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1.0 Innledning 
 
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet et forslag til ny norsk regnskapsstandard. Standarden 
har fått navnet «norsk regnskapsstandard», og benevnes videre i høringsdokumentet ny NRS. 
Målgruppen for standarden er gruppen øvrige foretak. Litt enkelt sagt er dette alle foretak som ikke er 
børsnoterte og som ikke er ”små foretak” etter rskl. § 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. For små foretak og ideelle organisasjoner vil egne 
regnskapsstandarder bli videreført. Struktur og sammenheng mellom disse standardene og ny norsk 
regnskapsstandard vil bli vurdert av NRS.   
 
I 2008 vedtok NRS følgende strategi for standardsetting for øvrige foretak: 
 

- ”Utviklingen av en SME-standard i regi av IASB vil følges nøye, og løsningene i denne vil tas 
i betraktning ved utvikling av GRS. Vedtakelse av en IFRS SME-standard som imøtekommer 
behovene til gruppen øvrige foretak, vil på noe lengre sikt være grunnlaget for norske 
regnskapsstandarder enten gjennom konvergering, ren oversettelse eller annen 
implementering. Denne vurderingen må ta hensyn til utbredelsen av IFRS SME i andre land.  

- Konvergeringen mellom de norske standardene og IFRS/IFRS SME vil være en prosess som 
tar noe tid. I mellomperioden må eksisterende standarder vedlikeholdes, og det må vurderes 
om det må gjøres endringer i regnskapsstandardene som følge av lovendringer.  

- Videreutvikling av eksisterende standarder vil følge to overordnede målsettinger: i) fjerne 
ubegrunnede avvik mot IFRS/ IFRS SME, og ii) gjennomføre ønskelige og forsvarlige 
forenklinger. Når de to målsettingene er motstridende, bør forenklingsmålsettingen ha 
forrang. Utviklingen av norske regnskapsstandarder skal ta hensyn til de belastninger som 
endringer i regelverk betyr for foretakene som skal følge det. Utviklingen skal også tilpasses 
de ressurser NRS har til rådighet. Dagens praksis vil tillegges vekt ut fra at en 
kostnad/nyttevurdering og vil kunne gi andre regnskapsmessige løsninger for gruppen øvrige 
foretak enn for de børsnoterte foretakene. I tillegg til videreutvikling av eksisterende 
standarder vil stiftelsen vurdere om det bør utvikles nye standarder på områder som ikke er 
regulert i eksisterende standarder”.  

 
I november 2012 besluttet NRS å legge IFRS for SMEs til grunn for utarbeiding av en egen 
selvstendig regnskapsstandard for øvrige foretak. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for arbeidet: 
 
- Det tas utgangspunkt i gjeldende IFRS for SMEs (slik den ble utgitt av IASB i juli 2009) 
- Standarden oversettes til norsk 
- Standarden tilpasses slik at den passer for norske foretak, og slik at den er i samsvar med 

gjeldende norsk aksje- og regnskapslovgivning 
- Forenklinger av notekravene så langt dette er mulig innen gjeldende og foreslått lovgivning 
- Forenklinger utover dette skal også tilstrebes, men som hovedregel skal løsningene som er valgt i 

IFRS for SMEs kunne velges, inklusiv regler som ikke følger av gjeldende NRS, forutsatt at de 
ikke er i strid med regnskapsloven  

- Gjeldende norsk god regnskapsskikk forsøkes innarbeidet så langt det er mulig/ønskelig for å 
unngå unødvendige overgangsutgifter 

- Standarden skal være en selvstendig standard 
- Det skal fremgå av standarden hvilke avvik det er i forhold til IFRS for SMEs 
- Det vil fortsatt være en egen standard for små foretak (NRS 8). Det vil på sikt bli vurdert om NRS 

8 skal baseres på standarden for øvrige foretak, men forenkles ytterligere også i forhold til 
gjeldende NRS 8 

- Arbeidet skal løpende forankres hos brukerne for eksempel gjennom rundebordskonferanser, 
foreløpige høringer mv. 
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2.0 Hvorfor en ny norsk regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs nå? 
 
NRS har gjennom alle sine 25 år som norsk standardsetter sett hen til internasjonal standardsetting. 
Fram til IFRS-forordningen kom i 2005, utarbeidet NRS standarder for alle foretak, også de 
børsnoterte. Behovene til regnskapsbrukerne i de børsnoterte foretakene ble sterkt vektlagt, herunder 
behovet for sammenlignbare regnskaper over landegrensene. Etter at IFRS-forordningen kom i 2005, 
har ikke NRS lenger vært standardsetter for børsnoterte foretak. Til tross for dette, har man 
harmonisert mot full IFRS. Dette har blant annet hatt bakgrunn i et ønske om at det ikke skal være for 
ressurskrevende å omarbeide selskapsregnskaper utarbeidet etter god regnskapsskikk ved 
innarbeidelse i konsernregnskap utarbeidet etter full IFRS. Det ble utarbeidet en forskrift om forenklet 
IFRS som skulle ivareta behovene til selskaper som avla selskapsregnskap etter god regnskapsskikk, 
men som inngikk i konserner som avla konsernregnskap etter full IFRS. Manglende vedlikehold av 
denne forskriften gjorde likevel at NRS fortsatte sin harmonisering mot full IFRS. En annen grunn til 
harmoniseringen mot full IFRS, var at det ikke fantes noen standard for øvrige foretak å harmonisere 
mot. 
 
Harmonisering mot full IFRS og IFRS for SMEs kombinert med en målsetting om forenkling, slik 
strategien vedtatt i 2008 la opp til, har gjort standardsettingsarbeidet vanskelig. 
 
I juli 2009 kom IFRS for SMEs. NRS foretok en vurdering av om standarden imøtekom behovene for 
øvrige foretak, og kom til at det gjorde den. Det er satt i gang et arbeid for å oppdatere forskriften om 
forenklet IFRS, og for å legge til rette for enklere fremtidig vedlikehold av denne forskriften. NRS 
mener derfor at forutsetningene er tilstede for harmonisering mot IFRS for SMEs i stedet for full 
IFRS. En standard så lik som mulig IFRS for SMEs oppfattes som ønskelig fordi internasjonal 
sammenlignbarhet anses viktig også for øvrige foretak. Det forventes at dette på sikt vil lette 
standardsettingen i Norge, da NRS vil ha tilgang til en oppdatert internasjonal regnskapsstandard. 
Regnskapsmiljøet i Norge er for lite til å vedlikeholde et regelverk som kun gjelder i Norge, og det er 
behov for å støtte seg til internasjonale regnskapsmiljøer. Undervisningsinstitusjonene forventes også 
å bruke mindre ressurser til undervisning når standardene for børsnoterte foretak og øvrige foretak blir 
mer like, og i utgangspunktet har basis i samme rammeverk.  
 
Nytt regnskapsdirektiv skal være implementert i norsk rett innen juli 2015. Det har vært hevdet at det 
ville være naturlig om arbeidet med en ny norsk regnskapsstandard avventet dette lovarbeidet. NRS 
har imidlertid sett et behov for opprydding og gjennomgang av dagens norske regnskapsstandarder 
allerede nå. Arbeidet med norsk regnskapsstandard har gitt innsikt i de beskrankninger regnskapsloven 
setter for full harmonisering med IFRS for SMEs, noe som forventes å kunne gi nyttige innspill til 
lovarbeidet som skal gjennomføres. 
 
3.0 Tilpasninger av IFRS for SMEs til norske forhold 
 
Ny NRS er tilpasset slik at det tas hensyn til gjeldende norsk aksje- og regnskapslovgivning. Særlig er 
det foretatt tilpasninger til regnskapsloven, da flere av bestemmelsene i IFRS for SMEs er i strid med 
loven. Det vises til punkt 6.0 nedenfor for en nærmere redegjørelse. Videre er det foretatt endringer i 
forhold til IFRS for SMEs der hvor det har vært mulig og ønskelig å videreføres dagens norsk god 
regnskapsskikk for å redusere overgangsutgifter. Disse endringene i IFRS for SMEs er markert med en 
«N» i ny NRS.  Bestemmelsene i IFRS for SMEs som ikke kan eller ønskes innført i Norge, er merket 
som «Utgår». 
 
En sentral problemstilling ved utforming av ny NRS har vært hvorledes det balanseorienterte 
rammeverket i IFRS for SMEs (se kapittel 2 og 10 i standarden) kan kombineres med regnskapslovens 
grunnleggende prinsipper i lovens kapittel 4.  I ny NRS er reglene i IFRS for SMEs innført, samtidig 
som standarden klargjør at regnskapslovens grunnleggende prinsipper skal legges til grunn ved 
eventuelle konflikter.  Vi antar imidlertid at de to utgangspunktene normalt ikke vil gi forskjellige 
regnskapsmessige løsninger, og enkelte konflikter er eksplisitt løst i standardens kapittel 3-35. 
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Gjennomgående innebærer dette at de periodiseringsløsninger som hittil har vært anvendt, for 
eksempel regnskapsføring av utbytte og offentlig tilskudd, er videreført fra GRS til ny NRS.  Se 
nærmere kommentarene til kapittel 2 i høringsbrevets punkt 6.0. 
 
Begrepsapparatet i IFRS for SMEs er i all hovedsak foreslått innført i ny NRS. Dette fører til at det på 
noen få områder, som det nye begrepet totalresultat, jf punkt 6.0, omtale av kapittel 3 og 5, vil bli 
språklige endringer, men uten at dette medfører endringer av regnskapsføringen.  
 
4.0 Litt om IFRS for SMEs 
 
IFRS for SMEs ble utgitt av IASB i juli 2009. Det er en stand-alone standard, i betydning at den skal 
være uavhengig av full IFRS. Den er beregnet på små og mellomstore foretak, som er de som ikke er 
av allmenn interesse. Et hovedpoeng med IFRS for SMEs er at den er utarbeidet for foretak som ikke 
er børsnoterte og med stor vekt på at de som bruker regnskapene har andre behov enn brukerne av 
regnskap i børsnoterte foretak.  
 
IFRS for SMEs er relativt kortfattet sammenlignet med full IFRS og består av 35 kapitler fordelt på 
230 sider. Standarden har vedlegg i form av basis for conclusions, eksempelregnskap og en 
notesjekkliste. Generelt så er IFRS for SMEs skrevet på et enklere språk og inneholder mindre 
veiledning enn full IFRS. 
 
IASB har gjennomgått standarden for å vurdere eventuelle problemstillinger som har oppstått etter 
implementeringen og om løsninger i nye og endrede IFRS-standarder skal innarbeides. I oktober 2013 
utga IASB et høringsutkast til endringer i IFRS for SMEs, med høringsfrist 3. mars 2014. I dette 
høringsutkastet fra IASB er det foretatt få vesentlige endringer i forhold til gjeldende standard. Ett 
unntak fra dette gjelder kapittel 29 om resultatskatt, som i IFRS for SMEs (2009) er basert på et 
høringsutkast som aldri ble vedtatt av IASB. I høringsutkastet har derfor IASB foretatt endringer slik 
at kapitlet i det alt vesentligste er i samsvar med IAS 12. Øvrige endringer består av endringer av noen 
få bestemmelser i utvalgte kapitler og i mange tilfeller bare språklige endringer. For en fullstendig 
oversikt over foreslåtte endringer henvises det til IASBs hjemmeside1. NRS har avgitt høringssvar, og 
støtter endringsforslagene. 
 
IASB legger opp til at standarden skal gjennomgås hvert tredje år. Ved disse gjennomgangene skal det 
foretas en vurdering av nye og endrede IFRS-standarder og spesifikke problemstillinger som IASB har 
blitt kjent med. 
 
5.0 Nye og endrede løsninger fra IASB  
 
Ny NRS er basert på IFRS for SMEs slik den ble utgitt i 2009. Som hovedregel er endringsforslag i 
IASBs høringsutkast til endret IFRS for SMEs ikke tatt inn i ny NRS. Dette gjelder imidlertid ikke for 
kapittel 29, da det anses lite hensiktsmessig å basere ny NRS på et kapittel som etter all sannsynlighet 
vil bli endret når endret IFRS for SMEs blir utgitt. Dette har også medført en endring i kapittel 19 ved 
at det er tillatt at en eiendel eller forpliktelse ved utsatt skatt som oppstår i forbindelse med en 
virksomhetssammenslutning, kan innregnes og måles i samsvar med kapittel 29, i stedet for til virkelig 
verdi. 
 
De endringsforslag som vil komme fra IASB i forbindelse med planlagt gjennomgang av IFRS for 
SMEs hvert tredje år vil bli vurdert og sendt på høring dersom tilsvarende endringer foreslås i ny NRS. 
 

                                                      
1 http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-October-2013/Documents/ED-IFRS-for-SMEs-October-2013.pdf 
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6.0 Endringer i forhold til dagens norske regnskapsstandarder m.m. 

Nedenfor fremheves de viktigste endringene i høringsutkastet sammenlignet med dagens god norsk 
regnskapsskikk. Utgangspunktet i IFRS for SMEs innebærer blant annet at det innføres en del nye og 
endrede begrep. Standarden inneholder en ordliste, med forklaringer og utdyping av innhold, de ord og 
begreper som er med i ordlisten er markert med fet skrift i standardteksten. 
 
Kapittel 1 – Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard 
 
Kapittel 2 – Begreper og grunnleggende prinsipper 
 

(a) En problemstilling er forholdet mellom IASBs balanseorienterte konseptuelle rammeverk og 
regnskapslovens grunnleggende regnskapsprinsipper, siden dette kan gi forskjellige 
regnskapsmessige løsninger alt etter som hvilket rammeverk som legges til grunn. Siden ny 
NRS er basert på IFRS for SMEs, som bygger på dette balanseorienterte rammeverket, må det 
tas hensyn til dette forholdet i standardsettingen. Denne grunnleggende forskjellen innebærer 
at enkelte krav i IFRS for SMEs kan være i konflikt med regnskapsloven. I ny NRS er dette 
løst gjennom endringer i kapitlene 3 - 35, slik at alle løsninger som foreslås i disse kapitlene er 
vurdert å være i samsvar med regnskapsloven. 

 
Problemstillingen oppstår i de tilfeller en regnskapsprodusent står ovenfor en regnskapsmessig 
problemstilling som er uregulert. Når en regnskapsprodusent, som avlegger finansregnskapet 
etter IFRS for SMEs, skal løse en regnskapsmessig problemstilling som ikke er regulert skal 
kildehierarkiet i IFRS for SMEs kapittel 10 legges til grunn. Nivå to i dette kildehierarkiet 
krever bruk av definisjonene av eiendeler, forpliktelser og egenkapital i kapittel 2. Etter norsk 
god regnskapsskikk skal imidlertid regnskapslovens grunnleggende prinsipper legges til grunn 
når en regnskapsprodusent skal løses en uregulert regnskapsmessig problemstilling. 

 
Siden ny NRS skal baseres på IFRS for SMEs, og regnskapsloven ikke muliggjør at kapittel 2 
innføres uten endringer, har NRS valgt en løsning der kapittel 2 i IFRS for SME oversettes, 
med så få endringer som mulig. Det er gitt en særnorsk regel i kapittel 2 i ny NRS (se nr. 
2.1N), hvor det gis en henvisning til de grunnleggende prinsippene i regnskapslovens kapittel 
4. Nr. 2.1N krever at dersom det er motstrid mellom en løsning som følger av kapittel 2 og de 
grunnleggende regnskapsprinsippene, må den sistnevnte alltid legges til grunn. 
 

(b) I kapittel 2 i ny NRS fremkommer også de kvalitative egenskapene ved informasjonen i et 
finansregnskap. Dette har tidligere ikke vært en del av regnskapsstandardene i Norge, men de 
samme kvalitative egenskapene gjelder også etter dagens god regnskapsskikk. 
 
Den kvalitative egenskapen «verifiserbarhet» fremkommer ikke i kapittel 2. Dette er en del av 
dagens god regnskapsskikk, selv om det ikke er eksplisitt regulert og lovforarbeidene sier lite 
om dette. Verifiserbarhet er derfor ikke eksplisitt innarbeidet i ny NRS. 

 
Kapittel 3 – Presentasjon av et finansregnskap 
 

(a) Totalresultatet foreslås innført som et nytt resultatbegrep i ny NRS, som en følge av den 
internasjonale harmoniseringen som er en målsetning for NRS. Totalresultatet slik det 
defineres i ny NRS består av årsresultatet og andre inntekter og kostnader. Årsresultatet 
fremkommer av resultatregnskapet slik som i dag. Andre inntekter og kostnader skal 
innregnes i den separate oppstillingen av totalresultatet, det vil si utenfor resultatregnskapet. 
Det er relativt få poster som ny NRS krever eller tillater at skal innregnes som andre inntekter 
og kostnader. De aktuelle fremkommer av nr. 5.5N (a), og er: 
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(a) enkelte omregningsdifferanser vedrørende utenlandske datterforetak (se nr. 30.13, nr. 
30.18 (c) og nr. 30.11),  
 

(b) enkelte aktuarmessige gevinster og tap (se nr. 28.24 (b)),  
 

(c) enkelte endringer i den virkelige verdien av sikringsinstrumenter (se nr. 12.22N (a) og 
12.22N (b)), og 

 
(d) enkelte gevinster som oppstår i en virksomhetssammenslutning ved at tidligere 

eierinteresse måles til virkelig verdi (se nr. 14.8 (i) (i) og nr. 19.11N). 
 

  
Som et alternativ til å presentere andre inntekter og kostnader i en separat oppstilling av 
totalresultatet, kan et foretak presentere disse postene i egenkapitalnoten (nr. 3.17N). Dersom 
foretaket velger å presentere endringer i egenkapitalen i en egenkapitalnote skal den samlet 
inneholde både de opplysningene som kreves i en separat oppstilling av totalresultatet i 
henhold til nr. 5.5N og separat oppstilling av endringer i egenkapitalen i henhold til nr. 6.3.   
 
Siden totalresultatet er et nytt begrep for gruppen øvrige foretak, er det lagt inn en fotnote 
første gangen «totalresultatet» og «andre inntekter og kostnader» benyttes i hvert kapittel, som 
gir veiledning til begrepene. 
 
