
NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 7. juni 2004 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 11. mai 2004 kl 09.00 - 13.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem (leder), Atle Johnsen (nestleder – på telefon til 

12.00), Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Aase Aa. Lundgaard, 
Elisabet Sulen, Trond Tømta og Jens Ugland. 

 
Forfall:  Kjell-Erik Endresen, Ole M. Klette og Erik Mamelund. 
 
Dessuten møtte: Terje Nilsen (observatør fra Kredittilsynet), Vidar Nilsen (IAS 

19/pensjoner), Harald Brandsås, Signe Haakanes (presentasjon 
av NRS hjemmesider) og Britt Torunn Hove. 

 
 
Sak: NRS(D) Kontinuitetsgjennomskjæring 
 Erlend Kvaal lager i samarbeid med Trond Tømta et høringsutkast som 

sendes på høring på slutten av sommeren, med høringsfrist ca 10. 
oktober. Endringer i forhold til dagens diskusjonsnotat vil også føre til 
behov for endringer i fusjonsstandarden. Disse sendes på høring 
samtidig med høringsutkastet. 

 
Sak: NRS 9 Fusjon – hvor både morselskap og datterselskap er holding 

Fagorganet var enige i KPMGs konklusjon om at bokført verdi i 
selskapsregnskapet til Holding AS ved en fusjon med Mellomholding 
AS skal være 400. KPMGs brev og svarbrev fra NRS offentliggjøres på 
hjemmesidene til NRS. I forbindelse med at endringer i 
fusjonsstandarden sendes på høring, sendes også tekstendringer i 
fusjonsstandarden som en følge av KPMG-henvendelsen ut (ny tekst i 
4.4 eller fotnote). 

 
Sak: Brev fra Oslo Børs – Kontinuitetsgjennomskjæring og proforma ved 

avvikling/avhendelse 
Brevet besvares av sekretariatet. Børsens brev og svarbrev fra NRS 
offentliggjøres på hjemmesidene til NRS. 

 
Sak: Forskjeller mellom IAS 19 Employee  Benefits og NRS 6 Pensjonskostnader 

Utkast til veiledning/uttalelse ble behandlet. Til neste møte utarbeides et 
bearbeidet notat, som skal sendes på høring.  

 
Sak: IFRA 
 Det er behov for flere kull. I tråd med tidligere intensjoner, forsetter 

opplegget ut 2005 dersom det også etter avviklet kull 4 er behov for 
dette. 

 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 25. august 2004 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 14. juni 2004 kl 12.00 - 14.30 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem (leder), Ole M. Klette, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, 

Aase Aa. Lundgaard, Elisabet Sulen, Trond Tømta og Jens 
Ugland. 

 
Forfall:  Atle Johnsen (nestleder), Kjell-Erik Endresen og Erik Mamelund. 
 
Dessuten møtte: Terje Nilsen (observatør fra Kredittilsynet), Vidar Nilsen (IAS 

19/pensjoner), Bjørn Einar Strandberg/Steinar Kvifte (Lagerføring 
av vannbeholdning i kraftsektoren – på telefon), Signe Haakanes 
og Britt Torunn Hove. 

 
 
Sak: Orienteringssak – lagerføring av vannbeholdning i kraftsektoren 
 Bjørn Einar Strandberg ga en kort muntlig presentasjon av 

problemstillingen om regnskapsføring av vannbeholdninger i 
kraftsektoren. Fagorganets medlemmer var enige om at utredningen 
var kommet for kort til å kunne tas opp med IASB styret neste uke. 

 En oppfatter at løsningen i dag er klar, at dette ikke er et 
tolkningsspørsmål verken av NRS 2 eller IAS 2. Man har ikke tatt med 
indirekte kostnader i norsk praksis - som skulle vært med. En endring i 
regnskapsføringen i retning av en løpende regnskapsføring av 
beholdningenes reelle verdier vil dermed kun være mulig gjennom 
regelendring. Dersom NRS skal engasjere seg i problemstillingen, 
ønsker man et notat fra EBL-gruppen som jobber med saken. 

 
 
Sak: Forskjeller mellom IAS 19 Employee  Benefits og NRS 6 Pensjonskostnader 

Vidar Nilsen presenterte ny versjon av utkastet til veiledning. Innspill fra 
Fagorganet innarbeides, og saken sendes på høring om en uke 
samtidig med at IAS konferansen avholdes.  

 
Sak: EUs godkjenning av IAS 32 og 39 
 Det ble vedtatt ikke å sende kommentarer fra Fagorganet til EFRAG. 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 8. september 2004 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 26. august 2004 kl 09.00 - 13.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem (leder), Atle Johnsen (nestleder), Kjell-Erik 

Endresen, Ole M. Klette, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Aase Aa. 
Lundgaard, Elisabet Sulen, Trond Tømta og Jens Ugland. 

 
Forfall:  Erik Mamelund. 
 
Dessuten møtte: Terje Nilsen (observatør fra Kredittilsynet – forlot møtet før de to 

siste sakene), Harald Brandsås, Hege Korsmo Sæther og Britt 
Torunn Hove.. 

 
 
Sak: Extractive Activities 

Aase Lundgaard orienterte om IASB-prosjektgruppens arbeid. Innenfor 
dette området er det bare ED 6 som vil være på plass til IFRS-
implementeringen i 2005/2007. Prosjektgruppens arbeid skal være 
avsluttet i 2008/2009. Det ble besluttet å opprette en norsk 
referansegruppe til hjelp for Aase Lundgaard med representanter fra 
oljeselskapene og revisjonsselskapene. Harald Brandsås lager utkast til 
brev som etter godkjenning fra Aase Lundgaard sendes til OLF og 
Oljeregnskapsforeningen, der de bes om å foreslå personer. B4 
utnevner en erfaren person hver. 

 
Sak: NRS(D) Kontinuitetsgjennomskjæring (kgs) 

 Det ble fremlagt et forslag om å presisere høringsnotatet i form av en 
standard. Fagorganet ble enig om ikke å utgi en standard nå. 
Diskusjonsnotatet gjelder da slik det foreligger.  
 
Det ble besluttet å sette ned en ny arbeidsgruppe med representanter 
fra B4, noen større virksomheter og DnR ledet av Kjell-Erik Endresen, 
som skal se på om det er ønskelig og nødvendig å revidere notatet. Om 
dette skal utgis på nytt som diskusjonsnotat eller høringsutkast, kommer 
Fagorganet tilbake til. Arbeidsgruppen bør også komme med innspill til 
Justisdepartementet på de selskapsrettslige bestemmelsene som er 
problematiske i forhold til kgs. Høringsfrist på departementets forslag til 
endringer i aksjelovene er 15. oktober. 
 
 Som en følge av IFRS 3.13, bør NRS 9 endres noe. Erlend Kvaal lager 
høringsnotat knyttet til dette til neste møte 13. september. Dette er ikke 
noen fullstendig gjennomgang av NRS 9 med tanke på å eliminere 
forskjeller mellom IFRS 3 og NRS 9. 

 
Sak: Regnskapskonferansen 16. november 2004 
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 Harald Brandsås utarbeider nytt utkast til program basert på 
diskusjonen i Fagorganet.  

 
Sak: Ot.prp om regnskapsloven 

 Iflg Siv Jensen har arbeidet med denne prioritet, noe som gjør at 
behandlingen begynner før Stortinget trer sammen. Sannsynligvis vil 
NRS få 15-30 minutter hos Finanskomiteen. Innlegget der bør være 
fokusert på de viktigste sakene. 

  
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 13. september 2004 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 13. september 2004 kl 10.00 - 14.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem (leder), Atle Johnsen (nestleder), Kjell-Erik 

Endresen, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Elisabet Sulen og 
Trond Tømta. 

 
Forfall:  Erik Mamelund, Ole M. Klette, Aase Aa. Lundgaard og Jens 

Ugland. 
 
Dessuten møtte: Karine Berg (observatør fra Kredittilsynet – forlot møtet før de to 

siste sakene), Vidar Nilsen (deltok bare på NRS (HU) Veiledning 
IAS 19 Employee Benefits), Harald Brandsås og Signe 
Haakanes. 

 
 
Sak: NRS (HU) Veiledning IAS 19 Employee Benefits 

 Fagorganets medlemmer diskuterte høringsinnspillene. Det var behov 
for å undersøke enkelte forhold nærmere, og det ble vedtatt at 
veiledningen bearbeides og behandles på neste møte. 

 
 
Sak: Discussion paper Preliminary Views on Accounting Standards for Small and 

Medium-Sized Entities (høringsfrist 24. september) 
 Elisabet Sulen påpekte at gruppen disse reglene først og fremst vil 
være aktuelle for i Norge er øvrige foretak, og ikke små foretak. 
Spørsmålet 1b om IASB bør utvikle regnskapsstandarder for SME ble 
diskutert. Fagorganet ønsker å gi uttrykk for at IASB bør prioritere 
viktige prosjekter innenfor full IFRS fremfor å prioritere dette prosjektet. 
Enkeltspørsmålene for øvrig ble overlatt til behandlingen i NRS Komité 
for små foretak. 

 
 
Sak: NRS Prosjektgruppe ikke-økonomisk formål 

 Elisabet Sulen orienterte om at prosjektgruppen har kommet til at 
navnet bør endres fra ”organisasjoner med ikke-økonomisk formål” til 
”ideelle organisasjoner”. Det ble bemerket at ideelle organisasjoner er 
et snevrere begrep som ikke omfatter slik som sykehus og universitet. 
 
Elisabet Sulen tok opp problemstillingen rundt inntektsføring av 
øremerkede gaver og tilskudd, og at prosjektgruppen går inn for å jobbe 
videre med et forslag om inntektsføring i det år en innsamling skjer etter 
nærmere angitte betingelser, og vil gå bort fra en løsning med motsatt 
sammenstilling. Det ble gitt støtte til at prosjektgruppen jobber videre 
med sitt forslag. 
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Sak: Forslag til endringer av NRS 9 som følge av IFRS 3  
 Innspill fra Fagorganets medlemmer innarbeides i høringsnotatet, og 
forslaget behandles på nytt i neste møte. 

 
 
Sak: Ot.prp. om regnskapsloven  

 Innspill fra Fagorganet innarbeides i brevet, og NRS vil be om et møte 
med Finanskomitéen. 

 
 
Sak: Gjennomføring av nytt prospektdirektiv 

 Det ble besluttet at NRS ikke skal avgi høringssvar. 
 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 4. oktober 2004 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 4. oktober 2004 kl 13.00 - 16.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem (leder – til kl 15), Atle Johnsen (nestleder – på 

telefon på sak om forslag til endringer av NRS 9 som følge av 
IFRS 3), Ole M. Klette, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Aase Aa. 
Lundgaard, Erik Mamelund, og Trond Tømta. 

 
Forfall:  Kjell-Erik Endresen, Elisabet Sulen og Jens Ugland. 
 
Dessuten møtte: Terje Nilsen (observatør fra Kredittilsynet), Vidar Nilsen (deltok 

bare på Veiledning IAS 19 Employee Benefits), Harald Brandsås 
og Britt Torunn Hove. 

 
 
Sak: Veiledning IAS 19 Employee Benefits 
 Avsnittene om diskonteringsrente, AFP, innskutt kapital i pensjonskasser og 

arbeidsgiveravgift ble diskutert. Vidar Nilsen foretar endringene Fagorganet ble enige 
om. Veiledningen vil ikke bli gjenstand for ytterligere behandling i Fagorganet. 

 
Sak: Statusrapport 2004 
 Nytt utkast etter kommentarer fra fagorganets medlemmer behandles i neste møte. 
 
Sak: Forslag til endringer av NRS 9 som følge av IFRS 3 
 Høringsnotatet sendes på høring etter at Fagorganets forslag til endringer er 

innarbeidet. 
 
Sak: NRS 8 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak: Finansdepartementets utkast til bokføringsforskrift  
 Det ble ikke tid til noen orientering fra Trond Tømta. 
 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. oktober 2004 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 21. oktober 2004 kl 09.00 - 13.00 hos Deloitte, Oslo. 
 
 
Til stede:  Atle Johnsen (nestleder), Kjell-Erik Endresen, Ole M. Klette, 

Aase Aa. Lundgaard, Elisabet Sulen og Jens Ugland. 
 
Forfall:  Idar Eikrem, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Erik Mamelund, og 

Trond Tømta. 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Signe Haakanes. 
 
 
Sak: Notat om årsregnskapet 2004 
 Fagorganet støttet forslaget om at arbeidsgruppen består av følgende personer: Trond 

Tømta (leder), Elisabet Sulen og Sturle Døsen (sekretær), og at det opprettes en 
ressursgruppe. Fagorganet kom med forslag til hvem som kan forespørres om å være 
med i ressursgruppen. Det ble besluttet at notatet om årsregnskapet 2004 bør utgis i 
begynnelsen av desember, i alle fall i en foreløpig form.  

 
 
Sak: Statusrapport 2004 
 Andre utkast til Statusrapport 2004 ble behandlet. 
 
 
Sak: NRS 8 
 Fagorganet støttet forslaget fra NRS Komité for små foretak om å ta inn en beskrivelse 

i en egen boks i NRS 8 av forslaget i Ot.prp. nr. 89 om endringer i definisjonene av 
små foretak med økning av grensene som departementet legger opp til at skal få 
virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2004 eller senere. 

 
 
Sak: Kontinuitetsgjennomskjæring 
 Kjell Erik Endresen orienterte om at medlemmene av arbeidsgruppen har forskjellig 

syn på det prinsipielle utgangspunktet, og at det derfor var nødvendig med en 
beslutning i Fagorganet om veivalg, før arbeidsgruppen kan arbeide videre:  
• Et syn er at konserninterne fusjon/fisjon er spesialtilfeller av 

virksomhetsoverdragelser. Bruk av kontinuitetsgjennomskjæring (KGS) følger i 
disse tilfellene som en anvendelse / fortolkning av transaksjonsprinsippet. Således 
bør KGS gjelde også for andre konserninterne virksomhetsoverdragelser. Mao 
transaksjonsform er ikke styrende.  

• Et annet syn er at lovforarbeidene ikke eksplisitt tilsier at konserninterne 
virksomhetsoverdragelser skal gå til kontinuitet annet enn for fusjon/fisjon-
tilfellene. Med andre ord, transaksjonsform er styrende. I tillegg til spørsmålet om 
lovforarbeidene, har dette synet grunnlag i at det ikke ansees relevant å se på 
eierne ved vurdering av om det har skjedd en transaksjon eller ikke (jfr overføring 
av risiko /kontroll samt uavhengighetsaspektet som inngår i vurderingen av om en 
transaksjon har funnet sted), men at transaksjonsvurderingen må skje ut i fra 
selskapets/regnskapsenhetens ståsted. 
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Fagorganet besluttet at gruppen skal gå videre ut fra alt 1. Fagorganet anser at 
lovforarbeidene ikke er begrenset til fusjon/fisjon, og at gjennomskjæring kan gjøres 
på grunnlag av verdimåling. 

 
 
Sak: IAS 39 Finansielle instrumenter 
 Harald Brandsaas ga en orientering om utviklingen i EU. Det ble besluttet å ta inn en 

omtale av godkjenningsprosessen, og oversikt over hvilke standarder som er godkjent 
og ikke i statusrapporten for 2004. 

 
 
Sak: Møte med finanskomiteen 
 Det ble foreslått at Idar Eikrem (leder), Atle Johnsen (nestleder) og Aase Lundgaard 

deltar i møtet med finanskomiteen. Prioriterte saker: 
• Rettvisende bilde 
• Håndhevingsordningen med hovedfokus på ekspertorganet 
• Grunnleggende prinsipper og kildehierarkiet 

 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 23. desember 2004 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 29. november 2004 kl 10.00 - 13.00 hos Ernst & Young, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem, Lars J. Braarud, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, 

Aase Aa. Lundgaard, og Trond Tømta (til kl 11.30). 
På telefon: Atle Johnsen (nestleder). 
 
Forfall:  Kjell-Erik Endresen, Ole M. Klette, Erik Mamelund, Elisabet 

Sulen 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Hege Korsmo Sæther. 
 
 
Lars J. Braarud ble ønsket velkommen som Oslo Børs’ representant i Fagorganet. 
 
