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Veiledning 
 

Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk  
 

(August 2007, endret desember 2011) 
 

1. Innledning 
Dette notatet omhandler enkelte områder som ikke er regulert av norske regnskapsstandarder, og 
der det er mulighet for samordning av regnskapsmessig løsning mellom regnskaper som 
avlegges etter regnskapsloven kapittel 3-7 og regnskaper som avlegges etter de internasjonale 
regnskapsreglene (IFRS). 
 
Flere av de løsninger som følger av IFRS og som beskrives nedenfor er innenfor 
vurderingsreglene i regnskapsloven kapittel 4 og 5 og kan anvendes av alle foretak som avlegger 
regnskap etter regnskapsloven kapittel 3-7. 

 

2. Samordningsmuligheter for varige driftsmidler 
 
2.1. Innledning 
En samordning av avskrivingsplanen mellom selskapsregnskaper etter regnskapsloven kapittel 3-
7 og konsernregnskapet etter IFRS vil være en tilpasning som må skje innenfor eksisterende 
norsk god regnskapsskikk. Dersom samordning fører til endring av praksis, skal endringen 
regnskapsføres i samsvar med NRS 5. 
 
2.2 Verdiregulering 
IAS 16 tillater verdiregulering av varige driftsmidler til virkelig verdi. IFRS 1 gir også adgang til 
å bruke virkelig verdi i åpningsbalansen som kost etter IAS 16 og i begrenset grad også etter IAS 
38. Verdiregulering tillates ikke i selskapsregnskaper avlagt etter regnskapsloven kapittel 3-7. 
Dette innebærer at foretak som har valgt verdireguleringsmodellen etter IAS 16 eller virkelig 
verdi etter IFRS 1, ikke kan oppnå en samordnet vurdering etter de to regnskapsregimene. 
 
2.3 Dekomponering 
IAS 16 kan ha en annen vurderingsenhet for avskrivinger enn regnskapsloven kapittel 4 og 5. 
Enkelte driftsmidler dekomponeres og komponentene avskrives hver for seg. Dekomponering er 
lite utbredt i norsk praksis, men er tillatt etter regnskapsloven. I mange tilfeller vil 
dekomponering sågar være nødvendig også etter regnskapsloven, for eksempel for et 
anleggsmiddel som er sammensatt av større komponenter med betydelig forskjellig 
avskrivingstid. 
 
Dette innebærer at foretakene kan oppnå samordnet vurdering etter de to regnskapsregimene. En 
overgang til dekomponering i selskapsregnskaper etter regnskapsloven kapittel 3-7 skal 
behandles som estimatendring og virkningen kan regnskapsføres på to måter: 
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1. Estimatendringen resultatføres i den perioden endringen gjøres 
2. Estimatendringen fordeles over gjenværende levetid (knekk i kurven) 

 
2.4 Restverdi 
Etter IAS 16 skal restverdi tas hensyn til i avskrivingsplanen for driftsmidler og vurderes årlig til 
salgsverdien på balansedagen (som utrangert). Også restverdivurdering kan samordnes mellom 
de to regnskapsregimene. Dersom restverdi endres i avskrivingsplanen i selskapsregnskaper som 
avlegges etter regnskapsloven kapittel 3-7 behandles dette som estimatendring. Endringen kan 
regnskapsføres på to måter, jf. beskrivelsen i punkt 2.3. 
 
2.5 Utnyttbar levetid 
Etter IAS 16 skal driftsmidler avskrives over forventet utnyttbar levetid (brukstid) etter en 
fornuftig avskrivingsplan. Etter regnskapsloven skal driftsmidler avskrives over økonomisk 
levetid etter en fornuftig avskrivingsplan. I utgangspunktet er det ingen forskjell på de to 
begrepene. Selskaper som har endret avskrivingsperioden ved implementering av IFRS må 
behandle dette som estimatendring og regnskapsføring kan skje på to måter, jf beskrivelsen i 
punkt 2..3. 
 