Etter IFRS for SMEs kan totalresultatet vises i én oppstilling som omfatter både postene som 
inngår i resultatregnskapet og andre inntekter og kostnader. Dette er ikke tillatt etter 
Regnskapsloven som krevet at resultatregnskapet vises som én oppstilling uten andre inntekter 
og kostnader. 
 

(b) Årsberetningen og årsregnskapet er to selvstendige dokumenter som skal kunne leses hver for 
seg. I regnskapsloven er det krav om å gi opplysninger i årsberetningen om forutsetningen om 
fortsatt drift, herunder at det skal redegjøres for eventuell usikkerhet ved forutsetningen om 
fortsatt drift. Vi har ingen eksplisitt regulering av dette i dagens regnskapsstandarder, men det 
følger av fanebestemmelsen i rskl. § 7-1 at det også skal gis opplysninger i årsregnskapet i de 
tilfeller det er usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift.  

 
I ny NRS er dette imidlertid regulert, og anses som en presisering av gjeldende rett. 
Vurderingen er videre at dette ikke medfører merarbeid av betydning for 
regnskapsprodusentene, ettersom opplysningene i all hovedsak foreligger i forbindelse med 
utarbeidelse av årsberetningen. 

 
Kapittel 4 – Balanse 
 

(a) Nr. 4.5 (c)N og nr. 4.7 (c)N i ny NRS er deler av en bestemmelse som regulerer 
klassifiseringen av en post som henholdsvis omløpsmiddel eller kortsiktig forpliktelse. 
Bestemmelsene sier at en fordring /forpliktelse utenfor varekretsløpet skal klassifiseres 
som omløpsmiddel / kortsiktig forpliktelse dersom den forfaller innen tolv måneder regnet 
fra balansedagen eller transaksjonstidspunktet.  
 

(b) Nr. 4.7 (d) i IFRS for SMEs krever at en forpliktelse klassifiseres som kortsiktig dersom 
foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette betalingen i en periode på minst tolv 
måneder fra balansedagen. Denne bestemmelsen medfører at et foretak som er i brudd 
lånebetingelsene på balansedagen skal klassifisere lånet som en kortsiktig forpliktelse, 
dersom det ikke foreligger en aksept fra långiver på balansedagen som gir en 
betalingsutsettelse på minst tolv måneder fra dette tidspunktet.  
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I nr. 4.7 (d)N i ny NRS er det foretatt en tilpasning av bestemmelsen i IFRS for SMEs til 
dagens praksis, slik at det fremdeles er mulig å «reparere» et brudd på lånebetingelsene, 
som foreligger på balansedagen, frem til styret behandler årsregnskapet. Dersom långiver 
har godkjent en betalingsutsettelse på en periode som strekker seg utover tolv måneder 
regnet fra balansedagen, kreves det ikke at forpliktelsen omklassifiseres fra langsiktig til 
kortsiktig. Til forskjell fra tidligere vil denne problemstillingen nå bli eksplisitt regulert i 
standarden. Det innføres også et notekrav i nr. 4.13N som gjelder i disse tilfellene, da dette 
vurderes å være et viktig forhold for brukerne av regnskapet. 

 
Kapittel 5 – Totalresultatet 
 

Den største endringen i dette kapitlet er innføringen av begrepet «totalresultatet». Det 
henvises til omtalen i forbindelse med kapittel 3.  
 
Med henvisning til det som er redegjort for angående totalresultatet ovenfor, vil det også 
bli et krav om å fordele totalresultatet på ikke-kontrollerende eierinteresser og eiere av 
morforetaket (se nr. 5.6). Med dette fremkommer det at begrepsbruken er endret, da vi i 
dag hovedsakelig benytter minoritet og majoritet. 
 

Kapittel 6 – Oppstilling av endringer i egenkapital og egenkapitalnote 
 

Se kommentarer i forbindelse med kapittel 3. 
 
Kapittel 7 – Oppstilling av kontantstrømmer 
 

(a) Etter nr. 7.15 i ny NRS kan et foretak klassifisere renteutbetalinger og mottatte renter og 
utbytte som kontantstrømmer fra driftsaktiviteter, på grunn av at de inngår i resultatet. Det 
er også åpnet for at et foretak å klassifisere renteutbetalinger og mottatte renter og utbytte 
som kontantstrømmer fra henholdsvis finansierings- og investeringsaktiviteter, fordi de er 
utgifter til framskaffelse av finansielle ressurser eller avkastning på investeringer. Etter 
dagens norsk god regnskapsskikk presenteres renter og utbytte som kontantstrømmer fra 
operasjonelle aktiviteter (mens det nå åpnes for en valgadgang da dette fremkommer av 
IFRS for SMEs). En forutsetning i arbeidet med ny NRS er at valgalternativer i IFRS for 
SMEs, som ikke er i strid med regnskapsloven, også skal tas med som alternativer i ny 
NRS.  
 

(b) Etter nr. 7.16 i ny NRS kan et foretak klassifisere utbetalt utbytte som kontantstrømmer 
fra finansieringsaktiviteter, fordi det er utgifter til framskaffelse av finansielle ressurser.  
Alternativt kan foretaket klassifisere utbetalt utbytte som kontantstrømmer fra 
driftsaktiviteter, fordi det er betalt av kontantstrømmer fra driftsaktiviteter. Etter dagens 
norsk god regnskapsskikk presenteres utbetalt utbytte som kontantstrømmer fra 
finansierings aktiviteter (mens det nå åpnes det for en valgadgang da dette fremkommer av 
IFRS for SMEs). En forutsetning i arbeidet med ny NRS er at valgalternativer i IFRS for 
SMEs, som ikke er i strid med regnskapsloven, også skal tas med som alternativer i ny 
NRS. 

 
Kapittel 8 – Noter til finansregnskapet  
 

Kapittel 8 er det overordnede kapitlet om noteopplysninger. I tillegg til dette fremkommer 
notekrav i de fleste kapitlene i ny NRS. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å gå i detalj på 
alle forhold, i stedet gjengis de overordnede prinsipper som arbeidet med notekrav i ny NRS 
har fulgt. Omtalen i forbindelse med kapittel 8 gjelder også tilsvarende for alle kapitler som 
inneholder notekrav. 

 
(a) Forenklinger 
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En sentral forutsetning for arbeidet med ny NRS har vært forenkling når det gjelder notekrav. 
Forenklingshensynet gjelder så langt det er mulig innenfor gjeldende lovgivning. Det er 
foretatt en samlet gjennomgang av notekravene i regnskapsloven, dagens norske 
regnskapsstandarder og IFRS for SMEs. 

 
I ny NRS er det lagt opp til at standarden skal inneholde alle notekravene som gjelder for 
øvrige foretak. Vurderingen er at en samlet oversikt er forenklende for 
regnskapsprodusentene. Notekravene i regnskapsloven har derfor blitt innarbeidet i ny NRS, 
med noen unntak: 
 
- Rskl. § 7-17 tredje ledd. Begrunnelsen for dette er at ny NRS ikke tillater at et foretak 

unnlater å innregne et tap ved verdifall med henvisning til at verdifallet er av forbigående 
art.  
 

- Rskl. § 7-26 fjerde ledd. Begrunnelsen for dette er at foretakene som omfattes av dette 
kravet ikke vil avlegge finansregnskapet i samsvar med ny NRS. 

 
- Notekrav som utelukkende gjelder store foretak, jf. rskl. § 1-5, er ikke innarbeidet i ny 

NRS. Det antas at få foretak i denne gruppen vil anvende ny NRS. Hensynet til disse er 
derfor ikke tilstrekkelig fremtredende til at notekravene er innarbeidet i standarden. Der 
det er aktuelt er det lagt inn henvisninger til relevante bestemmelser i regnskapsloven med 
notekrav for store foretak.  

 
- Rskl. § 7-2 siste setning: Bestemmelsen vil bli innarbeidet i kapittel 100 Fusjon. 

 
Regnskapslovens notekrav er innarbeidet i ny NRS. Når det gjelder notekrav i dagens 
regnskapsstandarder er det foretatt en kritisk gjennomgang, med henblikk på å redusere 
omfanget av notekravene. Videreføring av notekrav som ikke følger av regnskapsloven eller 
IFRS for SMEs er ikke gjort uten at det er vurdert å være særlige grunner til dette. Det er også 
vurdert om notekravene i IFRS for SMEs kan forenkles. I enkelte tilfeller er det også sett hen 
til notekravene i nytt regnskapsdirektiv. Dette gjelder i forbindelse med vurdering av om et 
notekrav i IFRS for SMEs skal innføres i ny NRS eller ikke. 
 
Strukturen i IFRS for SMEs er fulgt, hvilket betyr at i tillegg til overordnet veiledning om 
noter i kapittel 8, er notekravene inkludert i hvert enkelt kapittel. Notekrav som følger av 
regnskapsloven, men som ikke har noen naturlig plassering i kapitlene i IFRS for SMEs, er 
plassert i kapittel 8.  

 
På samme måte som i tilleggsmateriale til IFRS for SMEs tas det sikte på å utarbeide en 
notesjekkliste til ny NRS. Notesjekklisten utgjør ikke en del av dette høringsutkastet. 
 
(b) Vesentlighet 
 
I dagens notekrav ligger det et vesentlighetsprinsipp bak opplysningskravene, bortsett fra 
opplysningsplikt etter §§ 7-26, 7-27 og 7-30 til 7-32 (rskl § 7-1 (3)). Observasjoner fra praksis 
indikerer at vesentligheten enten ikke vurderes grundig nok eller tolkes meget strengt. 
 
Av den grunn er det blitt sett på som et viktig, som et ledd i å forenkle notekravene, å 
tydeliggjøre vesentlighetsprinsippet i ny NRS. Forenklingen ligger i at et foretak ikke skal 
trenge å utarbeide en note selv om det står «skal», dersom opplysningene ikke er av betydning 
for å bedømme foretaket stilling eller resultat. I ny NRS er dette løst ved at det er innarbeidet 
en formulering i fotnote, én gang, i hvert kapittel. Som hovedregel er vesentlighetsprinsippet 
innarbeidet i forbindelse med overskriften «opplysninger». Det finnes enkelte unntak fra dette, 
som for eksempel i kapittel 3, hvor opplysningskravene ikke er samlet ett sted i kapitlet under 
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én overskrift. I dette kapitlet er vesentlighetsprinsippet tatt inn som en fotnote til overskriften 
«Etterlevelse av Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard». 
 
I hvert kapittel er det også lagt inn en fotnote som sier at en opplysning kan enten gis i 
regnskapsoppstillingene eller i notene når det er hensiktsmessig. 
 
Som nevnt ovenfor inneholder regnskapsloven enkelte notekrav, som gjelder uavhengig av 
vesentlighet. Disse obligatoriske noteopplysningene kommer til syne i ny NRS ved at det er 
tatt inn en formulering i overskriften, samt at det i selve bestemmelsen benyttes «alltid». 

 
(c) Nye notekrav 
 
I ny NRS er det enkelte nye notekrav i forhold til dagens god norsk regnskapsskikk. Dette er 
notekrav som enten er av en så viktig karakter at vurderingen har vært det bør innføres et 
notekrav i tilfellene det er aktuelt (eksempelvis nr. 4.13N, 8.6, 8.7 og 11.47), eventuelt at det 
er en klargjøring av hva som oppfattes å bli gjort i praksis (eksempelvis nr. 3.3N). 
 

Avviklet og avhendet virksomhet 
 

Avviklet og avhendet virksomhet er i begrenset grad omtalt i IFRS for SMEs. IFRS for SMEs 
har enkelte prestasjonskrav i nr. 5.5 (e) og nr. 29.27, samt notekrav i nr. 4.14, 14.14 og 15.20. 
Utover dette defineres avviklet og avhendet virksomhet i ordlisten. 

 
Etter dagens god norsk regnskapsskikk er det tre alternativer for presentasjon av foretaksdel 
under avhendelse. Disse er: 
 
(i) Sammen med den øvrige virksomheten i finansregnskapet, med tilleggsopplysninger i 

noter. 
 

(ii) Separat i resultatregnskapet og separat i balansen. Kontantstrømmer kan presenteres 
separat eller sammen med kontantstrømmer fra øvrig virksomhet. Det skal gis 
tilleggsinformasjon i noter. 
 

(iii)Separat i resultatregnskapet og separat i balansen for balansedag(er) fra og med det 
tidspunkt foretaksdelen anses som under avhendelse. Kontantstrøm fra foretaksdel under 
avhendelse kan presenteres separat eller sammen med kontantstrømmer. Det skal gis 
tilleggsinformasjon i noter.  

 
I kapittel 8 i ny NRS er disse valgadgangene redusert, slik at det kun er det første alternativet 
som nå følger av standarden. Begrunnelsen for dette er at det trolig skal mye til før et foretak 
velger å anvende alternativ to eller tre. Det er også valgt å samle avviklet virksomhet på ett 
sted, i kapittel 8. Grunnen til dette er at oppstillingsplanen i kapitel 5 i IFRS for SMEs er 
erstattet med oppstillingsplanen i regnskapsloven, og som en følge av at notekravet i nr. 4.14 
er tatt ut av forenklingshensynet.  

 
Det er innarbeidet et notekrav i kapittel 8 som dels: 
 
- forenkler IFRS for SMEs klassifikasjonskrav i resultat, 

 
- forenkler notekravene i NRS 12, blant annet ved at bare inngåtte avtaler skal omtales med 

hensyn på balansen, og  
 

- fremhever vesentlighetsprinsippet med å henvise til «nødvendig for å bedømme stilling og 
resultat». 

 



13 | S i d e  
 

Kapittel 9 – Konsernregnskap og morforetakets selskapsregnskap 
 

(a) Konsolideringsplikt for investeringsselskaper 
 

I NRS 17 er det gitt en egen overgangregel for investeringsselskaper, som sier at NRS 17 pkt. 
5 (om konsolideringsunnlatelse og unntak fra konsolideringsplikten) og definisjonen av 
midlertidig eie trer i kraft på et senere tidspunkt som Norsk RegnskapsStiftelse fastsetter. 
Dette innebærer at investeringsselskaper kan legge til grunn at midlertidig eie vil omfatte 
investeringer med lenger tidshorisont enn definert i punkt 2, i tråd med etablert praksis.  

 
Etter forslaget i nr. 9.7 i ny NRS kan ikke et datterforetak lenger ekskluderes fra 
konsolideringen dersom morforetaket er et investeringsselskap. Forslaget innebærer at det ikke 
vil være noe eget unntak for konsolidering for investeringsselskaper. En videreføring av 
dagens god norsk regnskapsskikk er vurdert å være et aktuelt alternativ, i så fall imidlertid 
med en nærmere avgrensning av hva unntaket omfatter samt at det innføres et notekrav om å 
opplyse om virkelig verdi på investeringene. Dersom det ikke innføres egne unntak for 
investeringsselskaper, vil det bli gitt egne overgangsbestemmelser. 

 
(b) Akkumulerte omregningsdifferanser 

 
Etter nr. 9.18 skal eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser, som er relatert til et 
utenlandsk datterforetak og som er innregnet i andre inntekter og kostnader, ikke (forbud) 
reklassifiseres i resultatregnskapet ved avhending av datterforetaket. Dette er en bevisst 
forenkling fra IASBs side (se Basis for Conclusions til IFRS for SMEs 2009 – BC 123), som 
foreslås innført i ny NRS. 

 
Dette vil representere en forskjell fra dagens god norsk regnskapsskikk hvor det er et krav om 
at omregningsdifferansene reklassifiseres i resultatet. 

 
Kapittel 10 – Regnskapsprinsipper, estimater og feil 
 

Det fremkommer av nr. 10.12 i ny NRS at når en endring i regnskapsprinsipper anvendes med 
tilbakevirkende kraft, skal foretaket anvende de nye regnskapsprinsippene på 
sammenligningsinformasjonen for tidligere perioder til det tidligste tidspunktet som er 
praktisk mulig.  
 
Etter NRS 5 pkt.5 skal også tallene i utgangspunktet omarbeides for å bli sammenlignbare, 
men dersom det ikke er mulig å foreta omarbeidelse uten for store kostnader og det heller ikke 
er vesentlig i forhold til forståelsen av foretakets inntjeningsevne kan omarbeidelsen utelates 
(med mindre noe annet fremgår av andre regnskapsstandarder). 

 
«Ikke praktisk mulig» er definert i ordlisten til ny NRS og har en annen ordlyd enn NRS 5. 
Det er likevel ikke tiltenkt at dette skal medføre en realitetsendring.  

 
Kapittel 11 – Alminnelige finansielle instrumenter 
 

I IFRS for SMEs er reguleringen av finansielle instrumenter fordelt på to kapitler. I kapittel 11 
reguleres de alminnelige finansielle instrumentene, som er aktuelle for alle foretak. Eksempler 
er kundefordringer, leverandørgjeld, bankinnskudd og ordinære aksjer. I kapittel 12 reguleres 
de mer komplekse finansielle instrumentene, slik som derivater og sikring.  
 
Etter kapittel 11 i IFRS for SMEs skal alle finansielle instrumenter måles til amortisert kost, 
med unntak av aksjer som er offentlig omsatt eller hvor virkelig verdi kan måles på en 
pålitelig måte. Det er derfor foretatt vesentlige tilpasninger til regnskapsloven i ny NRS, siden 
den ikke åpner for at ikke-børsnoterte aksjer måles til virkelig verdi. Regnskapsloven krever at 
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det tas hensyn til både påløpte og forventede tap, det er derfor gjort tilpasninger av 
bestemmelsene som regulerer bruken av effektiv rente-metoden. Det er også åpnet for at renter 
kan periodiseres lineært i stedet for ved bruk av den effektive rente-metoden. 
 
Nr. 11.13 (se også nr. 11.14) krever at en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som i 
realiteten er en finansieringstransaksjon måles til nåverdien av framtidige betalinger, 
diskontert med en markedsrente for et lignende gjeldsinstrument. Den prinsipielle vurderingen 
er at regnskapsføring av denne typen avtaler til nåverdien av fremtidige betalinger også følger 
av regnskapsloven (transaksjonsprinsippet). Det er likevel noe usikkert om alle slike tilfeller er 
regnskapsført fullt ut i samsvar med dette, reguleringen kan derfor fremstå som en endring i 
forhold til etablert praksis. 

 
Kapittel 12 – Andre finansielle instrumenter 
 

Det er foretatt vesentlige tilpasninger i kapittel 12 i ny NRS, slik at reguleringen er innenfor 
regnskapslovens bestemmelser.  
 