Sak:  Veiledning IAS 19 Employee Benefits 

Etter at veiledningen ble gitt ut har det vært ytterligere diskusjoner i fagmiljøene om 
hvordan IAS 19 er å forstå vedrørende diskonteringsrenten og behandlingen av AFP. 
Det ble vedtatt å endre veiledningen pkt 5, 7 og 38, samt å foreta visse språklige 
justeringer.1  

 
 
Sak:  NRS 6 Pensjon 
 Vidar Nilsen ga en kort presentasjon av forslag til revidert NRS 6. Det var enighet om 

å endre enkelte punkter i forslaget. Det var enighet om at forslaget skulle sendes på 
høring etter justeringer for innspillene fra Fagorganets møte.2

 
Sak:  Høring helseforetak 

Høringssvar utarbeides på grunnlag av Fagorganets innspill, og sirkuleres til 
Fagorganet for kommentarer før det sendes departementet. 

 
Sak:  Endringer i NRS 9 Fusjon 
 NRS mottok to høringssvar med materielt innhold – fra Skattedirektoratet og fra 

Kredittilsynet.  
 
På bakgrunn av Skattedirektoratets innspill ble det vedtatt å endre siste avsnitt i punkt 
4.4, slik at det også ved fusjon mellom mor og datterselskaper kan legges en 
kost/nyttevurdering til grunn når det gjelder bruk av konsernkontinuitet versus 
selskapskontinuitet. 
 
For øvrig ble endringer i NRS 9 Fusjon vedtatt som foreslått i høringsbrevet. 

 
Sak:  Notat for årsregnskapet 
 På forrige møte i Fagorganet ble det besluttet at et notat om årsregnskapet 2004 bør 

utgis i begynnelsen av desember. Referansegruppen konkluderte med at det ikke er 
                                                           
1 I ettertid er det besluttet at Fagorganet behandler utkast til revidert Veiledning IAS 19 Employee Benefits i 
møte 4. januar 2005. 
2 I ettertid er det besluttet at Fagorganet behandler nytt utkast av høringsnotatet om NRS 6 i møte 4. januar 2005. 
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tilstrekkelig behov for å utgi et notat for årsregnskapet 2004. Fagorganet var enige i 
referansegruppens vurdering og det blir følgelig ikke gitt ut noe slikt notat.  

 
Sak:  Bokføring 
 Saken ble ikke behandlet.  
 
Sak:  Høring fra Oslo Børs 

Høringen gjelder krav til finansiell rapportering basert på IFRS, for foretak notert på 
Oslo Børs som ikke omfattes av IFRS forordningen. Det ble gitt uttrykk for at man må 
være forsiktig med å pålegge et slikt krav for tidlig. 2007 ble nevnt som et tidligste 
tidspunkt.  

 
Sak:  Diverse 
 Strategiarbeidet må settes i gang straks ot.prp-en kommer. Det var enighet om at et 

utkast til NRS’ strategi må foreligge til årsmøtet. Den gruppen som ble nedsatt forrige 
gang NRS hadde strategi oppe til behandling, fortsetter.    

 
 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 4. januar 2005 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 4. januar 2005 kl 11.00 - 15.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem, Lars J. Braarud (til 14:30), Kjell-Erik Endresen (til 

14:15), Frode Kronstad (til 14:30), Erlend Kvaal, Aase Aa. 
Lundgaard (til 14:15) og Trond Tømta. 

På telefon: Atle Johnsen (nestleder). 
 
Forfall:  Ole M. Klette, Erik Mamelund, Elisabet Sulen 
 
Dessuten møtte: Terje Nilsen (til 14:30), Harald Brandsås og Signe Haakanes. 
 
 
Sak:  Veiledning IAS 19 Employee Benefits 

Veiledningen oppdateres med innspill fra Fagorganet, og det ble vedtatt at revidert 
veiledning utgis i etterkant av møtet.  

 
Sak:  Høringsnotat endringer NRS 6 Pensjon, Veiledning IAS 19/NRS 6 
 Utkast til høringsnotat, høringsutkast til endret NRS 6 og høringsutkast til endret 

veiledning IAS 19/NRS 6 ble ikke vedtatt. Det ble isteden besluttet å utarbeide et nytt 
utkast til høringsnotat, hvor høringsforslaget fra NRS går ut på at det utgis en standard 
(for foretak som benytter regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk) som tillater at 
IAS 19 kan benyttes istedenfor NRS 6. Utkast til høringsnotat samt høringsutkast til 
standard sendes fagorganet på e-post for ny behandling før utsendelse til 
høringsinstansene.  

 
Sak:  Ot.prp. nr 39 (2004-2005) Evaluering av regnskapsloven 

Det ble gitt uttrykk for at Fagorganet generelt er fornøyd med Finansdepartementets 
forslag, og har ingen overordnede innvendinger. Fagorganets medlemmer hadde 
identifisert enkeltpunkter som det kan være aktuelt å spille inn til finanskomiteen, og 
det ble besluttet at medlemmene sender forslag til sekretariatet som lager utkast til 
brev til finanskomiteen. 
 

Sak:  Bokføring 
 Trond Tømta fikk fullmakt til å forespørre medlemmer til NRS Komité for bokføring 

og igangsette arbeidet med å utvikle god bokføringsskikk. 
 
Sak:  Store foretak 

 Det er identifisert at i regnskapsstandarden om nærstående parter er ”store foretak” jf. 
regnskapsloven § 1-5 brukt i innledningen (punkt 1), men i punktet om standardens 
virkeområde (punkt 3.1) er det brukt ”foretak som er børsnoterte eller av stor allmenn 
interesse”. Intensjonen har vært at også ASA skal være inkludert i kravene. Det er 
også identifisert litt ulik begrepsbruk i enkelte av de øvrige standardene. Det var 
enighet om at det er ”store foretak” jf. regnskapsloven § 1-5 som skal benyttes, det vil 
si inkludert allmennaksjeselskaper. Det ble besluttet at det skal foretas en teknisk 
opprettelse av standardene.  

 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 6. mai 2005 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 20. april 2005 kl 12.00 - 16.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem (leder), Kjell-Erik Endresen, Erlend Kvaal, Elisabet 

Sulen og Trond Tømta. 
På telefon: Atle Johnsen (nestleder). 
 
Forfall:  Lars J. Braarud, Ole M. Klette, Frode Kronstad, Aase Aa. 

Lundgaard og Erik Mamelund.  
 
Dessuten møtte: Terje Nilsen, Harald Brandsås og Hege Korsmo Sæther. 
 
 
Sak   Arbeidsplan 

IFRIC 12, 13 og 14 konsesjonsrettigheter, med høringsfrist 31. mai – NRS skal avgi 
høringssvar på disse fortolkningene. 
 
IFRIC 15, innebygde derivater, med høringsfrist 31. mai – NRS avgir ikke høringssvar 
på denne. 
 
IASB Memorandum of Understanding, høringsfrist 29. juli – NRS skal avgi 
høringssvar. 
 

Sak  NRS Strategidokument 
Idar Eikrem orienterte om konklusjoner så langt.  

 
Sak  Foreløpig regnskap for NRS 
 Foreløpig regnskap for NRS ble fremlagt og tatt til etterretning.  
  
Sak  Internasjonale regnskapsstandarder for SME (NPAE)  

NRS skal besvare spørreskjemaet fra IASB om mulige forenklinger i måling og 
regnskapsføring i internasjonale regnskapsstandarder for SME (NPAE). 
 
Det er to aktuelle brukergrupper av IFRS for SME: selskapsregnskapene til IFRS-
rapporterende konsern, og gruppen øvrige foretak. (IFRS for SME vil ikke være 
aktuelt for små foretak). Disse brukergruppene vil ha forskjellige behov.  
 
Det sendes en forespørsel til fagavdelingene i Big 5 + til Fagorganets medlemmer hvor 
det bes om innspill på hvilke områder som har vært mest problematiske i forbindelse 
med overgangen til IFRS, samt en kort beskrivelse av hva problemet har bestått i. 
 

Sak   Store foretak 
Overskriften på notatet som sendes ut bør være: Teknisk opprettelse av 
regnskapsstandarder. Dette er ikke et dokument som skal sendes på høring, men kun 
en oppretting av inkurier. Intensjonen har også tidligere vært at ASA skulle være 
inkludert i begrepet store foretak. 
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Det bør også i statusrapporten tas inn et punkt som beskriver hva som er ment med 
”store foretak”. 

 
Sak   Notat årsregnskapet 2005 

Arbeidsgruppen har følgende mandat: Identifisere problemstillinger som oppstår i 
selskapsregnskapet til IFRS-rapporterende konsern – i første rekke de 
overgangsproblemene som oppstår for årsregnskapet 2005. Oppdateringer og 
forbedringer av regnskapsstandarder er ikke en del av dette prosjektet.  
 
Standarder som ikke lenger er à jour med endringer i regnskapsloven bør imidlertid 
oppdateres. Det etableres et nytt prosjekt hvor avvik mot loven identifiseres.  
 
Flere av regnskapsstandardene har videre moderniserings- og forbedringspotensiale. 
Hva som bør gjøres med dette bør vurderes i lys av strategidebatten. 
 

Sak:  Eventuelt 
Kontinuitetsgjennomskjæring 
NRS har mottatt et brev fra G5+1, som anmoder om at arbeidet med revisjon av 
diskusjonsnotatet om kontinuitetsgjennomskjæring bør fortsette.  
 
Arbeidet skal fortsette, men på bakgrunn av den avklaringen som ble gitt av 
Fagorganet.  Spørsmålet er ikke hvorvidt det skal være kontinuitetsgjennomskjæring 
av virksomhetsoverdragelser mellom selskaper i samme konsern, men hvor snevert 
eller vidt anvendelsesområdet skal være.  
 
Veiledning til IAS 19 
Spørsmålet om diskonteringsrenten er blitt diskutert i IFRIC, som har gitt en uttalelse. 
Det var ulike syn på hva uttalelsen innebærer og hvorvidt det må gjøres endringer i 
Veiledningen IAS 19.  

 
IASB – roadshow 
To styremedlemmer fra IASB kommer til Norge 27. og 28. juni. De ønsker å invitere 
mindre grupper for å diskutere erfaringer med bruk av IFRS, samt å få innspill til 
standardsettingsarbeidet.  
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 19. mai 2005 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Fagorganet 19. mai 2005 kl 10.00 - 14.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem, Kjell-Erik Endresen, Ole M. Klette og Erlend Kvaal. 
På telefon: Atle Johnsen (nestleder). 
 
Forfall:  Lars J. Braarud, Frode Kronstad, Aase Aa. Lundgaard, Erik 

Mamelund, Elisabet Sulen og Trond Tømta.  
 
Dessuten møtte: Unni Persson Moseby, Hege Korsmo Sæther og Signe 

Haakanes. 
 
 

På grunn av stort forfall til møtet ble det besluttet at beslutningene i sak om NRS 
Strategidokument og sak om Årsberetning og årsregnskap 2004, budsjett 2005 sendes 
de øvrige av Fagorganets medlemmer i etterkant av møtet.1. 

 
Sak:  NRS Strategidokument 

Utkastet til strateginotat 2005 ble behandlet, og etter enkelte innspill ga Fagorganets 
medlemmer sin tilslutning til utkastet for oversendelse til styret1. 

 
Sak:  Årsberetning og årsregnskap 2004, budsjett 2005 
 Etter noen mindre merknader ga Fagorganets medlemmer sin tilslutning til foreslått 

årsberetning og årsregnskap 2004 og budsjett 20051.  
 
Sak:  Retningslinjer for ekspertutvalg  

NRS poengterer i sitt høringssvar viktigheten av at ekspertutvalget blir rådspurt. 
 

Sak:  Kandidater til IASCs Standards Advisory Council (SAC) 
Det ble besluttet å ta kontakt med Ingebret Hisdal2.  

 
Sak: IFRIC D12, D13 og D14 om Service Concession Arrangements 

(konsesjonsrettigheter) 
Behandling av utkastet til høringssvar ble utsatt til 2. juni.  
 

Sak:  NRS Fisjon 
Det ble besluttet at Erlend Kvaal utarbeider et forslag til endringer i fisjonsstandarden: 

- Endring av punkt 48 (samt eventuelt et nytt vedlegg 2) som følge av at 
vedlegg 2 ble fjernet fra standarden samt endringene i aksjelovene. 

- Punkt 9, sonderingen mellom ren fisjon og fusjonsfisjon. 

                                                           
1 I etterkant av møtet er beslutning fattet med bakgrunn i at et flertall av Fagorganets medlemmer har deltatt i 
behandlingen/godkjent beslutningene i etterkant. 
2 I etterkant av møtet er Ingebret Hisdal kontaktet og foreslått av NRS som kandidat for SAC. 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 2. juni 2005 

 
PROTOKOLL  

 
fra møte i Fagorganet 2. juni 2005 kl 12.00 - 15.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem, Atle Johnsen, Lars J. Braarud, Elisabet Sulen og 

Trond Tømta. 
 
Forfall:  Kjell-Erik Endresen, Ole M. Klette, Erlend Kvaal, Frode Kronstad, 

Aase Aa. Lundgaard og Erik Mamelund.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Unni Persson Moseby (ikke siste sak), Hege 

Korsmo Sæther og Signe Haakanes. 
 
 

På grunn av stort forfall til møtet, sendes beslutningen på saken om oppdatering av 
NRS 8 Fagorganets medlemmer for godkjenning i etterkant av møtet.1

 
 
Sak:   Arbeidsplan 

Alle standarder, høringsutkast og diskusjonsnotater skal gjennomgås med tanke på 
hvorvidt de skal beholdes. Dersom utgivelsen skal beholdes, må den ajourføres med 
regnskapslovendringer. Dersom den ikke skal beholdes, må det tas stilling til hvorvidt 
den skal erstattes av noe annet, og hva erstatningen i så fall skal være.  
 
Neste møte ble berammet til tirsdag 28. juni kl 12.30 - 16.00. 

 
Sak:  Ideelle organisasjoner 

Elisabet Sulen orienterte om arbeidet med utvikling av en regnskapsstandard på 
området. 
 
Det er en målsetting å få utarbeidet et begrenset notat som gis virkning for 
regnskapsåret 2005. Dette bør omfatte hvordan inntektsføring og sammenstilling skal 
forstås i relasjon til den aktiviteten ideelle organisasjoner bedriver, samt veiledning for 
aktivitetsregnskap. 
 
Medlemmer av prosjektgruppen får tillatelse til å snakke om pågående arbeid eksternt 
før det foreligger et høringsutkast. 

 
Sak:  Oppdatering av NRS 8 
 NRS 8 er oppdatert med regnskapslovendringer, samt en del språklige justeringer. I 

tillegg er det gjort enkelte andre forbedringer. 
  
 Forslaget sendes på høring i juni uten ytterligere behandling i Fagorganet. Frist settes 

til slutten av september. 
 
  

                                                           
1 Etter møtet er beslutning fattet, med bakgrunn i at et flertall av Fagorganets medlemmer enten deltok i møtet 
eller har godkjent beslutningen i ettertid. 
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Sak: IFRIC D12, D13 og D14 om Service Concession Arrangements 
(konsesjonsrettigheter) 
Innledningen utvides noe i forhold til utkastet som forelå til møtet. Høringssvaret 
sendes uten ytterligere behandling i Fagorganet. 
 

Sak:  Internasjonale regnskapsstandarder for SME (NPAE) 
Utkast til høringsvar oppdateres med innspill fra møtet. Forenklingsregler bør være en 
opsjon og ikke en plikt, selv om dette vil føre til at det gis større anledning til bruk av 
virkelig verdi enn ønskelig. 
 
Innledningsvis i høringssvaret bør det bemerkes at ”virkelig-verdi- eksperimentet” har 
gått for langt og uttrykkes bekymring for denne utviklingen. 
 

Sak:  Norsk regnskapsstandard for aksjebasert betaling 
Lars Braarud orienterte om status for arbeidet. De vil starte arbeidet før sommeren.  
 
Det utarbeides et forslag til forenklinger fra IFRS 2. Man ser for seg at IFRS 2 vil 
gjelde som norsk standard, med eventuelle forenklinger som foreslås. I tillegg må 
overgangsregler og implementering omhandles.  
 
Et høringsutkast må foreligge før regnskapskonferansen. 

 
Sak:  MoU on the role of Accounting Standard-Setters and their 

relationships with the IASB 
  Saken utsettes. 
 
Sak:   IAS 19 og diskonteringsrente 

Bakgrunnen for saken er brevet fra Kredittilsynet om bruk av diskonteringsrente etter 
IAS 19. Brevet fra Kredittilsynet kan oppfattes som en fortolkning av IFRS. Det bør 
skrives et brev til Kredittilsynet om saken, og inviteres til et møte. Dette også for å 
avklare behandling av eventuelle fremtidige saker.  

