitet som inte
påverkar företagets fastställande av när kunden har fått kontroll över varan eller tjänsten. Om klausulen om
kundgodkännande t.ex. baserar sig på uppfyllande av angivna storleks- och viktegenskaper skulle ett företag
kunna avgöra huruvida dessa kriterier har uppfyllts innan det har erhållit bekräftelse på kundens godkännande.
Företagets erfarenhet av avtal för liknande varor eller tjänster kan styrka att en vara eller tjänst som tillhandahålls
kunden överensstämmer med de överenskomna specifikationerna i avtalet. Om intäkter redovisas innan kundens
godkännande måste företaget ändå beakta huruvida det återstår några prestationsåtaganden (t.ex. installation av
utrustning) och utvärdera om dessa ska redovisas separat.

B85

Om ett företag inte objektivt kan fastställa att den vara eller tjänst som levererats till kunden överensstämmer
med de överenskomna specifikationerna i avtalet får företaget inte dra slutsatsen att kunden har fått kontrollen till
dess att företaget erhåller kundens godkännande. Detta beror på att företaget i detta fall inte kan fastställa att
kunden har möjlighet att styra användningen av, och erhålla i stort sett samtliga återstående fördelar från, varan
eller tjänsten.

B86

Om ett företag levererar produkter till en kund i försöks- eller utvärderingssyfte och kunden inte är skyldig att
betala någon ersättning förrän prövotiden löper ut överförs kontrollen över produkten inte till kunden förrän
kunden godkänner produkten eller prövotiden har löpt ut.

Upplysning om uppdelade intäkter
B87

Punkt 114 kräver att ett företag ska dela upp intäkter från avtal med kunder i kategorier som beskriver hur
karaktär, belopp, tidpunkt och risker beträffande intäkter och kassaflöden påverkas av ekonomiska faktorer. Den
utsträckning i vilken ett företags intäkter delas upp vad gäller dessa upplysningar beror på fakta och
omständigheter som hänför sig till företagets avtal med kunderna. Vissa företag kan behöva använda mer än en
kategorityp för att uppfylla syftet i punkt 114 för att dela upp intäkter. Andra företag kan uppfylla målet med
hjälp av endast en kategorityp för att dela upp intäkter.

B88

Vid val av kategorityp (eller typer av kategorier) för att dela upp intäkter ska företaget beakta hur information om
företagets intäkter har redovisats för andra syften, däribland alla följande:
a) Upplysningar som lämnas vid sidan av de finansiella rapporterna (t.ex. i resultatrapporter, årsrapporter eller
investerarpresentationer).
b) Information granskas regelbundet av den högste verkställande beslutsfattaren för utvärdering av de
ekonomiska resultaten hos rörelsesegment.
c) Övriga upplysningar som liknar den typ av information som identifieras i punkt B88 a och b och som
används av företaget eller användare av företagets finansiella rapporter för att bedöma företagets finansiella
resultat eller fatta beslut om resursfördelning.

B89

Exempel på kategorier som kan vara lämpliga omfattar, men är inte begränsade till, följande:
a) Typ av vara eller tjänst (t.ex. större produktlinjer).
b) Geografisk region (t.ex. land eller region).
c) Marknad eller typ av kund (t.ex. statliga och icke statliga kunder).
d) Typ av avtal (t.ex. avtal om fast pris och avtal om tid och material).
e) Avtalets löptid (t.ex. kort- och långfristiga avtal).
f) Tidpunkt för överföring av varor eller tjänster (t.ex. intäkter från varor eller tjänster som överförs till kunder
vid en tidpunkt och intäkter från varor eller tjänster som överförs över tid).
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g) Försäljningskanaler (t.ex. varor som säljs direkt till kunder och varor som säljs via mellanhänder).
Bilaga C
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna standard och dess bilagor utgör en helhet. Bilagan har samma rättsverkan som övriga delar av standarden.
IKRAFTTRÄDANDE
C1

Ett företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Tidigare
tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna standard tidigare ska det lämna upplysning om detta.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
C2

Vid tillämpningen av övergångsbestämmelserna i punkterna C3–C8 är
a) den första tillämpningsdagen inledningen av den rapportperiod då ett företag för första gången tillämpar
denna standard, och
b) ett avslutat avtal ett avtal för vilket företaget har överfört samtliga varor eller tjänster som identifieras
i enlighet med IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter och tillhörande tolkningar.

C3

Ett företag ska tillämpa denna standard med hjälp av en av följande två metoder:
a) Retroaktivt för varje tidigare redovisad rapportperiod enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar
i uppskattningar och bedömningar samt fel, med förbehåll för lösningarna i punkt C5.
b) Retroaktivt med den sammanlagda effekten av en första tillämpning av denna standard redovisad på den första
tillämpningsdagen i enlighet med punkterna C7–C8.

C4

Oaktat kraven i punkt 28 i IAS 8 behöver företaget när denna standard först tillämpas endast lämna kvantitativ
information enligt punkt 28 f i IAS 8 för det räkenskapsår som närmast föregår det första räkenskapsår för vilket
denna standard tillämpas (den ”närmast föregående perioden”) och endast om företaget tillämpar denna standard
retroaktivt i enlighet med punkt C3 a. Ett företag får också lämna denna information för innevarande period eller
för tidigare jämförbara perioder, men är inte skyldigt att göra detta.

C5

Ett företag kan använda en eller flera av följande praktiska lösningar vid retroaktiv tillämpning av denna standard
i enlighet med punkt C3 a:
a) För avslutade avtal behöver ett företag inte räkna om avtal som inleds och avslutas inom samma årliga
rapportperiod.
b) För avslutade avtal med rörlig ersättning kan ett företag använda transaktionspriset vid den tidpunkt då avtalet
avslutades i stället för att beräkna rörliga ersättningsbelopp under jämförande rapportperioder.
c) För alla rapportperioder som redovisas före den första tillämpningsdagen behöver ett företag inte lämna
upplysningar om det belopp av transaktionspriset som allokerats till återstående prestationsåtaganden och en
förklaring om när företaget räknar med att redovisa sådana belopp som intäkter (se punkt 120).

C6

För alla praktiska lösningar i punkt C5 som ett företag använder ska det tillämpa denna lösning konsekvent på
alla avtal inom samtliga rapportperioder som redovisas. Dessutom ska företaget lämna upplysningar om alla
följande uppgifter:
a) De lösningar som har använts.
b) En kvalitativ bedömning av den uppskattade effekten av tillämpningen av var och en av dessa lösningar så
långt det är rimligen möjligt.

C7

Om ett företag väljer att tillämpa denna standard retroaktivt i enlighet med punkt C3 b ska företaget redovisa den
sammanlagda effekten av den första tillämpningen av denna standard som en justering av ingående balans för
balanserade vinstmedel (eller annan komponent i eget kapital, enligt vad som är tillämpligt) för det räkenskapsår
som omfattar den första tillämpningsdagen. Enligt denna övergångsmetod ska ett företag tillämpa denna standard
retroaktivt endast på avtal som inte är avslutade avtal på den första tillämpningsdagen (t.ex. den 1 januari 2018
för ett företag vars räkenskapsår slutar den 31 december).
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För rapportperioder som omfattar den första tillämpningsdagen ska ett företag lämna följande ytterligare
upplysningar om denna standard tillämpas retroaktivt i enlighet med punkt C3 b:
a) Det belopp som varje post i de finansiella rapporterna påverkas av under den aktuella rapportperioden genom
tillämpningen av denna standard i stället för IAS 11, IAS 18 och tillhörande tolkningar som var i kraft före
ändringen.
b) En förklaring av orsakerna till betydande förändringar som identifieras i C8 a.
Hänvisningar till IFRS 9

C9

Om ett företag tillämpar denna standard men ännu inte tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument ska varje
hänvisning till IFRS 9 i denna standard tolkas som en hänvisning till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och
värdering med undantag för vissa bestämmelser avseende säkringsredovisning.

