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Høringsuttalelse - høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard
Finans Norge viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) av 02.04.14 der det var vedlagt
et forslag til ny norsk regnskapsstandard.
Målgruppen for standarden er gruppen øvrige foretak. Øvrige foretak er hovedsakelig
foretak som ikke er børsnoterte og som heller ikke er små foretak etter regnskapsloven
§ 1-6. Standarden skal erstatte alle eksisterende norske regnskapsstandarder med unntak av
NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.
NRS har ved utarbeidelsen av ny norsk regnskapsstandard tatt utgangspunkt i IFRS for SMEs
som IASB publiserte i 2009. Det er imidlertid gjort tilpasninger slik at standarden skal være i
samsvar med gjeldende norsk regnskaps- og aksjelovgivning. Særlig er det gjort tilpasninger
til lov om årsregnskap mv., da flere av bestemmelsene i IFRS for SMEs er i strid med
regnskapsloven. Det er også foretatt endringer i forhold til IFRS for SMEs på områder hvor
det har vært mulig og ønskelig å videreføre gjeldende norsk god regnskapsskikk for å
redusere overgangsutgifter. Videre har NRS hatt stort fokus på å oppnå forenklinger, ikke
minst knyttet til omfanget av noteopplysninger.
Finans Norge stiller seg positiv til det pågående arbeidet med å gjennomgå norsk god
regnskapsskikk med sikte på å utarbeide en ny regnskapsstandard som er tilpasset gruppen
øvrige foretak. Etter vår oppfatning er det fornuftig å erstatte gjeldende fragmenterte
standardsamling, som består av en rekke endelige og foreløpige standarder, flere
veiledninger mm., med en samlet standard. Dette vil bidra til at vi får en mer oversiktlig
oppstilling av norsk god regnskapsskikk.
NRS har etter at IFRS-forordningen kom i 2005 ikke lenger vært standardsetter for
børsnoterte foretak. Til tross for dette, har de norske regnskapsstandardene blitt

harmonisert mot full IFRS. IFRS for SMEs er utarbeidet spesielt for foretak som ikke er
børsnoterte. Finans Norge vurderer det som hensiktsmessig at ny norsk regnskapsstandard
baseres på denne standarden. Forslaget fra NRS utgjør slik vi ser det et godt grunnlag for å
forbedre regnskapsutarbeidelsen for gruppen øvrige foretak. Det foreligger ikke forhold av
vesentlig karakter som det fra vårt ståsted er behov for å be om blir endret.
Med vennlig hilsen
Finans Norge
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