 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 28. juni 2005 

 
PROTOKOLL  

 
fra møte i Fagorganet 28. juni 2005 kl 12.30 - 15.30 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem, Atle Johnsen (pr. telefon), Aase Aa. Lundgaard, 

Elisabet Sulen og Trond Tømta. 
 
Forfall:  Lars J. Braarud, Kjell-Erik Endresen, Ole M. Klette, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal og Erik Mamelund.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Terje Nilsen, Vidar Nilsen (sak 3 og 4) og 

Signe Haakanes. 
 
 

På grunn av stort forfall til møtet sendes beslutningen på sak 3, 4 og 5 til Fagorganets 
medlemmer for godkjenning i etterkant av møtet. 

 
Sak:  NRS(HU) 6A 
 Standarden støttes av 7 av 8 høringsinstanser. Et høringssvar, fra Ernst og Young, har 

derimot vesentlige innvendinger. Innvendingene knytter seg først og fremst til 
spørsmål om løsningene er i samsvar med regnskapslovens grunnleggende prinsipper 
og vurderingsregler. Fagorganets medlemmer fastholdt sin fortolkning om at forslaget 
er i samsvar med regnskapslovens grunnleggende prinsipper og vurderingsregler. Det 
vises i den sammenheng blant annet til at korridorløsningen i NRS 6 
Pensjonskostnader har vært ansett å være innenfor regnskapslovens grunnleggende 
prinsipper og vurderingsregler. 
 
Det ble vedtatt å fastsette NRS 6A Pensjonskostnader i tråd med høringsutkastet. I 
oversendelsesbrevet til høringsinstansene ga NRS uttrykk for at regelen i 
høringsutkastet til NRS 6A punkt 3 om nullstilling av uamortiserte estimatavvik som i 
IFRS-konsernregnskapet, kan være avhengig av en lovfortolkning. Det ble besluttet at 
NRS skal gi en slik vurdering/lovfortolkning sammen med standarden. Standarden kan 
derfor ikke utgis før vurderingen foreligger. 
 
Videre ble NRS 6 diskutert. Det ble besluttet at på kort sikt skal standarden beholdes 
og vedlikeholdes. Mange forhold er fortsatt uavklart, og en ser derfor behov for å se an 
utviklingen av praksis og utviklingen internasjonalt. NRS 6 harmoniseres ikke mot 
IAS 19 nå, men standarden forbedres på områder hvor vi har fått ny kunnskap (bl.a. 
for AFP-ordninger). 
 

 
Sak:  NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee Benefits 
 Det ble vedtatt å utgi revidert Veiledning IAS 19 som følge av diskusjonene i 

IFRIC/IFRIC agenda committee. Innspill fra Fagorganets medlemmer innarbeides.  
  
 Fagorganet vurderer å rette innspill til IASB om å endre standarden. Problemstillingen 

tas opp med de andre nordiske standardsetterne, eventuelt tas det også kontakt med 
den australske standardsetteren med sikte på å rette en felles henvendelse til IASB. 
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Sak:  Ideelle organisasjoner 
Innspill i Fagorganets møte innarbeides, og utkastet til diskusjonsnotat ble vedtatt å 
sendes på høring med svarfrist 15. september.  

 
Sak:  Oppdatering av regnskapsstandarder 
 Dette prosjektet er ikke et harmoniseringsprosjekt mot IFRS, men ajourføring med ny 

kunnskap om norske forhold, endringer i regnskapsloven, skattelovgivningen mv. 
 Intensjonen med prosjektet er å vurdere hvilke endringer som skal gjøres på kort sikt, 

det vil først og fremst si for 2005. Saken behandles videre på førstkommende møte. 
 
Sak:  Internasjonale regnskapsstandarder for SME (NPAE) 

Innspill i Fagorganets møte innarbeides i høringssvaret som sendes. 
 
Sak:  MoU on the role of Accounting Standard-Setters and their 

relationships with the IASB 
  Innspill i Fagorganets møte innarbeides i høringssvaret som sendes. 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 1. september 2005 

 
PROTOKOLL  

 
fra møte i Fagorganet 1. september 2005 kl 09:00 - 13.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem, Kjell-Erik Endresen, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, 

Aase Aa. Lundgaard, Elisabet Sulen og Trond Tømta. 
 
Forfall:  Atle Johnsen, Lars J. Braarud, Ole M. Klette og Erik Mamelund.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Merete Myhrstad, Vidar Nilsen (sak 3 og 4) og 

Signe Haakanes. 
 
 
Sak:   Arbeidsplan 

Det ble besluttet å utforme høringssvar til IASB på forslagene til endringer i IFRS 
3/IAS 27 og IAS 37/IAS 19. 
 

 
Sak: NRS 6 Pensjonskostnader og NRS(D) Aktuelle regnskapsspørsmål 

for foretak i forbindelse med lov om foretakspensjon, lov om 
innskuddspensjon og i forhold til offentlige 
tjenestepensjonsordninger 
 Forslag til endringer i NRS 6 Pensjonskostnader og NRS(D) Aktuelle 
regnskapsspørsmål for foretak i forbindelse med lov om foretakspensjon, lov om 
innskuddspensjon og i forhold til offentlige tjenestepensjonsordninger ble presentert. 
 
Fagorganet besluttet å foreslå i høringen at diskusjonsnotatet (med endret innhold) 
gjøres om til vedlegg til standarden, hvor det gjøres klart at dette er like bindende som 
standarden, og tittel på vedlegget endres til ”Regnskapsspørsmål i forbindelse med lov 
…”. Dette, samt øvrige innspill fra Fagorganets medlemmer, innarbeides i 
høringsforslaget. Standarden ble vedtatt å sendes på høring etter at ny versjon er 
sirkulert til Fagorganet på e-post. 

 
Sak: Oppdatering av regnskapsstandarder 

 Det ble vedtatt at følgende standarder skal inngå i høringsnotatet om oppdatering av 
regnskapsstandardene med regnskapslovendringer mv.: 

• NRS 9 Fusjon 
• NRS 10 Opplysninger om segmenter (medtas i ny egen standard for store 

foretak som ikke følger IFRS-forordningen) 
• NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet (medtas i ny egen standard 

for store foretak som ikke følger IFRS-forordningen) 
• NRS-F Resultatskatt 
• NRS-F Opplysninger om nærstående parter 
• NRS-F Konsernregnskap 
• NRS-F Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert 

virksomhet 
• NRS-F Årsberetningen 
• NRS-F Immaterielle eiendeler 
• NRS-F Fisjon 
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Videre ble det vedtatt å forslå at følgende standarder oppheves: 

• NRS 7 Resultat pr aksje 
• NRS 11 Delårsrapportering 
• NRS-HU Finansiell risiko og finansielle instrumenter 
• NRS-HU Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Det igangsettes et 

prosjekt med å vurdere overgang til IAS (IAS 21/IAS 32) med sikte på et 
forslag tidlig i 2006.) 

• NRS-D Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold. (Det igangsettes 
et eget prosjekt knyttet til EU rekommendasjonen om miljø, jf. 
forutsetningene i NOU 2003:23 og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)) 

 
For NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigering av feil og virkning av 
prinsippendring og estimatendring er det behov for grundig gjennomgang pga. den 
generelle utviklingen. Eget prosjekt igangsettes med sikte på et forslag til endringer i 
løpet av 2006. 
 
NRS-D Regnskapsføring av inntekt: Det igangsettes arbeid med sikte på å utgi et 
høringsutkast til standard (eget prosjekt). 
 
 

Sak: NRS(HU) 6A Pensjonskostnader  
 NRS 6A fastsettes med de foreslåtte endringene. Tittel endres til NRS 6A Anvendelse 

av IAS 19 under norsk regnskapslovgivning. 
 
 
Sak: Regnskapskonferansen 
 Innspill fra Fagorganets medlemmer til programmet innarbeides. 
 
 
Sak: Norsk regnskapsstandard for aksjebasert betaling 

 Fagorganets medlemmer støttet forslaget skissert av arbeidsgruppen, og ba 
arbeidsgruppen om å utarbeide utkast til høringsforslag til standard. Fagorganet gikk 
inn for at standarden skal være i kortversjon, med henvisning til IFRS 2 i henhold til 
IFRS-forskriftene. Når det gjelder regelen om overgang for foretak som går fra å være 
små til å bli øvrige foretak, ble arbeidsgruppen bedt om å undersøke om 
overgangsregelen kan fastsettes slik innenfor gjeldende regnskapslov, eller om det er 
behov for at overgangsregelen fastsettes som en del av planlagte 
forskriftsbestemmelser om overgangen fra små til øvrige foretak. 

  



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 22. september 2005 

 
PROTOKOLL  

 
fra møte i Fagorganet 22. september 2005 kl 09:00 - 13.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem (fra 11:00), Lars J. Braarud (fra 09:30), Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal (fra 11:00) og Trond Tømta. 
 
Forfall:  Atle Johnsen, Kjell-Erik Endresen, Ole M. Klette, Aase Aa. 

Lundgaard, Erik Mamelund og Elisabet Sulen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Siw-Mette Thomassen og Signe Haakanes. 
 
 
Sak:   Arbeidsplan 

Det ble besluttet ikke å sende høringssvar til IASB på IASB Policy on Technical 
Corrections. 
 
Det ble besluttet å igangsette et prosjekt med sikte på ajourføring av diskusjonsnotatet 
om regnskapsføring av finansielle instrumenter. Både norsk regnskapslovgivning og 
IFRS (som diskusjonsnotatet i stor grad bygger på) er endret etter at diskusjonsnotatet 
ble utgitt. Målgruppen for ny versjon vil være de som følger regnskapsloven kapittel 3 
– 7, det vil si primært de ikke-børsnoterte.  

 
 
Sak: Oppdatering av regnskapsstandarder 
 Innspill fra Fagorganets medlemmer til justeringer av forslagene knyttet til den enkelte 

standard i høringsnotatet innarbeides. For standardene som er med i oppdateringen, 
fjernes eller oppdateres omtalen av IFRS dersom det som står ikke lenger er korrekt. 

 
 
Sak: Inntektsføring 
 Fremgangsmåte for arbeidet ble diskutert. Arbeidsgruppen bør først se på standard for 

forenklet IFRS, med utgangspunkt i IAS 18. Hvis arbeidet med å utvikle standarden 
for forenklet IFRS ser ut til å kunne ta lang tid, bør det parallelt gjennomføres en 
vurdering av om diskusjonsnotatet skal oppdateres/skifte status. 

 
 
Sak: Regnskapskonferansen 
 Innspill fra Fagorganets medlemmer innarbeides i programmet. 
 
 
Sak: Møter med EFRAG, Finansdepartementet og Kredittilsynet 

 Det ble gitt en orientering om møtene som har vært avholdt. 
 
 
Sak: Norsk regnskapsstandard for aksjebasert betaling 

 Innspill fra fagorganets medlemmer innarbeides, og standarden sendes på høring med 
svarfrist 1. november. 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 13. oktober 2005 

 
PROTOKOLL  

 
fra møte i Fagorganet 13. oktober 2005 kl 09:00 - 13.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Aase Aa. Lundgaard og Elisabet 

Sulen. 
 
Forfall:  Idar Eikrem, Atle Johnsen, Lars J. Braarud, Kjell-Erik Endresen, 

Ole M. Klette, Erik Mamelund og Trond Tømta.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Merete Myhrstad, Bjørn Einar Strandberg (pr. 

telefon på sak 4 - forslag til endringer i NRS(F) 
Konsernregnskap) og Signe Haakanes. 

 
 
 
Sak: Årsregnskapsnotat 2005 
 Fagorganets medlemmer ga uttrykk for at notatet bør fokusere på problemstillingene 

rundt anleggsmidler og utsatt skatt. Andre temaer tas med i den grad tiden tillater en 
tilstrekkelig utredning. Det ble uttrykt ønske om at dette temaet uansett omhandles i 
punktet om ajourføring av regnskapsstandarder på regnskapskonferansen.  

 
 
Sak: Oppdatering av regnskapsstandarder1

 Innspillene fra Fagorganet innarbeides i høringsnotatet. Det ble besluttet at vurdering 
av om NRS(F) Nærstående parter skal videreføres eller ikke utsettes til et senere møte. 
Det vil si at standarden ikke vil inngå i høringsnotatet. 
 

 
Sak: NRS ideelle organisasjoner
 Innspill fra fagorganets medlemmer innarbeides, og høringsutkast til standard sendes 

på høring. Det ble besluttet at den detaljerte omtalen av hvem som omfattes av 
standarden tas ut og i stedet gis i en egen veiledning. 

 
 
Sak : NRS Strateginotat 2005 
 NRS Strateginotat 2005 og innkomne høringskommentarer behandles på styremøte 19. 

oktober 2005. 
 
 
Sak: Prosjekt for utvikling av et høringsutkast for regnskapsføring av finansielle 

instrumenter 
 Prosjekt for utvikling av et høringsutkast for regnskapsføring av finansielle 

instrumenter blir igangsatt med sikte på å kunne utgi noe i desember. 
 
 
                                                           
1 I sak 4,5 og 9 er det beslutninger som krever tilslutning fra mer enn 50% og i sak 8 er det beslutning som 
krever tilslutning fra mer enn 2/3 av Fagorganets medlemmer. Bekreftelser fra et tilstrekkelig antall medlemmer 
er innhentet i etterkant. 
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Sak: Oppdatering av NRS 8 i 2005
 Det ble vedtatt å fastsette NRS 8 oppdatert i 2005 i samsvar med komiteens forslag. 

 
 
Sak: Bokføring

 Fagorganet ga sin tilslutning til at det opprettes et midlertidig utvalg og et utvalg for 
hastesaker. 

 
 
Sak: Business combinations 

 Det forelå ikke noe utkast til høringssvar til IASB til møtet. Saken må derfor 
behandles via e-post. 

 
 
Sak: NRS 6A Anvendelse av IAS 19 under norsk regnskapslovgivning 

 Fagorganets intensjon har ikke vært å begrense muligheten til å anvende opsjonen i 
IAS 19 til å føre estimatendringer i ”Statement of Recognized Income and Expense” 
(Statement of Changes of Equity). Samtidig har det ikke vært intensjon at overgang til 
denne metoden skal gi en mulighet til å nullstille korridoren foretakene ellers ikke 
ville ha hatt. En vurdering av om det er behov for presiseringer i NRS 6A foretas for 
beslutning i neste møte. 
 

 
Sak: Møte med Finansdepartementet 

 Det har vært avholdt et kort med Finansdepartementet vedrørende forenklet IFRS. 
 
 

Eventuelt 
Merete Myhrstad informerte om Finansdepartementets pressemelding 13. oktober om 
oppnevning av ekspertutvalget og fastsettelse av forskrift. 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 24. november 2005 

 
PROTOKOLL  

 
fra møte i Fagorganet 24. november 2005 kl 09:00 - 13.00 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem (fra 10:30), Atle Johnsen (på telefon), Lars J. 

Braarud (til 12:30), Frode Kronstad, Erlend Kvaal (til 11:00), 
Aase Aa. Lundgaard, Elisabet Sulen (til 12:30) og Trond Tømta. 

 
Forfall:  Kjell-Erik Endresen, Ole M. Klette og Erik Mamelund.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Merete Myhrstad (til 12:30), Vidar Nilsen (sak 

5) og Signe Haakanes. 
 
 
Sak:   Arbeidsplan 

Det ble avtalt et nytt møte torsdag 22. desember 2005 kl. 9-13. 
 
Sak: NRS(F) Årsberetning 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak: Årsregnskapsnotat 2005 
 Innspillene fra Fagorganets medlemmer innarbeides i notatet og oppdatert versjon 

behandles av Fagorganet i neste møte eller pr. e-post med sikte på utsendelse av 
notatet før årsskiftet.  

 
Sak: NRS 6 (HU 2005) Pensjonskostnader med vedlegg1

 Innspillene fra Fagorganets medlemmer innarbeides og den reviderte standarden 
fastsettes. 

 
Sak: NRS (HU) Aksjebasert betaling
 Innspillene fra Fagorganets medlemmer innarbeides og standarden fastsettes som 

endelig regnskapsstandard. 
 
Sak: Kontinuitetsgjennomskjæring 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak: Prosjekt for utvikling av et høringsutkast for regnskapsføring av finansielle 

instrumenter 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak: NRS 6A Anvendelse av IAS 19 under norsk regnskapslovgivning 

 Saken utsettes til neste møte 
 

Eventuelt 
Trond Tømta orienterte fra deltakelsen i IASBs roundtable om IASB standard for 
SME. 

