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Høringssvar NRS (HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset 
regnskapsplikt 

Vi viser til høringsbrevet av 20. desember 2018 med høringsfrist 20. mars 2019. Vi stiller oss 

positive til store deler av arbeidet som er gjort og ønsker på generelt grunnlag en standard for 

foretak med begrenset regnskapsplikt velkommen. Samtidig ønsker vi å påpeke enkelte momenter 

ved forslaget til regnskapsstandard, og har omtalt disse under. 

Overgangsregler 

I høringsutkastet er det lagt opp til at regnskaper utarbeidet etter regelen om begrenset 

regnskapsplikt vil være fundamentalt forskjellige fra regnskaper utarbeidet etter regnskapslovens 

ordinære regler. Dersom et foretak ikke lenger skulle oppfylle vilkårene for begrenset regnskapsplikt 

og må utarbeide regnskap etter regnskapslovens ordinære regler, vil det uten særskilte 

overgangsregler være krav om full retrospektiv anvendelse. Dette kan i en del tilfeller bli en 

krevende øvelse for regnskapsprodusenten, noe som står i kontrast til formålet om forenkling som 

ligger til grunn for bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt. Vi foreslår derfor at det utarbeides 

klare og lettfattelige overgangsregler. 

Beslutningen om å utarbeide årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt 

Det er flere momenter ved bestemmelsene om den regnskapspliktiges beslutning om å utarbeide 

årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt, som etter vårt syn bør klargjøres. Slik 

høringsutkastet foreligger er det ikke entydig om beslutningen gjelder til den eventuelt omgjøres i 

en senere periode, eller om det må fattes en ny beslutning for hver regnskapsavleggelse. Vi 

foreslår at det i standarden klargjøres at et vedtak om å utarbeide regnskap etter reglene om 

begrenset regnskapsplikt gjelder til beslutningen reverseres. 

Det fremgår videre av høringsutkastet at beslutningen om å utarbeide årsregnskap etter regelen om 

begrenset regnskapsplikt, «krever tilslutning av samtlige medlemmer» av styre eller selskapsmøte, 

avhengig av foretakstype. Samtlige styremedlemmer eller deltagere kan på et senere tidspunkt 

kreve at foretaket likevel ikke utarbeider årsregnskap etter disse reglene. Etter vårt syn burde 

denne formuleringen tydeligere fått frem at enhver eier, medlem av selskapsmøtet eller 

styremedlem, alene kan kreve at årsregnskapet avlegges etter bestemmelsene om full 

regnskapsplikt, slik det fremgår av forarbeidene til regnskapslovens § 3-2b. Vi foreslår derfor at 

dette presiseres i den endelige regnskapsstandarden. 
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Regnskapsplikt 

Formuleringen i regnskapsloven § 3-2b tilsier at det er en forutsetning for å kunne anvende regelen 

om begrenset regnskapsplikt, at foretaket er regnskapspliktig. Et slikt vilkår kan tolkes slik at 

reglene ikke kan anvendes for foretak som ikke er regnskapspliktige. Det følger av regnskapsloven 

§ 1-2 annet ledd at «foretak som er omfattet av første ledd nr. 4 [..] eller 11 og som har drevet 

virksomhet i mer enn ett år, er regnskapspliktig først når vilkår om å overskride beløpsgrenser eller 

grense for antall ansatte er oppfylt to år på rad». Foretak som ønsker å utarbeide regnskap før 

regnskapsplikten inntreffer, jf. regnskapsloven § 1-2 annet ledd, vil tilsynelatende ikke ha anledning 

til å anvende reglene om begrenset regnskapsplikt i denne perioden. Vi antar at dette ikke har vært 

tilsiktet, og mener derfor det vil være fornuftig å endre formuleringene i høringsutkastets punkt 2.2, 

slik at det åpnes for frivillig anvendelse av reglene for ikke regnskapspliktige enkeltpersonforetak og 

ansvarlige selskaper som oppfyller vilkårene for små foretak i § 1-6. 

Sammenligningstall 

Det følger av høringsutkastets punkt 8 at det ikke er krav om sammenligningstall for tidligere 

regnskapsperioder. Sammenlignbarhet er et sentralt kvalitetskrav til regnskapet, og regnskapets 

informasjonsverdi kan bli betydelig redusert dersom sammenligningstall utelates. Vi kan ikke se at 

et krav om sammenligningstall vil skape betydelig merarbeid for regnskapsprodusentene ettersom 

informasjonen er lett tilgjengelig. Vi foreslår derfor at det innføres krav om å vise 

sammenligningstall. 

 

Vi ser frem til det videre arbeidet med høringsutkastet og er tilgjengelige dersom dere ønsker å 

drøfte våre innspill.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

ERNST & YOUNG AS 

 

 
 

Anne-Cathrine Bernhoft 

Associate Partner, Leder av fagavdeling regnskap 

 

 

 

 