I ny NRS er reglene om sikringsbokføring i IFRS for SMEs blitt erstattet med reglene i dagens 
NRS 18, med ett unntak. Muligheten i NRS 18 til å anvende IAS 39 ved regnskapsføring av 
sikringsrelasjoner er ikke videreført i ny NRS.  
 
Begrunnelsen for å erstatte reglene i IFRS for SMEs med NRS 18 er at NRS 18 er en av de 
nyeste norske standardene, som ganske nylig har vært på høring med relativt omfattende 
behandling. Sikringsreglene var de reglene som ble mest kommentert i høringsrunden. En 
videreføring av sikringsreglene i NRS 18 fremstår derfor som hensiktsmessig. I tillegg 
fremstår noen av de forenklinger som er gjort i IFRS for SMEs som begrensninger som kan 
hindre regnskapsføring av økonomisk sikring. 
 
Et sentralt argument for at det i NRS 18 ble åpnet for anvendelse av sikringsbestemmelsene i 
IAS 39 var hensynet til de som rapporterer etter IFRS, med bakgrunn i at forskrift om 
forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder ikke var vedlikeholdt.. Dette 
hensynet er ikke lenger fremtredende da IFRS-rapporterende foretak ikke er definert som en 
del av brukergruppen til ny NRS, samt at nevnte forskrift er oppdatert. Av den grunn er 
adgangen til å anvende IAS 39 tatt ut i ny NRS. Dersom et foretak ønsker å anvende IAS 39, 
kan dette oppnås ved å bruke forenklet IFRS i selskapsregnskapet.  
 
En annen endring i reglene som er innarbeidet i ny NRS fra NRS 18, er at verdiendringer på et 
sikringsinstrument som føres til virkelig verdi i en kontantstrømsikring føres midlertidig som 
andre inntekter og kostnader, i stedet for midlertidig mot egenkapitalen. Bakgrunnen for dette 
er at det følger som en naturlig del av beslutningen om å innføre totalresultatet som et nytt 
resultatbegrep i ny NRS. 

 
Kapittel 13 – Beholdninger 
 

(a) Beholdninger er et nytt begrep i forhold til dagens begrepsapparat. Beholdninger tilsvarer det 
som i dag kalles varer.  

 
(b) Et foretak kan kjøpe beholdninger på avbetalingsvilkår. I noen tilfeller inneholder en slik 

ordning et finansieringselement (som ikke er angitt i avtalen). Et eksempel på dette kan være 
at det er forskjell mellom kjøpspris på vanlige kredittvilkår og det utsatte oppgjørsbeløpet 
(beløpet som skal betales på avbetaling). I slike tilfeller sier nr. 13.7 at differansen skal 
innregnes som rentekostnad over finansieringsperioden og legges ikke til anskaffelseskost for 
beholdningen. 
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Dette er ikke særskilt regulert i NRS 1, men løsningen i praksis skal i utgangspunktet tilsvare 
nr. 13.7. Det kan imidlertid tenkes at dette kan oppfattes som en endring av praksis. 
Bestemmelsen vurderes kun å være aktuell i få tilfeller, da vesentlighetsbetraktninger tilsier at 
foretakene ikke trenger å ta hensyn til finansieringselementet i regnskapsføringen av 
beholdninger. 

 
(c) I den grad tjenesteytere har beholdninger, skal disse måles til produksjonsutgiftene.  For 

tjenesteytere omfatter anskaffelseskost for beholdninger ikke fortjenestemarginer eller ikke-
henførbare tilvirkningskostnader som ofte inngår i tjenesteyternes priser.   
 
Dette er ikke særskilt regulert i NRS 1, men løsningen i ny NRS anses å være i samsvar med 
gjeldende norsk god regnskapsskikk. 
 

(d) Beholdninger som består av landbruksprodukter som et foretak har høstet fra sine biologiske 
eiendeler, skal ved førstegangsinnregning måles til anskaffelseskost 
 
Dette er ikke særskilt regulert i NRS 1, men løsningen i ny NRS anses å være i samsvar med 
gjeldende norsk god regnskapsskikk 
 

Kapittel 14 – Investeringer i tilknyttede foretak 
 

IFRS for SMEs har regulering av investeringer i tilknyttede selskaper i både kapittel 9 og 
kapittel 14. Kapittel 9 omhandler regnskapsføringen i det separate finansregnskapet, mens 
kapittel 14 omhandler regnskapsføringen i konsernregnskapet og i finansregnskapet til en 
investor som ikke er et morforetak.  
 
Etter regnskapsloven er det ikke aktuelt med et separat finansregnskap i noen annen betydning 
enn selskapsregnskapet og det er derfor vurdert som mest hensiktsmessig at all regulering av 
regnskapsføring av tilknyttede foretak innarbeides i kapittel 14. 
 

Kapittel 15 – Investeringer i felleskontrollerte virksomheter 
 

(a) All regulering av felleskontrollerte virksomheter er innarbeidet i kapittel 15. Se omtale i 
forbindelse med kapittel 14. 
 

(b) En felleskontrollert virksomhet kan være felleskontrollert drift, felleskontrollerte eiendeler 
eller felleskontrollerte foretak. Felleskontrollerte drift eller felleskontrollerte eiendeler er ikke 
regulert i dagens regnskapsstandarder på tilsvarende måte som i ny NRS. NRS (F) Investering 
i TS og deltakelse i FKV sier at den økonomiske virksomheten kan være organisert som et 
selskap eller bare regulert gjennom samarbeidsavtalen. Det dermed ikke gjort et like klart 
skille mellom de forskjellige formene som i ny NRS. Dagens foreløpige regnskapsstandard 
angir at felleskontrollert virksomhet skal regnskapsføres etter generelle vurderingsregler, 
bruttometoden eller egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og etter bruttometoden eller 
egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 
 
I ny NRS fremkommer det av henholdsvis nr. 15.5 og 15.7.hvordan felleskontrollert drift og 
felleskontrollerte eiendeler skal innregnes. Begge bestemmelsene omtaler en form for en 
bruttometode, ved at det er deltakerens andeler av eiendeler, forpliktelser, inntekter og 
kostnader. 

 
Det antas at regnskapsføringen i dag tilsvarer løsningen i nr. 15.5 og nr. 15.7, men siden disse 
to temaene ikke har vært regulert på tilsvarende måte som i ny NRS, kan det ikke utelukkes at 
det eksisterer regnskapsmessige løsninger som ikke samsvarer med dette. 
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Ny NRS skal som sagt bygge på IFRS for SMEs (2009), og det er ingen tungtveiende 
argumenter som tilsier avvik fra IFRS for SMEs på dette området. 

 
(c) Bruttometoden er ikke en tillatt metode etter IFRS for SMEs. Som følge av at regnskapsloven 

åpner for bruk av denne metoden er den innarbeidet i kapittel 15. Reguleringen av metoden er 
gjort kortfattet og i hovedsak i form av henvisninger til kapittel 9 og 14, samt at notekravene i 
forhold til dagens NRS (F) er vesentlig redusert.  
 

Kapittel 16 – Investeringseiendom 
 

Etter IFRS for SME skal investeringseiendom måles til virkelig verdi, dersom dette kan gjøres 
uten urimelige kostnader og anstrengelser. Andre investeringseiendommer skal måles etter 
anskaffelsesmodellen i kapittel 17 om Eiendom, anlegg og utstyr.  

 
Regnskapsloven åpner ikke for bruk av virkelig verdi på investeringseiendom, og forhindrer 
derfor at IFRS for SMEs kan innføres i Norge uten at det foretas vesentlige endringer i kapittel 
16. Et omarbeidet kapittel 16 ville gitt de samme regnskapsmessige løsninger som de som 
følger av kapittel 17. En slik ”dobbeltregulering” er ikke hensiktsmessig, og på denne 
bakgrunn utgår kapittel 16 i ny NRS. Investeringseiendom er imidlertid innført som begrep i 
ny NRS, og er derfor innarbeidet i virkeområdet i kapittel 17 (nr. 17.1) og satt i fet skrift. At et 
ord er satt i fet skrift indikerer at det er definert i ordlisten i standarden. 

 
Kapittel 17 – Eiendom, anlegg og utstyr 
 

Vi har tidligere ikke hatt en egen standard som regulerer Eiendom, anlegg og utstyr (varige 
driftsmidler), men relaterte temaer er omtalt i NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede 
eiendeler, NRS (V) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk og i NRS 8 
God regnskapsskikk for små foretak. 

 
(a) Dekomponering 

 
I ny NRS er det krav om å dekomponere deler av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr 
dersom hovedbestanddelene av den har vesentlig forskjellige mønstre for forbruk av 
økonomiske fordeler (se nr. 17.16). I slike tilfeller skal et foretak fordele eiendelens 
opprinnelige anskaffelseskost mellom hovedbestanddelene og avskrive hver enkelt bestanddel 
separat over dens utnyttbare levetid. Dette er et tydeligere krav enn det som har vært praksis i 
Norge frem til nå, selv om det fremkommer av NRS (V) Anvendelse av IFRS-løsninger 
innenfor god regnskapsskikk, at dekomponering vil «være nødvendig også etter 
regnskapsloven» og av forarbeidene til regnskapsloven. I den forbindelse er det verdt å merke 
seg at det ligger inne et vesentlighetsprinsipp innbakt i nr. 17.16 – «vesentlig forskjellig 
mønstre for forbruk».  
 
Det er også verdt å merke seg at det i kapittel 35 finnes en egen overgangsbestemmelse som 
ikke tillater at estimatendringer innregnes retrospektivt på tidspunktet et foretak tar i bruk ny 
NRS for første gang. 

 
(b) Periodisk vedlikehold 

 
Deler av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr kan kreve utskiftning med jevne mellomrom. 
Dersom utskiftningen forventes å føre til direkte framtidige fordeler for foretaket, skal det 
innregne utgifter til slik utskiftning i den balanseførte verdien når denne utgiften påløper. Den 
balanseførte verdien av delene som skiftes ut skal fraregnes. Det kan være en forutsetning for 
fortsatt å kunne anvende en enhet av eiendom, anlegg og utstyr (for eksempel et skip) at det 
skal utføres regelmessige større inspeksjoner for feil, uansett om enkeltdeler skiftes ut eller 
ikke. Nr. 17.7 sier at når en slik større inspeksjon blir utført, innregnes utgiftene i den 
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balanseførte verdien av enheten av eiendom, anlegg og utstyr som en utskiftning dersom 
innregningskriteriene er oppfylt, og at eventuelle gjenstående balanseførte verdier av utgiftene 
til forrige store inspeksjon (bortsett fra fysiske deler) fraregnes. 
 
Denne løsningen følger også av NRS 13 pkt. 7.6, hvor det sies at nødvendig utskiftning av 
komponenter i et varig driftsmiddel hensyntas ved valg av avskrivningsplan. Periodisering av 
vedlikehold gjennom avskrivninger innebærer at komponenter i et driftsmiddel som har 
kortere økonomisk levetid enn resten av driftsmidlet, avskrives separat. Vedlikehold eller 
utskiftning av komponenter som er hensyntatt ved slik avskrivning, skal da balanseføres som 
investering. 
 
Etter NRS 13 pkt. 7.6 er det også en tillatt løsning å periodisere gjennom 
vedlikeholdsavsetning. I ny NRS er ikke denne metoden et alternativ siden IFRS for SMEs 
ikke åpner for bruk av den. Det har ikke vært vurdert som nødvendig å videreføre dagens 
løsning, samt at oppfatningen er at dette ikke vil medføre unødvendige overgangsutgifter. I 
kapittel 35 foreslås en overgangsbestemmelse som åpner for at et foretak ikke må anvende 
bestemmelsene i ny NRS retrospektivt på tidspunkt for overgang til ny NRS. 

 
(c) Fjernings- og oppryddingsutgifter 
 
Etter NRS 13 pkt. 7.5 kan fjerningsutgifter regnskapsføres på tre måter:  
 

i. Avsetningen bygges gradvis opp ved resultatføring i takt med driftsmidlets 
økonomiske levetid, slik at den på fjerningstidspunktet er stor nok til å dekke utgiften 
(avsetningsmetoden). 

 
ii. Nåverdi av fjerningsutgiften tas med ved valg av avskrivningsplan, slik at netto 

utrangeringsverdi er negativ. Sammenlignet med metode 1 vil avskrivning av 
driftsmidlet skje hurtigere, men forpliktelsen vil ikke vises som en avsetning før 
driftsmidlets balanseførte verdi er lik null. 

 
iii. Nåverdi av fjerningsutgiften balanseføres som en del av anskaffelseskost, og avskrives 

sammen med denne. Avsetningen tilsvarer nåverdi av forpliktelsen i hele den 
økonomiske levetiden for driftsmiddelet. 

 
Når det gjelder oppryddingsutgifter fremkommer det av NRS 13 pkt. 7.5 at nåverdien av 
fremtidige oppryddingsutgifter skal estimeres på hver balansedag og balanseføres som en 
avsetning (avsetningsmetoden).  

 
Etter nr. 17.10 i ny NRS inngår førstegangsestimatet på utgiftene til å demontere og fjerne en 
enhet av eiendom, anlegg og utstyr og til å rehabilitere tomten der enheten er plassert til 
opprinnelig stand, som en del av anskaffelseskost. Dette er dermed den eneste tillatte 
løsningen i ny NRS, både når det gjelder fjernings- og oppryddingsutgifter. 

 
(d) Anskaffelseskost 

 
Dersom betaling for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr utsettes utover vanlige 
betalingsbetingelser er anskaffelseskost nåverdien av alle fremtidige betalinger. Dette er ikke 
særskilt regulert i dagens regnskapsstandarder, men løsningen i dagens god norsk 
regnskapsskikk skal i utgangspunktet tilsvare nr. 17.13. Det kan likevel ikke utelukkes at dette 
kan oppfattes som en endring av praksis.  

 
Kapittel 18 – Andre immaterielle eiendeler enn goodwill 
 

(a) Forskningsaktiviteter 
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Etter IFRS for SMEs skal alle internt utviklet immaterielle rettigheter, herunder forskning og 
utvikling, kostnadsføres. Etter regnskapsloven kan forskning og utvikling kostnadsføres (jf. 
rskl. § 5-6). Når det gjelder andre internt utviklede immaterielle rettigheter følger det av 
regnskapsloven at disse skal balanseføres. NRS 18 angir hvilke kriterier for gjelder for 
balanseføring. 
 
Definisjonene av forskning og utvikling i dagens norsk god regnskapsskikk er snevrere enn 
definisjonen i IFRS for SMEs. I regnskapsloven § 6-2 første ledd A I 1 og 2 inngår blant annet 
følgende i immaterielle eiendeler: 
 
- forskning og utvikling, og 

 
- konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter i immaterielle 

eiendeler,  
 

Definisjonen i IFRS for SMEs omfatter begge, mens definisjonen i dagens norsk god 
regnskapsskikk kun omfatter den første. Som en følge av dette er kapittel 18 i ny NRS 
vesentlig omarbeidet i forhold til IFRS for SME.. 
 
Med utgangspunkt i forarbeidene til regnskapsloven kan det ikke utelukkes at 
forskningsaktiviteter kan balanseføres i Norge. Selv om det ikke kan utelukkes, er det 
vanskelig å se for seg tilfeller hvor forskningsaktiviteter oppfyller vilkårene til å kunne bli 
innregnet som en immateriell eiendel. Som en følge av dette er det i kapittel 18 foreslått en 
forenkling, ved at det innføres en regel om at interne forskningsaktiviteter som hovedregel 
skal kostnadsføres (forskningsaktiviteter vil ikke oppfylle vilkårene for balanseføring i 
praksis). Se nr. 18.15N (a). 

 
Kapittel 19 – Virksomhetssammenslutninger og goodwill 

 
IFRS for SMEs kapittel 19 er kortfattet og reguleringen av virksomhetssammenslutninger er et 
område hvor det i utgangspunktet er betydelige forskjeller mellom IFRS for SMEs og NRS 17.  
Det er foretatt vesentlig tilpasninger i kapittel 19 i ny NRS, men ikke alle løsninger fra NRS 
17 er videreført. 
 
(a) Anskaffelseskost – betingede vederlag 
 
Når en avtale om en virksomhetssammenslutning tillater en justering av anskaffelseskost for 
sammenslutningen betinget av framtidige hendelser, fremkommer det av ny NRS nr. 19.12 at 
det overtakende foretaket skal inkludere denne justeringen i sammenslutningens 
anskaffelseskost på overtakelsestidspunktet dersom justeringen er sannsynlig og kan måles på 
en pålitelig måte. 
 
Etter NRS 17 pkt. 6.1.3 skal betinget vederlag medtas i anskaffelseskost til virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet. Beregningen av virkelig verdi skal ta hensyn til sannsynligheten for 
oppgjør og neddiskonteres. Betingende vederlag inkluderes altså i anskaffelseskost uavhengig 
av om det er sannsynlighetsovervekt for at fremtidige hendelsen inntreffer eller ikke. Likevel 
slik at det i vurderingen skal tas hensyn til mulige utfall og sannsynligheten for disse. 
 
Nr. 19.12 er en forenkling i forhold til NRS 17 og innarbeides i ny NRS som et ledd i 
harmoniseringen med IFRS for SMEs, selv om dette medfører at man går tilbake til den 
løsningen som fulgte før NRS 17. 
 
(b) Justering av anskaffelseskost 
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Dersom en justering som nevnt i (a) ikke er innregnet på overtakelsestidspunkt, skal den 
senere innregnes dersom det blir sannsynlig at hendelsen vil inntreffe og justeringen kan måles 
på en pålitelig måte (se nr. 19.13). Dagens NRS 17 sier at dersom endringen av estimatet skjer 
innenfor justeringsperioden (se mer om dette nedenfor), og gjelder forhold som eksisterte på 
oppkjøpstidspunktet, korrigeres anskaffelseskost med tilbakegående virkning. Andre endringer 
skal innregnes i resultat. Nr. 19.13 er taus hva angår denne distinksjonen, for justeringer som 
ikke er innregnet på overtakelsestidspunktet, men som senere blir sannsynlige og kan måles 
pålitelig, behandles tilleggsvederlaget som en justering av anskaffelseskost. Etter ny NRS skal 
alle justeringer føres mot anskaffelseskost. 
 