 
                                                           
1 I sak 5 og 6 er det beslutninger som krever tilslutning fra mer enn 2/3 av Fagorganets medlemmer. Bekreftelser 
fra et tilstrekkelig antall medlemmer er innhentet i etterkant. 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 22. desember 2005 

 
PROTOKOLL  

 
fra møte i Fagorganet 22. desember 2005 kl 09:00 - 13.30 hos DnR, Oslo. 
 
 
Til stede:  Idar Eikrem, Atle Johnsen (på telefon), Ole M. Klette, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal (til kl. 13:00), Aase Aa. Lundgaard, Erik 
Mamelund, Elisabet Sulen og Trond Tømta (til kl. 11:00). 

 
Forfall:  Lars J. Braarud og Kjell-Erik Endresen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Steinar Sars Kvifte (sak 3 og 5), Markus 

Schmid (sak 3) og Signe Haakanes. 
 
 
Sak: NRS(F) Årsberetning 
 Innspillene fra Fagorganets medlemmer innarbeides i forslaget, og ny versjon 

behandles på Regnskapsstandardstyrets møte 11. januar 2006 med sikte på utsending 
av oppdatert standard på høring. Endringene som blir foreslått i standarden knytter seg 
til endringer i regnskapsloven som har virkning for regnskapsåret 2005, med unntak av 
to regnskapslovendringer som har virkning fra og med regnskapsåret 2006, kravet om 
å gi opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter samt kravet til utvidede 
opplysninger om lederlønninger som kan gis i en egen rapport som inngår i 
årsberetningen istedenfor å gis som en del av noteopplysningene. Med unntak av disse 
to punktene får endringene i forslaget derfor virkning allerede for regnskapsåret 2005. 

 
 
Sak: Årsregnskapsnotat 2005 
 Innspillene fra Fagorganets medlemmer innarbeides i notatet før utsendelse.  
 
 
Sak: Kontinuitetsgjennomskjæring 
 Steinar Sars Kvifte ga en orientering om status fra arbeidsgruppen som skal utarbeide 

et forslag til høringsutkast om regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser 
mellom selskaper i samme konsern. Det ble gitt enkelte innspill til det videre arbeidet 
fra Fagorganets medlemmer. 

 
 
Sak: Prosjekt for utvikling av et høringsutkast for regnskapsføring av finansielle 

instrumenter 
 Notatet fra arbeidsgruppen ble ikke behandlet. Videre oppfølging overlates til 

Regnskapsstandardstyret. 
 
 
Sak: NRS 6A Anvendelse av IAS 19 under norsk regnskapslovgivning 
 Fagorganets intensjon har ikke vært å begrense muligheten til å anvende opsjonen i 

IAS 19 til å føre estimatendringer i ”Statement of Recognized Income and Expense” 
(Statement of Changes of Equity). Det ble besluttet å foreta en endring i NRS 6A ved 
at ordet ”resultatføres” i siste setning i punkt 2 endres til ”regnskapsføres” for å 
klargjøre at det ikke var ment å stenge for anvendelse av opsjonen i IAS 19 til å føre 
estimatendringer direkte mot egenkapitalen. 
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 NRS har fått spørsmål om virkeområdet for NRS 6A punkt 3 i forhold til konsern som 

har gått over til IFRS før 2005 samt i forhold til selskaper som går over til å anvende 
NRS 6A i et senere år (for eksempel i 2006) enn konsernet. Fagorganet besluttet å ikke 
foreta noen presisering av dette punktet. 

 
 
Sak: Opphevelse av enkeltstandarder og opprettelse av en standard for store foretak 

 NRS har fått spørsmål om standardene som foreslås opphevet i høringsnotatet av 8. 
november 2005 kan ansees opphevet allerede for 2005. Det kan de ikke, de gjelder 
inntil videre, og dette presiseres på nettsidene og pr. e-post til høringsinstansene. 
 
En arbeidsgruppe bestående av Lars J. Braarud, Trond Tømta og Frode Kronstad har 
igangsatt et arbeid med å vurdere opprettelsen av en regnskapsstandard for store 
foretak som ikke følger IFRS. Trond Tømta og Frode Kronstad orienterte om 
foreløpige vurderinger. 

 
 
Sak: NRS(F) Immaterielle eiendeler 
 Utkastet til høringsnotat om endringer av standarden ble ikke behandlet. Det overlates 

til Regnskapsstandardstyre å vurdere om utkastet skal behandles med sikte på å sende 
et forslag til endringer på høring. 

 
 
Sak: Regnskapsføring av eventuell overgang til endret metode for AFP innenfor 

LO/NHO ordningen 
 Det er ulike syn i fagmiljøet på om overgang til endret metode for AFP innenfor 
LO/NHO ordningen (se NRS 6 vedlegget punkt 72 og punkt 71) skal behandles som 
en prinsippendring eller estimatendring. Fagorganet besluttet å ikke foreta noen 
fortolkning på dette punktet. 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 11. januar 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 11. januar 2006 kl 16:00 - 18.30 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen, Kjetil 
Nevstad, Elisabet Sulen og Gunnar Aarnes. 

 
Forfall:  Atle Johnsen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Kari Sjørholt, Merete Myhrstad, Markus 

Schmid (sak 5) og Signe Haakanes. 
 
 
Sak:  Konstituering av Regnskapsstandardstyret (RSS) 

 Erik Mamelund ønsket velkommen til første møte i det nye 
Regnskapsstandardstyret, og medlemmene introduserte seg. Harald Brandsås 
ga en presentasjon av den vedtatte strategien.  
 
Felles oppgaver med stiftelsesstyret: RSS kan bli involvert i spørsmålet om 
finansiering, men stiftelsesstyret har hovedansvaret. 
 
Faglig strategi – modell for utvikling av GRS/norske regnskapsstandarder 
fremover: Det tas sikte på å sende et notat om faglig strategi og alternative 
modeller for utvikling av GRS/norske regnskapsstandarder på høring ca. 1. 
juni som beskriver de alternative modellene. Valg av modell vil påvirke 
arbeidsdelingen mellom RSS og underutvalgene. 
 
Forholdet til fagutvalgene: Det er viktig at det er fornuftige 
konsultasjonsprosedyrer, og at RSS får et godt beslutningsgrunnlag fra 
Fagutvalgene. I så fall bør Fagutvalgene kunne opptre relativt selvstendig. 
Fagutvalgene vil få ansvar for å utarbeide utkast til høringssvar innenfor sine 
ansvarsområder.  
 
Høringssvar til IASB: NRS skal ikke ha som mål å svare på alle høringer fra 
IASB, men å avgi svar innenfor områder NRS har spesiell kompetanse på. 
 
Utvikling av forenklet IFRS: Å utforme forenklet IFRS er en viktig oppgave for 
NRS.  

• Det vil ikke være overraskende om IASB standarder for SME tar lenger 
tid å fastsette enn planlagt av IASB1. Selv om IASB standarder for 
SME kommer, er det spørsmål om de er egnet for den norske 
målgruppen, bortsett fra eventuelt de største ikke-børsnoterte 
selskapene.  

• Finansdepartementet har gjort oppmerksom på at reglene i forenklet 
IFRS må ligge innenfor regelverket i regnskapsdirektivene til EU.  

• Spørsmål om finansiering fra Finansdepartementet i forbindelse med 
utvikling av forenklet IFRS må avklares.  

• For små foretak kan det være spørsmål om det skal utvikles ”IFRS 
extra light”.  

 

                                            
1 I følge IASBs prosjektplan skal høringsutkast foreligge i midten av 2006 og standardene fastsettes i 
midten av 2007. 
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”Representanter” i EFRAG/IASB arbeid: Aase Aa. Lundgaard (extractive 
activities), Ingebret G. Hisdal (SAC), Steinar S. Kvifte (conseptual framework 
EFRAG), Finn Kinserdal (pensjoner EFRAG) bør inviteres til 
Regnskapsstandardstyret for å gi en orientering. 

 
Sak: Oppnevning av fagutvalg 

 RSS oppnevnte Fagutvalg IFRS, Fagutvalg små foretak og Fagutvalg ideelle 
organisasjoner.  
 
Fagutvalg IFRS ble oppnevnt med følgende medlemmer: 

• Erlend Kvaal (leder) 
• Steinar S. Kvifte 
• Didrik Thrane Nielsen 
• Kirsten L. Jacobsen 
• Jan Aastveit 
• Lars I. Pettersen 

 
Fagutvalg små foretak ble oppnevnt med følgende medlemmer: 

• Elisabet Sulen (leder) 
• Kari Fallmyr 
• Torkild Haugnes 
• Hanne Opsahl 
• Stein Erik Lund 
• Jens Petter Hilsen 

 
Fagutvalg ideelle organisasjoner ble oppnevnt med følgende medlemmer: 

• Elisabet Sulen (leder) 
• Siri Reidulff 
• Bente Sverdrup2 
• Elsie Tjeransen 
• Svein-Arne Martinsen 
• Øivind Karlsen 

 
Hvert fagutvalg skal ha 5-8 medlemmer. Leder av de respektive utvalgene fikk 
fullmakt til å finne ytterligere 1-2 kandidater. 

 
Sak:  Møteplan 

RSS fastsatte møteplanen for våren 2006 som følger: 
• Torsdag 14. mars kl. 16 – 20 
• Onsdag 5. april kl. 16 – 20  
• Tirsdag 2. mai kl. 16 – 20  
• Tirsdag 30. mai kl. 9 – 16  
• Tirsdag 20. juni kl. 9 – 13 

 
Sak: Kontinuitetsgjennomskjæring 

 Kjell-Erik Endresen fortsetter som leder av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen 
legges direkte under RSS. Gruppen bør arbeide videre med sikte på å 
ferdigstille et høringsutkast til regnskapskonferansen 2006. 

 
Sak: NRS(F) Årsberetning 

 Innspillene fra medlemmene i RSS innarbeides i utkastet, og standarden 
sendes på høring. Endringene er i hovedsak knyttet til regnskapslovendringer 
som har virkning for regnskapsåret 2005. Med unntak av endringer knyttet til 
regnskapslovendringer som har virkning først for regnskapsåret 2006, bør 
innholdet i høringsutkastet derfor legges til grunn for årsberetningen for 

 
2 Bente Sverdrup har senere trukket seg. 
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regnskapsåret 2005. Det foreslås at standarden bør fastsettes som endelig 
standard etter at den har vært på høring.  

 
Sak: NRS(F) Immaterielle eiendeler 

 Behandling av saken ble utsatt til senere møte. 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 15. mars 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 14. mars 2006 kl 16:00 - 19.30 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Atle Johnsen (på telefon), Peggy Berner, Erlend 

Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen, Kjetil Nevstad og 
Gunnar Aarnes. 

 
Forfall:  Karina Vasstveit Hestås, Frode Kronstad og Elisabet Sulen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (1 t), Espen Knudsen, Merete Myhrstad, Steinar 

Sars Kvifte, Signe Haakanes og Britt Torunn Hove. 
 
 
Sak :  Møtereferat og protokoll 

 Møtereferat og protokoll fra møtet 11. januar ble godkjent.  
 
 
Sak:  Arbeidsplan 

Faglig strategi må på plass før arbeidet med de forskjellige standardene kan 
starte.  

 
 
Sak: Faglig strategi – modell for utvikling av GRS/norske 

regnskapsstandarder fremover 
 Erik Mamelund presenterte sine tanker rundt dette. Basert på 
tilbakemeldingene fra møtedeltakerne, bearbeides presentasjonen videre til 
neste møte. Deretter utarbeides et notat som sendes på høring. 

 
 
Sak: NRS høringsnotat – oppdatering av regnskapsstandardene 2005 

 Det ble besluttet å ikke gjøre noe med dette før den faglige strategien er på 
plass, verken forslagene om å tilpasse standardene til lovendringene eller de 
andre forslagene, som hovedsakelig er begrunnet som ønskede tilpasninger til 
IFRS.  

 
 
Sak: NRS (F) Immaterielle eiendeler 

 Det ble besluttet å ikke gjøre noe med denne før den faglige strategien er på 
plass 

 
 
Sak: Regnskapskonferansen 2006 

 Det utarbeides et forslag til program til neste møte, basert på diskusjonene i 
dagens møte. 

 
 
Sak: Internasjonale aktiviteter 

 Steinar Sars Kvifte orienterte om arbeidet i EFRAGs arbeidsgruppe Pro-Active 
Accounting in Europe on Conceptual Framework, og Atle Johnsen orienterte 
om siste møtet i EFRAGs Consultative Forum of Standardsetters. 
 

 
 
Sak: Orienteringssaker 
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 Hans Petter Hilsen er utnevnt til nytt medlem av fagutvalget for ideelle 
organisasjoner, og Karl Asbjørn Kjennerud er utnevnt til nytt medlem av 
fagutvalget for små foretak.  

 
 

 
 
Referat ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 7. april 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 5. april 2006 kl 16:00 - 18.45 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Atle Johnsen, Peggy Berner, Karina Vasstveit 

Hestås, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe 
Moen, Kjetil Nevstad, Elisabet Sulen og Gunnar Aarnes. 

 
Forfall:  Ingen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen, Steinar Sars Kvifte og Britt 

Torunn Hove. 
 
 
Sak :  Møtereferat og protokoll 

 Møtereferat og protokoll fra møtet 14. mars ble godkjent, etter at det foretas en 
mindre endring i protokollen. 

 
 
Sak :  Arbeidsplan 

Møteinnkalling og sakspapirer kan sendes til andre enn medlemmene i RSS 
og faste observatører fra Kredittilsynet og Finansdepartementet. Medlemmene 
i RSS gir tilbakemelding til Britt Torunn Hove om hvem i deres firma som 
ønsker å stå på mailing-listen. 
 
Erlend Kvaal orienterte fra møtet i FU IFRS samme dag.  Arbeidsdelingen 
mellom RSS og FU IFRS ble diskutert både prinsipielt og konkret for de 
mottatte høringene fra IASB som fremgikk av arbeidsplanen.  
 
Erlend Kvaal og Erik Mamelund kommer tilbake med et notat om 
arbeidsdelingen og samarbeidet mellom RSS og FU IFRS til neste møte.  
 
Lars Inge Pettersen og Didrik Thrane-Nilsen presenterer DP Measurement 
Bases for Financial Accounting, Measurement on Initial Recognition for RSS 
og forslag til høringssvar i neste møte. FU IFRS utarbeider høringssvar på ED 
8 Operating Segments og ED of proposals to amend IFRS 2 Share-based 
Payment uten ytterligere behandling i RSS. Medlemmer av RSS har møterett i 
FU IFRS i deres videre behandling av disse sakene, og skal inn på 
mailinglisten til FU IFRS for kommunikasjon rundt disse sakene. RSS 
diskuterer arbeidsform knyttet til ED of proposals to amend IAS 1 Presentation 
of Financial Statements i neste møte. 

 
 
Sak: Faglig strategi – modell for utvikling av GRS/norske 

regnskapsstandarder fremover 
 Erik Mamelunds bearbeidede presentasjon ble ikke gjennomgått i møtet, men 
sendes ut til deltakerne etter møtet. Eventuelle innspill til denne gis til Erik 
Mamelund, som utarbeider utkast til høringsnotat til neste møte. 

 
 
Sak: Regnskapskonferansen 2006 

 Utkast til program ble diskutert. Elisabet Sulen og Signe Moen ser på hvordan 
programposten om realisasjonsprinsippet kan vinkles til neste møte. Tidsbruk 
på de forskjellige temaene justeres etter innspill i møtet. 
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Sak: Kontinuitetsgjennomskjæring 

 Steinar Sars Kvifte presenterte arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner. 
Innspill fra RSS tas med tilbake til arbeidsgruppen, som skal ha et utkast til 
standard klart før sommeren. RSS mente at diskusjonsnotatet neppe egnet 
seg for ”superenkel”-formatet (pkt 1), at den fremtidige standarden ikke skulle 
begrenses til konserninterne virksomhetsoverdragelser (pkt 3), at avgjørelse 
av når det skal gjøres kontinuitetsgjennomskjæring ikke skal tas ut i fra om det 
har skjedd risikoovergang, men kontrollovergang (pkt 4) og at det er behov for 
praktiske sikkerhetsventiler når det gjelder pengevederlag (pkt 5). 

 
 
Sak: Årsregnskap og årsberetning for 2005 

 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak: Budsjett 2006 

 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak: Orientering fra Kredittilsynet om regnskapstilsynet 

 Saken utsettes til neste møte da Merete Myhrstad meldte forfall.  
 
 

 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 15. mai 2006 

 
Protokoll fra møte i Regnskapsstandardstyret 2. mai 2006 kl 15:30 - 19.30 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal, Signe Moen, Elisabet Sulen og Gunnar 
Aarnes. 