UPPHÄVANDE AV ANDRA STANDARDER
C10

Denna standard ersätter följande standarder:
a) IAS 11 Entreprenadavtal.
b) IAS 18 Intäkter.
c) IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram.
d) IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet.
e) IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder.
f) SIC-31 Intäkter – bytestransaktioner som avser reklamtjänster.
Bilaga D
Ändringar i andra standarder

I denna bilaga anges ändringar i andra standarder som IASB gjorde när det slutförde IFRS 15.
Nedanstående tabell visar hur följande hänvisningar har ändrats i övriga standarder.
Befintlig hänvisning till

IAS 18 Intäkter eller IAS 18

IAS 11 Entreprenadavtal eller
IAS 11

som finns i

i

IFRS 4

Punkterna 4 a och 4 c, B18 h

IAS 16

Punkt 68A

IAS 39

Punkt VT2

IAS 40

Punkt 3 b

SIC-32

Punkt 6

ska ändras och hänvisa till

IFRS 15 Intäkter från avtal med
kunder eller IFRS 15

IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas
Punkt 39X ska läggas till.
IKRAFTTRÄDANDE

…
39X

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkt D24 med tillhörande
rubrik utgick och att punkterna D34–D35 med respektive tillhörande rubriker lades till. Ett företag ska
tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

I bilaga D ska punkterna D34–D35 och deras respektive tillhörande rubriker läggas till.
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Intäkter
D34

En förstagångstillämpare kan tillämpa övergångsbestämmelserna i punkt C5 i IFRS 15. I dessa punkter ska
hänvisningar till ”den första tillämpningsdagen” tolkas som inledningen av den första rapportperioden enligt
IFRS. Om en förstagångstillämpare väljer att tillämpa dessa övergångsbestämmelser ska även punkt C6
i IFRS 15 tillämpas.

D35

En förstagångstillämpare måste inte omformulera avtal som avslutats före den tidigaste period som redovisas.
Ett avslutat avtal är ett avtal för vilket företaget har överfört samtliga varor eller tjänster som identifierats enligt
tidigare redovisningsprinciper.

IFRS 3 Rörelseförvärv
Punkt 56 ska ändras och punkt 64K ska läggas till.
Eventualförpliktelser
56.

Efter den första redovisningen och fram till dess att en skuld regleras, annulleras eller förfaller ska förvärvaren
värdera ett prestationsåtagande 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 summan av inkomster som
redovisas i enlighet med principerna i IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
Detta krav tillämpas inte på avtal som redovisas enligt IAS 39.
…
Ikraftträdande
…

64K

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkt 56 ändrades. Ett företag
ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 15.

IFRS 4 Försäkringsavtal
Punkt 41G ska läggas till.
IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

…
41G

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkterna 4 a och 4 c, B7, B18 h
och B21 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

I bilaga B ska punkterna B7 och B21 ändras.
Betalning i natura
…
B7

Att tillämpa denna standard på de avtal som beskrivs i punkt B6 är troligen inte mer betungande än att
tillämpa de standarder som skulle vara tillämpliga om avtalen låg utanför tillämpningsområdet för denna
standard:
a) …
b) Om IFRS 15 vore tillämplig skulle serviceföretaget redovisa inkomster när (eller allt eftersom) det överför
tjänster till kunden (beroende på andra angivna kriterier). Den metoden är godtagbar även enligt denna
standard, som tillåter serviceföretaget (i) att fortsätta använda sina befintliga redovisningsprinciper för dessa
avtal såvida de inte innebär metoder som är förbjudna enligt punkt 14 och (ii) att förbättra sina
redovisningsmetoder om detta är tillåtet enligt punkterna 22–30.
c) …
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Exempel på försäkringsavtal
…
B21

Om de avtal som beskrivs i punkt B19 inte ger upphov till finansiella tillgångar eller finansiella skulder är IFRS
15 tillämplig. Enligt IFRS 15 redovisas intäkter när (eller allt eftersom) ett företag uppfyller ett prestations
åtagande genom att överföra en utlovad vara eller tjänst till en kund till ett belopp som motsvarar den
ersättning som företaget förväntar sig att ha rätt till.

IFRS 9 Finansiella instrument (som utfärdades i november 2009)
Punkterna 3.1.1, 5.1.1 och 5.4.5 ska ändras och punkterna 5.1.2, 5.4.1A och 8.1.5 ska läggas till.
3.1 FÖRSTA REDOVISNINGEN AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
3.1.1

Ett företag ska redovisa en finansiell tillgång i rapporten över finansiell ställning endast när det blir
part i instrumentets avtalsmässiga villkor (se punkterna VT34 och VT35 i IAS 39). När ett företag för
första gången redovisar en finansiell tillgång ska den klassificeras i enlighet med punkterna 4.1–4.5 och
värderas i enlighet med punkterna 5.1.1–5.1.2.
…

5.1 INLEDANDE VÄRDERING
5.1.1

Med undantag för kundfordringar enligt punkt 5.1.2 ska ett företag vid första redovisningstillfället
värdera en finansiell tillgång till det verkliga värdet plus, när det gäller en finansiell tillgång som inte
tillhör kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, transaktions
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av den finansiella tillgången.
…

5.1.2

Oaktat 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 Intäkter från avtal med kunder) till
transaktionspriset (enligt definitionen i IFRS 15).

5.4 VINSTER OCH FÖRLUSTER
…
5.4.1A

Utdelningar redovisas i resultaträkningen endast i följande fall:
a) Företagets rätt att erhålla betalning för utdelningen är fastslagen.
b) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med utdelningen kommer att tillfalla
företaget.
c) Utdelningsbeloppet kan värderas på ett tillförlitligt sätt.
…
Investeringar i egetkapitalinstrument
…

5.4.5

Om ett företag gör valet i punkt 5.4.4 ska det redovisa utdelningar från den investeringen i resultaträkningen
i enlighet med punkt 5.4.1A.
…

8.1 IKRAFTTRÄDANDE
…
8.1.5

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkterna 3.1.1, 5.1.1, 5.4.5
och B5.12 ändrades och att punkt C16 med tillhörande rubrik utgick. Punkterna 5.1.2 och 5.4.1A och en
definition i bilaga A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.
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I bilaga A ska en ny definition läggas till.
utdelningar Utdelningar till innehavare av egetkapitalinstrument i proportion till innehavet av respektive aktieslag.
I bilaga B ska punkt B5.12 ändras.

Vinster och förluster
B5.12

Enligt punkt 5.4.4 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. för varje andel). Belopp som redovisas i övrigt totalresultat ska inte senare överföras
till resultaträkningen. Företaget kan dock överföra ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital. Utdelning på
sådana investeringar redovisas i resultaträkningen i enlighet med punkt 5.4.5 såvida inte utdelningen tydligt
utgör en återbetalning av en del av anskaffningsvärdet för investeringen.

I bilaga C ska punkt C16 med tillhörande rubrik utgå.

IFRS 9 Finansiella instrument (som utfärdades i oktober 2010)
Punkterna 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1 och 5.7.6 ska ändras och punkterna 5.1.3, 5.7.1A och 7.1.4 ska läggas till.