2.6 Balanseføring av låneutgifter 
IAS 23(R) Låneutgifter omhandler behandlingen av låneutgifter. Standarden krever at 
låneutgifter som er direkte knyttet til kvalifiserende eiendeler skal balanseføres som en del av 
anskaffelseskost på den aktuelle eiendelen. Kvalifiserende eiendeler er definert som eiendeler 
som krever en lang periode for å bli klar for påtenkt bruk eller salg.  
 
Regnskapsloven § 5-3 1. ledd bestemmer at anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost er nærmere definert i § 5-4 som enten kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter 
(ved kjøp) eller variable og faste tilvirkningskostnader (ved tilvirkning).  
 
Regnskapsloven § 5-4 3. ledd tillater kostnadsføring av finansieringsutgifter på kapital som kan 
knyttes til tilvirkning av et anleggsmiddel. Denne bestemmelsen gir en valgadgang og ikke en 
plikt. Regnskapsloven representerer således ingen hindring for at man kan samordne den 
regnskapsmessige behandlingen etter regnskapsloven kapittel 5 med løsningen innenfor IFRS. 
Også overgangsregelen i IAS 23.27 kan samordnes. 
 
2.7 Behandling av etterfølgende utgifter 
Når det gjelder regnskapsmessig behandling av vedlikehold og påkostning, så har norsk praksis i 
stor grad vært å kostnadsføre dette i den grad det ikke øker kapasiteten på anleggsmidlet eller 
medfører at anleggsmidlet fremstår i en bedre stand enn det relative standardnivået når 
anleggsmidlet ble anskaffet. Behandlingen har også i stor grad vært påvirket av de skattemessige 
reglene på området. 
 
Hovedregelen under IAS 16 er at anleggsmidlet skal dekomponeres, slik at ved utskiftninger av 
komponenter fjerner man den utskiftede komponenten fra anleggsregisteret og balansefører den 
nye som ved anskaffelse av anleggsmiddel. Eventuell resterende balanseført verdi på den gamle 
komponenten skal kostnadsføres på utskiftingstidspunktet gjennom en gevinst- og tapsberegning. 
 
I de tilfeller der man ikke har foretatt tilstrekkelig dekomponering, og man derfor ved 
utskiftningen ikke klarer å identifisere den historiske kostprisen for den utskiftede komponenten, 
må utskiftingen innenfor IFRS regnskapsføres etter IAS 16.70. Dette innebærer at man bruker 
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kostprisen på erstatningskomponenten som kostpris på den utskiftede komponenten. Deretter 
justeres denne kostprisen med akkumulerte avskrivinger for å komme frem til et estimat på 
resterende regnskapsmessig verdi på utskiftingstidspunktet. 
 
Løsningene etter IAS 16 som er beskrevet ovenfor anses å være innenfor det som er tillatt etter 
god regnskapsskikk. 
 
2.8 Forsikringsoppgjør 
Norsk praksis for behandling av forsikringsoppgjør er å se forsikringsbeløpet og nedskrivingen 
av den skadede eller tapte eiendelen i sammenheng, slik at man foretar en nettoføring av gevinst 
eller tap. 
 
Etter IAS 16 er nedskriving, relaterte erstatninger knyttet til nedskrivinger, og etterfølgende 
nyanskaffelse av nedskrevet eiendel separate økonomiske hendelser som skal regnskapsføres 
hver for seg. Dette innebærer at man først foretar en fraregning av den tapte eiendelen med 
tilhørende kostnadsføring over resultatet, jf det som er beskrevet i forrige punkt. Deretter foretar 
man inntektsføring av forsikringsutbetalingen når man har opptjent rett til denne. Inntekten 
klassifiseres som Annen driftsinntekt og skal spesifiseres i note. Til slutt regnskapsføres 
anskaffelsen av erstatningseiendel som en vanlig anskaffelse av varig driftsmiddel. 
 
Løsningen etter IAS 16 anses å være innenfor god regnskapsskikk. 
 

3. Egenkapitalelementet i kontantstrømsikring 
Kontantstrømssikring innebærer å sikre eksponeringen for svingninger i kontantstrømmer som 
kan henføres til en bestemt risiko og som vil påvirke resultatregnskapet. Eksponeringen kan 
skyldes karakteristika ved en allerede regnskapsført eiendel eller gjeld, slik som fremtidige 
rentebetalinger på gjeld med flytende rente, eller en fremtidig transaksjon, slik som forventet 
kjøp eller salg. 
 