 
Forfall:  Atle Johnsen, Torbjørn Martinsen og Kjetil Nevstad.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen, Merete Myhrstad, Steinar 

Sars Kvifte, Didrik Thrane-Nilsen (sak 5) og Britt Torunn Hove. 
 
 
Sak 1:  Møtereferat og protokoll 

 Møtereferat og protokoll fra møtet 5. april ble godkjent. 
 
 
Sak 2:  Arbeidsplan 

FU IFRS avgjør om det skal avgis høringssvar på ED IAS 1. 
 
 
Sak 3: Arbeidsdelingen og samarbeidet mellom RSS og FU IFRS 

 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 4: Faglig strategi – modell for utvikling av GRS/norske 

regnskapsstandarder fremover 
 Erik Mamelund og Steinar Sars Kvifte bearbeider notatet til neste møte 30. 
mai etter innspill i møtet. 

 
 
Sak 5: DP Measurement Bases for Financial Accounting, Measurement on Initial 

Recognition 
 Didrik Thrane-Nilsen gjennomgikk hovedpunktene i diskusjonsnotatet, og det 
ble en kort diskusjon av dette. Didrik Thrane-Nilsen og Lars Inge Pettersen 
skriver forslaget til høringssvar ferdig, og det ferdiggjøres på neste møte i FU 
IFRS. 

 
 
Sak 6: Regnskapskonferansen 2006 

Utkast til program ble laget ferdig i møtet. Foreslåtte foredragsholdere 
kontaktes. 

 
 
Sak 7: Årsregnskap og årsberetning for 2005 

 Det fremkom ingen innvendinger til utkastene. 
 
 
Sak 8: Budsjett 2006 

 Størrelsen på egenkapitalen ble diskutert, uten at det ble gjort endringer i de 
forelagte utkastene til budsjett for NRS, RSS og BSS. 

 
 
Sak 9: Orientering fra Kredittilsynet om regnskapstilsynet 

 Saken utsettes til neste møte. 
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Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 12. juni 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 30. mai 2006 kl 09:00 - 14.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Atle Johnsen, Peggy Berner, Frode Kronstad, 

Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen, Kjetil Nevstad, 
Elisabet Sulen og Gunnar Aarnes. 

 
Forfall:  Karina Vasstveit Hestås.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Merete Myhrstad, Steinar Sars Kvifte (på 

telefon på sak 4), Hege Korsmo Sæther (sak 4) og Britt Torunn 
Hove. 

 
 
Sak 1:  Møtereferat og protokoll 

 Møtereferat og protokoll fra møtet 2. mai ble godkjent. 
 
 
Sak 2:  Arbeidsplan 

Utkast til oppdatert arbeidsplan ble ikke gjennomgått. 
 
 
Sak 3: Faglig strategi – modell for utvikling av GRS/norske 

regnskapsstandarder 
 Notat fra Erik Mamelund ble diskutert. Notatet oppdateres til neste møte i tråd 
med innspillene i møtet. I tillegg ble det satt ned en gruppe bestående av 
Signe Moen, Erlend Kvaal og Frode Kronstad som utarbeider et høringsutkast 
samt forslag til forskriftstekst for løsning av problemene knyttet til 
konsernbidrag og utbytte, slik at anvendelse av forenklet IFRS i 
selskapsregnskapet etter overgangsbestemmelsen blir en bestemmelse som 
kan brukes. 

 
 
Sak 4: Kontinuitetsgjennomskjæring 

 Det ble presisert at det notatet RSS hadde mottatt, var et utkast som på det 
tidspunktet ikke hadde vært diskutert i arbeidsgruppen. Steinar Sars Kvifte 
orienterte om diskusjonene i arbeidsgruppen dagen før, og notatet og disse 
innspillene ble diskutert. Steinar Sars Kvifte ba om en oppsummering av hva 
RSS mente, som så kunne oversendes til arbeidsgruppen. Erik Mamelund 
laget denne oppsummeringen: 
 
”Virkeområdet for standarden skal være OMORGANISERINGER. Det vil i hovedsak dekke 
virksomhetsoverdragelser, men kan omfatte enkelte andre større enkelt transaksjoner. 
Avgrensning i forhold til transaksjoner som skal dekkes, men som ikke omfattes av 
virksomhetsoverdragelser, må arbeidsgruppen se nærmere på.  
 
Etter RSS oppfatning er det en klar lovhjemmel (jf forståelse av transaksjonsprinsippet) for at 
kontinuitetsgjennomskjæring skal gjøres for omorganiseringer basert på uavhengighets 
dimensjonen. Kontinuitet basert på innholds dimensjonen er noe annet og skal ikke dekkes i 
regnskapsstandarden. Generelt skal ikke kontinuitetsgjennomskjæring for andre transaksjoner 
enn omorganiseringer dekkes av regnskapssstandarden jf avsnittet over.  
 
Selv om uavhengighets dimensjonen tilsier kontinuitets gjennomskjæring er man ut fra en 
praktisk vurdering (kost/nytte) ikke fremmed for å akseptere visse unntak for 
kontinuitetsgjennomskjæringen. RSS var opptatt av at dette (ihvertfall på det nåværende 
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stadiet) skulle begrunnes i regnskapsmessige praktiserbarhets forhold. Et slikt forhold kunne 
være de praktiske utfordringene med å bestemme kontinuitetsgrunnlaget f.eks. ved flere nivåer 
for underkonsern. Et annet forhold kunne være de praktiske problemene med regnskapsmessig 
behandling av kontinuitetsdifferanser ved pengevederlags transaksjoner. Her blir 
arbeidsgruppens oppgave å identifisere hvor de praktiske problemene ligger, vurdere omfanget 
av problemer og foreslå regler som avhjelper dette uten at man åpner for urimelig store 
misbruksmuligheter. RSS synes ikke på prinsipielt grunnlag å se at penge- og aksjevederlags 
transaksjoner kan behandles ulikt. Selskapsrettslige problemstillinger må vi følge opp i neste 
runde.”  
 
Steinar Sars Kvifte oppdaterer notatet til neste møte.  

 
 
Sak 5: Arbeidsdelingen og samarbeidet mellom RSS og FU IFRS 

 Notat utarbeidet av Erik Mamelund ble diskutert. Erlend Kvaal mente at det var 
svært ambisiøst på FU IFRS’ vegne, og uttrykte skepsis til om det var mulig å 
få utført alle arbeidsoppgavene. 

 
 
Sak 6: Orientering fra Kredittilsynet om regnskapstilsynet 

 Saken utsettes. 
 
 
Sak 7: Orientering om SAC 

 Ingebret G. Hisdal orienterte om arbeidet i SAC. 
 
 
Sak 8: Honorering av arbeid for RSS 

 Saken utsettes. 
 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. juni 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 20. juni 2006 kl 09:00 - 13.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Atle Johnsen (på telefon), Peggy Berner, Karina 

Vasstveit Hestås, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn 
Martinsen, Signe Moen, Kjetil Nevstad, Elisabet Sulen og Gunnar 
Aarnes. 

 
Forfall:  Ingen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Trond Tømta (sak 9), Kjell-Erik Endresen (på 

telefon sak 4), Espen Knudsen, Signe Haakanes. 
 
 
Sak 1:  Møtereferat og protokoll 

 Møtereferat og protokoll fra møtet 30. mai ble godkjent. 
 
Sak 2:  Arbeidsplan 

Det ble berammet møter for høsten. Utkast til oppdatert arbeidsplan ble for 
øvrig ikke gjennomgått. 

 
Sak 3: Faglig strategi – modell for utvikling av GRS/norske 

regnskapsstandarder 
 Erik Mamelund orienterte om diskusjonene i Stiftelsesstyrets møte 30. mai. 
Stiftelsesstyret skal ha en ny behandling av notatet på årsmøtet 22. juni.  
 
Notatet oppdateres til neste møte i RSS i tråd med innspillene i møtet. Det er 
fortsatt klart flertall for hovedkonklusjonene (1 avsto, ingen i mot) og for å 
sende på høring (2 avsto, ingen i mot) 
  
Notatet fra Signe Moen og Erlend Kvaal om forenklet IFRS ble diskutert. 
Notatet oppdateres i tråd med innspillene i møtet. Forslaget til høringsnotat og 
forskriftstekst sendes til Finansdepartementet. 
 
Det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Signe Moen 
(leder), Erlend Kvaal, Frode Kronstad og Karina Vasstveit Hestås (eventuelt 
en annen person fra Hydro som Karina Vasstveit Hestås utpeker). Gruppen 
skal utarbeide forslag til hvordan kravene til noteopplysninger ved forenklet 
IFRS skal være. Arbeidsgruppen utarbeider en skisse som presenteres i første 
ordinære møte til høsten. Arbeidsgruppen fikk også mandat til å se på 
forenklinger i vurderingsreglene.  

 
Sak 4: Kontinuitetsgjennomskjæring 

 Kjell-Erik Endresen presenterte hovedtrekkene i utkastet til standard. RSS 
ønsket at standardens virkeområde ble snevret inn på enkelt områder. Det ble 
presisert at arbeidsgruppen har fullmakt til å redigere språket slik at innholdet 
blir enda klarere for lesere som ikke har deltatt i diskusjonene. Utkastet 
oppdateres i tråd med innspillene i møtet. 

 
Sak 5: NRS HU Årsberetningen 

 Saken utsettes. 
 
Sak 6: Orientering fra Kredittilsynet om regnskapstilsynet 
 Saken utsettes. 
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Sak 7: Honorering av arbeid for RSS 
 Det ble besluttet at NRS dekker reisekostnader for Hans Petter Nissen fra 

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke i forbindelse med møtedeltakelse i 
NRS Fagutvalg Ideelle organisasjoner. 

 
Erik Mamelund fikk fullmakt til å diskutere videreføring av avtalen om 
honorering for Atle Johnsen. Erlend Kvaal takket nei til å komme inn på 
samme ordning. 

 
Sak 8: Orientering om høringssvar HU og V Ideelle organisasjoner 
 Saken utsettes. 
 
Sak 9:  NRS (D) Enkelte forskjeller mellom selskapsregnskaper som avlegges 

etter regnskapsloven kapittel 3 til 7 og konsernregnskap etter IFRS 
 Trond Tømta orienterte om mottatte innspill. Det ble besluttet å oppdatere 

notatet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med Erlend Kvaal som ansvarlig, og 
bistand fra Trond Tømta. Arbeidsgruppen innhenter ytterligere innspill. 
Eventuell utvidelse av arbeidsgruppen, og et foreløpig forslag fra 
arbeidsgruppen til om notatet skal utvides med flere temaer diskuteres på et 
nytt møte over sommeren. Det må også vurderes om notatet skal ha status 
som diskusjonsnotat eller en annen form for produkt fra NRS. 

  
Sak:  Eventuelt 
 Erlend Kvaal orienterte kort om utkast til høringssvar til IASB vedrørende 

endringer i IAS 1. RSS får det endelige høringssvaret pr. e-post. 
 

 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 15. august 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 15. august 2006 kl 16:00 - 19.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Atle Johnsen (på telefon), Peggy Berner, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal, Signe Moen, Kjetil Nevstad, Elisabet 
Sulen og Gunnar Aarnes. 

 
Forfall:  Torbjørn Martinsen og Karina Vasstveit Hestås.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen og Merete Myhrstad. 
 
 
Sak 1:  Møtereferat og protokoll 

 Møtereferat og protokoll fra møtet 20. juni ble ikke behandlet. 
 
 
Sak 2: Faglig strategi – modell for utvikling av GRS/norske 

regnskapsstandarder 
 Erik Mamelund orienterte om diskusjonene i Stiftelsesstyrets møte 30. mai. 
Stiftelsesstyret gir sin tilslutning til at notatet etter en ny behandling i 
Regnskapsstandardstyret sendes på høring i månedsskiftet 
august/september.  
 
Det er ulike syn på hva som menes med begrepet forenklinger og ”enklere 
regler” er et bedre begrep. Det er også ulike syn på om brukerne ønsker å ha 
detaljer i standardene og hvilken rettslig status veiledninger vil ha. Det bes om 
kommentarer på dette. 
 
Notatet ble gjennomgått side for side og en del endringer i teksten ble vedtatt. 
 
RSS står fortsatt bak de hovedkonklusjoner som er i notatet og at dette 
sendes på høring til de stiftende organisasjoner. 
 
En arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og Signe Moen får fullmakt til 
å ferdigstille notatet. Ny behandling i RSS er ikke nødvendig. 
 

 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 12. september 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 24. august 2006 kl 09:00 - 12.30 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Atle Johnsen (på telefon), Peggy Berner, Karina 

Vasstveit Hestås, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen, 
Kjetil Nevstad, Elisabet Sulen og Gunnar Aarnes. 

 
Forfall:  Frode Kronstad .  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Merete Myhrstad og Britt Torunn Hove. 
 
 
Sak 1:  Møtereferat og protokoll 

 Møtereferat og protokoll fra møtene 20. juni og 15. august ble godkjent. 
Dersom møtereferat og protokoll i fremtiden er identiske, ble det vedtatt at det 
bare skal utarbeides protokoll 

 
 
Sak 2:  Arbeidsplan 

Utkast til oppdatert arbeidsplan ble ikke gjennomgått. Regnskapskonferansen 
ble kort diskutert. Pensjonsforutsetningsgruppen v/Finn Kinserdal bør komme i 
et RSS-møte for å orientere om status på arbeidet. Erlend Kvaal vil i møtet 12. 
oktober presentere hovedpunktene i innlegget til Fagutvalg IFRS om beste 
praksis etter IFRS. 

 
 
Sak 3: Conceptual Framework – Pa.A.InE. Discussion Paper 

 Steinar Kvifte orienterte. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal avgi 
høringssvar på ovenfornevnte notat samt på IASB’s ”First draft chapters of 
joint conceptual framework”. Steinar Kvifte (leder og sektretær), Atle Johnsen, 
Frøystein Gjesdal, Erlend Kvaal, Erik Mamelund og Didrik Thrane-Nilsen ble 
utnevnt som medlemmer av gruppen. 

 
 
Sak 4: Høringsbrev forenklet IFRS 

 Signe Moen og Erlend Kvaal orienterte om de endringene 
Finansdepartementet ønsket foretatt i brevet Signe Moen hadde utarbeidet. 
Signe Moen foretar de endringene Finansdepartementet ønsker, og brevet 
sendes på sirkulasjon pr e-post til RSS’ medlemmer før det sendes videre. Det 
forventes en høringsfrist på 6-8 uker. 

 
 
Sak 5: Noteopplysninger ved bruk av forenklet IFRS 

 Skisse fra arbeidsgruppen v/Signe Moen forelå ikke til møtet, slik at saken ble 
utsatt til neste møte. I tillegg til noteopplysninger med utgangspunkt i 
IAS/IFRS, vil forenklinger i vurderingsreglene bli vurdert. Arbeidsgruppen 
vurderes utvidet med en IAS 39-ekspert. 

 
 
Sak 6: NRS HU Årsberetningen 

 Markus Scmid orienterte om innkomne høringssvar. Til neste møte 
omredigeres standarden, med tanke på å få klart frem hvilke krav som følger 
av regnskapsloven, standarden og hva som er veiledende tekst. 
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Sak 7: Orientering fra Kredittilsynet om regnskapstilsynet 
 Merete Myhrstad orienterte. 

 
 
Sak 8: Orientering om høringssvar HU og V Ideelle organisasjoner 

 Elisabet Sulen orienterte. Høringssvarene var i hovedsak positive. Det eneste 
faglige spørsmålet det er uenighet om, er om inntekt fra automater skal føres 
brutto eller netto. Arbeidsgruppen jobber med klarleggingen av fakta rundt 
dette spørsmålet. Forslag til foreløpig standard og eventuelt oppdatert 
veiledning vil foreligge til neste møte.  

 
 

 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 2. oktober 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. september 2006 kl 16:00 - 20.15 hos DnR, 
Oslo. 

 
Til stede:  Erik Mamelund, Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen og 
Elisabet Sulen.  

 
Forfall:  Atle Johnsen, Kjetil Nevstad og Gunnar Aarnes.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen, Merete Myhrstad, Steinar 

Sars Kvifte (sak 3 og 5) og Britt Torunn Hove. 
 
 
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtet 24. august ble vedtatt, etter at det foretas en justering på 
sak 5. 

 
 
Sak 2:  Arbeidsplan 

Utkast til oppdatert arbeidsplan ble ikke gjennomgått. 
 