3.1 FÖRSTA REDOVISNINGEN
3.1.1

Ett företag ska redovisa en finansiell tillgång eller finansiell skuld i rapporten över finansiell ställning
endast när det 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.
…

4.2 KLASSIFICERING AV FINANSIELLA SKULDER
4.2.1

Ett företag ska klassificera alla finansiella skulder som därefter värderade till upplupet
anskaffningsvärde genom att använda effektivräntemetoden, med följande undantag:
a)

…

c)

Finansiella garantiavtal enligt definitionen i bilaga A. Efter det första redovisningstillfället ska en
emittent av sådana avtal (om inte punkt 4.2.1 a eller b är tillämplig) redovisa avtalet till det högre
av

d)

e)

i)

det belopp som redovisas enligt IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventual
tillgångar, och

ii)

det belopp som ursprungligen redovisades (se punkt 5.1.1) efter avdrag, i tillämpliga fall, för
summan av inkomster som redovisas i enlighet med principerna i IFRS 15 Intäkter från avtal
med kunder.

Ett löfte om ett lån till en ränta som ligger under marknadsränta. En emittent av ett sådant löfte
ska efter det första redovisningstillfället (om inte punkt 4.2.1 a är tillämplig) värdera det till det
högre av
i)

det belopp som redovisas enligt IAS 37, och

ii)

det belopp som ursprungligen redovisades (se punkt 5.1.1) efter avdrag, i tillämpliga fall, för
summan av inkomster som redovisas i enlighet med principerna i IFRS 15.

…
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5.1 INLEDANDE VÄRDERING
5.1.1

Med undantag för kundfordringar som omfattas av punkt 5.1.3 ska ett företag vid första redovisnings
tillfället 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
resultaträkningen, transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärv eller emission av den
finansiella tillgången eller finansiella skulden.
…

5.1.3

Oaktat 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).

5.2 EFTERFÖLJANDE VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
5.2.1

Efter första redovisningstillfället ska ett företag värdera en finansiell tillgång i enlighet med punkterna
4.1.1–4.1.5 till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde (se punkterna 9 och VT5–VT8C
i IAS 39).
…

5.7 VINSTER OCH FÖRLUSTER
…
5.7.1A

Utdelningar redovisas i resultaträkningen endast i följande fall:
a) Företagets rätt att erhålla betalning för utdelningen är fastslagen.
b) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med utdelningen kommer att tillfalla
företaget.
c) Utdelningsbeloppet kan värderas på ett tillförlitligt sätt.
…
Investeringar i egetkapitalinstrument
…

5.7.6

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

7.1 IKRAFTTRÄDANDE
…
7.1.4

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att 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 ändrades och att punkt C16 med tillhörande rubrik
utgick. 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.

I bilaga A ska en ny definition läggas till.
utdelningar Utdelningar till innehavare av egetkapitalinstrument i proportion till innehavet av respektive aktieslag.
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I bilaga B ska punkterna B3.2.13 och B5.7.1 ändras.
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.
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 balansräkningen motsvarande den del där det finns
ett fortsatt engagemang, värderas den överförda tillgången per överföringstidpunkten 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). Det ursprungliga verkliga värdet för garantin redovisas följaktligen
i resultaträkningen när (eller allt eftersom) skyldigheten uppfylls (i enlighet med principerna i IFRS 15) och
tillgångens redovisade värde minskas med en eventuell förlustreserv.
…
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. för varje andel). Belopp som redovisas i övrigt totalresultat ska inte senare överföras
till resultaträkningen. Företaget kan dock överföra ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital. Utdelning på
sådana investeringar redovisas i resultaträkningen i enlighet med punkt 5.7.6 såvida inte utdelningen tydligt
utgör en återbetalning av en del av anskaffningsvärdet för investeringen.

I bilaga C ska punkterna C5 och C42 ändras. Punkt C16 med tillhörande rubrik ska utgå.
IFRS 3 Rörelseförvärv
C5

Punkterna 16, 42, 53, 56 och 58 b ska ändras till följande lydelse, punkt 64A ska utgå och punkt 64D ska
läggas till:
…
56 Efter den första redovisningen och fram till dess att en skuld 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 summan av inkomster 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.
…

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering med undantag för vissa bestämmelser avseende
säkringsredovisning
…
C42

I bilaga A ska punkterna VT3–VT4 ändras till följande lydelse:
…
VT4 Finansiella garantiavtal kan ha olika juridisk form, till exempel …
a) Emittenten värderar det till det högre av
i) det belopp som redovisas enligt IAS 37, och
ii) det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för summan av inkomster
som redovisas i enlighet med principerna i IFRS 15 (se punkt 4.2.1 c i IFRS 9).
b) …

L 295/62

Europeiska unionens officiella tidning

SV

29.10.2016

IFRS 9 Finansiella instrument (Säkringsredovisning och ändringar i IFRS 9, IFRS 7 och IAS 39) (1)
Punkt 5.2.1 ska ändras.

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 verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde (se punkterna 9 och VT5–
VT8C i IAS 39).

I bilaga A ska en ny definition läggas till.
utdelningar Utdelningar till innehavare av egetkapitalinstrument i proportion till innehavet av respektive aktieslag.
I bilaga C ska punkterna C5 och C38 ändras. Punkt C21 med tillhörande rubrik ska utgå.

IFRS 3 Rörelseförvärv
C5

Punkterna 16, 42, 53, 56 och 58 b ska ändras till följande lydelse, punkterna 64A och 64D ska utgå och
punkt 64H ska läggas till:
…
56 Efter den första redovisningen och fram till dess att en skuld 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 summan av inkomster 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.
…

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering med undantag för vissa bestämmelser avseende
säkringsredovisning
…
C38

I bilaga A ska punkterna VT3–VT4 ändras till följande lydelse:
…
VT4 Finansiella garantiavtal kan ha olika juridisk form, till exempel …
a) Emittenten värderar det till det högre av
i) det belopp som redovisas enligt IAS 37, och
ii) det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för summan av inkomster
som redovisas i enlighet med principerna i IFRS 15 (se punkt 4.2.1 c i IFRS 9).
b) …

(1) De följdändringar som IFRS 15 gör i IFRS 9 (Säkringsredovisning och ändringar i IFRS 9, IFRS 7 och IAS 39) bör läsas tillsammans med
de följdändringar som IFRS 15 gör i IFRS 9 (2010). Detta beror på att IFRS 9 (Säkringsredovisning och ändringar i IFRS 9, IFRS 7 och
IAS 39) endast omfattar de punkter i IFRS 9 (2010) som den ändrade eller som var nödvändiga för att underlätta hänvisningar. Därför
har en ikraftträdandepunkt inte lagts till i IFRS 9 (Säkringsredovisning och ändringar i IFRS 9, IFRS 7 och IAS 39) eftersom den ingår
i punkten om ikraftträdande som läggs till i IFRS 9 (2010).
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IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Punkt 34 ska ändras och punkt 139N ska läggas till.
Kvittning
…
34.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder kräver att ett företag värderar intäkter från kontrakt med kunder till det
ersättningsbelopp som företaget förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot överföringen av utlovade varor eller
tjänster. Till exempel speglar det intäktsbelopp som redovisas eventuella handelsrabatter och mängdrabatter. Ett
företag genomför, i den ordinarie verksamheten, andra transaktioner som inte genererar intäkter, men som har
betydelse för den huvudsakliga intäktsgenererande verksamheten. Ett företag redovisar resultaten av sådana
transaktioner när denna redovisning återspeglar transaktionens eller någon annan händelses innebörd, genom
att eventuell inkomst kvittas mot de utgifter som uppkommer vid transaktionen i fråga. Till exempel:
a) Ett företag redovisar vinster och förluster vid avyttring av anläggningstillgångar, inklusive investeringar och
rörelsetillgångar, genom att från ersättningsbeloppet dra av tillgångens redovisade värde och därtill
hänförliga försäljningskostnader, och
b) …

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

…
139N

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkt 34 ändrades. Ett företag
ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 15.

IAS 2 Varulager
Punkterna 2, 8, 29 och 37 ska ändras och punkt 40E ska läggas till. Punkt 19 ska utgå.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

2.