(c) Tilordning av anskaffelseskost 
 
Dersom tilordning av anskaffelseskost bare kan fastsettes foreløpig ved slutten av den 
rapporteringsperioden virksomhetskjøpet skjer, fremgår det av NRS 17 at endelig tilordning 
skal skje innen utgangen av påfølgende regnskapsår. Etter nr. 19.19 i ny NRS er 
justeringsperioden innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet, som er slik den lyder i 
IFRS for SMEs.  Det antas at praksis stort sett er i samsvar med nr. 19.19. 
 
(d) Tilordning av goodwill 
 
Full goodwill-metoden er ikke et alternativ etter IFRS for SMEs, slik at goodwill skal måles til 
det overtakende foretakets andel etter ny NRS. I NRS 17 pkt. 6.1.6 er det tillatt som en valgfri 
metode å oppføre goodwill til det overtakende foretakets andel eller både med det overtakende 
foretakets andel og den ikke-kontrollerende eierinteressens andel (tidligere begrep 
«minoritetens andel»). Dette valget i NRS 17 ble innført som et ledd i harmonisering mot full 
IFRS. Norsk god regnskapsskikk skal nå harmoniseres med IFRS for SMEs, selv om dette 
medfører at man går tilbake til den løsningen som fulgte før NRS 17. Bruken av full goodwill-
metoden er lite utbredt i praksis. 
 
(e) Operasjonalisering av virkelig verdi 

 
Overtatte eiendeler og forpliktelser i en virksomhetssammenslutning skal måles til virkelig 
verdi, med unntak av ytelser til ansatte og eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt (tidligere 
begreper er utsatt skattefordel og utsatt skatt). I NRS 17 pkt. 6.1.4 fremkommer det enkelte 
generelle retningslinjer som operasjonaliserer prinsippene for estimering av virkelig verdi. 
Denne veiledningen er ikke innarbeidet eksplisitt i ny NRS. 
 

Kapittel 20 – Leieavtaler 
 

(a) Virkeområdet 
 
Kapittel 20 i ny NRS er i det alt vesentligste tilsvarende som IFRS for SMEs, hvilket 
innebærer at kapitlet omhandler regnskapsføring av leieavtaler i utleiers og leietakers 
finansregnskap, både når det gjelder finansielle og operasjonelle leieavtaler. I NRS 14 
reguleres kun regnskapsføringen i leietakers finansregnskap. 
 
Når det gjelder utleiers regnskapsføring finnes det noe veiledning i NRS (V) Regnskapsføring 
av inntekt. Dette gjelder operasjonelle leieavtaler, og løsningen som følger av NRS (V) vil 
samsvare med løsningen som følger av nr. 20.24 – nr. 20.29.  
 
Utleiers regnskapsføring av finansielle leieavtaler har vært uregulert frem til nå i norsk god 
regnskapsskikk. Det er derfor mulig at praksis kan være uensartet og at reguleringen i kapittel 
20 derfor kan fremstå som en endring. Vurderingen er at det er positivt at dette blir eksplisitt 
regulert, da dette vil bidra til en ensartet praksis. 
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(b) Avtaler som i realiteten er leieavtaler 
 
Etter nr. 20.3 er enkelte avtaler som juridisk sett ikke er leieavtaler, men som overdrar en rett 
til å bruke en eiendel mot betaling, reelt sett leieavtaler og skal dermed regnskapsføres i 
samsvar kapittel 20. Ett eksempel på en slik avtale er telekommunikasjonskontrakter som gir 
rettigheter til kapasitet. Dette angis ikke eksplisitt i dagens norske regnskapsstandarder, slik at 
det tilsynelatende kan se ut som ny NRS innebærer større krav til å vurdere hvorvidt en avtale 
som ikke er en leieavtale, likevel skal regnskapsføres som en leieavtale. At realiteten i en 
transaksjon skal vurderes følger imidlertid av regnskapslovens grunnleggende 
regnskapsprinsipper. Likevel er praksis ikke nødvendigvis helt på linje med dette, slik at dette 
kan oppfattes som en endring. 
 
I kapittel 35 er det en egen overgangsbestemmelse som gir en førstegangsbruker av ny NRS 
adgang til å vurdere avtaler som faller inn under nr. 20.3 på grunnlag av fakta og forhold som 
eksisterer på tidspunkt for overgang til ny NRS, i stedet for på det tidspunkt avtalen ble 
inngått. 
 
(c) Førstegangsinnregning av finansielle leieavtaler – hos leietaker 
 
Ved leieperiodens begynnelse skal leietakeren innregne sine bruksretter og plikter i henhold til 
finansielle leieavtaler som eiendeler og forpliktelser til et beløp som tilsvarer den leide 
formuesgjenstandens virkelige verdi eller, dersom denne er lavere, til nåverdien av minsteleien 
beregnet ved leieavtalens begynnelse (se nr. 20.9).  
 
Etter NRS 14 skal en leieavtale balanseføres til verdien av vederlaget i leieavtalen, som er 
nåverdien av leiebetalingene. Nr. 20.9 i ny NRS synes mer arbeidskrevende enn NRS 14, ved 
at et foretak både må ta stilling til eiendelens virkelige verdi og nåverdien av leiebetalingene. 
Det vil være aktuelt å beregne nåverdien av leiebetalingene dersom perioden foretaket leier en 
formuesgjenstand, i hovedsak sammenfaller med dens økonomiske levetid. Det følger av nr. 
20.5 (c) at en leieavtale klassifiseres som en finansiell leieavtale dersom leieperioden strekker 
seg over mesteparten av eiendelens økonomiske levetid. Det kan derfor ikke utelukke at det 
ikke vil oppstå en forskjell mot NRS 14 i de tilfeller «mesteparten av eiendelens økonomiske 
levetid» ikke er hele eiendelens økonomiske levetid. Nåverdien av leiebetalingene kan være 
lavere enn virkelig verdi og i så fall er det denne lavere verdien som skal regnskapsføres. 
 
Videre fremkommer det av nr. 20.10 at nåverdien av minsteleien skal beregnes ved hjelp av 
den implisitte renten. Dersom ikke denne kan beregnes skal den marginale lånerenten 
benyttes. NRS 14 likestiller disse to alternativene. 
 
(d) Noteopplysninger 
 
Siden dagens norsk god regnskapsskikk ikke regulerer utleiers regnskapsføring like klart som 
ny NRS, gis noteopplysninger i samsvar med notekravene som gjelder for inntekter for øvrig. 
Kapittel 20 inneholder eksplisitte notekrav for utleiere, både når det gjelder operasjonelle og 
finansielle leieavtaler. I ny NRS er det foretatt enkelte tilpasninger i kravene som gjelder for 
finansielle leieavtaler, men for operasjonelle leieavtaler er reguleringen uendret i forhold til 
IFRS for SMEs.  

 
Kapittel 21 – Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 
 

(a) Generelt 
 
Dette temaet er i dagens god norsk regnskapsskikk regulert i NRS 13. Ny NRS er i all 
hovedsak i samsvar med NRS 13, men på enkelte områder har NRS 13 flere alternative 
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metoder som ikke alle er tillatt etter ny NRS. Dette gjelder periodisk vedlikehold og fjernings- 
og oppryddingsutgifter. I den forbindelse henvises det til kapittel 17 ovenfor. 
 
(b) Betingede forpliktelser 
 
Begrepet betinget forpliktelse har en annen betydning etter ny NRS sammenlignet med NRS 
13. Betingede forpliktelser i ny NRS tilsvarer det som i NRS 13 benevnes «usikre forpliktelser 
som ikke skal regnskapsføres». Dette innebærer imidlertid ikke en realitetsendring, krav til 
regnskapsføring av forpliktelser er uendret i ny NRS sammenlignet med NRS 13. 

 
(c) Måling av én enkelt plikt 
 
Nr. 21.7 (b) sier at når avsetningen følger av én enkelt plikt, kan det mest sannsynlige utfallet 
være det beste estimatet på beløpet som kreves for å gjøre opp plikten. Men ny NRS krever at 
foretaket også tar hensyn til andre mulige utfall.  

 
På en enkeltstående forpliktelse med binært utfall (enten / eller) vil som oftest det individuelt 
mest sannsynlige utfall være beste estimat etter NRS 13. Ny NRS krever at det foretas 
ytterligere vurderinger av andre mulige utfall. Det som skal vurderes er forventningsverdien, 
og der hvor denne er høyere eller lavere enn det mest sannsynlige utfallet skal denne 
forventningsverdien legges til grunn. Bruk av forventningsverdien vil normalt anses å være 
mest i samsvar regelen om at det skal avsettes et beløp som tilsvarer det en kunne kjøpt seg fri 
fra forpliktelsen for (se nr. 21.7). 

 
(d) Diskonteringsrente 

 
Av nr. 21.7 fremkommer at dersom virkningen av tidsverdien av penger er vesentlig, skal 
avsetningsbeløpet være nåverdien av beløpet som forventes å være nødvendig for å gjøre opp 
plikten. Diskonteringsrenten(e) skal være renten(e) før skatt som gjenspeiler gjeldende 
markedsvurderinger av pengers tidsverdi. Forpliktelsens særlige risiko skal gjenspeiles enten i 
diskonteringsrenten eller i estimeringen av beløpene som vil være nødvendige for å gjøre opp 
plikten, men ikke i begge. 

 
NRS 13 på sin side sier ingen ting om hvilken diskonteringsrente som skal benyttes. Dette 
representerer en tydeliggjøring og vurderes ikke som et nytt krav i ny NRS. 

 
(e) Regresskrav 

 
Dersom foretaket mottar en refusjon fra en tredjepart, for hele eller deler av beløpet som er 
betalt for å gjøre opp en forpliktelse så følger det av nr. 21.9 at refusjonsfordringen skal 
presenteres som en eiendel i balansen og skal ikke motregnes mot avsetningen. Etter NRS 13 
skal avsetningen føres netto balansen, dersom forpliktelsen bare er gyldig hvis tredjemann 
innfrir regresskravet. Etter ny NRS er slik nettoføring ikke lenger tillatt. 

 
Kapittel 22 – Forpliktelser og egenkapital 
 

(a) Virkeområdet 
 

Kapitlet omhandler klassifisering av et finansielt instrument som henholdsvis en forpliktelse 
eller egenkapital, samt regnskapsmessig behandling av egenkapitalinstrumenter utstedt til 
eierne. Kapittel 22 skiller konkret på hvilke instrumenter som er gjeld og hvilke instrumenter 
som er egenkapital. En forpliktelse som i realiteten er egenkapital, skal presenteres som 
egenkapital. Det konkrete skillet mellom en forpliktelse og egenkapital er ikke regulert i 
dagens god norsk regnskapsskikk, og det har vært vanligere å se mer hen til formalitetene etter 
dagens god norsk regnskapsskikk, enn det som følger av ny NRS. 
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(b) Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter 
 
Nr. 22.6 i IFRS for SMEs sier at medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende 
instrumenter er egenkapital når foretaket har en ubetinget rett til å nekte innløsning av 
medlemsandelene, eller lokale lover og forskrifter eller foretakets vedtekter ubetinget forbyr 
innløsning.  
 
Klassifisering av medlemskapital er ikke regulert i gjeldende regnskapsstandarder, men det er 
en utbredt praksis for å klassifisere slike andeler som egenkapital. Lov om samvirkeforetak 
med forarbeider underbygger at medlemskapital klassifiseres som egenkapital, også dersom 
samvirkeforetaket ikke kan nekte innløsning av andelene.  
 
Ut fra definisjonen i nr. 22.6 i IFRS for SMEs skal andeler som innløses klassifiseres som en 
forpliktelse. I ny NRS er det foretatt en tilpasning til samvirkeloven, ved at det er innarbeidet 
en egen bestemmelse gir et unntak, slik at andelsinnskudd og medlemskapitalkonti i 
samvirkeforetak opprettet etter samvirkeloven klassifiseres som egenkapital. 

 
(c) Sammensatte finansielle instrumenter 
 
Etter nr. 22.13 skal vederlaget for en konvertibel gjeld eller tilsvarende sammensatte 
finansielle instrumenter som både inneholder en forpliktelse og en egenkapitaldel, fordeles 
mellom forpliktelsesdelen og egenkapitaldelen. Dette har vært et uregulert område i norsk god 
regnskapsskikk, hvor praksis trolig har vært uensartet som følge av dette. Likevel er 
oppfatningen den at det har vært en utvikling i praksis mot løsningen som følger av IFRS for 
SMEs. I høringsutkastet foreslås derfor at dette innføres i ny NRS uten endring i forhold til 
IFRS for SMEs. 

 
(d) Instrument med innløsningsrett i datterforetak – gjeld i konsernregnskapet 
 
Etter nr. 22.5 (d) i ny NRS skal et instrument med innløsningsrett som er klassifisert som 
egenkapital i finansregnskapet til et datterforetak, klassifiseres som gjeld i konsernregnskapet. 
Dette medfører blant annet at en put-opsjon som innehas av en ikke-kontrollerende 
eierinteresse skal klassifiseres som en forpliktelse i konsernregnskapet. 

 
Kapittel 23 – Inntekter 
 

(a) Begrepsapparatet 
 
Kapittel 23 i IFRS for SMEs heter «revenue». I den offisielle oversettelsen av de 
internasjonale regnskapsstandardene (Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte 
internasjonale regnskapsstandarder) er ”revenue” oversatt til driftsinntekter. I kapittel 23 i ny 
NRS er dette endret til «inntekter». Verken driftsinntekter eller inntekter er helt treffende, men 
vurderingen er at inntekter passer bedre enn driftsinntekter. Dersom «driftsinntekter» benyttes 
som begrep skaper dette utfordringer i forhold til regnskapslovens oppstillingsplan, herunder 
hvordan denne er forstått og praktisert. Nr. 23.1 i ny NRS inkluderer blant annet utbytte og 
renteinntekter i driftsinntektene. Dette skaper utfordringer i forhold til rskl. § 6-1 første ledd. 
Følgende regnskapslinjer fremkommer etter «sum driftsinntekter» i resultatregnskapet:  
 
7. Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap  
8. Inntekt på andre investeringer  
9. Renteinntekt fra foretak i samme konsern  
10. Annen finansinntekt  
 
Det antas at dette i praksis til dels er forstått slik at de poster som er spesifisert som 
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finansposter i regnskapsloven alltid kan føres som finans, selv om inntekten stammer fra 
foretakets hovedaktiviteter (kjernevirksomhet). Dette er også en del av bakgrunnen for at NRS 
20.17 angir at «Valutakursdifferanser kan alltid klassifiseres som finansinntekt eller – 
kostnad».  
 
Dersom kapittel 23 benevnes «driftsinntekter» ville dette medført at foretaket må ta stilling til 
klassifisering av poster som per i dag nærmest automatisk har blitt klassifisert som 
finansinntekter. Det er ikke i tråd med forenklingshensynet å innføre et krav om at et foretak 
må ta stilling til om posten tilhører drift eller eksempelvis finans, fremfor en adgang til alltid å 
kunne klassifisere posten etter «sum driftsinntekter».  
 
«Inntekter» slik det defineres i nr. 2.25 inkluderer både driftsinntekter og gevinster. Gevinster 
reguleres ikke i kapittel 23 i IFRS for SMEs, og skal heller ikke reguleres i kapittel 23 i ny 
NRS. Overskriften favner av den grunn litt videre enn flere av bestemmelsene i kapittel 23, 
uten at dette er vurdert å være problematisk.   
 
(b)  Anleggskontrakter 
 
Det er en vesentlig forskjell mellom IFRS for SMEs og NRS 2 med hensyn til hva som faller 
inn under definisjonen av en anleggskontrakt. I IFRS for SMEs er en anleggskontrakt definert 
som en kontrakt som er særlig framforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en 
kombinasjon av eiendeler som er tett innbyrdes forbundet eller innbyrdes avhengige når det 
gjelder utforming, teknologi og funksjon eller endelig formål eller bruk. NRS 2 på sin side 
definerer en anleggskontrakt som en kontraktsfestet tilvirkning av én enkelt eiendel eller flere 
eiendeler som sammen utgjør en helhet. 
 
Definisjonen i IFRS for SMEs er snevrere enn den vi har i NRS 2. Forskjellige definisjoner 
kommer særlig til synes i forbindelse egenregiprosjekter - serieproduksjon. Etter NRS 2 er for 
eksempel et bygg under oppføring i egen regi klassifisert som varelager fram til bygget er 
solgt. Når hele eller deler av bygget (prosjektet) selges, går de solgte enhetene over til å bli en 
anleggskontrakt. Den viktigste forskjellen mellom regnskapsmessig behandling som varelager 
kontra anleggskontrakt er at det ikke inntektsføres noen fortjeneste i prosjektperioden så lenge 
det er klassifisert som varelager (produksjon for lager - anskaffelseskost). 
 
Etter IFRS for SMEs er avtaler hvor kjøperen ikke har rett til å spesifisere de viktigste 
bygningsmessige elementene ved eiendommens utforming før byggingen begynner og/eller 
spesifisere viktige bygningsmessige endringer under byggingen ikke en anleggskontrakt.  Det 
følger av dette at det er snevrere rammer for bruk av løpende avregning for inntekter i 
forbindelse med bygging og salg av eiendom etter IFRS for SMEs.  
 
Innføring av IFRS for SMEs på dette området ville innebære en vesentlig endring i praksis. I 
ny NRS er det derfor foreslått å videreføre dagens god norsk regnskapsskikk for å unngå 
unødvendige overgangsutgifter. 

 
Standardteknisk er dette løst ved at definisjonen av en anleggskontrakt i ordlisten er endret, 
samt at det er lagt inn en fotnote i relasjon til denne definisjonen, som gir veiledning til 
egenregiprosjekter (se NRS 2 pkt. 6). 

 
(c) Utbytte og konsernbidrag – tidspunkt for regnskapsføring 

 
Det er vesentlige forskjeller mellom IFRS for SMEs og dagens god norsk regnskapsskikk når 
det gjelder regnskapsføring av utbytte og konsernbidrag. Konsernbidrag er ikke særskilt 
regulert i IFRS for SMEs. I ny NRS er det lagt inn fotnote som viser til at den 
regnskapsmessige behandlingen er tilsvarende som for utbytte.  
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Etter dagens regnskapsregler kan inntektsføringen skje på et tidligere tidspunkt enn 
vedtakstidspunktet. Dette gjelder for utbytte fra datterforetak og i visse tilfeller utbytte fra 
andre foretak (se NRS (V) Regnskapsføring av inntekt pkt. 7.10.1). 
 