 
Sak 3: Kontinuitetsgjennomskjæring 

 Steinar Kvifte oppdaterer høringsutkastet med innspillene i møtet, og 
utarbeider forslag til høringsbrev. Følgende punkter skal omtales i 
høringsbrevet: 
- selskapsrettslig vurdering fra juridisk ekspertgruppe ikke klar enda, kan 

medføre behov for endringer i senere foreløpig standard 
- behov for noteopplysning om hvordan virkelig verdi er fastsatt vurderes 
- at en forskjell mellom balanseført verdi i konsernregnskapet og balanseført 

verdi i selskapsregnskapet hos overdragende selskap skal føres mot 
egenkapitalen (Diskusjonsnotatet sier resultatføring). 

- at en negativ kontinuitetsdifferanse utover balanseført verdi av 
datterselskap i morselskapets regnskap i en vertikal omorganisering skal 
føres mot egenkapitalen i morselskapet. 

 
Høringsutkastet sendes på høring uten ny behandling i RSS. 

 
 
Sak 4: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 

 Ordlyden i annet avsnitt i innledningen endres, for å vise tydelig at dette er en 
standard, ikke veiledning.  
 
Pkt 10.4.5 Administrasjonsprosenten skal diskuteres på nytt i 
referansegruppen. Punktene om automatinntekter (pkt 5.4.6 for gavedel og pkt 
5.5.3 for egendrift) er endret siden forrige diskusjon i RSS, da faktum på 
forrige møte ikke var helt avklart. 
 
Dagens nær ferdige utkast til foreløpig standard oversendes Stiftelsesstyret.  

 
 
Sak 5: NRS HU Årsberetningen 
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 Steinar Kvifte oppdaterer utkastet til foreløpig standard med innspillene i 
møtet. 
 
Om standarden fremdeles skal være foreløpig, eller om den skal omgjøres til 
endelig standard, diskuteres på neste møte. 
 
RSS behandler ikke saken igjen, og nær ferdig utkast til foreløpig standard 
eller endelig standard oversendes RSS når Steinar Kvifte har gjort endringene 
nevnt over. 

 
 
Sak 6: Forenklet IFRS (noteopplysninger og vurderingsregler) 

 Arbeidsgruppen har begynt på jobben, men er ikke kommet langt nok til at det 
var noe å orientere om. Orientering gis i siste møtet før jul. 
 
Høringsbrevet om utvidelse av virkeområdet for forenklet IFRS og adgang til å 
føre utbytte og konsernbidrag etter regnskapslovens øvrige regler oversendes 
Finansdepartementet, etter en liten språklig endring i § 1 a) 

 
 
Sak 7: Pensjonsforutsetningsgruppen 

 Britt Torunn Hove orienterte kort om status. 
 
 
Sak 8: Statusrapport NRS 

 Utkastet til rapport frem til s 4 ble diskutert. Det var en viss uenighet om hva 
som skulle sies om norske regnskapsstandarder i 2006. Karina Vasstveit 
Hestås fikk oppdraget med formuleringene i dette avsnittet. Britt Torunn Hove 
gjør undersøkelser rundt hva som ble sagt i fjor rundt virkningstidspunktet for 
forslagene i Høringsnotat 2005. Oppdatert utkast sendes ut til neste møte. 

 
 

 
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 17. oktober 2006 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 12. oktober 2006 kl 08:00 - 13.00 hos DnR, 
Oslo. 

 
Til stede:  Erik Mamelund, Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås (til 

12.30), Frode Kronstad, Erlend Kvaal (fra 09.00), Kjetil Nevstad 
og Gunnar Aarnes (fra 08.30). 

 
Forfall:  Atle Johnsen, Torbjørn Martinsen, Signe Moen og Elisabet 

Sulen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen, Merete Myhrstad, Ove Andre 

Taklo (sak 1,2, 3 og 5), Signe Haakanes (sak 6), Finn Kinserdal 
(sak 7 på telefon) og Britt Torunn Hove. 

 
 
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtet 19. september ble vedtatt. 
 
 
Sak 2:  Arbeidsplan 

Utkastet til oppdatert arbeidsplan ble ikke gjennomgått i detalj. RSS oppfatter 
seg ikke bundet av den prioritering som det tidligere Fagorganet gjorde, og vil i 
møtet 29. november foreta sine prioritering. Denne prioriteringen vil selvsagt 
bestemme hva som skal stå på planlagte høringer i arbeidsplanen.  
 
Erik Mamelund informerte om møtet i stiftelsesstyret 09.10.06, der notatet som 
presiserer innholdet i strateginotatet fra 2005 ble diskuterte. Ut fra 
tilbakemeldinger fra de stiftende organisasjonene syntes det å være støtte for 
de betraktninger som fremkommer i notat om utvikling av forenklet IFRS og 
GRS. Dette medfører behov for å endre pkt 28 og 29 i strateginotatet fra 2005, 
slik at det framgår klarere hva som er den kortsiktige strategien. Den 
langsiktige strategien, med konvergering mot IASB’s SME-standard, ligger 
fast. 
 
 

Sak 3: NRS (D) Selskapsregnskap etter regnskapsloven kapittel 3 til 7 og 
konsernregnskap etter IFRS 
 Arbeidsgruppens alternativ 2 for løsning av problematikken omkring 
samordning ble valgt.  
 
Det må komme helt klart fram at de løsninger som kan velges av foretak som 
avlegger konsernregnskap etter IFRS, selskapsregnskap etter regnskapsloven 
kapittel 3 til 7, gjelder for alle regnskapspliktige som avlegger regnskap etter 
regnskapsloven kapittel 3 til 7, både i selskapsregnskapet og 
konsernregnskapet. 
 
Vedlegg 1 Vurdering av mottatte innspill ble gjennomgått. Arbeidsgruppens 
klassifisering av IFRS 5 som A-punkt ble diskutert – kan man etter GRS og 
regnskapsloven unnlate å avskrive et driftsmiddel som er holdt for salg. 
Dersom loven ikke muliggjør dette, blir problemstillingen et D-punkt. 
Arbeidsgruppen vurderer dette nærmere, slik de hadde tenkt er driftsmidlet 
ikke lenger et anleggsmiddel, og er derfor ikke lenger undergitt kravet om 
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avskrivning i regnskapsloven § 5-3. For IAS 16 vurderer arbeidsgruppen også 
nærmere behandlingen av forsikringsoppgjør og bytte av likeartede eiendeler.  
 
Til møtet 29. november lager arbeidsgruppen et notat inneholdende A og C-
punkter, dvs områder der samordning er mulig i dag og kan omtales i standard 
eller i restnotat. For A-punktene vil teksten være et forslag til tekst som skal 
inn i de reviderte standardene. 
 
 

 
 
Sak 4: NRS (F) Årsberetningen eller NRS 16 Årsberetningen 

 Standarden blir foreløpig ett år til, da det er foretatt en del innstramninger i 
ordbruk fra bør til skal som det er rimelig at får virke i praksis et år før det blir 
plikt til å følge standarden. Det foretas ikke punktnummerering, da man er 
redd for at å gjøre dette så seint i prosessen vil kunne føre til utilsiktede 
endringer av innholdet. 

 
 
Sak 5: Statusrapport fra NRS 

 Oppdatert utkast ble gjennomgått.  
 
Utkast til tekstforslag fra Peggy Berner vedrørende regnskapsstandarder 2006 
ble godt mottatt. Annet avsnitt strykes imidlertid, og første avsnitt skrives litt 
om, slik at det ikke fokuseres på de store revisjonsselskapene når det snakkes 
om de sentrale aktørene man har hatt møter med, men i forbindelse med at de 
har forpliktet seg til å stille midler til rådighet for at strategien kan 
gjennomføres. Som hun foreslår, tas det også inn et avsnitt om presisering av 
grs for regnskapsføring av utbytte og konsernbidrag. 
 
RSS vil i møtet 29. november behandle høringsnotat 2005. I statusrapporten 
skal det informeres om prosessen, vurderingene omkring virkningstidspunktet 
og sies klart at endringer som en følge av ny strategi kommer i neste runde. 
 
Britt Torunn Hove innarbeider disse endringsforslagene og de andre 
endringene det var enighet om i møte. Deretter sendes statusrapporten til 
RSS med en kort kommentarfrist. Rapporten skal foreligge til 
regnskapskonferansen 1. november.  
 
Når det gjelder arbeid i RSS etter denne dato og fram til 31.12, skal dette 
arbeidet kort omtales i statusrapporten.  
 
Dette gjelder for eksempel fond for urealiserte gevinster. NRS har som 
målsetting at det skal komme en veiledning som kan brukes i det kommende 
årsoppgjøret. Det var enighet om at bestemmelsen i aksjelovene § 3-3 a i en 
slik veiledning skal tolkes til kun å gjelde for selskaper som avlegger 
selskapsregnskap etter IFRS eller forenklet IFRS, og kun for poster som 
vurderes til virkelig verdi eller regulert verdi etter spesifikke IAS-er, slik at 
balanseført verdi blir en annen enn etter GRS. Arbeidsgruppen som har jobbet 
i ”G5+1”-regi, forsetter som en NRS-arbeidsgruppe. Finansdepartementet blir i 
tillegg representert ved den personen som jobber med forskriften som skal 
komme. Utkast til veildning skal foreligge til møtet 29. november. 
 
Dette gjelder også NRS (V) Pensjonsforutsetninger, jf sak 7. 
 

 
 
Sak 6: NRS 8 GRS for små foretak 
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 Signe Haakanes delte i møtet ut forslag til ytterligere endringer når det gjaldt 
fusjon og fisjon. Dette er ikke oppretting av feil eller tilpasning til lovendringer, 
men en klargjøring av hvordan man mener at fusjon og fisjon skal behandles. 
RSS mente at det ikke er behov for høring, men at utlegging som 
kommentarsak er ønskelig pga klargjøringen omtalt over.  
 
Det var enighet om at punktet i NRS 8 om overgang fra øvrige foretak til små 
foretak egentlig ikke hører hjemme der, men i mangelen av en standard for 
øvrige foretak bør det fortsatt stå.  

 
 
Sak 7: NRS (V) Pensjonsforutsetninger 

 Finn Kinserdal orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen og gjennomgikk 
notatet, og fikk enkelte innspill fra RSS til justering.  
 
Hver person i arbeidsgruppen sender det justerte forslaget på ”høring” til 3-4 
personer. Nytt notat skal være klart til 15. november, og offentliggjøres samme 
dag. Det blir ingen høring fra NRS sin side. 

 
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. november 2006 

 
REFERAT 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 20. november 2006 kl 14:00 - 14.30 på Oslo 
Plaza, Oslo. 

 
Til stede fysisk:  Erik Mamelund, Peggy Berner og Signe Moen.  
 
Til stede på telefon:  Atle Johnsen, Karina Vasstveit Hestås, Frode Kronstad, 

Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Kjetil Nevstad og 
Gunnar Aarnes. 

 
 
Forfall:  Elisabet Sulen.  
 
Dessuten møtte: Finn Kinserdal, Harald Brandsås,  Merete Myhrstad og Britt 

Torunn Hove. 
 
 
Sak 1:  Skal pensjonsveiledningen utgis som høringsutkast? 

 I møtet 12.10 ble det besluttet at dette ikke var nødvendig, men at 
arbeidsgruppen gjerne kunne foreta en ”mini-høring.” I lys av den publisitet 
veiledningen har fått, og det faktum at den tidligere veiledningen ble sendt på 
høring, ble det besluttet at veiledningen sendes på høring. 

 
 
Sak 2:  Skal det gis utsettelse med implementeringen av NRS 6 (utgitt 2005)? 

Dette gjøres for ikke-børsnoterte foretak. Dermed kan de forholde seg til NRS 
6 (utgitt 2002) ett år til. Denne har ikke eksplisitt regulering av at 
pensjonsforutsetningene må oppdateres på balansedagen dersom det har 
skjedd vesentlige endringer i grunnlagsdata eller forutsetninger fra 
beregningstidspunktet fram til balansedagen, slik NRS 6 (utgitt 2005) har i pkt. 
61 og 62. 

 
 
Sak 3: Skal det avholdes en konferanse/frokostmøte om pensjonsveiledningen? 

 Dette skal gjøres, trolig ikke realistisk å få til før om ca 3 uker. Fokus bør være 
på reallønn og realrente. Harald Brandsås organiserer. 

 
  

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 4. desember 2006 

 
REFERAT 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 29. november 2006 kl 14:00 - 18.00 hos DnR, 
Oslo. 

 
Til stede:  Erik Mamelund, Atle Johnsen, Peggy Berner, Karina Vasstveit 

Hestås, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Signe Moen og Gunnar 
Aarnes. 

 
Forfall:  Torbjørn Martinsen, Kjetil Nevstad og Elisabet Sulen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen, Merete Myhrstad, Ove Taklo 

(sak 3), Trond Tømta (sak 3), Signe Haakanes (sak 4), Mette 
Burkeland (sak 4) og Britt Torunn Hove. 

 
 
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtene 12. oktober og 20. november ble vedtatt. 
 
Framtidige protokoller sendes ut kort tid etter at møtene er avholdt. 

 
 
Sak 2:  Høringsnotat 2005 

Alle endringer foreslått i innstillingen vedrørende NRS 9 Fusjon fra Erlend 
Kvaal ble vedtatt, unntatt forslaget om å fjerne avtaletidspunktet som alternativ 
for tidspunkt for verdimåling og tilordning. Det var isolert sett flertall også for å 
oppheve avtaletidspunktet, men ikke nødvendig (2/3) flertall for å fastsette 
dette som en ny standard. 
 
Alle endringene i innstillingen vedrørende NRS (F) Fisjon ble vedtatt. For ikke 
å ramme fisjoner som er i prosess, settes ikrafttredelsestidspunktet til 
1.7.2007. Tidligere anvendelse er tillatt. 
 
Alle endringer i innstillingen fra Signe Moen vedrørende NRS (F) Investering i 
tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet ble vedtatt. 
 
I NRS (F) Konsernregnskap skal bare tilpasninger til endringer i loven foretas. 
Sekretariatet fikk fullmakt til å gjøre den jobben. Vurderingen av alle andre 
forslag til endringer utsettes til jobben med å tilpasse NRS (F) 
Konsernregnskap til den nye strategien skal gjøres. I høringsnotat 2005 ble det 
sagt at endringene foreslått i dette, fikk virkning fra 1.1.2006. Som en følge av 
dette, tillates bruk av høringsnotatets løsninger for årsregnskapet 2006. Endret 
NRS (F) Konsernregnskap trer i kraft for regnskapsår som starter 1.1.2007 eller 
seinere, men tidligere anvendelse tillates. 
 
Standardene som ble foreslått opphevet, gjelder inntil ny regulering er på 
plass.  
 

 
Sak 3: NRS (HU) Samordning GRS og IFRS 

 Arbeidsgruppen gjør språklige endringer som avtalt i møtet, og utarbeider 
forslag til høringsbrev. 

 
 
Sak 4: NRS (HU-V) Fond for urealiserte gevinster 
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 Arbeidsgruppen bearbeider notatet i tråd med diskusjonen i møtet. 
Høringsutkast til veiledning behandles igjen i møte 10. januar 2007. 

 
 
Sak 5: NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak 

 Foreslåtte endringer fra Fagutvalget for små foretak ble vedtatt. 
 
 
Sak 6: Forenklet IFRS 

 Spørsmålet om omfang av forenklinger i vurderingsreglene ble diskutert. Man 
konkluderte med at omfanget i utgangspunktet skal være forholdsvis 
begrenset. Eksempler på områder hvor man ser for seg forenklinger var regler 
for innregning og måling som følges på selskapsnivå, men elimineres på 
konsernnivå. Punktet om utforming av notekrav ble utsatt til møte 10. januar 
2007. 

 
 
Sak 7: Evaluering av årets regnskapskonferanse og planer for neste år 

 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 8: Prioritering av framtidig standardsettingsarbeid 

 Saken ble utsatt til neste møte. 
 
Følgende nye møtedatoer ble fastsatt for første halvår 2006: 
Onsdag 10.01 kl 14 til så lenge som behøves for å bli ferdig. 
Tirsdag 06.03 kl 16 - 19. 
Onsdag 11.04 kl 14 – 18. 
Mandag 14.05 kl 09.00 - 16.00 
Mandag 18.06 kl 09.00 – 15.00 

 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 11. januar 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 10. januar 2007 kl 14:00 - 19.30 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Atle Johnsen, Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Frode 

Kronstad, Torbjørn Martinsen, Signe Moen, Kjetil Nevstad, 
Elisabet Sulen og Gunnar Aarnes. 