Standarden är tillämplig för alla varulager, utom
a)

[utgår]

b)

…

DEFINITIONER

…
8.

Varor i lager innefattar köpta varor för vidareförsäljning, inklusive exempelvis handelsvaror som köpts av en
återförsäljare för vidareförsäljning samt mark och annan egendom för försäljning. Vidare innefattar varor i lager
färdiga egentillverkade varor, eller produkter i arbete, samt material och förnödenheter som är avsedda att
användas i tillverkningsprocessen. Utgifter för att fullgöra ett avtal med en kund som inte ger upphov till
varulager (eller tillgångar som omfattas av en annan standards tillämpningsområde) redovisas i enlighet med
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
…
Nettoförsäljningsvärde
…

29.

Värdet på varor i lager skrivs vanligen ned till nettoförsäljningsvärdet per vara. I vissa fall kan det emellertid
vara lämpligt att slå samman likartade eller sammanhängande varor. Detta kan vara fallet när varorna hör till
samma produktlinje och används för samma ändamål eller har samma slutanvändning, om de tillverkas och
säljs i samma geografiska område och om det inte är praktiskt genomförbart att värdera en varutyp åtskild från
en annan inom samma produktlinje. Det är inte korrekt att göra en nedskrivning av varor i lager med
utgångspunkt i hur de har klassificerats, exempelvis färdiga varor, eller alla varor i en viss bransch eller i ett
visst rörelsesegment.
…
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UPPLYSNINGAR

…
37.

Upplysningar avseende redovisade värden för olika kategorier av varor i lager samt omfattningen av
förändringar av dessa värden är till nytta för användare av finansiella rapporter. Vanliga indelningar av varor
i lager är handelsvaror, produktionsförnödenheter, råvaror, produkter i arbete och färdiga varor.
…

IKRAFTTRÄDANDE

…
40E

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkterna 2, 8, 29 och 37
ändrades och att punkt 19 utgick. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

IAS 12 Inkomstskatter
Punkt 59 ska ändras och punkt 98E ska läggas till.
Poster som redovisas i resultatet
…
59.

Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar uppkommer vanligen när inkomster eller utgifter
redovisningsmässigt hänförs till en period men påverkar det skattemässiga resultatet för en annan period. Den
uppskjutna skatt som blir följden redovisas i resultatet. Detta sker exempelvis i följande fall:
a) När räntor, royalty eller utdelning erhålls i efterskott och ingår i det redovisade resultatet i enlighet med
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering med undantag för
vissa bestämmelser avseende säkringsredovisning eller IFRS 9 Finansiella instrument, beroende på vad som är
tillämpligt, men inkluderas i det skattepliktiga resultatet enligt kontantprincipen.
b) …

IKRAFTTRÄDANDE

…
98E

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkt 59 ändrades. Ett företag
ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 15.

IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
Punkterna 69 och 72 ska ändras och punkt 81J ska läggas till.
BORTTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNINGEN

…
69.

En materiell anläggningstillgång kan avyttras på olika sätt (exempelvis genom försäljning, genom att ingå ett
finansiellt leasingavtal eller genom gåva). Datumet för avyttring av en materiell anläggningstillgång är det
datum då mottagaren får kontroll över denna tillgång i enlighet med kraven för att avgöra när ett prestations
åtagande är uppfyllt i IFRS 15. IAS 17 gäller vid avyttring genom ett sale and leaseback-avtal.
…

72.

Det ersättningsbelopp som ska innefattas i den vinst eller förlust som blir följden när en materiell anläggnings
tillgång tas bort från balansräkningen fastställs i enlighet med kraven för fastställande av transaktionspriset
i punkterna 47–72 i IFRS 15. Senare ändringar av det uppskattade ersättningsbelopp som ingår i vinsten eller
förlusten ska redovisas i enlighet med kraven för förändringar i transaktionspriset i IFRS 15.
…
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IKRAFTTRÄDANDE

…
81J

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkterna 68A, 69 och 72
ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering
Punkt 97Q ska läggas till.
IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

…
97Q

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkt VT21 ändrades. Ett företag
ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 15.

I vägledningen vid tillämpning ska punkt VT21 ändras.
Avtal att köpa eller sälja icke-finansiella resurser (punkterna 8–10)
…
VT21

Med undantag av vad som krävs enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ger ett avtal som innebär att man
erhåller eller levererar fysiska tillgångar inte upphov till en finansiell tillgång hos den ena parten och en
finansiell skuld hos den andre såvida inte betalningen är senarelagd i förhållande till den fysiska leveransen. Så
är fallet med köp eller försäljning av varor på kredit.

IAS 34 Delårsrapportering
Punkterna 15B och 16A ska ändras och punkt 55 ska läggas till.
Betydande händelser och transaktioner
…
15B

Här följer en förteckning över händelser och transaktioner för vilka information ska ges om de är betydande:
Förteckningen är dock inte uttömmande.
a) …
b) Redovisning av en förlust vid nedskrivning av finansiella tillgångar, egendom, materiella anläggnings
tillgångar, immateriella tillgångar, tillgångar som uppkommer i samband med avtal med kunder eller andra
tillgångar och återföring av en nedskrivningsförlust.
c) …
Övriga upplysningar

16A

Förutom att ge information om betydande händelser och transaktioner i enlighet med
punkterna 15–15C ska ett företag lämna följande information i noterna till delårsrapporten, om
informationen i fråga inte anges på annan plats i delårsrapporten. Informationen ska vanligtvis
redovisas från räkenskapsårets början till rapportperiodens slut.
a)

…

l)

Uppdelningen av intäkter från avtal med kunder som krävs enligt punkterna 114–115 i IFRS 15
Intäkter från avtal med kunder.

…
IKRAFTTRÄDANDE

…
55.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkterna 15B och 16A
ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.
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IAS 36 Nedskrivningar
Punkt 2 ska ändras och punkt 140L ska läggas till.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

2.

Denna standard ska tillämpas vid redovisning av nedskrivningar av alla slag av tillgångar, förutom
a)

…

b)

avtalstillgångar och tillgångar som uppkommit genom utgifter för att erhålla eller fullgöra ett avtal
som redovisas i enlighet med IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder,

c)

…

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH IKRAFTTRÄDANDE

…
140L

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkt 2 ändrades. Ett företag ska
tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 15.

IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar (1)
Punkt 5 ska ändras och punkt 100 ska läggas till. Punkt 6 ska utgå.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

…
5.

När en annan standard behandlar en viss typ av avsättning, eventualförpliktelse eller eventualtillgång tillämpar
ett företag denna andra standard i stället för denna standard. Exempelvis behandlas vissa typer av avsättningar
i standarder om
a) [utgår]
b) …
e) försäkringsavtal (se IFRS 4 Försäkringsavtal). Denna standard gäller dock en försäkringsgivares andra
avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar än de som uppkommer till följd av dennes
avtalsenliga förpliktelser och rättigheter enligt försäkringsavtal som faller inom tillämpningsområdet för
IFRS 4.
f) villkorad köpeskilling för den som gör ett rörelseförvärv (se IFRS 3 Rörelseförvärv),
g) intäkter från avtal med kunder (se IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder). Eftersom IFRS 15 inte innehåller
särskilda krav med avseende på avtal med kunder som är, eller har blivit, betungande är denna standard
tillämplig på sådana fall.
…

IKRAFTTRÄDANDE

…
100.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkt 5 ändrades och att punkt 6
utgick. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

(1) Den årliga förbättringscykeln 2010–2012 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2013, använde pålägg för att visa de ändringar
som gjorts i punkt 5 i IAS 37. För detta offentliggörande har dessa ändringar godtagits och nya ändringar har visats i pålägg.
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IAS 38 Immateriella tillgångar
Punkterna 3, 114 och 116 ska ändras och punkt 130K ska läggas till.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

…
3.