Etter IFRS SME skal inntektsføring av utbytte (og konsernbidrag) skje når aksjeeierens rett til 
å motta utbyttet er etablert, det vil i praksis være når generalforsamlingen har vedtatt utbyttet. 
Som en følge av dette oppstår en utsettelse av inntektsføringen hos mottakeren, og dermed 
redusert utbytte- og konsernbidragsmulighet i det året som konsernbidraget eller utbyttet 
knytter seg til. Dette er i strid med intensjonen til ordningen med konsernbidrag og medfører 
uheldige innlåsingseffekter. Etter dagens god norsk regnskapsskikk er gjennomstrømming av 
utbytte og konsernbidrag mulig, det samme gjelder ikke etter IFRS for SMEs.  
 
NRS mener at dagens regnskapsregler på området bør videreføres, da det er viktig å unngå 
innlåsingseffektene av løsningen som følger av IFRS for SMEs. I den forbindelse er det også 
verdt å merke seg at det i forskrift om forenklet IFRS er gjort unntak fra IFRS, slik at det kan 
avsettes og inntektsføres konsernbidrag og utbytte i samsvar med ordinære norske 
regnskapsregler. 

 
(d) Utbytte – innregning som inntekt 
 
I NRS (V) Regnskapsføring av inntekt fremkommer det at et foretak som mottar et utbytte må 
skille mellom utbetaling som er opptjent inntekt for investor, det vil si avkastning på 
investeringen etter investeringstidspunktet, og utbetaling som er tilbakebetaling av investert 
kapital. Det er bare den delen av egenkapitaltransaksjoner fra foretak til eier som representerer 
opptjent inntekt for investor som kan inntektsføres.   
 
I ny NRS er det foreslått en endring, med innføring av IFRS for SMEs regelen, slik at 
investoren kan innregne utbytte fra investeringen som inntekt uavhengig av om utdelingene er 
fra akkumulerte overskudd som har oppstått før eller etter overtakelsestidspunktet. Samtidig er 
det lagt inn en henvisning til kapittel 27, slik at det fremgår at innregning av utbytte som 
inntekt kan være en indikasjon på at investeringen har falt i verdi. 
 
Bakgrunnen for denne regelen er at det er en forenkling i forhold til dagens god norsk 
regnskapsskikk. Løsningen er vurdert å være innenfor opptjeningsprinsippet. Tilsvarende 
formuleringen er også innarbeidet i kapittel 14 om investeringer i tilknyttede foretak og 
kapittel 15 om investeringen i felleskontrollert virksomhet. 

 
(e) Veiledning i ny NRS 
 
Kapittel 23 i ny NRS inneholder en del eksempler som gir veiledning til anvendelsen av 
bestemmelsene i kapitlet. Disse er til en viss grad i samsvar med eksemplene i NRS (V) 
Regnskapsføring av inntekt, men det er flere eksempler i NRS (V) som ikke er i kapittel 23, 
og vice versa.  

 
Kapittel 24 – Offentlige tilskudd 
 

(a) Regnskapsføring av offentlige tilskudd 
 
I IFRS for SMEs har IASB innført en forenklet modell for regnskapsføring av offentlige 
tilskudd, og er kortfattet i forhold til NRS 4. Etter IFRS for SMEs skal offentlige tilskudd 
innregnes som inntekt når foretaket har krav på et tilskudd det ikke er knyttet vilkår til 
(umiddelbar inntektsføring når foretaket har krav på tilskuddet). Når det gjelder offentlige 
tilskudd det er knyttet vilkår til, skal tilskuddet innregnes som inntekt når vilkårene er oppfylt 
(når inntektsføring skjer avhenger av hvilke vilkår som fremkommer av tilskuddet). 
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Etter NRS 4 skal tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller 
kostnaden det skal redusere og resultatføring av et tilskudd kan først skje når det er sannsynlig 
at betingelsene for tilskuddet er eller vil bli oppfylt. Angående investeringstilskudd åpner NRS 
4 for både bruttoføring og nettoføring av tilskuddet. Investering og tilskudd skal føres brutto, 
men i den utstrekning tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen, og en 
verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom investeringen og virkelig 
verdi, legges nettoføring til grunn. 

 
Av dette fremkommer at regnskapsføring av offentlige tilskudd etter IFRS for SMEs og NRS 
4 kan gi vesentlige forskjellige regnskapsmessige løsninger. For det første betrakter IFRS for 
SMEs alle typer offentlig tilskudd som inntekt, dernest er løsningen som følger av IFRS for 
SMEs problematisk i forhold til sammenstillingsprinsippet. Videre er muligheten til å 
regnskapsføre et offentlig tilskudd før vilkårene er oppfylt, som følger av NRS 4, ikke tillatt 
etter IFRS for SMEs. 
 
I ny NRS er det foreslått at løsningen fra NRS 4 videreføres, slik at IFRS for SMEs-løsningen 
utgår i standarden. Bakgrunnen for dette er at det er usikkert om løsningene som følger av 
IFRS for SMEs er i samsvar med regnskapslovens grunnleggende prinsipper, samt at flere 
valg hva angår regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd anses å gjøre det mer 
komplisert for regnskapsprodusentene og regnskapsbrukerne, i tillegg til at det fører til 
redusert sammenlignbarhet.  
 
Et sentralt hensyn er hensynet til overgangsutgiftene ved overgang til ny NRS, slik at det har 
vært vurdert å tillate den forenklede IFRS for SMEs-løsningen. Når det gjelder kapittel 24 er 
det imidlertid ikke åpenbart hvilke av løsningene som er enklest. Det er også oppfattet som 
problematisk at to forskjellige regnskapsmessige løsninger, for nøyaktig samme 
problemstilling, skulle kunne være i tråd med opptjeningsprinsippet. Videre oppfattes 
løsningen som følger av NRS 4 som mer forståelig og robust.  
 
Det er imidlertid foreslått å gjøre en endring i forhold til NRS 4 med pliktig nettoføring av 
investeringstilskudd. Nettoføring er mest vanlig i praksis og dette vurderes som en forenkling 
for ordinære investeringstilskudd. Begrunnelsen for bruttoføring, som er utgangspunktet etter 
NRS 4, er trolig at investeringen og tilskuddet ses på som to uavhengige transaksjoner. 
Vurderingen er at det for investeringstilskudd normalt er mer nærliggende å se investeringen 
og tilskuddet under ett, og behandle det som én transaksjon (tilskuddet er nødvendig for at 
investeringen skal være lønnsom og derfor bli foretatt). 

 
 (b) Regnskapsføring av gaver 

 
Dersom det ikke er knyttet vilkår eller betingelser til det offentlige tilskuddet, står foretaket 
ovenfor en gave. Gaver faller imidlertid utenfor tilskuddsbegrepet. NRS (V) Regnskapsføring 
av inntekt gir veiledning til hvordan gaver skal regnskapsføres. IFRS for SMEs regulerer ikke 
denne problemstillingen. Basert på en vurdering av at foretak med økonomisk vinning som 
formål sjelden mottar gaver, er det vurdert ikke å være behov for regulering av gaver i ny 
NRS. 
 
Regnskapsføring av gaver for foretak som ikke har økonomisk vinning som formål, er regulert 
i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.  

 
Kapittel 25 – Låneutgifter 

 
Kapittel 25 i IFRS for SMEs har vesentlige forskjeller mot norsk god regnskapsskikk. Etter 
IFRS for SMEs skal alle låneutgifter kostnadsføres.  
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Etter regnskapsloven er låneutgifter en del av en eiendels tilvirkningskostnad og skal som 
hovedregel balanseføres. I loven er det imidlertid et unntak ved tilvirkning av et 
anleggsmiddel, hvor låneutgiftene kan kostnadsføres når de påløper, jf. rskl. § 5-4 tredje ledd. 
Det finnes ikke et tilsvarende unntak for beholdninger, slik at låneutgifter skal inngå i 
tilvirkningskostnaden. I praksis er omløpshastigheten som regel så høy at låneutgiftene ikke 
balanseføres basert på vesentlighetsbetraktninger. Kapittel 25 er som en følge av dette 
omformulert slik at kapitlet er i samsvar med regnskapsloven. 

 
Kapittel 26 – Aksjeverdibaserte betalingstransaksjoner 

 
NRS15A Aksjebasert betaling henviser til IFRS 2, slik at det i utgangspunktet er IFRS som 
utgjør dagens god norsk regnskapsskikk. Selv om det finnes en egen regnskapsstandard som 
regulerer temaet, antas det at praksis ikke fullt ut er i samsvar med NRS15A. IFRS 2 og 
kapittel 26 i IFRS for SMEs er basert på de samme prinsippene, men IFRS for SMEs er gjort 
enklere språklig sett og inneholder mindre veiledning til bestemmelsene. Forskjeller mellom 
kapittel 26 i IFRS for SMEs og IFRS, kan oppsummeres som følger: 

 
1. Kapittel 26 inneholder mindre veiledning angående regnskapsføring av oppsigelser og 

oppgjør. 
 

2. Notekravene i kapittel 26 er redusert i forhold til IFRS 2. Til tross for at det er fjernet en 
rekke notekrav, er det innført enkelte nye. Dette gjelder blant annet følgende notekrav: 
 

o For aksjeverdibaserte betalingsordninger som gjøres opp i kontanter, skal 
foretaket opplyse om hvordan forpliktelsen er målt. (Se IFRS for SMEs 26.20). 
 Dette notekravet er ikke tatt inn ny NRS. 

o Hvis foretaket er en del av en aksjeverdibasert konsernordning og innregner og 
måler sin kostnad for den aksjeverdibaserte betalingen på grunnlag av en rimelig 
fordeling av kostnaden som er innregnet for konsernet, skal det opplyse om dette 
og grunnlaget for fordelingen. 

 
3. IFRS 2 sier at når virkelig verdi av et egenkapitalinstrument ikke kan måles pålitelig, kan 

et foretak måle egenkapitalinstrumentet til deres egenverdi. Egenverdien måles i 
utgangspunktet på det tidspunkt da foretaket mottar varene eller motparten yter tjenestene, 
og senere på hver balansedag og ved endelig oppgjør (se IFRS 2.24). Dette alternativet er 
ikke inkludert i kapittel 26 fordi egenverdi krever at foretaket kjenner den virkelige 
verdien på de underliggende aksjene. Dette vil være nødvendig på et hvert 
målingstidspunkt for opsjonen (eller annen aksjebasert betaling). Det vil si ved 
førstegangsinnregning, på hver balansedag og ved endelig oppgjør. Aksjeverdibaserte 
betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital skal måles til en observerbar 
markedspris dersom denne er tilgjengelig. Dersom en markedspris ikke er tilgjengelig skal 
målingen baseres på ledelsens beste estimat av egenkapitalinstrumentet. 

 
4. Nr. 26.12 spesifiserer hvordan et foretak skal behandle endringer av 

innvinningsbetingelser for en aksjebasert betalingstransaksjon med en ansatt som gjøres 
opp i egenkapital. IFRS 2 på sin side spesifiserer hvordan et foretak skal behandle 
endringer i alle aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital, når 
målingen av de mottatte varene eller tjenestene er med henvisning til den virkelige verdien 
av de tildelte egenkapitalinstrumentene. Det er ikke begrenset til aksjebaserte 
betalingstransaksjoner som gjøres opp med egenkapital med ansatte. Dette er trolig en 
konsekvens av at kapittel 26 «forenkler» og sier at alle avtaler med leverandører skal 
verdsettes til virkelig verdi av varen eller tjenesten. Se nr. 26.3. 
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I IASB sitt høringsutkast (oktober 2013)har denne bestemmelsen blitt endret slik at den nå 
sier at den gjelder alle aksjebaserte betalingstransaksjoner som måles til virkelig verdi av 
de tildelte egenkapitalinstrumentene, ikke bare transaksjoner med ansatte. 
 

5. Når nye egenkapitalinstrumenter tildeles som en erstatning for kansellerte instrumenter, 
inneholder IFRS 2 veiledning som krever at et foretak skal behandle den nye tildelingen 
som om det var en modifikasjon av de opprinnelige instrumentene. Kapittel 26 omtaler 
ikke denne problemstillingen. 
 

6. IFRS 2 spesifiserer at effekter av forventet tidlig utøvelse skal hensyntas ved måling av 
virkelig verdi av en aksjebasert betaling (IFRS 2 B9). Kapittel 26 har ingen eksplisitt 
omtale av denne problemstillingen. 

 
7. IFRS 2 inneholder veiledning om at aksjeopsjoner eller andre egenkapitalinstrumenter 

som innvinnes i flere omganger, skal hver av disse behandles som en separat tildeling av 
en opsjon. Kapittel 26 har ingen eksplisitt omtale av denne problemstillingen. 

 
8. Kapittel 26 inneholder forenklinger når det gjelder aksjebaserte betalingstransaksjoner 

med kontantalternativer. Kapittel 26 sier at aksjebaserte betalingstransaksjoner som enten 
gir foretaket eller motparten (innehaveren) et valg om oppgjør i kontanter eller i 
egenkapitalinstrumenter, skal foretaket regnskapsføre transaksjonen som en aksjebasert 
betalingstransaksjon med oppgjør i kontanter, med mindre enten: 
 
(a) foretaket har en tidligere praksis med å utstede egenkapitalinstrumenter under 
tilsvarende ordninger (transaksjoner), eller 
 
(b) opsjonen til å gjøre opp i kontanter ikke har noe forretningsmessig innhold. 
 
I tilfelle (a) og (b), regnskapsføres transaksjonen som at den har oppgjør i 
egenkapitalinstrumenter. 
 
IFRS 2 på sin side krever at et foretak regnskapsfører en slik aksjebasert 
betalingstransaksjon med oppgjør i kontanter i den grad foretaket har pådratt seg en 
forpliktelse til å gjøre opp i kontanter eller andre eiendeler og / eller regnskapsføre det 
som en aksjebasert betalingstransaksjon med oppgjør i egenkapital i den grad det ikke har 
påløpt en slik forpliktelse (IFRS 2.34). Særlig når innehaveren har rett til å velge om en 
aksjebasert betalingstransaksjon gjøres opp i kontanter eller ved å utstede 
egenkapitalinstrumenter, krever IFRS 2 at foretaket regnskapsfører gjeldskomponenten 
som aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter. IFRS 2 krever videre at 
forskjellen, om noen, mellom virkelig verdi av hele transaksjonen (enten den virkelige 
verdien av de varer og tjenester som er mottatt fra andre enn ansatte, eller virkelig verdi av 
instrumentet som holdes av ansatte) og virkelig verdi av gjeldskomponenten skal 
regnskapsføres som en egenkapitalkomponent i det sammensatte finansielle instrumentet 
som er opprettet. Etter IFRS skal altså dette behandles som et sammensatt finansielt 
instrument, som omfatter en gjeldsdel (dvs. motpartens rett til å kreve betaling i kontanter) 
og en egenkapitaldel (dvs. motpartens rett til å kreve oppgjør i egenkapital-instrumenter 
og ikke i kontanter). De ulike delene skal måles separat. 
 

9. Det er flere begreper som er definert annerledes i kapittel 26 enn i IFRS 2. I tillegg er det 
flere begreper som ikke er inkludert i kapittel 26. 

 
10. Når det gjelder aksjebaserte betalingstransaksjoner blant konsernforetak så inneholder 

IFRS 2 eksplisitt veiledning, mens kapittel 26 ikke inneholder tilsvarende veiledning. 
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Men kapittel 26 inneholder en forenkling, som gjelder i de tilfeller et morforetak tildeler 
en ordning til ansatte i sine datterforetak og morforetaket presenterer et konsernregnskap 
etter IFRS. I disse tilfellene er det tillatt at datterforetaket innregner og måler kostnaden og 
den tilhørende kapitalutdeling basert på en rimelig fordeling av kostnaden i konsernet. 
Dette er ikke tillatt etter IFRS 2. 
 

11. Kapittel 26 inneholder ingen regler eller veiledning når det gjelder «reload features» (rett 
til å få tildelt nye opsjoner). På dette området inneholder IFRS 2 spesifikk veiledning. 
IFRS 2 tillater ikke at «reload features» reflekteres i den virkelige verdien av den tildelte 
opsjonen på målingstidspunktet, men i stedet krever IFRS 2 at «reaload features» skal 
regnskapsføres som en ny opsjon hvis og når den blir tildelt.  
 

12. For aksjebaserte betalingstransaksjoner som skal gjøres opp i egenkapital er det en 
forenkling i nr. 26.10 ved at ledelsens skjønn kan benyttes for å finne den mest passende 
verdsettelsesmetode, for å beregne virkelig verdi av egenkapitalinstrumentet der det ikke 
finnes markedsverdier. 

 
I ny NRS er IFRS for SMEs kapittel 26 lagt til grunn, men det er gjort tilpasninger når det 
gjelder noteopplysningene. Det vises til omtalen ovenfor angående kapittel 8, om at ny NRS 
skal være komplett når det gjelder noter. Notekravene i regnskapsloven har derfor erstattet 
notekravene i IFRS for SMEs, samt at det er tatt inn en formulering som sier at for ordninger 
til andre enn ledende ansatte skal foretaket bruke regnskapslovens notekrav så langt de 
passer. I tillegg skal det også legges inn et krav om opplysninger om bakgrunnen for at det er 
gitt en ordning til andre enn ledende ansatte. 

 
Kapittel 27 – Verdifall på eiendeler 
 

Kapittel 27 i IFRS for SMEs er i stor grad i samsvar med dagens god norsk regnskapsskikk, 
men med enkelte unntak. 

 
(a) Før eller etter skatt-kontantstrøm 

 
IFRS for SMEs forbyr diskontering av etter skatt-kontantstrømmer for å finne bruksverdien. I 
NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler pkt. 5.3.2 fremkommer det at kontantstrømmer 
knyttet til skatt ikke skal tas med dersom diskonteringen gjennomføres med en før-skatt 
diskonteringsrente. Etter dagens regnskapsregler kan et foretak velge mellom å beregne 
bruksverdien på grunnlag av enten før-skatt eller etter-skatt kontantstrømmer. Dette er 
foreslått videreført i ny NRS. 
 