 
Forfall:  Erik Mamelund og Erlend Kvaal .  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen, Siw Mette Thomassen, Per 

Espen Ramnefjell (sak 2), Signe Haakanes (sak 3 og sak 6) og 
Britt Torunn Hove. 

 
 
Sak 1:  Protokoll 

Protokoll fra møtet 29.11 ble vedtatt. 
 
 
Sak 2:  Forenklet IFRS 

Alternativ 2 Regnskapsloven og GRS som utgangspunkt med eventuelle 
tillegg og unntak ble valgt for notejobben. Det ble diskutert om det var mulig å 
gjøre unntak fra regnskapsloven og GRS, slik at notekravene etter forenklet 
IFRS ble mildere enn etter GRS. Enkelte hadde problemer med dette, fordi 
notekravene i regnskapsloven i stor utstrekning er basert på minimumskrav i 
direktivet. Direktivets bestemmelser må oppfylles under forenklet IFRS. Det 
ble besluttet at man vurderer spørsmålet nærmere når det foreligger konkrete 
forslag til forenklinger. En bestemmelse som ligner rl § 7-1 tredje ledd skal 
også gjelde for de som avlegger regnskap etter forenklet IFRS. For eventuelle 
tillegg antas det at det er enklest å hente fra IFRS, men at en likevel prøver å 
lage reglene overordnede/intensjonsbaserte. Enkelte var bekymret for om 
dette ville gi den nødvendige rettledningen for regnskapsprodusentene, og at 
det kunne være en del å hente ved å se hen til SME-dokumentet. 
 

 
 
Sak 3: NRS (HU-V) Fond for urealiserte gevinster 

Signe Haakanes oppdaterer notatet i tråd med innspill i møtet. Kjetil Nevstad 
og Signe Moen får det oversendt til gjennomlesing om en uke, og deretter 
publiseres det. Peggy Berner stemte mot utgivelse av høringsutkastet til 
veiledning. 

 
 
Sak 4: Evaluering av årets regnskapskonferanse og planer for neste år 

Saken ble utsatt, da det anses som viktig at lederen i RSS er tilstede når dette 
diskuteres. 

 
 
Sak 5: Grunnrenteskatt i kraftforetak 

Representanter fra PwC, Ernst & Young og Deloitte har bidratt i utarbeidelsen 
av notatet fra EBL. KPMG mener også at notatet er bra, det samme mente 
Hydro og Orkla. Atle Johnsen mente at det ikke er riktig å se på friinntekten 
som en permanent forskjell. En arbeidsgruppe bestående av Atle Johnsen, 
Peggy Berner og Erik Mamelund prøver å få til et møte med arbeidsgruppen 
som har laget notatet og en representant fra EBL, før det er aktuelt å endre 
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NRS (F) Resultatskatt. Det er også ønskelig at det avklares om denne 
løsningen er i tråd med IFRS. PwCs konklusjon på området avviker fra øvrige 
Big 4, og det antas at dette er grunnen til at spørsmålet ikke tas opp i notatet 
(PwCs konklusjon under IFRS er at friinntekten er en del av kraftverkets tax 
base).  
 
Hvis konklusjonen etter møtet blir at NRS’en endres, inkluderes behandling av 
overgangseffekter (prinsippendring/estimatendring) samt tidspunkt for 
ikrafttredelse i standarden.  

 
 
Sak 6: Prioritering av framtidig standardsettingsarbeid 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Elisabet Sulen (leder), Signe 
Moen, Gunnar Aarnes og Kjetil Nevstad med Signe Haakanes som sekretær. 
Denne skal avgi høringssvar på SME-standarden, vurdere denne i forhold til 
strateginotatet og skape engasjement rundt dokumentet i Norge. 
 
Prioritering av framtidig standardsettingsarbeid ble utsatt til neste møte, da det 
anses viktig at leder for RSS er til stede når denne prioriteringen foretas. 

 
 
Sak 7: Eventuelt 

Espen Knudsen ba om at det arrangeres et møte om lov om foretakspensjon 
(LOF), der Per Øystein Eikrem fra FIN er tilstede. FIN har fått innspill som 
tyder på at det er tvil om LOF skal ses på som en ytelsesordning etter IAS 19. 
Medlemmene av pensjonsgruppen inviteres også til å være med. Saken 
diskuteres i RSS-møtet 11. april. 
 
Pensjonsseminaret ble kort diskutert. 

 
 

 
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 6. mars 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 6. mars 2007 kl 14:00 - 17.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Erlend Kvaal, Peggy Berner, Frode Kronstad, 

Signe Moen, Kjetil Nevstad, Elisabet Sulen og Gunnar Aarnes. 
 
Forfall:  Atle Johnsen, Karina Vasstveit Hestås og Torbjørn Martinsen 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen, Nina Oppi, Per Espen 

Ramnefjell (sak 4), Steinar Sars Kvifte (sak 7) og Signe 
Haakanes. 

 
 
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtet 10.01 ble vedtatt. 
 
 
Sak 2:  Evaluering av regnskapskonferansen 2006 og planer for 2007 

Harald Brandsaas oppsummerte evalueringene fra regnskapskonferansen 
2006. Planer for 2007 regnskapskonferansen ble diskutert, og diskusjonen 
fortsetter på neste møte: 

- Det ble foreslått å gå bort fra todelingen, og heller presentere 
regnskapsstandarden for små foretak osv. i andre sammenhenger 

- Temaer innenfor GRS diskuteres videre etter en diskusjon av 
arbeidsplanen og hvilke prosjekter som bør prioriteres. 

- Sekvensen FU IFRS hadde om IFRS-praksis på 2006 konferansen 
var veldig bra, og det var ønske om å ha noe tilsvarende på 2007 
konferansen. 

- Hvert av RSS medlemmene gir innspill på 3 IFRS-temaer til 
sekretariatet før neste RSS-møte, og Erlend Kvaal involverer FU 
IFRS i diskusjonen når det gjelder IFRS temaer.  

- I tillegg til å omtale norsk IFRS praksis, er det flere interessante 
IFRS-prosjekter (SME, fair value) som pågår. 

 
 
Sak 3: Prioritering av framtidig standardsettingsarbeid 

Den selskapsrettslige vurderingen i forbindelse med NRS(HU) 
Omorganiseringer ble etterlyst. Den bør sendes ut til høringsinstansene så 
snart som mulig, og ytterligere utsatt frist må vurderes hvis den ikke foreligger 
snart. I tillegg ønsket RSS å invitere Asle Aarbakke og evt. medlemmene av 
selskapsrettsgruppen til neste møte, men dokumentet kan sendes 
høringsinstansene i forkant av dette. 
 
Erik Mamelund og sekretariatet fikk ansvar for å lage en plan for 
standardarbeidet fremover som grunnlag for diskusjon på neste møte av hvilke 
standarder som bør prioriteres. Samtidig ble det identifisert to prioriterte 
prosjekter hvor arbeidet med å utvikle korte og prinsippbaserte standarder 
igangsettes, finansielle instrumenter (Erik Mamelund ansvarlig) og 
konsern/fusjon (Peggy Berner og Kjetil Nevstad ansvarlig). Til neste møte 
identifiseres områdene som bør behandles. Det ble påpekt at for 
konsern/fusjon står man også fritt til å vurdere om områdene bør slås sammen 
til en standard. Opprydning, bl.a. å ferdigbehandle forslaget om å oppheve 
enkelte standarder, ble identifisert som et prioritert område. 
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Sak 4: Forenklet IFRS 

 Forholdet mot samordningsnotatet ble så vidt omtalt. Videre ble 
hovedkonklusjonene fra forrige møte ble gjennomgått på nytt. Forenklet IFRS 
skal ha få unntak fra IFRS på måling og innregning. Forenklinger bør ikke gis 
hvis ikke er tillatt som forenklinger etter GRS, for eksempel å unnlate å 
balanseføre utsatt skattefordel. Notekrav tar utgangspunkt i GRS. Primær-
målgruppen for forenklet IFRS er foretak i IFRS-rapporterende konsern. 
Målgruppen for IFRS for SME vil derimot være de som har GRS i dag. 
 
Det ble reist spørsmål om RSS heller bør komme med en veiledning om note-
opplysninger enn at forskriften tilpasses. RSS besluttet å utsette dette spørs-
målet om formen. RSS gjennomgikk listen med standarder foreslått tatt ut. 
 
Det er plan om å ferdigstille arbeidet innen juni.  
 
Signe Moen foreslo at forenklet IFRS også sendes til fagutvalg IFRS for 
synspunkter. Saken tas opp til ny behandling på neste RSS-møte. 
  

 
Sak 5: Grunnrenteskatt i kraftforetak 

 På grunn av problemet med telefonforbindelsen fikk ikke Atle Johnsen deltatt 
på møtet. De andre RSS medlemmene reiste noen spørsmål tilbake til 
arbeidsgruppen før ny behandling i neste RSS møte: 

- Om det er avvik til IFRS 
- Forklaring på hvorfor klassifikasjon i balansen som forskuddsskatt i 

stedet for utsatt skatt 
- Ikke nevnt noe om merverdi ved oppkjøp, kan det være behov for 
- Arbeidsgruppen bør komme med forslag om hva som skal gjøres 

med det eksisterende diskusjonsnotatet 
 
RSS ønsker at en representant fra arbeidsgruppen deltar på neste RSS-møte. 
 

 
Sak 6: Eventuelt – IFRS for SME 

 Målgruppen, hvis dette i fremtiden skal anvendes i Norge, vil være de øvrige 
foretakene. På neste møte i RSS bør en ha en overordnet diskusjon basert på 
arbeidsgruppens inntrykk av hvor bra (eller dårlig) forslaget er og om 
forenklingene går langt nok. 
 
EU-kommisjonen har uttalt at standarden ikke vil bli en del av IFRS-
forordningen. Det er forskjellige alternativer for mulig implementering, både på 
EU (forordning eller direktiv) og norsk nivå (endringer i regnskapsloven osv.).  
 
Arbeidsgruppen inviterer interessenter til en overordnet presentasjon 6. juni 
2007, for å skape blest om forslaget og invitere til innspill til høringssvaret. 
 
Et godt arbeidsutkast bør være ferdig til slutten av august. Det må vurderes 
nærmere når man ser innholdet om styret skal involveres. 
 

 
Sak 7: Eventuelt – Pensjoner 

 FNH har innkalt til et hasteseminar 7. mars om de norske ordningene etter 
foretakspensjonsloven er ”insured benefits” etter IAS 19, med bakgrunn i 
betenkningen til Erling Selvig. Steinar Sars Kvifte, som er en av 
foredragsholderne på FNHs seminar, ga en orientering, og fikk fullmakt til å si 
at NRS vurderer å behandle spørsmålet.  



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 12. april 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 11. april 2007 kl 12:00 – 18 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Ingrid Farstad, Karina Vasstveit Hestås, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal (fra kl 14), Signe Moen, Kjetil Nevstad og 
Elisabet Sulen. 

 
Forfall:  Atle Johnsen, Peggy Berner og Torbjørn Martinsen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen, Nina Oppi og Britt Torunn 

Hove. Per Øystein Eikrem, Finn Kinserdal, Roar Hoff, Pål 
Lillevold, Stein Erik Lund, Vidar Nilsen, Geir Nygård, Didrik 
Thrane-Nielsen og Finn Espen Sellæg på sak 2, Hege Korsmo 
Sæther og Asle Aarbakke på sak 3.  

 
 
Sak 1:  Protokoll 
Protokoll fra møtet 6. mars ble godkjent. 
 
 
Sak 2:  Pensjoner 

1. Betenkning utarbeidet av Erling Selvig 
 

Pensjonsgruppen får i oppdrag å utarbeide et notat som svar på denne betenkningen. To 
problemstillinger bør svares på: 
 

- Hvorfor mener NRS at det skal tas hensyn til lønnsstigning fram til pensjonsalder ved 
beregningen av pensjonsforpliktelsen (når avtalene rettslig sett kan sies opp når som 
helst) 

 
IAS 19.53 sier følgende: De formelle vilkårene i en ytelsesbasert pensjonsordning kan tillate at et 
foretak avslutter sin plikt i henhold til pensjonsordningen. Likevel er det vanligvis vanskelig for et 
foretak å si opp en ordning dersom det skal holde på de ansatte. I mangel av en begrunnelse om det 
motsatte forutsetter regnskapsføring av pensjonsytelser at et foretak som nå lover slike ytelser, vil 
fortsette å gjøre dette i løpet av den forventede gjenværende tjenestetiden til de ansatte. 

 
 
- Hvorfor mener NRS at IAS 19.39 ikke treffer de norske LOF-ordningene 

 
 
IAS 19.41 sier følgende: Dersom et foretak finansierer en pensjonsforpliktelse ved å betale på en 
forsikringspolise der foretaket (enten direkte, indirekte gjennom ordningen, ved mekanismer for å 
fastsette framtidige premier eller ved et nærstående forhold til forsikringsgiver) beholder en juridisk 
eller underforstått plikt, er ikke betalingen av premiene ensbetydende med en innskuddsbasert ordning. 
 
Det ble understreket at det er viktig at notatet skrives så lettfattelig som mulig, og at det fokuseres på 
hva som er formålet med regnskapet. 
 
Pensjonsgruppen skal ha klart utkast til notat til møtet 14. mai, og NRS tar sikte på å få svart før 
sommerferien. 
 
 

2. NRS HU V Pensjonsforutsetninger 
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Høringsfristen var 31. mars, og NRS har mottatt mange høringssvar. Pensjonsgruppen 
hadde møte før NRS-møtet, men kom ikke igjennom alle høringssvarene. Av hovedpunkter 
som er tatt opp av flere høringsinstanser ble følgende trukket fram: 

- To desimaler i angivelsen av forutsetningene gir et falskt bilde av presisjonen på 
totalestimatet. Det bør klarere fram at tallene i veiledningen er utgangspunkt for 
fastsettingen av forutsetningene, og hvilke forutsetninger som er bedriftsspesifikke 

- Hva innebærer det at forutsetningene skal være konsistente, spesielt hva angår 
realrente og forventet reallønnsvekst 

- Definisjon av karrieretillegg 
- Ønsker kildehenvisninger 
- Ønsker rettledning for fastsettelse av turnover 

 
Pensjonsgruppen tar sikte på å kunne komme med en innstilling til RSS om hva som bør 
gjøres med høringsutkastet til veiledning til møtet 14. mai. 
 
Flere høringsinstanser stiller spørsmålstegn ved hvilken status en veiledning har, derfor er 
det sannsynligvis er et behov for mer informasjon fra RSS om dette. 
 
Pensjonsgruppen fikk adgang til å se på praktisk håndtering av arbeidsgiveravgiften, jf NRS 
V IAS 19.61. Pensjonsgruppen ser på om det er behov for å endre veiledningen på dette 
punktet, jf at den svenske standardsetteren også arbeider med dette. 
 
Det kunne være behov for å omtale de ulike AFP-ordningen grundigere enn det som gjøres i 
vedlegget til NRS 6, da aktuarene ikke synes å ha god nok kjennskap til forskjellene mellom 
ordningene. Det er mulig denne problemstillingen heller bør håndteres av Aktuarforeningen. 
 
 
 

 
 
 
Sak 3: NRS (HU) Omorganiseringer 
Asle Aarbakke redegjorde kort for de selskapsrettslige problemstillinger ved 
kontinuitetsgjennomskjæring som er omtalt i hans betenkning av 22. mars 2007. Etter hans 
syn kan det i enkelte tilfeller tenkes at gjennomføringen av transaksjoner med 
kontinuitetsgjennomskjæring vil kunne komme i konflikt med aksjelovens generalklausuler i 
§§ 5-21 og 6-28. Imidlertid mente han det var vanskelig å si noe konkret om hvor grensen 
mellom en fordel og en urimelig fordel går. 

 
Det må vurderes om det er mulig å omgjøre høringsutkastet til en foreløpig standard når slik 
usikkerhet om kontinuitetsgjennomskjæring er lovlig eksisterer selskapsrettslig. 

 
Det ble diskutert om det ville være mulig å be om en endring av aksjeloven, eventuelt en 
avklaring fra Justisdepartementet knyttet til forståelsen av dagens lov. Muligheten for en 
endring av regnskapsloven, slik at regnskapsføring til virkelig verdi i stedet kan skje, ble også 
diskutert.  

 
Videre håndtering av saken må skje i kgs-arbeidsgruppen, som skal komme med et råd til 
RSS til møtet 14. mai. 

 
Det ble vedtatt å forlenge høringsfristen til 30. april kl 10, siden den selskapsrettslige 
vurderingen av høringsutkastet kom så sent.  