Om en annan standard föreskriver hur en specifik typ av immateriell tillgång ska redovisas ska ett företag
tillämpa den standarden i stället för denna standard. Denna standard gäller till exempel inte för:
a) immateriella tillgångar som innehas av ett företag för försäljning i dess normala verksamhet (se IAS 2
Varulager),
b) …
i) tillgångar som härrör från avtal med kunder som redovisas i enlighet med IFRS 15 Intäkter från avtal med
kunder.
…

UTRANGERINGAR OCH AVYTTRINGAR

…
114.

En immateriell tillgång kan avyttras på flera olika sätt (exempelvis genom försäljning, genom att ingå ett
finansiellt leasingavtal eller genom gåva). Datumet för avyttring av en immateriell tillgång är det datum då
mottagaren får kontroll över denna tillgång i enlighet med kraven för att avgöra när ett prestationsåtagande är
uppfyllt i IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. IAS 17 gäller vid avyttring genom ett sale and leaseback-avtal.
…

116.

Det ersättningsbelopp som ska inkluderas i den vinst eller förlust som blir följden när en immateriell tillgång
tas bort från balansräkningen ska fastställas i enlighet med kraven för fastställande av transaktionspriset
i punkterna 47–72 i IFRS 15. Senare ändringar av det uppskattade ersättningsbelopp som ingår i vinsten eller
förlusten ska redovisas i enlighet med kraven för förändringar i transaktionspriset i IFRS 15.
…

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH IKRAFTTRÄDANDE

…
130K

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkterna 3, 114 och 116
ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering med undantag för vissa bestämmelser avseende
säkringsredovisning
Punkterna 2, 9, 43, 47 och 55 ska ändras och punkterna 2A, 44A, 55A och 103T ska läggas till.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

2.

2A

Denna standard ska tillämpas av alla företag för alla typer av finansiella instrument, förutom följande:
a)

…

k)

Rättigheter och skyldigheter inom tillämpningsområdet för IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
som är finansiella instrument, förutom sådana som enligt IFRS 15 ska redovisas i enlighet med
IFRS 9.

Nedskrivningskraven i denna standard ska tillämpas på sådana rättigheter som enligt IFRS 15 ska
redovisas i enlighet med denna standard i syfte att redovisa nedskrivningsförluster.
…
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DEFINITIONER

…
9.

…
Definitioner avseende redovisning och värdering
…
Effektivräntemetoden är en metod för beräkning av det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell
tillgång eller finansiell skuld (eller grupp av finansiella tillgångar eller finansiella skulder) och för
allokering av ränteintäkter eller räntekostnader över relevant period. Effektivräntan är den ränta som
exakt diskonterar de uppskattade framtida in– och utbetalningarna under det finansiella instrumentets
förväntade löptid, eller i tillämpliga fall, en kortare period till den finansiella tillgångens eller
finansiella skuldens redovisade nettovärde. Vid beräkning av effektivräntan ska ett företag vid
uppskattningen av betalningar beakta samtliga avtalsvillkor för det finansiella instrumentet
(exempelvis förskottsbetalningar, köpoptioner och liknande optioner) men ska inte beakta framtida
kreditförluster. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna, som är
en del av effektivräntan (se punkterna VT8A–VT8B), transaktionsutgifterna och alla andra överkurser
och underkurser. Det förutsätts att betalningar och förväntad löptid 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 betalningar eller förväntad löptid för ett finansiellt instrument (eller en
grupp av finansiella instrument), ska företaget dock använda de avtalsenliga betalningarna över hela
avtalstiden för det finansiella instrumentet (eller gruppen av finansiella instrument).
Borttagande från balansräkningen är borttagande av en tidigare redovisad finansiell tillgång eller
finansiell skuld från ett företags rapport över finansiell ställning.
Utdelningar är utdelningar av vinst till aktieägare i proportion till innehavet av respektive aktieslag.
Verkligt värde är det pris som skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överföring
av en skuld genom en transaktion mellan marknadsaktörer vid värderingstidpunkten. (Se IFRS 13.)
…
Inledande värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder

43.

När en finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas för första gången, med undantag för
kundfordringar enligt punkt 44A, ska ett företag värdera den till det verkliga värdet plus, när det gäller
en finansiell tillgång eller finansiell skuld som inte tillhör kategorin finansiella tillgångar eller
finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, transaktionsutgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen av den finansiella tillgången eller finansiella skulden.
…

44A

Oaktat kravet i punkt 43 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).
…
Efterföljande värdering av finansiella skulder

47.

Efter det första redovisningstillfället ska ett företag värdera alla finansiella skulder till upplupet
anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden, med undantag av
a)

…

c)

finansiella garantiavtal enligt definitionen i punkt 9. En emittent av sådana avtal ska efter det
första redovisningstillfället (om inte punkt 47 a eller b är tillämplig) värdera avtalet till det högre
av
i)

det belopp som redovisas enligt IAS 37, och
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det belopp som ursprungligen redovisades (se punkt 43) efter avdrag, i tillämpliga fall, för
summan av intäkter som redovisats i enlighet med IFRS 15.

Ett löfte om ett lån till en ränta som ligger under marknadsränta. En emittent av ett sådant löfte
ska efter det första redovisningstillfället (om inte punkt 47 a är tillämplig) värdera det till det
högre av
i)

det belopp som redovisas enligt IAS 37, och

ii)

det belopp som ursprungligen redovisades (se punkt 43) efter avdrag, i tillämpliga fall, för
summan av inkomster som redovisats i enlighet med IFRS 15.

Finansiella skulder som är identifierade som säkrade poster värderas enligt bestämmelserna avseende
säkringsredovisning i punkterna 89–102.
…
Vinster och förluster
55.

55A

En vinst eller förlust som uppkommer vid en förändring i verkligt värde på en finansiell tillgång eller
finansiell skuld som inte är del av ett säkringsförhållande (se punkterna 89–102) ska redovisas enligt
följande:
a)

…

b)

En vinst eller förlust på en finansiell tillgång i kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ska
redovisas i övrigt totalresultat, förutom vad gäller nedskrivningar (se punkterna 67–70) och
valutavinster och valutaförluster (se bilaga A, punkt VT83) fram till att den finansiella tillgången
har tagits bort från rapporten över finansiell ställning. Per den tidpunkten ska den ackumulerade
vinsten eller förlusten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras från eget
kapital till resultatet som en omklassificeringsjustering (se IAS 1 Utformning av finansiella
rapporter (enligt omarbetning 2007)). Dock redovisas ränta som beräknas med effektivrän
temetoden (se punkt 9) i resultaträkningen. Utdelning på ett egetkapitalinstrument som kan säljas
redovisas i resultaträkningen i enlighet med punkt 55A.

Utdelningar redovisas i resultaträkningen endast i följande fall:
a) Företagets rätt att erhålla betalning för utdelningen är fastslagen.
b) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med utdelningen kommer att tillfalla
företaget.
c) Utdelningsbeloppet kan värderas på ett tillförlitligt sätt.
…

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

…
103T

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkterna 2, 9, 43, 47, 55, VT2,
VT4 och VT48 ändrades och att punkterna 2A, 44A, 55A och VT8A–VT8C lades till. Ett företag ska tillämpa
dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

I bilaga A ska punkterna VT4 och VT48 ändras och punkterna VT8A–VT8C ska läggas till.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE (PUNKTERNA 2–7)

…
VT4

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 e):
a) Emittenten värderar det till det högre av
i) det belopp som redovisas enligt IAS 37, och
ii) det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för summan av inkomster som
redovisas enligt principerna i IFRS 15 (se punkt 47 c).
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b) …
c) Om ett finansiellt garantiavtal emitterats i samband med försäljning av varor tillämpar emittenten IFRS 15
för att avgöra när denne ska redovisa intäkten från garantin och från försäljningen av varor.
…

Effektiv ränta
…
VT8A

När ett företag tillämpar effektivräntemetoden fastställer det avgifter som är en 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 den effektiva räntan i ett finansiellt instrument
behandlas som en justering av den effektiva räntan, såvida inte det finansiella instrumentet värderas till verkligt
värde med förändringar i verkligt värde redovisade i resultaträkningen. I sådana fall ska avgifterna redovisas
som intäkter när instrumentet redovisas för första gången.