Den diskonteringsrenten som brukes må samsvare med det valget som gjøres for 
kontantstrømmene. Før-skatt kontantstrømmer skal neddiskonteres med en før-skatt 
diskonteringsrente, og etter-skatt kontantstrømmer skal neddiskonteres med en etter-skatt 
diskonteringsrente. Dette er klargjort i ny NRS (se 27.18 (b)N). 

 
(b) Alternativ lånerente 
 
Etter dagens god norsk regnskapsskikk er det anledning til å anvende en alternativ lånerente i 
stedet for å beregne seg frem til en diskonteringsrente. Dette ble innført i NRS (F) 
Nedskrivning av anleggsmidler som en forenkling. NRS har videreført denne 
forenklingsregelen i ny NRS, både ut fra forenklingshensynet og for å redusere 
overgangsutgiftene. 

 
(c) Henføring av goodwill 
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Det fremkommer av nr. 27.27 i ny NRS at dersom goodwill ikke kan henføres til 
enkeltstående kontantgenererende enheter (eller grupper av kontantgenererende enheter) på et 
ikke-vilkårlig grunnlag, skal foretaket teste goodwill for tap ved verdifall ved å beregne det 
gjenvinnbare beløpet for enten (a) eller (b): 
 

(a) Det oppkjøpte foretaket sett under ett hvis goodwill er knyttet til et oppkjøpt foretak 
som ikke er integrert. Integrert betyr at det oppkjøpte foretaket er omstrukturert eller 
tatt opp i det rapporterende foretaket eller et datterforetak. 
 

(b) Hele gruppen av foretak, bortsett fra eventuelle foretak som ikke er integrert, hvis 
goodwill er knyttet til et foretak som er integrert. 
 

Ved anvendelse av denne bestemmelsen må foretaket skille goodwill som er knyttet til foretak 
som er integrert, og goodwill som er knyttet til foretak som ikke er integrert. Foretaket skal 
også følge kravene for kontantgenererende enheter i dette kapitlet ved beregning av det 
gjenvinnbare beløpet for, og ved fordeling av tap ved verdifall og reversering av tap ved 
verdifall på eiendeler som tilhører, det oppkjøpte foretaket eller gruppen av foretak. 
 
Systematikken som beskrives i ny NRS fremstår som en litt annen enn den som følger av NRS 
(F) Nedskrivning av anleggsmidler pkt. 4.1. Etter NRS (F) skal en «nedenfra-og-opp» metode 
legges til grunn, alternativt en «ovenfra-og-ned» metode dersom førstnevnte metode ikke gjør 
det mulig å finne en fornuftig måte å foreta henføring av goodwill på. NRS (F) skiller ikke på 
oppkjøpte foretak som er integrert og ikke integrert, slik som ny NRS. Vurderingen er likevel 
at løsningene som følge av ny NRS vil sammenfalle med dagens praksis. Grunntanken i både 
ny NRS og NRS (F) er at goodwill skal henføres til den eller de kontantgenerende enheter 
hvor goodwillen hører hjemme.  

 
Kapittel 28 – Ytelser til ansatte 
 

Reguleringen av pensjoner i ny NRS er vesentlig mer kortfattet enn reguleringen i NRS 6 
Pensjonskostnader. I kapittel 28 er det brukt fotnoter for å videreføre den veiledning fra NRS 6 
som oppfattes som nødvendig. Det er benyttet fotnoter gjennomgående i ny NRS, men ingen 
kapitler er dette så fremtredende som i kapittel 28. 
 
Reguleringen i vedlegg 1 til NRS 6 vil bli videreført i veiledning til ny NRS, enten i form av 
en egen veiledning eller som en del av eksisterende veiledninger på pensjonsområdet. 

 
Følgende løsninger som er del av norsk god regnskapsskikk i dag videreføres ikke i norsk 
regnskapsstandard: 

 
‐ Adgangen til utsatt innregning av aktuarmessige gevinster og tap, herunder 

korridor.  
‐ Adgangen til bruk av IAS 19 og US GAAP. 
‐ Adgangen til å periodisere effekten av planendringer med tilbakevirkende kraft 

som er betinget av fremtidig ansettelse (ikke er innvunnet) lineært over tiden frem 
til ytelsen ikke lenger er betinget av fremtidig ansettelse. 

‐ Adgangen til å kunne velge diskonteringsrente. 
 
Følgende løsning i IFRS for SMEs er ikke foreslått i norsk regnskapsstandard: 
 
Det følger av IFRS for SMEs nr. 28.18 at dersom et foretak uten urimelige utgifter eller 
anstrengelser kan benytte påløpte ytelsers metode for å måle sin ytelsesbaserte 
pensjonsforpliktelse og tilknyttede kostnad, skal det gjøre det. Det forklares videre i nr. 28.19 
hvilke forenklinger som kan gjøres når bruk av påløpte ytelsers metode er forbundet med 
urimelige utgifter eller anstrengelser.  
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Ny NRS slår derimot fast at et foretak alltid skal benytte påløpte ytelsers metode for norske 
pensjonsordninger. Bakgrunnen for dette er at vi i Norge har et godt utviklet system for å få 
fram nødvendig informasjon. Det kan dessuten være tvil om forenklingene ville være tillatt 
etter regnskapsloven.  
 
Verken i ny NRS eller IFRS for SMEs er det gitt regulering av presentasjon av 
pensjonskostnad, utover at det skal foretas prinsippvalg i forhold til om aktuarmessige 
gevinster og tap skal presenteres i resultatregnskapet eller som andre inntekter og kostnader.  
 
I kapittel 35 i ny NRS er det innarbeidet en overgangsbestemmelse for pensjonsordninger og 
andre langsiktige ytelser til ansatte som ikke krever at kapittel 28 anvendes retrospektivt fra 
tidspunkt for overgang til ny NRS. Videre tillater bestemmelsen av foretaket kan innregne 
uinnregnede aktuarmessige gevinster og tap som foreligger på tidspunktet for overgang til ny 
NRS, i løpet av en periode på inntil fem år regnet fra dette tidspunktet. Det er tillatt å innregne 
hele overgangsvirkningen i et hvilket som helst av disse fem årene, eller å fordele 
innregningen av overgangsvirkningen på en hvilken som helst måte over samme periode. 
Dette skal innregnes direkte i egenkapitalen som en prinsippendring. I tilknytning til 
overgangsregelen foreslås det et nytt notekrav, med opplysning om ikke innregnet 
overgangsvirkning på balansedagen. 
 

Kapittel 29 – Resultatskatt 
 
Til forskjell fra øvrige kapitler i ny NRS, er kapittel 29 basert på høringsutkastet til endret 
IFRS for SMEs utgitt av IASB i oktober 2013. For begrunnelsen for dette se avsnitt nr. 5.0. 
Høringsutkastet er i det alt vesentligste i samsvar med IAS 12. I omtalen av kapittel 29 
refererer «IFRS for SMEs» seg til høringsutkastet, og ikke IFRS for SMEs slik den ble utgitt i 
2009. 
 
(a) Begreper 
 
Ved at IFRS for SMEs har dannet grunnlaget for høringsutkastet til ny NRS, inneholder 
kapittel 29 flere nye begreper. Disse kan oppsummeres som følger, herunder med dagens 
begrepsapparat 
 

NY NRS Dagens NRS 
Forpliktelse ved periodeskatt Betalbar skatt 
Eiendel ved periodeskatt Skatt til gode 
Forpliktelse ved utsatt skatt Utsatt skatt / utsatt skatteforpliktelse 
Eiendel ved utsatt skatt Utsatt skattefordel 
Uutnyttede skattemessige 
underskudd 

Underskudd til fremføring 

Kostnaden ved skatt Skattekostnaden 
 

Selv om begrepene som benyttes i dagens NRS vurderes å være godt innarbeidet, er det valgt å 
legge seg på samme linje som i den offisielle oversettelsen av de internasjonale 
regnskapsstandardene (Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale 
regnskapsstandarder). 
 
(b) Konsernbeskatning 

 
I nr. 29.14 fremkommer det at i konsernregnskapet fastsettes midlertidige forskjeller ved å 
sammenholde de balanseførte verdiene til eiendeler og forpliktelser i konsernregnskapet med 
den tilsvarende skattemessige verdien. Den skattemessige verdien fastsettes ved henvisning til 
konsernets selvangivelse i de jurisdiksjonene der denne leveres. I andre jurisdiksjoner 
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fastsettes den skattemessige verdien med henvisning til selvangivelsen til hvert enkelt foretak i 
konsernet. 
 
I Norge er det hver enkelt juridisk enhet som er skattesubjektet, det vil si at konsernet ikke er 
et eget skattesubjekt. Bestemmelsen er likevel beholdt, med tanke på foretak med skattepliktig 
virksomhet i land hvor konsernbeskatning er aktuell. For å klargjøre den norske reguleringen 
er det lagt inn veiledning i fotnote. 

 
(c) Måling av skatt 

 
Ny NRS tillater kun måling av eiendeler og forpliktelser ved periodeskatt og utsatt skatt til 
nominelt beløp. Dette er i samsvar med IFRS for SMEs og er også en forenkling 
sammenlignet med gjeldende foreløpige regnskapsstandard. Etter dagens foreløpige 
regnskapsstandard er også utgangspunktet at skatt skal måles til nominell verdi, men for 
konserndannelse som er oppkjøp og for fusjon og fisjon som er egenkapitaltransaksjoner er 
diskontering av utsatt skatt den preferert løsning (teoretisk riktige løsningen), likevel slik at 
vurdering til nominell verdi av praktiske årsaker også tillates i disse tilfellene. 

 
(d) Unntak fra innregning av utsatt skatt og måling av utsatt skatt 

 
Etter IFRS for SMEs skal det ikke innregnes utsatt skatt dersom den oppstår av 
førstegangsinnregning av goodwill eller førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse 
i en transaksjon som ikke er en virksomhetssammenslutning og som på 
transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig resultat 
(skattemessig underskudd).  
 
Oppkjøp av foretak som ikke har virksomhet (eksempelvis kjøp av eiendom gjennom kjøp av 
aksjer) behandles som eiendelskjøp og innregning av utsatt skatt er ikke tillatt etter IFRS for 
SMEs. Det medfører også at et foretak ikke har anledning til å innregne goodwill (teknisk 
goodwill) ved slike oppkjøp. 
 
Etter dagens norsk god regnskapsskikk behandles også oppkjøp av foretak som ikke har 
virksomhet som eiendelskjøp. Det finnes imidlertid ingen unntak fra innregning av utsatt skatt 
i disse tilfellene, slik som i IFRS for SMEs. Flere metoder er mulige for regnskapsføring 
innenfor dagens regnskapsregler, herunder utsatt skatt til nåverdi og utsatt skatt til nominell 
verdi med oppføring av forskjellen mellom utsatt skatt til nominell verdi og nåverdi som 
goodwill. Nettometoden (det vil si at skatteposisjonen reflekteres i selve kostprisen, det vil si 
netto etter skatt) synes også å bli praktisert i Norge, til tross for at den ikke er en del av NRS 
(F) Resultatskatt annet enn ved transaksjoner knyttet til spesielle skattebestemmelser (se NRS 
(F) Resultatskatt pkt. 2.21). Oppsummert er det tre metoder for regnskapsføring: 

 
1) Eiendelen føres opp til et beløp som tilsvarer nettovederlaget. Ved dette alternativet må 

eiendelen holdes utenfor beregningen av utsatt skatt, også i fremtiden. Dette er IFRS for 
SMEs-løsningen. 
 

2) Eiendelen føres opp til virkelig verdi, og utsatt skatt føres opp som gjeld i balansen til 
nåverdien. 
 

3) Eiendelen føres opp til virkelig verdi. Forskjellen mellom virkelig verdi av utsatt skatt og 
nominell verdi av utsatt skatt føres opp som goodwill. 

 
Etter dagens norsk god regnskapsskikk er det altså adgang til å regnskapsføre goodwill knyttet 
til differansen mellom utsatt skatt målt til henholdsvis nominell verdi og nåverdi ved enheter 
som ikke tilfredsstiller krav til kjøp av virksomhet.  
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Forenklingshensynet og forholdet til overgangsutgiftene er sentralt i arbeidet med ny NRS. 
For å unngå unødvendige overgangsutgifter er det utarbeidet en egen særnorsk bestemmelse i 
kapittel 29 (nr. 29.16N) som åpner for at det er anledning til å innregne utsatt skatt utsatt skatt 
til nominell verdi, også når det ikke erverves en virksomhet.  
 
Alternativ to ovenfor vil etter dette ikke lenger være et alternativ innenfor norsk god 
regnskapsskikk. 
 
I kapittel 35 er det gitt overgangsbestemmelser som vedrører de foretak som har vurdert utsatt 
skatt til nåverdi. 

 
(e) Fordeling av skatt 

 
Som en følge av at totalresultatet innføres som et begrep i ny NRS, er det også et krav om å 
presentere den tilhørende skatten som er knyttet til andre inntekter og kostnader utenfor 
resultatregnskapet. Viser for øvrig til omtalen av totalresultatet ovenfor. 

 
(f) Eliminering av internfortjeneste 

 
Etter kapittel 29 i ny NRS skal det kjøpende foretaks skattesats benyttes ved eliminering av 
internfortjenesten. Dette kan medføre at en konsernintern transaksjon kan gi en netto 
skatteeffekt i konsernets resultatregnskap til tross for at den underliggende transaksjonen er 
eliminert fullt ut. Etter dagens norsk god regnskapsskikk bør selgende foretaks skattesats 
benyttes ved elimineringen. En forskjell mellom ny NRS og dagens foreløpige standard, kan 
dermed oppstå ved eliminering av urealiserte konserngevinster hvor kjøpende og selgende 
konsernforetak har ulike skattesatser. 

 
(g) Regnskapsføring av skatt ved konserndannelse, fusjon, fisjon mv. 

 
NRS (F) Resultatskatt omhandler regnskapsføring av skatt i forbindelse med 
konserndannelser, fusjon og fisjon. Dette er ikke særskilt regulert i ny NRS. 
 
(h) Særskatteregimer 
 
I NRS (F) Resultatskatt er blant annet forholdet til skatt i kraftforetak og friinntekt i 
petroleumsbeskatningen omtalt. I ny NRS er særskatteregimer ikke særskilt regulert, da det 
ikke er anbefalt å omtale dette i en regnskapsstandard på grunn av raske endringer i 
skattereglene. 

 
Kapittel 30 – Omregning av utenlandsk valuta 
 

I kapittel 30 er det gjort tilpasninger til regnskapsloven ved at den tillater at regnskapsvalutaen 
er norske kroner, og ikke at det må være den funksjonelle valutaen slik IFRS for SMEs på sin 
side krever. Videre kan presentasjonsvalutaen velges fritt etter IFRS for SMEs, men 
regnskapsloven hjemler at denne skal være norske kroner, euro eller den funksjonelle 
valutaen.  
 
Angående akkumulerte omregningsdifferanser i forbindelse med avhending av utenlandsk 
datterforetak henvises det til omtale i forbindelse med kapittel 9. 

 
Kapittel 31 – Høyinflasjon 
 

Kapittel 31 i IFRS for SMEs inngår ikke som en del av ny NRS. Begrunnelse for dette er at vi 
ikke har noen regulering av dette i Norge i dag og at dette kapitlet svært sjelden vil være 
aktuelt i praksis for målgruppen til ny NRS. 
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Kapittel 32 – Hendelser etter balansedagen 
 

(a) Begreper 
 
I ny NRS benyttes formuleringen «det tidspunktet da finansregnskapet godkjennes for 
offentliggjøring». Dette tilsvarer det som i NRS 3 formuleres «vedtak om fremleggelse av 
finansregnskapet», som forklares å være dato for styrebehandling. I ny NRS er det lagt inn en 
fotnote som veiledning til hvordan nevnte formulering skal forstås. 
 
(b) Hendelser etter balansedagen det skal tas hensyn til 
 
Hendelser etter balansedagen det skal tas hensyn til er forhold som medfører at tallene i 
regnskapet skal justeres. Et aktuelt tema er de tilfellene et foretak er i brudd med en eller flere 
betingelser i en låneavtale på balansedagen, som kan medføre at forpliktelsen forfaller 
umiddelbart. Dette er ikke særskilt regulert i dagens regnskapsstandarder, men i praksis er det 
lagt til grunn at det er mulig å reparere et slikt brudd frem til styret avlegger regnskapet. Dette 
er dermed et forhold etter balansedagen det skal tas hensyn til, men ikke på den måten dette 
defineres i kapittel 32. Grunnen til dette er at dersom et brudd på en betingelse i en låneavtale 
repareres, medfører ikke dette noen justering av regnskapet. På den annen side er det heller 
ikke en hendelse det ikke skal ta hensyn til. For å få innarbeidet dette i kapittel 32 er den 
standardtekniske løsningen at det legges inn en fotnote i relasjon til «hendelser etter 
balansedagen det skal tas hensyn til», som forklarer at reparasjon er mulig. Fotnoten henviser 
for øvrig til nr. 4.7 (d)N. Viser i den forbindelse til omtale ovenfor. 
 
(c) Utbytte 
 
Tilsvarende som for innregning hos mottaker av et utbytte, er det vesentlige forskjeller mellom 
IFRS for SMEs og dagnes norsk god regnskapsskikk når det gjelder regnskapsføring hos 
avgiver. Etter IFRS for SMEs kan utbytte først avsettes som en forpliktelse i vedtaksåret, mens 
det etter ny NRS skal innregnes som en forpliktelse i avsetningsåret (tilsvarende som i NRS 
3). At dette kravet videreføres er en naturlig følge av at det er mulig å inntektsføre mottatt 
utbytte før vedtaksåret. 
 
I januar 2014 ble det utgitt en oppdatert NRS 3. pkt. 11 i denne standarden lyder som følger: 
«Foreslått ordinært utbytte, vedtatt tilleggsutbytte etter balansedagen og vedtatt ekstraordinært 
utbytte etter balansedagen basert på en mellombalanse med mellombalansedag før eller på 
balansedagen, klassifiseres som kortsiktig gjeld på balansedagen. Vedtakene om 
tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte må være gjort før eller senest på tidspunktet for 
ordinær generalforsamling der årsregnskapet for siste regnskapsår skal behandles». 
Normalt har ikke styret krav om å oppdatere informasjonen i regnskapet etter at det er avlagt. 
Som en følge av dette er det besluttet at «tidspunkt for ordinær generalforsamling» erstattes 
med «tidspunkt da finansregnskapet godkjennes for offentliggjøring» i ny NRS.   