IAS 39 inneholder regler for regnskapsføring av kontantstrømssikring. Disse reglene innebærer 
at sikringsinstrumentet vurderes i tråd med de vanlige vurderingsreglene, slik at for eksempel 
derivater som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. De gevinster og tap som følger av 
vurderingen og som representerer en effektiv sikring, skal føres direkte mot egenkapitalen. 
Enhver ineffektivitet ved sikringen må resultatføres i perioden. Det samme gjelder eventuell del 
av derivatets verdiendring som er ekskludert fra måling av sikringseffektivitet slik som for 
eksempel opsjonens tidsverdi og terminkontrakters termintillegg og -fradrag. 
 
I kontantstrømssikring er sikringsobjektet fremtidige kontantstrømmer som ikke er 
regnskapsført. Ved kontantstrømssikring innebærer sikringsføringen ingen regnskapsføring av 
sikringsobjektet som følge av at sikringsrelasjonen etableres. Sikring av bindende avtale om å 
kjøpe eller selge en eiendel til en fastsatt pris, regnskapsføres som kontantstrømssikring selv om 
foretaket gjennom den avtalte pris er eksponert for endringer i virkelig verdi og ikke for 
endringer i kontantstrømmer. Denne løsningen er valgt for å unngå å regnskapsføre rettighet eller 
forpliktelse som er av en type som ellers ikke ville vært regnskapsført. 
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Sammenstilling i resultatregnskapet oppnås ved at sikringsinstrumentets verdiendringer flyttes 
fra egenkapitalen når sikringsobjektet regnskapsføres:  

- Som en justering av anskaffelseskost når sikringsobjektet er en fremtidig transaksjon som 
resulterer i regnskapsføring av en eiendel eller gjeld. 

- Som en justering av den resultatposten som sikringen gjelder når sikringsobjektet er en 
fremtidig transaksjon som resultatføres direkte. 

I førstnevnte tilfelle vil sikringsinstrumentets verdiendring som er ført mot egenkapitalen, bli 
resultatført sammen med sikringsobjektet enten gjennom amortisering, avskriving, som 
vareforbruk eller som gevinst/tap ved salg eller ved at kriteriene for føring ut av balansen for 
øvrig er oppfylt. 
 
Hensikten med denne formen for sikringsføring er å oppnå sammenstilling i resultatregnskapet 
av gevinster og tap hos sikringsinstrument og -objekt, samtidig som egenkapitalen til enhver tid 
reflekterer den økonomiske verdi av de sikringstransaksjoner som er inngått. Derivater 
tilfredsstiller IFRS sin definisjon av å være eiendeler og forpliktelser og skal regnskapsføres 
tilsvarende når foretaket er part i de rettigheter og plikter som følger av de inngåtte 
derivatkontrakter. Motposten føres mot egenkapitalen i påvente av sammenstilling i 
resultatregnskapet ved regnskapsføring av sikringsobjektet. Den forpliktelse som følger av en 
negativ utvikling i derivatets underliggende, skal balanseføres. Den negative verdien 
representerer en forpliktelse som kan forventes å innebære en fremtidig avgivelse av økonomiske 
ressurser og skal følgelig redusere egenkapitalen i stedet for balanseføring som eiendel. 
Motposten er ingen eiendel, da den ikke representerer en rettighet som kan forventes å innebære 
en fremtidig økonomisk fordel for foretaket. 
 
Regnskapslovens adgang til å fravike kongruensprinsippet når det er i samsvar med god 
regnskapsskikk, åpner for løsningen i IAS 39 hvor sikringsinstrumentets verdiendring føres 
direkte mot egenkapitalen. Løsningen anses derfor å være forenlig med god regnskapsskikk i 
Norge. Urealiserte tap og gevinster skal i så fall føres mot opptjent egenkapital. 
 
Ovenstående ble opprinnelig utarbeidet i november 2002 som en del av NRS(D) 
Regnskapsføring av finansielle instrumenter. 
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