VT8B

Avgifter som ingår i den effektiva räntan för ett finansiellt instrument omfattar följande:
a) Anskaffningsavgifter som företaget erhållit avseende skapande eller förvärv av en finansiell tillgång. Sådana
avgifter får omfatta ersättning för sådan verksamhet som utvärderande av låntagarens finansiella ställning,
utvärderings- och registreringsgarantier, säkerheter och andra arrangemang, 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 för åtaganden som företaget erhöll för att ge ut ett lån när låneåtagandet ligger utanför
tillämpningsområdet för denna standard och det är sannolikt att företaget kommer att ingå ett särskilt
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 förfall.
c) Anskaffningsavgifter som erhålls för 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 utgifter som är en del av effektivräntan för den finansiella skulden från
anskaffningsavgifter och transaktionsutgifter som avser rätten att tillhandahålla tjänster, såsom investerings
förvaltningstjänster.

VT8C

Avgifter som inte ingår i den effektiva räntan för ett finansiellt instrument och redovisas i enlighet med
IFRS 15 omfattar:
a) Avgifter som tas ut för förvaltningen av ett lån.
b) Avgifter för åtaganden om att ge ut ett lån när låneåtagandet ligger utanför tillämpningsområdet för denna
standard, och det är osannolikt att ett särskilt utlåningsarrangemang kommer att ingås.
c) Lånekonsortiumavgifter som erhållits av ett företag som anordnar ett lån och inte behåller någon del av
lånepaket (eller behåller en del till samma effektiva ränta för jämförbar risk som andra deltagare).
…

Fortsatt engagemang i överförda tillgångar
VT48

Följande är exempel på hur ett företag värderar en överförd tillgång och den skuld som är knuten till den enligt
punkt 30.
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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 balansräkningen motsvarande den del där det finns ett
fortsatt engagemang, värderas den överförda tillgången per överföringstidpunkten 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). Det ursprungliga verkliga värdet för garantin redovisas följaktligen i resultaträkningen när
(eller allt eftersom) skyldigheten uppfylls (i enlighet med principerna i IFRS 15) och tillgångens redovisade
värde minskas med en eventuell förlustreserv.

…
IAS 40 Förvaltningsfastigheter
Punkterna 9, 67 och 70 ska ändras och punkt 85E ska läggas till.
KLASSIFICERING AV FASTIGHETER SOM FÖRVALTNINGSFASTIGHETER ELLER RÖRELSEFASTIGHETER

…
9.

Följande är exempel på fastigheter som inte är förvaltningsfastigheter och som därför inte omfattas av denna
standard:
a) …
b) [utgår]
c) …

AVYTTRING

…
67.

Avyttring av en förvaltningsfastighet kan ske genom försäljning eller genom att ingå ett finansiellt leasingavtal.
Datumet för avyttring av förvaltningsfastigheter är det datum då mottagaren får kontroll över förvaltningsfas
tigheten i enlighet med kraven för att avgöra när ett prestationsåtagande är uppfyllt i IFRS 15. IAS 17 tillämpas
om avyttringen har skett genom att ett finansiellt leasingavtal eller ett sale and leaseback-avtal har ingåtts.
…

70.

Det ersättningsbelopp som ska innefattas i den vinst eller förlust som blir följden när en förvaltningsfastighet
tas bort från balansräkningen fastställs i enlighet med kraven för fastställande av transaktionspriset
i punkterna 47–72 i IFRS 15. Senare ändringar av det uppskattade ersättningsbelopp som ingår i vinsten eller
förlusten ska redovisas i enlighet med kraven för förändringar i transaktionspriset i IFRS 15.
…

IKRAFTTRÄDANDE

…
85E

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkterna 3 b, 9, 67 och 70
ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice
Under rubriken ”Hänvisningar” ska hänvisningarna till IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter utgå och en
hänvisning till IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ska läggas till. Punkterna 13–15, 18–20 och 27 ska ändras och
punkt 28D ska läggas till.
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Redovisning och värdering av avtalsersättning
…
13.

Operatören ska redovisa och värdera intäkter i enlighet med IFRS 15 för de tjänster som utförs. Ersättningens
art är avgörande för dess senare behandling i redovisningen. Den senare redovisningen av ersättning som
erhållits som en finansiell tillgång och som en immateriell tillgång beskrivs närmare i punkterna 23–26 nedan.
Entreprenad- eller uppgraderingstjänster

14.

Operatören ska redovisa entreprenad- eller uppgraderingstjänster enligt IFRS 15.
Ersättning från överlåtaren till operatören

15.

Om operatören utför entreprenad- eller uppgraderingstjänster ska den ersättning som operatören erhållit eller
kommer att erhålla redovisas i enlighet med IFRS 15. Ersättningen kan vara rätten till
a) …
…

18.

Om operatören får betalt för entreprenadtjänsterna delvis genom en finansiell tillgång och delvis genom en
immateriell tillgång måste varje del av operatörens ersättning redovisas separat. Den ersättning som erhållits
eller kommer att erhållas för båda delarna ska redovisas för första gången i enlighet med IFRS 15.

19.

Den typ av ersättning som överlåtaren ger operatören ska fastställas utifrån avtalsvillkoren och,
i förekommande fall, relevant avtalsrätt. Ersättningens art är avgörande för senare redovisning enligt
beskrivningen i punkterna 23–26. Dock ska båda ersättningstyperna klassificeras som avtalstillgångar under
uppförande- eller uppgraderingsperioden i enlighet med IFRS 15.
Förvaltningstjänster

20.

Operatören ska redovisa förvaltningstjänster i enlighet med IFRS 15.
…
Infrastruktur som överlåtaren tillhandahållit operatören

27.

Enligt punkt 11 redovisas infrastruktur som överlåtaren har gett operatören tillgång till för tjänsteavtalet inte
som operatörens materiella anläggningstillgångar. Överlåtaren kan också förse operatören med annat, som
denne kan behålla eller behandla som han vill. Om sådana tillgångar utgör en del av den ersättning som
överlåtaren ska betala för tjänsterna är de inte statliga bidrag enligt definitionen i IAS 20. I stället redovisas de
som en del av transaktionspriset enligt definitionen i IFRS 15.
…

IKRAFTTRÄDANDE

…
28D

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att avsnittet ”Hänvisningar” och
punkterna 13–15, 18–20 och 27 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

SIC-27 Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner som innefattar ett leasingavtal
Under rubriken ”Hänvisningar” ska hänvisningarna till IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter utgå och en
hänvisning till IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ska läggas till. Punkt 8 och avsnittet under ”Ikraftträdande” ska
ändras.
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BESLUT

…
8.