 
Kapittel 33 – Opplysninger om nærstående parter 

 
Når det gjelder noteopplysninger har det vært en målsetning å redusere notekravene, og da i 
hovedsak sett fra regnskapsprodusentenes ståsted. Det kreves flere opplysninger om 
nærstående parter etter ny NRS enn det som følger av dagens norsk god regnskapsskikk (se nr. 
33.8 til 33.14N). Innledningsvis ønsker derfor NRS å bemerke at opplysninger om nærstående 
parter er et område der det er behov for å ta større hensyn til regnskapsbrukernes behov, enn 
for andre notekrav forøvrig.   
 
Kapittel 33 er vesentlig omarbeidet som følge av at ny NRS skal være komplett når det gjelder 
noter. Som en følge av dette er rskl. §§ 7-22 (mellomværende med nærstående parter), 7-30b 



34 | S i d e  
 

(transaksjoner med nærstående parter), 7-31 første til tredje ledd (ytelser til ledende ansatte) 
og 7-32 (lån og sikkerhetsstillelser) innarbeidet i kapittel 33. Som i kapittel 8 er forholdet til 
store foretak omtalt i virkeområdet til kapitlet. 
 
En forskjell mellom IFRS for SMEs og regnskapsloven (herunder forskrift) er definisjonen av 
en nærstående part. Som en følge av dette er definisjonen i kapittel 33 erstattet med 
definisjonen i forskrift om utfylling av regnskapsloven (rskl. § 7-30b).  

 
Kapittel 34 – Spesialiserte aktiviteter 
 

Kapittel 34 i IFRS for SMEs omhandler regnskapsføring av landbruksvirksomhet, leting etter 
mineralressurser (mineraler, olje, gass etc.), samt tjenesteutsettingsordninger. Vi har ingen 
egen regulering av disse områdene i dagens regnskapsstandarder. 

 
(a) Landbruksvirksomhet 

 
Etter IFRS for SMEs skal biologiske eiendeler måles til virkelig verdi der denne kan fastsettes 
uten urimelige kostnader eller anstrengelser. For andre biologiske eiendeler skal foretaket 
anvende anskaffelseskostmodellen. Regnskapsloven åpner ikke for vurdering av biologiske 
eiendeler til virkelig verdi.  
 
Kapittel 34 i ny NRS kunne blitt omarbeidet slik at det er i samsvar med regnskapsloven. 
Denne løsningen er ikke valgt da den regnskapsmessige behandlingen i kapittel 34 ville blitt 
tilsvarende som kapittel 13 eller kapittel 17, avhengig av om den biologiske eiendelen er en 
beholdning eller en enhet av eiendom, anlegg og utstyr. NRS har derfor besluttet at 
reguleringen av landbruksvirksomhet tas ut av kapittel 34. Videre at det er gjort endringer av 
virkeområdet i kapittel 13 og 17 i forhold til IFRS for SMEs, slik at biologiske eiendeler 
reguleres i de nevnte kapitlene.  

 
(b) Utvinningsvirksomhet 

 
I ny NRS er utvinningsvirksomhet regulert i nr. 34.11, og er lik som IFRS for SMEs. 
Bestemmelsen er kortfattet og sier kun at regnskapsføringen skal følge kapittel 17 eller 
kapittel 18. Dersom det er knyttet fjernings- eller oppryddingsutgifter til virksomheten følger 
regnskapsføringen av kapittel 17 og 21. 
 
Siden dette er et område som tidligere ikke har vært regulert i de norske regnskapsstandardene 
kan det ikke utelukkes at praksis ikke har vært ensartet. 

 
(c) Tjenesteutsettingsordninger 

 
Etter ny NRS skal tjenesteutsettingsordninger innregnes som enten en immateriell eiendel eller 
en finansiell eiendel. En finansiell eiendel foreligger dersom kontantstrømmen i 
kontraktsperioden er kjent, mens en immateriell eiendel foreligger dersom kontantstrømmen 
må estimeres. Det er ikke anledning til å klassifisere ordningen som en enhet av eiendom, 
anlegg og utstyr. 
 
Tjenesteutsettingsordninger er ikke regulert i dagens regnskapsstandarder, og ut fra 
regnskapslovens generelle regler bør det ikke foreligge vesentlige forskjeller mellom IFRS 
SME og dagens norsk god regnskapsskikk. Det er usikkert hvordan praksis i realiteten er, men 
trolig finnes det eksempler på at en tjenesteutsettingsordning behandles regnskapsmessig som 
en finansiell leieavtale. I så henseende vil ny NRS representere en endring i de tilfeller dette er 
aktuelt. 
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Kapittel 35 – Overgang til Norsk Regnskapsstandard 
 

(a) Generelt 
 
Kapittel 35 gjelder for foretak som anvender ny NRS for første gang. Overgang til ny NRS er i 
en litt annen stilling enn en overgang til IFRS for SMEs, siden et regnskap skal avlegges etter 
regnskapsloven og god regnskapsskikk både før og etter at ny NRS tas i bruk. På grunn av 
dette er det foretatt enkelte endringer i kapittel 35 i forhold til IFRS for SMEs. 

 
(b) Forenklingshensynet 

 
Et sentralt hensyn i arbeidet med ny NRS er å begrense overgangsutgiftene. NRS har vurdert 
dette nøye i forbindelse med kapittel 35, og foreslått vesentlige forenklinger i forhold til IFRS 
for SMEs. 

 
i. Førstegangsbruker flere ganger 

 
Etter IFRS for SMEs har et foretak kun anledning til å være førstegangsbruker av standarden 
kun én gang. IASB foreslår å endre dette i høringsutkastet til endret IFRS for SMEs. Som en 
forenkling er det i høringsutkastet til ny NRS foreslått at nr. 35.2 i IFRS for SMEs tas ut av 
standarden, slik at bruk av overgangsreglene i kapittel 35 ikke er begrenset til bruk én gang. 

 
ii. Sammenlignbare sammenligningstall 

 
Utgangspunktet er at sammenligningstallene skal omarbeides slik at de blir sammenlignbare. 
Ved overgang til ny NRS krever ikke kapittel 35 at foretaket omarbeider 
sammenligningstallene.   

 
iii. Omarbeiding av inngående balanse 

 
Utgangspunktet i IFRS for SMEs er at et foretak skal omarbeide sammenligningstallene og 
inngående i balanse for den tidligste perioden som presenteres. Det vil si at balansen per 1.1 
og 31.12 i året før overgangsåret må omarbeides. I ny NRS er det kun krav om å omarbeide 
inngående balanse i overgangsåret. 

 
(c) Overgangsbestemmelsene 

 
I utgangspunktet skal alle bestemmelser i ny NRS tas i bruk, og regnskapet skal omarbeides 
som om at de nye bestemmelsene alltid har vært anvendt (retrospektiv anvendelse). I kapittel 
35 er det bestemmelser som ikke tillater slik anvendelse med tilbakevirkende kraft, samt 
bestemmelser som åpner for at bestemmelser i standarden kan anvendes retrospektivt. 

 
i. Utbytte 

 
Som det er redegjort for ovenfor foreslås det en endring i forhold til innregning av mottatt 
utbytte. I den forbindelse er det innarbeidet en overgangsbestemmelse i kapittel 35 som ikke 
åpner for retrospektiv anvendelse av nr. 23.29 (c)N. 
 

ii. Aksjeverdibasert betalingstransaksjoner 
 

NRS 15A tilsvarer IFRS (IFRS 2), men som det er redegjort for ovenfor er trolig ikke praksis 
fullt ut på linje med NRS 15A. Ny NRS på sin side er forenklet i forhold til NRS 15A. For å 
redusere overgangsutgiftene for foretakene er det åpnet for at kapittel 26 ikke må anvendes 
retrospektivt for avtaler som er inngått før tidspunktet for overgang til ny NRS. Et foretak har 
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etter dette anledning til å fortsette å anvende tidligere regnskapsmessige løsninger på disse 
avtalene. 
 

iii. Periodisk vedlikehold og fjernings- og oppryddingsutgifter 
 

Etter ny NRS er det kun aktiveringsmetoden som er en tillatt alternativ for regnskapsføring av 
periodisk vedlikehold. I ny NRS er det innarbeidet en overgangsbestemmelse som ikke krever 
at nr. 17.7 anvendes retrospektivt. Tilsvarende gjelder for fjernings- og oppryddingsutgifter, 
som allerede er en del av IFRS for SMEs. 
 

iv. Sikringsbokføring 
 

Anledningen til å anvende IAS 39 i forbindelse med regnskapsføring av sikringsrelasjoner er 
tatt ut i ny NRS. For at foretak som har anvendt IAS 39 skal slippe å omregne sikringsforhold 
som ikke eksisterer på tidspunkt for overgang til ny NRS, er det innarbeidet en egen 
overgangsbestemmelse i nr. 35.10 (n)N. For øvrige foretak er ny NRS i det alt vesentligste 
uendret, slik at det ikke er nødvendig med en overgangsbestemmelse. 

 
v. Pensjonsordninger og andre ytelser til ansatte 

 
En vesentlig endring i ny NRS i forhold til NRS 6 er at muligheten til utsatt innregning av 
aktuarmessige gevinster og tap, herunder bruk av korridormetoden, ikke lenger vil være et 
tillatt alternativ i ny NRS. 
 
For å redusere overgangsutgiftene for brukerne av ny NRS er det foreslått en 
overgangsbestemmelse i kapittel 35 som ikke krever at ny NRS anvendes retrospektivt på 
tidspunktet for overgang til denne standarden. 
 
Videre fremkommer det av samme bestemmelse at et foretak har anledning til å fordele 
uinnregnede aktuarmessige gevinster og tap, som foreligger på tidspunkt for overgang til 
standarden, over en femårsperiode. Disse føres direkte mot annen egenkapital som en 
prinsippendring. Foretaket har anledning til å foreta fordelingen slik det selv måtte ønske i 
denne femårsperioden. Som en følge av denne overgangsbestemmelsen innføres det et krav 
om å gi opplysninger i note om uinnregnede aktuarmessige gevinster og tap på balansedagen. 
 

vi. Skatt 
 
Etter ny NRS er det ikke anledning til å diskontere en eiendel eller forpliktelse ved utsatt skatt. 
Som redegjort for ovenfor er det etter dagens norsk god regnskapsskikk anledning til dette. 
Det er derfor utarbeidet en overgangsbestemmelse som ikke krever at foretaket må anvende nr. 
29.23 på transaksjoner som er foretatt før tidspunkt for overgang til ny NRS. Et foretak skal ha 
anledning til å fortsette med den regnskapsmessige løsningen som er valgt før tidspunktet for 
overgang til ny NRS.   
 
(d) Noteopplysninger 
 
I tillegg som redegjort for ovenfor i forbindelse med pensjon, er det innarbeidet et notekrav 
som krever at et foretak angir hvilke unntak i nr. 35.9 og 35.10 som er blitt anvendt. 
Bakgrunnen for dette er at det ikke er et krav å vise sammenlignbare sammenligningstall. 

 
Andre forhold 
 

(a) Fusjon og fisjon 
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IFRS for SMEs regulerer ikke fusjoner under samme kontroll, samt at fisjon ikke reguleres 
eksplisitt. Noe veiledning kan finnes i nr. 22.8 og 22.18 i IFRS for SMEs, men disse 
bestemmelsene er omarbeidet i ny NRS. NRS har besluttet at fusjon og fisjon skal reguleres i egne 
kapitler i ny NRS, henholdsvis kapittel 100 og 101.  

 
(b) Presentasjon av konsernbidrag 

 
I kapittel 29 i ny NRS er det innarbeidet en fotnote som omhandler de skattemessige virkningene 
av at det mottas og avgis konsernbidrag. Det er ingen veiledning hva angår presentasjon av 
konsernbidrag for øvrig i ny NRS, eksempler på forhold som det ikke er gitt veiledning om er:  

1) Dersom et datterforetak mottar et konsernbidrag fra et morforetak er dette regnskapsmessig å 
anse som et innskudd fra eier. Mottatt konsernbidrag klassifiseres som "Annen innskutt 
egenkapital". Tilsvarende for mottaker av et konsernbidrag når det gis mellom datterforetak. 

 
2) Dersom datter avgir et konsernbidrag til mor og konsernbidraget overstiger tilbakeholdte 

resultater i morselskapets eiertid, anses denne delen av konsernbidraget å være en 
tilbakebetaling av anskaffelseskost for morforetaket.  

o I ny NRS fremkommer det av kapittel 14, 15 og 23 at konsernbidrag kan innregnes 
som inntekt uten å vurdere om det er fra akkumulerte overskudd før eller etter 
overtakelsestidspunktet. Videre henvises det til kapittel 27, hvor det fremkommer at 
det er en nedskrivningsindikator. 

 
3) Dersom datter mottar et konsernbidrag fra mor og dette medfører at datter har en verdi som er 

lavere enn bokført verdi på aksjene etter konsernbidraget skal det foretas en vurdering om det 
foreligger et behov for nedskrivning. 
 

4) Konsernbidrag mellom søsterforetak. 
 

5) Om konsernbidrag mellom søsterforetak skal medføre regnskapsføring i morforetaket. Dersom 
konsernbidraget overstiger de opptjente resultater i mors eierperiode skal det foretas en 
omfordeling av anskaffelseskost i morforetaket. 
 

6) Konsernbidrag mellom søsterforetak, som formelt gis via mor. Dette er to separate 
transaksjoner.  

 
7) Konsernbidrag fra datterdatter til morforetak.  

 
8) Konsernbidrag fra morforetak til datterdatter.  

 
9) Konsernbidrag mellom datterdatter-foretak.  

 
10) Regnskapsmessig behandling ved bruk av egenkapitalmetoden. 
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7.0 Invitasjon til å gi kommentarer / høringssvar – spørsmål til høringsinstansene 

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) inviterer generelt høringsinstansene til å gi kommentarer på alle 
aspekter ved utkast til ny Norsk Regnskapsstandard. NRS ønsker likevel spesielt svar på spørsmålene 
som angis nedenfor. Kommentarer har størst nytteverdi dersom de spesifikt angir relevant 
bestemmelse eller gruppe av bestemmelser kommentarene er relatert til. Videre ønsker NRS at 
kommentarene skal inneholde en klar begrunnelse og, når det er aktuelt, et konkret forslag til 
alternativ formulering av bestemmelsen(e).  
 
Innkomne høringssvar vil bli offentliggjort på våre hjemmesider www.regnskapsstiftelsen.no.  
 
Kommentarer må sendes skriftlig senest 31. august 2014. 
 
S1  Strategien 
 
NRS har gjennom alle sine 25 år som norsk standardsetter sett hen til internasjonal standardsetting. 
Fram til IFRS-forordningen kom i 2005, utarbeidet NRS standarder for alle foretak, også de 
børsnoterte. Etter 2005 har ikke NRS lenger vært standardsetter for børsnoterte foretak.  
 
Til tross for dette har dagens regnskapsstandarder blitt harmonisert mot full IFRS. Bakgrunnen for 
dette er forholdet til foretak som inngår i IFRS-rapporterende konsern, samt at det ikke eksisterte 
andre passende regnskapsstandarder å harmonisere norsk god regnskapsskikk mot. Forholdet til 
foretak som inngår i IFRS-rapporterende konsern har også blitt ivaretatt gjennom forskift om forenklet 
anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, en forskrift som for øvrig ikke har vært gjenstand 
for løpende vedlikehold i forhold til endringer i full IFRS. 
 
Dette bildet er endret. IASB utga IFRS for SMEs i 2009. IFRS for SMEs er en regnskapsstandard som 
er utviklet for små og mellomstore foretak. Videre er det satt i gang et arbeid for å oppdatere 
forskriften om forenklet IFRS, og for å legge til rette for enklere fremtidig vedlikehold av denne. 
Forslaget til oppdatert forskrift har vært på høring, og forslag med høringskommentarer er til 
behandling i Finansdepartementet.  
 
NRS har derfor endret sin strategi for gruppen øvrige foretak, fra å harmonisere mot full IFRS til å 
harmonisere mot IFRS for SMEs.  
 
NRS ønsker synspunkter på endret strategi, som innebærer at det utarbeides en regnskapsstandard som 
skal erstatte alle dagens regnskapsstandarder.  
 
S2 Forholdet mellom kapittel 2 i IFRS for SMEs og grunnleggende regnskapsprinsipper i 
 regnskapsloven 
 
En sentral problemstilling ved utforming av ny NRS har vært hvorledes det balanseorienterte 
rammeverket i IFRS for SMEs (se kapittel 2 og 10 i ny NRS) kan kombineres med regnskapslovens 
grunnleggende prinsipper i lovens kapittel 4. I høringsbrevet er det redegjort for forholdet mellom 
IASBs balanseorienterte rammeverk og regnskapslovens grunnleggende regnskapsprinsipper.  
 
NRS antar at de to utgangspunktene normalt ikke vil gi forskjellige regnskapsmessige løsninger, for de 
konflikter som er identifisert i standardens kapittel 3-35 er det foreslått eksplisitte løsninger. Forholdet 
mellom disse to rammeverkene kan likevel bli satt på spissen i de tilfeller et foretak står ovenfor en 
regnskapsmessig problemstilling som ikke er regulert i ny NRS.  
 
På bakgrunn av dette har NRS formulert en egen særnorsk bestemmelse i nr. 2.1N som åpner for at det 
balanseorienterte rammeverket anvendes ved løsning av regnskapsmessige problemstillinger som ikke 
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er regulert, så sant løsningen ikke er i strid med løsningen som utledes fra regnskapslovens 
grunnleggende prinsipper.  Ny NRS klargjør i den forbindelse at regnskapslovens grunnleggende 
prinsipper skal legges til grunn ved eventuelle konflikter. Samme bestemmelse i ny NRS klargjør også 
at en eiendel kan balanseføres dersom dette følger av sammenstillingsprinsippet, selv om posten ikke 
oppfyller definisjonen av en eiendel. 
 