Kraven i IFRS 15 ska tillämpas på fakta och omständigheter i varje enskilt avtal för att fastställa när en avgift
ska redovisas som inkomst som företaget kan komma att erhålla. Faktorer som ska beaktas är om företaget
även fortsättningsvis har ett ansvar, i form av betydande framtida prestationsåtaganden att uppnå ett visst
resultat för att erhålla en avgift, om företaget behåller risker, utformningen av garantivillkor samt risken för att
avgiften måste återbetalas. Indikatorer, vilka var för sig visar att det är olämpligt att redovisa hela arvodet som
inkomst när det erhålls, om det erhålls i samband med uppläggets ingående innefattar
a) …

IKRAFTTRÄDANDE

…
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att avsnittet ”Hänvisningar” och punkt 8
ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.
SIC-32 Immateriella tillgångar – utgifter för webbplats
Under rubriken ”Hänvisningar” ska hänvisningen till IAS 11 Entreprenadavtal utgå och en hänvisning till IFRS 15 Intäkter
från avtal med kunder ska läggas till. Avsnittet under ”Ikraftträdande” ska ändras.
IKRAFTTRÄDANDE

…
IAS 1 (enligt omarbetning 2007) innebar en ändring av terminologin i alla IFRS. Dessutom ändrades punkt 5. 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.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att avsnittet ”Hänvisningar” och punkt 6
ändrades. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 15.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1906
av den 28 oktober 2016
om ändring för tvåhundrafemtiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande
av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida
associerade personer och enheter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva
åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt
artiklarna 7.1 a och 7a.5, och
av följande skäl:
(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning
av penningmedel och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 25 oktober 2016 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra tre uppgifter i den förteckning
över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser. Bilaga I till
förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 28 oktober 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Tillförordnade chefen för tjänsten för utrikespolitiska
instrument

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.
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BILAGA

Under rubriken ”Fysiska personer” i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska identifieringsuppgifterna för följande
poster ändras på följande sätt:
a) ”Mohamed Amin Mostafa. Adress: Via della Martinella 132, Parma, Italien. Födelsedatum: 11.10.1975. Födelseort:
Kirkuk, Irak. Övriga uppgifter: omfattas av administrativa kontrollåtgärder i Italien som enligt planerna ska upphöra
att gälla den 15 januari 2012. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 12.11.2003” ska ersättas med följande:
”Mohamed Amin Mostafa. Födelsedatum: 11.10.1975. Födelseort: Kirkuk, Irak. Nationalitet: Irakisk medborgare.
Adress: Via della Martinella 132, Parma, Italien (hemvist). Övriga uppgifter: omfattas av administrativa
kontrollåtgärder i Italien som enligt planerna ska upphöra att gälla den 15 januari 2012. Dag som avses
i artikel 7d.2 i: 12.11.2003.”
b) ”Hilarion Del Rosario Santos III (alias a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa,
e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titel: Amir. Adress: 50,
Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippinerna. Födelsedatum: 12.3.1966. Födelseort: 686 A. Mabini Street,
Sangandaan, Caloocan City, Filippinerna. Nationalitet: filippinsk. Pass nr: AA780554 (filippinskt pass). Övriga
uppgifter: a) Grundare och ledare av rörelsen Rajah Solaiman Movement och knuten till gruppen Abu Sayyaf Group.
b) frihetsberövad i Filippinerna sedan maj 2011. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 4.6.2008” ska ersättas med följande:
”Hilarion Del Rosario Santos III (alias a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa,
e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titel: Amir. Adress: 50,
Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippinerna. Födelsedatum: 12.3.1966. Födelseort: 686 A. Mabini Street,
Sangandaan, Caloocan City, Filippinerna. Nationalitet: filippinsk. Pass nr: AA780554 (filippinskt pass). Övriga
uppgifter: a) Grundare och ledare av rörelsen Rajah Solaiman Movement och knuten till gruppen Abu Sayyaf Group.
b) frihetsberövad i Filippinerna sedan maj 2011. Dag som avses i artikel 7d.2 i: 4.6.2008.”
c) ”Anas Hasan Khattab (alias a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud). Titel: Amir.
Födelsedatum: 7.4.1986. Födelseort: Damaskus, Syrien. Nationellt identitetsnummer: 00351762055. Dag som avses
i artikel 2a.4 b: 23.9.2014” ska ersättas med följande:
”Anas Hasan Khattab (alias a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud). Titel: Amir.
Födelsedatum: 7.4.1986. Födelseort: Damaskus, Syrien. Nationalitet: Syrisk medborgare. Övriga upplysningar:
Administrativ amir för Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Dag som avses i artikel 7d.2 i: 23.9.2014.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1907
av den 28 oktober 2016
om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),
med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad
frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och
av följande skäl:
(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsför
handlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från
tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU)
nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag
som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.
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BILAGA
Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nummer

Kod för tredjeland ( )

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

118,3

ZZ

118,3

0707 00 05
0709 93 10

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

147,7

ZZ

147,7

MA

91,2

TR

154,4

ZZ

122,8

AR

46,2

CL

67,0

IL

44,6

TR

98,6

UY

84,6

ZA

65,7

ZZ

67,8

BR

298,0

PE

321,1

TR

142,4

ZA

228,5

ZZ

247,5

AR

260,6

AU

218,6

BR

119,9

CL

139,2

NZ

135,2

ZA

131,7

ZZ

167,5

CN

58,1

TR

154,7

ZA

164,5

ZZ

125,8

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater
vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt
ursprung”.
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/1908
av den 28 oktober 2016
om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien
i Republiken Moldavien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 27 september 2010 antog rådet beslut 2010/573/Gusp (1).

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2010/573/Gusp bör de restriktiva åtgärderna mot ledarna i regionen
Transnistrien i Republiken Moldavien förlängas till och med den 31 oktober 2017. Rådet kommer att göra en
översyn av situationen när det gäller de restriktiva åtgärderna efter sex månader.

(3)

Beslut 2010/573/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 4.2 i beslut 2010/573/Gusp ska ersättas med följande:
”2.
Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 oktober 2017. Det ska ses över fortlöpande. Det ska vid behov
förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppfyllts.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.
På rådets vägnar
M. LAJČÁK

Ordförande

(1) Rådets beslut 2010/573/Gusp av den 27 september 2010 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken
Moldavien (EUT L 253, 28.9.2010, s. 54).
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RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1909
av den 28 oktober 2016
om de finansiella bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska
utvecklingsfonden, inbegripet den tredje delbetalningen för 2016
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat
i Cotonou den 23 juni 2000 (1), i ändrad lydelse (nedan kallat AVS-EU-partnerskapsavtalet),
med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater,
församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för
perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de
utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är
tillämplig (2) (nedan kallat det interna avtalet), särskilt artikel 7.2,
med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska
utvecklingsfonden (3) (nedan kallad budgetförordningen för elfte EUF), särskilt artikel 21.5,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 52 i budgetförordningen för elfte EUF skickade Europeiska investeringsbanken (EIB) den
28 juli 2016 sina uppdaterade beräkningar av åtaganden och betalningar för de instrument som den förvaltar till
kommissionen.

(2)

Enligt artikel 22.1 i budgetförordningen för elfte EUF ska en infordran av bidrag i första hand gälla belopp som
fastställts för tidigare Europeiska utvecklingsfonder (EUF). Följaktligen bör bidrag infordras inom ramen för
tionde EUF.

(3)

Rådet antog den 24 november 2015, på kommissionens förslag, ett beslut om att fastställa taket för det årliga
beloppet för medlemsstaternas bidrag till Europeiska utvecklingsfonden för 2016 till 3 450 000 000 EUR för
kommissionen och till 150 000 000 EUR för Europeiska investeringsbanken.

(4)

Genom beslut 2013/759/EU (4) av den 12 december 2013 om övergångsåtgärder för förvaltningen av EUF från
den 1 januari 2014 till ikraftträdandet av elfte Europeiska utvecklingsfonden föreskrivs ett överbryggningsanslag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De bidrag till Europeiska utvecklingsfonden som varje medlemsstat ska betala in till Europeiska kommissionen och
Europeiska investeringsbanken inom ramen för den tredje delbetalningen för 2016 anges i tabellen i bilagan till detta
beslut.
Betalningar av dessa bidrag får kombineras med justeringar till följd av genomförandet av avdraget av de anslagna
medlen inom ramen för överbryggningsanslaget, i enlighet med den justeringsplan som överlämnades av varje
medlemsstat till kommissionen vid antagandet av den tredje delbetalningen för 2015.
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.
EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.
Rådets beslut 2013/759/EU av den 12 december 2013 om övergångsåtgärder för förvaltningen av EUF från den 1 januari 2014 till
ikraftträdandet av elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUT L 335, 14.12.2013, s. 48).
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Artikel 2
Detta beslut träder ikraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.
På rådets vägnar
M. LAJČÁK

Ordförande
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BILAGA

Tredje delbetalningen 2016 (EUR)
Medlemsstater

Bidragsnyckel
tionde EUF %

Betalning till EIB tionde
EUF

Betalning till kommis
sionen tionde EUF

Totalt

Belgien

3,53

1 765 000,00

24 710 000,00

26 475 000,00

Bulgarien

0,14

70 000,00

980 000,00

1 050 000,00

Tjeckien

0,51

255 000,00

3 570 000,00

3 825 000,00

Danmark

2,00

1 000 000,00

14 000 000,00

15 000 000,00

Tyskland

20,50

10 250 000,00

143 500 000,00

153 750 000,00

Estland

0,05

25 000,00

350 000,00

375 000,00

Irland

0,91

455 000,00

6 370 000,00

6 825 000,00

Grekland

1,47

735 000,00

10 290 000,00

11 025 000,00

Spanien

7,85

3 925 000,00

54 950 000,00

58 875 000,00

Frankrike

19,55

9 775 000,00

136 850 000,00

146 625 000,00

Italien

12,86

6 430 000,00

90 020 000,00

96 450 000,00

Cypern

0,09

45 000,00

630 000,00

675 000,00

Lettland

0,07

35 000,00

490 000,00

525 000,00

Litauen

0,12

60 000,00

840 000,00

900 000,00

Luxemburg

0,27

135 000,00

1 890 000,00

2 025 000,00

Ungern

0,55

275 000,00

3 850 000,00

4 125 000,00

Malta

0,03

15 000,00

210 000,00

225 000,00

Nederländerna

4,85

2 425 000,00

33 950 000,00

36 375 000,00

Österrike

2,41

1 205 000,00

16 870 000,00

18 075 000,00

Polen

1,30

650 000,00

9 100 000,00

9 750 000,00

Portugal

1,15

575 000,00

8 050 000,00

8 625 000,00

Rumänien

0,37

185 000,00

2 590 000,00

2 775 000,00

Slovenien

0,18

90 000,00

1 260 000,00

1 350 000,00

Slovakien

0,21

105 000,00

1 470 000,00

1 575 000,00

Finland

1,47

735 000,00

10 290 000,00

11 025 000,00

Sverige

2,74

1 370 000,00

19 180 000,00

20 550 000,00

Förenade kungariket

14,82

7 410 000,00

103 740 000,00

111 150 000,00

100,00

50 000 000,00

700 000 000,00

750 000 000,00

Totalt EU-27
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1910
av den 28 oktober 2016
om likvärdigheten mellan vissa tredjeländers rapporteringskrav avseende betalningar till offentliga
myndigheter och kraven i kapitel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernre
dovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och
om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (1), särskilt artikel 47,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering
av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
och om ändring av direktiv 2001/34/EG (2), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med den likvärdighetsbedömning som föreskrivs i artikel 46 i direktiv 2013/34/EU är att minska den
administrativa bördan och undvika dubbelrapportering för större företag och alla företag av allmänt intresse som
är verksamma inom utvinningsindustrin eller inom avverkning av primärskog och som upprättar och offentliggör
rapporter om betalningar till offentliga myndigheter i enlighet med artikel 42 i direktiv 2013/34/EU. I enlighet
med artikel 6 i direktiv 2004/109/EG måste emittenter som är verksamma inom utvinningsindustrin eller inom
avverkning av primärskog också årligen upprätta en rapport om betalningar som gjorts till offentliga myndigheter
i enlighet med kapitel 10 i direktiv 2013/34/EU.

(2)

Enligt artikel 46 i direktiv 2013/34/EU undantas företag som är verksamma inom utvinningsindustrin och
företag som är verksamma inom avverkning av primärskog från kraven i kapitel 10 i direktiv 2013/34/EU på att
upprätta och offentliggöra en rapport om betalningar till offentliga myndigheter om de offentliggör betalningarna
i fråga enligt likvärdiga rapporteringskrav i enlighet med rättsliga skyldigheter i tredje land. En sådan rättslig
skyldighet kan i praktiken slå mot ett moderföretag genom dess dotterföretag. I så fall rapporterar företagen de av
sina betalningar som omfattas av de rättsliga rapporteringskraven i vissa tredjeländer enligt dessa tredjeländers
rapporteringskrav, där dessa fastställts som likvärdiga. För alla övriga betalningar rapporterar företagen enligt
relevanta krav i unionslagstiftningen. Berörda företag är fortfarande skyldiga att offentliggöra rapporten enligt
lagen i respektive medlemsstat, i enlighet med kapitel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG (3)
och respektera eventuella tidsfrister som medlemsstaterna fastställt vad gäller allmänhetens tillgång till handlingar.

(3)

Tredjeländers rapporteringskravs likvärdighet bör bedömas i förhållande till de kriterier som anges i artikel 46.3
i direktiv 2013/34/EU. Kriterierna avser framför allt målföretag, målmottagare av betalningar, beaktade
betalningar, fördelning av beaktade betalningar, uppdelning av beaktade betalningar, mekanismer som utlöser
rapportering på konsoliderad nivå, rapporteringsmedium, rapporteringsfrekvens samt åtgärder för att motverka
skatteundandragande.

(4)

Kanada har antagit krav på rapportering om betalningar till offentliga myndigheter (Extractive Sector Transparency
Measures Act av den 22 juni 2015 och tillhörande tekniska specifikationer för rapporteringen). Med beaktande av
kriterierna i artikel 46.3 i direktiv 2013/34/EU leder dessa rapporteringskrav till faktiska resultat som är
likvärdiga med bestämmelserna i kapitel 10 i direktiv 2013/34/EU och i artikel 6 i direktiv 2004/109/EG. Dessa

(1) EUT L 182, 29.6.2013, s. 19.
(2) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs
i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11).
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rapporteringskrav riktar sig enbart till företag och emittenter som är verksamma inom utvinningsindustrin. Det
bör därför konstateras att de krav som gäller i Kanada med avseende på företags och emittenters rapportering av
betalningar som gjorts till offentliga myndigheter endast bör anses likvärdiga med kraven i kapitel 10
i direktiv 2013/34/EU när det gäller verksamhet inom utvinningsindustrin.
(5)

Den regelbundna översyn av rapporteringskraven avseende betalningar till offentliga myndigheter i tredjeländer
som omfattas av detta beslut påverkar inte kommissionens möjlighet att företa en särskild översyn om händelse
utvecklingen gör det nödvändigt för kommissionen att på nytt bedöma den likvärdighet som följer av detta
beslut. En sådan omprövning kan leda till att detta beslut upphävs.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom
artikel 50.1 i direktiv 2013/34/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I enlighet med artikel 47 i direktiv 2013/34/EU och artikel 6 i direktiv 2004/109/EG ska de rapporteringskrav för de
tredjeländer som förtecknas i bilagan till det här beslutet som gäller företag och emittenter som är verksamma inom
utvinningsindustrin enligt artikel 41.1 i direktiv 2013/34/EU anses vara likvärdiga med kraven i kapitel 10
i direktiv 2013/34/EU när det gäller betalningar till offentliga myndigheter.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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