Hittil er det identifisert få eksempler på tilfeller hvor rammeverkene fører til forskjellige 
regnskapsmessige løsninger. Ett eksempel er mer- / mindreinntekt i kraftbransjen. 
 
NRS ønsker tilbakemeldinger på hvordan den standardtekniske løsningen fungerer i praksis. Flere 
alternativer er vurdert, og den valgte løsningen er den som oppfattes som best egnet, sett i lys av at ny 
NRS skal baseres på IFRS for SMEs. 
 
S3  Temaer som ikke er regulert / tilstrekkelig regulert i utkast til ny NRS 
 
Ved utarbeidelse av IFRS for SMEs har IASB fokusert på transaksjoner, andre hendelser og forhold 
som er typiske for små og mellomstore foretak. IFRS for SMEs er dermed betydelig forenklet i 
forhold til IFRS, og en del temaer er følgelig ikke regulert i IFRS for SMEs.  
 
I forhold til dagens norske regnskapsstandarder er ny NRS mindre omfangsrik. Oppfatningen er 
likevel at de fleste temaer er omhandlet, om enn ikke like detaljert som i dagens standarder. 
 
NRS ønsker tilbakemeldinger på følgende:  
 
(a) er det temaer som ikke er regulert i ny NRS, som burde vært regulert.  
 
(b) er det noe fra dagens norske regnskapsstandarder som bør videreføres utover det som allerede er 
foreslått videreført.  
 
Høringsinstansene bes om å begrunne hvorfor eventuelle ytterligere temaer bør reguleres i ny NRS.  
 
S4 Veiledning i ny NRS 
 
Dette punktet henger sammen med omtalen i S3. 
 
Ny NRS er kortfattet og inneholder mindre veiledning enn dagens norske regnskapsstandarder. Dette 
medfører at flere av de regnskapsmessige vurderingene overlates til regnskapsprodusentene. Ny NRS 
er en selvstendig standard, som er basert på IFRS for SMEs. At ny NRS er en selvstendig standard 
innebærer at en regnskapsprodusent ikke trenger å se hen til for eksempel full IFRS, for å finne 
veiledning til en bestemmelse i ny NRS, selv om bestemmelsen er likelydende med en bestemmelse i 
full IFRS. 
 
På områder hvor det er vurdert som mest hensiktsmessig, er det i ny NRS innarbeidet veiledning i 
fotnoter. Et eksempel på dette er i kapittel 28 Ytelser til ansatte. 
 
Spørsmålene i dette punktet omhandler veiledning som innarbeides i selve regnskapsstandarden, 
eventuell veiledning utenfor standarden omfattes ikke. 
 
NRS ønsker tilbakemeldinger på følgende: 
 
(a) Er det en hensiktsmessig måte å innarbeide veiledning i fotnoter? Generelt, og spesielt i kapittel 28 
Ytelser til ansatte. Hvis ikke, hvordan burde det i så fall vært gjort? 
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(b) Er det områder i ny NRS som burde hatt veiledning i selve standarden. I tilfelle hvilke og hvorfor? 
 
(c)Er det veiledning i ny NRS som bør tas ut? 
 
S5 Løsninger i ny NRS som eventuelt vurderes ikke å være i samsvar med regnskapsloven 
 
Det er flere løsninger i IFRS for SMEs som ikke lar seg innføre i Norge, da disse ikke er tillatt 
innenfor rammen av regnskapsloven. Som en følge av dette er de aller fleste kapitler i ny NRS 
omarbeidet i forhold til IFRS for SMEs. Mer om dette finnes i høringsbrevets omtale av hvert kapittel 
i ny NRS. 
 
NRS sin vurdering er at alle løsninger som fremgår av ny NRS er innenfor rammen av 
regnskapsloven. NRS ber om tilbakemeldinger fra høringsinstansene på om det er bestemmelser i ny 
NRS som vurderes å ikke være i samsvar med regnskapsloven, og eventuelt hvorfor? 
 
NRS ønsker også tilbakemeldinger på om det er løsninger som er tillatt innenfor rammen av 
regnskapsloven, men som ikke er regulert i ny NRS. 
 
S6  Kost / nyttevurderinger - forenklinger i ny NRS 
 
Ny NRS er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende IFRS for SMEs (slik den ble utgitt av IASB i juli 
2009). IFRS for SMEs er en standard som er tilpasset til små og mellomstore foretak, og er vesentlig 
forenklet i forhold til IFRS.  En forutsetning for arbeidet med ny NRS har vært at løsningene som er 
valgt i IFRS for SMEs som hovedregel skal kunne velges, inklusiv regler som ikke følger av gjeldende 
NRS, forutsatt at de ikke er i strid med regnskapsloven. 
 
En annen forutsetning for NRS sitt arbeid med ny NRS har vært forenklingshensynet, særlig når det 
gjelder noteopplysninger (se S8). Forenklinger i ny NRS er vurdert ut fra forenklinger i forhold til 
IFRS for SMEs og dagens norske regnskapsstandarder.  
 
Det ønskes tilbakemelding på om høringsinstansene har et annet syn enn NRS, samt om de er enig i de 
avveininger / løsninger som er valgt.  
 
Videre ønskes det tilbakemeldinger på om det er løsninger i ny NRS som fremstår som 
uforholdsmessig byrdefulle. Er det ønske om ytterligere forenklinger? I så fall, hvilke forenklinger og 
begrunnelsen for disse? 
 
S7 Språk 
  
Ny NRS er basert på IFRS for SMEs, hvilket innebærer at det innføres en del nye begreper i forhold til 
det som er kjent fra dagens norsk god regnskapsskikk. Mange av begrepene er tilsvarende som i 
Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. 
 
Eksempler på nye / endrede begreper er: 
- Totalresultatet 
- Eiendom, anlegg og utstyr (varige driftsmidler) 
- Ikke-kontrollerende eierinteresser (minoritetsinteresser) 
- Eiendel ved utsatt skatt (utsatt skattefordel) 
- Forpliktelse ved utsatt skatt (utsatt skatt) 
- Beholdninger (varer) 
 
NRS ønsker tilbakemeldinger på begrepsapparatet i ny NRS. 



41 | S i d e  
 

 
S8 Nummerering 
 
Det har vært en forutsetning for arbeidet med ny NRS at alle avvik fra IFRS for SMEs skal fremgå av 
standarden. I ny NRS er disse markert med en «N».  
 
Bestemmelser i IFRS for SMEs som ikke er innført i Norge er markert med [Utgår], og bestemmelser 
som IASB har tatt ut av IFRS for SMEs er markert med [slettet av IASB]. Sistnevnte gjelder kun i 
kapittel 29, som baseres på høringsutkast til oppdatert IFRS for SMEs. 
 
I ny NRS er SME-strukturen beholdt så langt det lar seg gjøre. I forbindelse med at det er gjort 
tilpasninger i forhold til IFRS for SMEs, har det i enkelte tilfeller vært nødvendig å benytte samme 
nummer flere ganger, men slik at disse markeres med A, B osv. 
 
NRS ønsker kommentarer fra høringsinstansene på hvordan nummereringen og forholdet til IFRS for 
SMEs oppfattes, herunder konkrete forslag til forbedringer. 
 
S9 Noteopplysninger 

 
En sentral forutsetning for arbeidet med ny NRS har vært å forenkle notekravene for 
regnskapsprodusentene og NRS har derfor foretatt en samlet og fullstendig gjennomgang av 
notekravene i regnskapsloven, dagens norske regnskapsstandarder og IFRS for SMEs.  
 
NRS har besluttet at notekravene i ny NRS skal være fullstendige, noe som innebærer at alle 
notekravene som gjelder for øvrige foretak skal kunne leses i standarden. For å oppnå dette er alle 
relevante notekrav i regnskapsloven innarbeidet i standarden, med unntak av notekravene som gjelder 
for store foretak. I tillegg har NRS ansett det som sentralt å synliggjøre vesentlighetsprinsippet som 
ligger til grunn for de fleste notekravene. Når det gjelder obligatoriske notekrav benyttes 
formuleringen «alltid». For ytterligere redegjørelser angående noter henvises til omtalen av kapittel 8 i 
høringsbrevet. 
 
(a) NRS ønsker tilbakemeldinger fra høringsinstansene på hvordan vesentlighetsprinsippet og 
obligatoriske noter er innarbeidet i ny NRS. 
 
Notekrav i dagens regnskapsstandarder som verken følger av regnskapsloven eller IFRS for SMEs, er 
som hovedregel ikke innarbeidet i ny NRS. Et eksempel på dette er notekravene som gjelder for 
foretak som regnskapsfører felleskontrollerte virksomheter etter bruttometoden. 
 
(b) NRS ønsker tilbakemeldinger på om det er behov for ytterligere forenklinger, herunder en 
begrunnelse for hvorfor.  
 
NRS sin vurdering er at det er få nye notekrav i ny NRS, men et konkret eksempel er notekravene som 
gjelder utleier i forbindelse med operasjonelle leieavtaler (se kapittel 20). For øvrig henvises det til 
omtale av hvert kapittel i høringsbrevet. 
 
(c) NRS ønsker også tilbakemelding dersom det er ytterligere noteopplysninger som høringsinstansene 
mener burde være en del av ny NRS. 
 
S10 Konsolideringsunntak for investeringsselskaper  
 
I forslag til ny NRS er det ingen unntaksregler for konsolidering i investeringsselskaper, hvilket 
innebærer at disse foretakene skal utarbeide et konsernregnskap dersom et datterforetak eies mer enn 
tolv måneder og det ikke foreligger andre konsolideringsunntak. 
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NRS ser at det kan være grunner til en videreføring av dagens regulering, ved at det gis egne 
unntaksregler for disse foretakene.  
 
Høringsinstansene bes om å komme med innspill til hvordan avgrensningen av unntaket kan utformes, 
dersom eksisterende norsk god regnskapsskikk ønskes videreført på dette området.  
 
NRS legger til grunn at det, dersom dagens god norsk regnskapsskikk videreføres, innføres et notekrav 
som krever at det gis opplysninger om virkelig verdi. 
 
S11  Totalresultatet 
 
Et nytt resultatbegrep i ny NRS er «totalresultatet». Totalresultatet består av et årsresultat og summen 
av andre inntekter og kostnader. Årsresultatet fremkommer av resultatregnskapet, mens andre 
inntekter og kostnader fremkommer i den separate oppstillingen av totalresultatet (så fremt foretaket 
ikke velger å vise det som en del av en egenkapitalnote). 
 
Det nye totalresultatbegrepet er innført som et ledd i en internasjonal harmonisering, og til 
sammenligning kreves det at foretak som avlegger regnskapet etter forenklet IFRS skal presentere en 
separat oppstilling av totalresultatet. 
 
Poster som skal føres i den separate oppstillingen av totalresultatet, er poster som til nå har blitt ført 
direkte mot egenkapitalen.  
 
Som følge av at dette er et nytt begrep har NRS valgt å innarbeide veiledning, ved at det legges inn en 
fotnote første gang begrepet «totalresultat» og «andre inntekter og kostnader» benyttes i hvert kapittel. 
Veiledning inkluderer også om noe skal regnskapsføres i resultatregnskapet eller i den separate 
oppstillingen av totalresultatet. Sistnevnte er også forsøkt innarbeidet direkte i bestemmelsene. 
 
NRS ønsker tilbakemeldinger fra høringsinstansene på hvordan dette resultatbegrepet er innført i ny 
NRS, herunder begrepsapparatet og valgadgangen med hensyn til om andre inntekter og kostnader 
presenteres i en egen oppstilling eller i egenkapitalnoten. 
 
Et alternativ til å benytte begrepet totalresultatet er å benytte «utvidet resultat». NRS ønsker 
tilbakemeldinger fra høringsinstansene på dette. 
 
S12  Eksempler i kapittel 23 Inntekter 
 
Inntektsføring er et sentralt tema og et område som ofte reiser kompliserte regnskapsmessige 
utfordringer. Av den grunn er det behov for eksempler (veiledning) angående hvordan bestemmelsene 
skal anvendes i praksis. Både kapittel 23 i ny NRS og NRS (V) Regnskapsføring av inntekt inneholder 
eksempler. 
 
NRS ønsker tilbakemeldinger på om det er ytterligere eksempler i NRS (V) Regnskapsføring av 
inntekt som burde vært videreført i ny NRS. 
 
S13 Pensjon 
 
Som det fremkommer av del 1 av dette høringsbrevet er det enkelte løsninger som ikke er videreført i 
ny NRS. Dette gjelder: 
 
1. Adgangen til utsatt innregning av aktuarmessige gevinster og tap, herunder korridor. 
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2. Adgangen til bruk av IAS 19 og US GAAP. 
 
3. Adgangen til å periodisere effekten av planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av 
fremtidig ansettelse (ikke er innvunnet) lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av 
fremtidig ansettelse. 
 
4. Adgangen til å kunne velge diskonteringsrente. 
 
IFRS for SMEs inneholder i utgangspunktet en forenkling ved at påløpte ytelsers metode ikke må 
benyttes dersom dette er forbundet med urimelige kostnader eller anstrengelser. I ny NRS fremgår det 
at påløpte ytelsers metode alltid skal legges til grunn for norske pensjonsordninger. Begrunnelsen for 
dette fremgår av del 1 i høringsbrevet. 
 
(a) NRS ber om tilbakemelding fra høringsinstansene på valgene omtalt over. 
 
I ny NRS reguleres ikke presentasjon av pensjonskostnaden, utover at det foretas prinsippvalg i 
forhold til om aktuarmessige gevinster og tap skal presenteres i resultatregnskapet eller som andre 
inntekter og kostnader.  
 
(b) NRS ønsker tilbakemelding på valgte løsninger. 
 
S14  Fusjon og fisjon 
  
Fusjon som er en virksomhetssammenslutning er innenfor virkeområdet til kapittel 19. Fusjoner som 
faller utenfor virkeområdet til kapittel 19 og følgelig ikke er særskilt regulert kan imidlertid 
innfortolkes i kapittel 22 i IFRS for SMEs. Bruk av nr. 22.8 i IFRS for SMEs på fusjoner innebærer 
regnskapsføring til virkelig verdi. 
 
En fisjon er ingen virksomhetssammenslutning og er følgelig ikke en del av kapittel 19. Fisjoner er 
ikke særskilt regulert i IFRS for SMEs. Fisjoner kan, som fusjoner, innfortolkes i kapittel 22 i IFRS 
for SMEs. Bruk av nr. 22.18 i IFRS for SMEs på fisjoner innbærer regnskapsføring til virkelig verdi.  
 
NRS viderefører reguleringen av regnskapsføring av enkelte transaksjoner til kontinuitet. Dette har 
medført endringer i virkeområdet i kapittel 19 og bestemmelser i kapittel 22, samt at det tas sikte på en 
videreføring av den egne regulering av fusjoner og fisjoner. NRSs intensjon er at den egne 
reguleringen av fusjon og fisjon skal innarbeides i henholdsvis kapittel 100 og 101 i ny NRS. 
Nummereringen er valgt for å unngå konflikt med eventuelle etterfølgende endringer i IFRS for 
SMEs. 
 
NRS ønsker tilbakemeldinger på disse valgene. 
 
S15  Konsernbidrag 
 
Konsernbidrag omtales ikke særskilt i IFRS for SMEs. For å få innarbeidet dette sentrale temaet i ny 
NRS er det i kapittel 23 Inntekter, lagt inn en fotnote i relasjon til inntektsføring av «utbytte» som sier 
at bestemmelsene gjelder tilsvarende for konsernbidrag. 
Videre er det i kapittel 29 Resultatskatt lagt inn en fotnote i relasjon til «presentasjon», som forklarer 
skattemessige effekter av mottatt og avgitt konsernbidrag. 
 
Til slutt er det i kapittel 22 formulert en særnorsk bestemmelse som krever at avsatt utbytte skal 
presenteres som en forpliktelse, og at konsernbidrag behandles tilsvarende.   
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NRS ønsker tilbakemeldinger på om det er behov for mer regulering av konsernbidrag i ny NRS, 
herunder hva som bør reguleres og hvorfor. 
 
S16 Overgangsbestemmelser 
 
En forutsetning for ny NRS er at unødvendige overgangsutgifter skal unngås. Som en følge av dette er 
kapitlet om overgangsbestemmelser utformet slik at overgang fra dagens norske regnskapsstandarder 
til ny NRS skal bli så enkel som mulig.   
 
I utgangspunktet skal ny NRS anvendes retrospektivt på tidspunkt for overgang til ny NRS, som om 
standarden alltid hadde vært benyttet. Dette gjelder i begynnelsen av den tidligste perioden som 
presenteres, altså 1.1 i året før overgangsåret. I ny NRS er det åpnet for at dette tidspunktet kan settes 
til 1.1. i overgangsåret. 
 
Videre er det innført en del pliktige og frivillige unntak fra kravet om retrospektiv anvendelse. Som 
hovedregel gjelder dette for alle områder hvor NRS oppfatter at det vil bli en vesentlig endring ved 
innføring av ny NRS. 
 
Etter kapittel 35 er det ikke krav om å omarbeide sammenligningstallene slik at disse blir 
sammenlignbare, men det er innført et notekrav som krever at et foretak opplyser om hvilke unntak fra 
retrospektiv anvendelse av ny NRS som er benyttet. 
 
(a) NRS ønsker tilbakemeldinger på overgangsbestemmelsene i kapittel 35.  
 
(b) NRS ønsker tilbakemeldinger på om det er ytterligere områder som burde hatt en egen 
overgangsbestemmelse, og hvorfor? 
 
En vesentlig endring i ny NRS i forhold til NRS 6 er forholdet til innregningen av aktuarmessige 
gevinster og tap. Overgangsbestemmelsen åpner for at ikke innregnede aktuarmessige gevinster og tap 
som foreligger på tidspunktet for overgang til ny NRS kan innregnes i løpet av en periode på inntil 
fem år regnet fra dette tidspunktet. Det er tillatt å innregne hele overgangsvirkningen direkte mot 
egenkapitalen i et hvilket som helst av disse fem årene, eller å fordele innregningen av 
overgangsvirkningen på en hvilken som helst måte over samme periode. I tilknytning til 
overgangsregelen foreslås det et nytt notekrav, med opplysning om ikke innregnet overgangsvirkning 
på balansedagen. 
 
(c) NRS ønsker tilbakemeldinger på denne overgangsbestemmelsen. 
 
 
 