 
 
  

 
 
Sak 4: Prioritering av framtidig standardsettingsarbeid 
Notat utarbeidet av sekretariatet ble gjennomgått.  
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Ingrid Farstad som er ny i RSS, ba om å få slippe å stå som ansvarlig for NRS 3. 
Sannsynligvis er det ikke mer som må gjøres med standarden enn å ta inn forslagene i 
samordningsnotatet (høringsfrist 23. april), men dette skal vurderes av ny ansvarlig person. 

 
NRS 7, NRS 10, NRS 11 og NRS 12 ble foreslått opphevet i høringsnotat 2005, og det 
gamle Fagorganet planla at eventuell nødvendig regulering fra disse skulle inn i en 
samlestandard for store foretak. RSS ønsker at disse standardene skal oppheves, og at 
foretak som i dag er regulert av standarden, eventuelt henvises til de aktuelle IAS-er. 
Sekretariatet fikk i oppdrag å se på høringskommentarene knyttet til forslaget om oppheving i 
høringsnotat 2005, samt kontakte Oslo Børs og Kredittilsynet for å få deres syn på saken. 

 
NRS (F) Resultatskatt flyttes ned til andreprioritet, og NRS 13 rykker opp til førsteprioritet. 

 
NRS (D) Regnskapsføring av inntekt skal ha førsteprioritet, men arbeidet settes først i gang 
til høsten. Det tas ikke sikte på å komme med en fullstendig standard om inntektsføring, men 
det legges opp til å gi veiledning på viktige områder. 

 
Frode Kronstad overtar ansvaret for finansielle instrumenter fra Erik Mamelund, da det er 
enighet om at leder ikke bør ha prosjektansvar. Einar Hersvik skal være sekretær for 
prosjektet, og det er tidligere utnevnt medlemmer av prosjektgruppen. 

 
Det ble diskutert om det bør utarbeides en standard for varige driftsmidler, men konkludert 
med at listen over prioriterte prosjekter allerede er lang nok. 

 
Til neste møte fikk Erik Mamelund og sekretariatet i oppdrag å prioritere prosjektene som er 
gitt førsteprioritet, samt foreslå tidsfrister for de ulike prosjektene. 
 
 
Sak 5: Korte, prinsippbaserte standarder 

1. Fusjon/Konsern 
 
Presentasjon utarbeidet av Peggy Berner og Kjetil Nevstad ble gjennomgått. Det kan være 
nyttig å ta med hvilke paragrafer i regnskapsloven som er relevante i standarden eller 
vedlegg (vurderingsmomenter). Sammenligning mot IFRS bør gjøres i vurderingsmomenter, 
og dette må dateres. Det ble stilt spørsmålstegn ved hvor oppkjøp/fusjon som ikke er 
virksomhetssammenslutninger eventuelt skulle reguleres, jf den to-deling som er foreslått av 
standardene. Det ble også trukket fram at dette med å skille mellom det som er 
virksomhetssammenslutninger og det som ikke er det, vil føre til en endring i praksis. Noe 
som er en fusjon aksjerettslig, vil ikke lenger bli behandlet som fusjon regnskapsmessig, 
dersom det ikke er snakk om en virksomhetssammenslutning. 
 
Peggy Berner har ansvaret for virksomhetssammenslutninger, og Kjetil Nevstad for konsern. 
De tar sikte på å ha utkast til standarder klare til møtet 14. mai. 
 

2. Finansielle instrumenter 
 
Det bør vurderes om enkelte andre typer sikring enn rente og valuta, for eksempel energi og 
metall, burde vært omtalt. Det er neppe hensiktsmessig å henvise til IAS 39 for resten av 
sikringen. Flere ønsket en fullstendig standard for det som tradisjonelt har blitt omtalt som 
finansielle instrumenter i Norge, ikke bare omtale av sikringsvurdering slik utkastet ligger i 
dag.  Det ble stilt spørsmålstegn ved forslaget i 3.1 tredje siste avsnitt (kontantstrømsikring, 
sikringsinstrumentet må vurderes til virkelig verdi i balansen og gevinst/tap periodiseres som 
balansepost) i forhold til det som er foreslått i samordningsnotatet (løsningen i IAS 39 med 
midlertidig føring mot egenkapitalen også tillatt innenfor GRS). Regulering av hvordan 
regnskapsføringen blir når forutsetningene for sikring bortfaller ble også etterlyst.  
 
NRS må bli enige om en mal som skal gjelde for de nye standardene, jf forskjellene på dette 
utkastet og det for fusjon/konsern. Dette tas stilling til ved neste behandling. 
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Sak 6: IFRS SME 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Elisabet Sulen, Signe Moen, Kjetil Nevstad, 
Kirsten Jacobsen, Hedvig Lima, Kari Fallmyr og Gunnar Aarnes med Signe Haakanes som 
sekretær. Denne arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til høringssvar. 6. juni kl 12-16 
avholdes en kombinert presentasjon/høring der alle NRS’ høringsinstanser inviteres til å 
delta. Arbeidsgruppen har prioritert å se på reglene for måling/innregning, og man 
sammenligner reglene som foreslås med reglene i full IFRS for å se hvilke forenklinger som 
er foreslått, samt at man vurderer om flere forenklinger burde vært gjort. Arbeidet med 
noter/tilleggsopplysninger har andreprioritet. Her vil man dra nytte av den jobben som er gjort 
i forbindelse med forenklet IFRS. 
 
 
Sak 7: Forenklet IFRS 
Utkast til høringsnotat fra arbeidsgruppen ved Signe Moen ble gjennomgått.  Forslaget om 
lovendring i pkt 4.1 følges ikke opp, da IFRS-oppstilling medfører krav om egen oppstilling til 
SSB, slik at det uansett ikke ville bli noen forenkling. I pkt 4.2 støttet RSS alternativ 2, slik at 
foretak som anvender forenklet IFRS ikke pålegges å utarbeide en separat 
egenkapitaloppstilling. I pkt 4.4 ble det ikke konkludert på om unntak bør gis for IAS 1.113 og 
116. Det ble også diskutert om man ville sitte igjen med et for komplisert regelverk dersom 
det innenfor forenklet IFRS skal være ulike løsninger for foretak i IFRS-rapporterende 
konsern og andre. 

 
Vedlegg 1 Forslag til forenklinger i innregnings- og måleregler ble gjennomgått. 
Forenklingsforslaget til IFRS 2 strykes. Enkelte mente at IFRS 5-forslaget til forenkling for 
foretak innenfor IFRS-rapporterende konsern burde gjelde alle foretak som anvender 
forenklet IFRS. IAS 34-omtalen siste avsnitt endres, da unoterte selskaper ikke er pliktige til 
å følge standarden. Enkelte andre endringer ble også gjort. 

 
 
 
Sak 8: Regnskapskonferansen 2007 
Det ble en kort diskusjon av hvem som er målgruppen for konferansen. Som tidligere legges 
det opp til at dette er både IFRS-rapporterende og GRS-rapporterende foretak. Saken 
utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 9: Eventuelt 
Det ble berammet et nytt møte 24. april kl 8.30 – 10.30 
 

 
 
Referat ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 26. april 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 24. april 2007 kl 08:30 – 10.15 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Ingrid Farstad, Karina Vasstveit Hestås, Torbjørn 

Martinsen (til kl 9.30) og Signe Moen. 
 
Forfall:  Atle Johnsen, Peggy Berner, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Kjetil 

Nevstad og Elisabet Sulen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Espen Knudsen og Britt Torunn Hove.  
 
 
Sak 1:  Protokoll 
Protokoll fra møtet 11. april ble godkjent. 
 
 
Sak 2:  Forenklet IFRS 
Notatet om forenklinger for finansielle instrumenter ble gjennomgått. Det omhandler ikke en 
vurdering av misbruksmuligheter ved de foreslåtte forenklingene. Dette anses som viktig i 
relasjon til det første ballpunktet under forenklinger i innregnings- og måleregler. Det er mulig 
at det som foreslås, ikke innebærer at man mister informasjon i forhold til dagens GRS-
praksis. Det var imidlertid enighet om at det trengs en vurdering av om forslaget anses som 
forsvarlig i forhold til mulige misbruksmuligheter. Det ble også etterlyst omtale av hvilke 
noteopplysningskrav som skal gjelde i stedet ved de forenklinger som er foreslått for 
noteopplysningene. 
 
Til neste møte 14. mai utarbeides et oppdatert notat som omhandler ovenfornevnte forhold.  
 
 
Sak 3: Prioritering av fremtidig standardsettingsarbeid  
Notat utarbeidet av sekretariatet ble gjennomgått. Det ble besluttet å slå sammen de 4 
standardene som er foreslått opphevet (NRS 7, 10, 11 og 12) til ett prosjekt, samt å inkludere 
NRS (F) Opplysninger om nærstående parter i det samme prosjektet. Det anses som 
hensiktsmessig at en person har ansvaret for hele prosjektet. Karina Vasstveit Hestås ble 
utnevnt til prosjektansvarlig, og får med seg Tine Svae som sekretær. De skal ha en skisse 
klar til møtet 18. juni, og prosjektet skal ferdigstilles til regnskapskonferansen 2007.   
 
 
Sak 4: Opphevelse av NRS 7, 10, 11 og 12 
Notat utarbeidet av sekretariatet ble gjennomgått. Det var enighet om at den 
henvisningsteknikk som omtales der, ikke var hensiktsmessig. Det ble hevdet at disse 
standardene var relevante for selskaper som Oslo Børs og Kredittilsynet har myndighet til å 
lage regler for, og at de bør få ansvaret for å gjøre dette. Som omtalt i pkt 3, ble Karina 
Vasstveit Hestås utnevnt til prosjektansvarlig. Hun sørger for at det blir avholdt møter med 
Kredittilsynet og Oslo Børs om saken. 
 
 
Sak 5: Regnskapskonferansen 2007 
Forslag til tema ble gjennomgått. Det legges opp til at NRS’ egne produkter gjennomgås før 
lunsj (konsern, virksomhetssammenslutninger, omorganiseringer, finansielle instrumenter, 
pensjoner, forenklet IFRS, IFRS-SME). Det ble ikke foretatt noen prioritering av hvilke 
produkter som skal gjennomgås grundig og hvilke som skal omtales i lederens innledning. 
Etter lunsj gjennomgås nyheter innenfor IFRS (IAS 23, IFRS 7/IAS 1 og IFRS 8). Det ønskes 
også et innlegg fra Kredittilsynet om regnskapskontrollen, eventuelt at dette kombineres med 
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at en person utenfor Kredittilsynet tar for seg noen av sakene. Erlend Kvaal ble foreslått til 
denne jobben. Erik Mamelund og sekretariatet lager utkast til program til neste møte 14. mai. 
 
 
Sak 6: Beramming av møter for høsten 2007 
Saken ble på grunn av mange forfall utsatt til neste møte 14. mai. 
 
 
Sak 7: Eventuelt 
Pensjonsgruppen ble bedt om å diskutere mulighetene for forenklinger i NRS 6. Dette tas 
opp i møtet 14. mai når pensjonsgruppen er med på behandlingen av høringsutkastet til 
veiledning om pensjonsforutsetninger og om notat som svar på Selvigs betenkning. 
 

 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. mai 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 14. mai 2007 kl 09:00 - 16.30 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Kjetil Nevstad og 
Elisabet Sulen. 

 
Forfall:  Ingrid Farstad, Atle Johnsen og Signe Moen.  
 
Dessuten møtte: Finn Kinserdal, Roar Hoff, Vidar Nilsen  og  Didrik Thrane-

Nielsen på sak 2 og 3, Bjørn Einar Strandberg på sak 4, Kjell-
Erik Endresen, Arne Dyrkorn, Kirsten Jacobsen og Steinar Sars 
Kvifte på sak 5, Jan Aastveit på sak 6, Harald Brandsås, Espen 
Knudsen, Siw-Mette Thomassen og Britt Torunn Hove. 

 
 
Sak 1:  Protokoll 

 Protokollen fra møtet 24.april ble vedtatt.  
 
 
Sak 2:  NRS (V) Pensjonsforutsetninger 

Finn Kinserdal redegjorde for den modell pensjonsgruppen foreslår for 
fastsetting av lønnsvekst, og gjorde oppmerksom på at andre scenarier er 
tenkelige. 
 
Det ble diskutert om lønnsvekstforutsetningen burde gis som et intervall i 
stedet for som et punktestimat, pga grunn av den usikkerhet som er blant 
fagøkonomene knyttet til hva den eksakte langsiktige sammenhengen er 
mellom realrenten og reallønnsveksten. Dette ble avvist, da det ble hevdet at 
bruk av intervaller ville skape enda mer usikkerhet. 
 
Pensjonsgruppen leverer endelig utkast til veiledning til møtet 18. juni. Det 
lages et oversendelsesbrev til alle RSS har mottatt høringssvar fra, som 
sendes ut sammen med den endelige veiledningen.  
 
Muligheten for forenklinger for øvrige foretak er noe RSS planlegger å komme 
tilbake til på et senere tidspunkt. 

 
 
Sak 3: Pensjoner: Svar på Selvigs betenkning 

 Notatet fra pensjonsgruppa ved Finn Espen Sellæg er godt, men RSS ønsker 
at Selvigs synspunkter adresseres direkte. Dette bør gjøres gjennom at det 
henvises til at saken har kommet opp gjennom høringssvarene på NRS (HU-
V) Pensjonsforutsetninger. 
 
RSS-medlemmene sender eventuelle innspill til notatet til Britt Torunn Hove 
innen onsdag 23. mail. Notatet justeres for endelig behandling i møtet 18. juni. 

 
 
Sak 4: Grunnrenteskatt i kraftforetak 
 Bjørn Einar Strandberg fra EBL-arbeidsgruppen svarte på 

spørsmålene/kommentarene fra møtet 6. mars. 
  

a)Om det er avvik til IFRS 
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Det er uenighet blant Big 4 internasjonalt om friinntekten inngår i en eiendels 
skattemessige verdi og er en del av midlertidige forskjeller eller ikke. EBL-
notatet behandler friinntekten som en permanent forskjell noe som RSS 
uttrykte støtte til. 
 
b)Hvorfor er fremførbar naturressursskatt forskuddsbetalt skatt og ikke utsatt 
skattefordel? 
Arbeidsgruppen foreslår å videreføre reguleringen i NRS (F) Resultatskatt. 
Løsningen der følges også i praksis. Det eneste som foreslås endret, er å ta 
inn en presisering om at oppføring som forskuddsbetalt skatt bare skal gjøres 
dersom (framtidig) samordning med statens andel av skatt på overskudd kan 
sannsynliggjøres. 
 
c) Ikke nevnt noe om merverdi ved oppkjøp, kan det være behov for slik 

omtale 
RSS mente at dette ikke er annerledes i kraftbransjen enn i andre bransjer, og 
vil derfor ikke ta inn noe om dette. 
 
d)Arbeidsgruppen bør komme med forslag om hva som skal gjøres med det 
eksisterende diskusjonsnotatet. 
 Bjørn Einar Strandberg foreslo at delen i eksisterende diskusjonsnotat om 
kraft tas ut. 
 
Forslaget om delvis oppheving av det eksisterende diskusjonsnotatet og 
endringen av NRS (F) Resultatskatt sendes på høring med høringsfrist 30. 
september. 
 

 
Sak 5: NRS (HU) Omorganiseringer 

 Notat fra arbeidsgruppen v/ Steinar Kvifte anbefaler at det ikke utarbeides en 
regnskapsstandard på grunnlag av høringsutkastet, dette på grunn av stor 
motstand mot høringsutkastets prinsipielle utgangspunkt i høringsrunden. 
 
Deloitte og PwC v/ Kjetil Nevstad og Signe Moen fikk ansvar for å bearbeide 
høringssvaret fra disse selskapene med sikte på et nytt høringsutkast. Ernst & 
Young er uenig i deres prinsipielle utgangspunkt, men en sondering av 
innstillingen til et nytt høringsutkast med et annet prinsipielt utgangspunkt 
blant øvrige RSS-medlemmer viste at det er stor sannsynlighet for at et slikt 
utkast vil kunne bli vedtatt med nødvendig flertall.  Det etableres en 
referansegruppe fra Big 5 pluss Hydro. 
 
En grovskisse er ønsket til møtet 18. juni, og et høringsutkast til 
regnskapskonferansen. Ingen av selskapene kunne forplikte seg til sistnevnte i 
møtet. Det ble besluttet å jobbe baklengs, dvs begynne med den praktiske 
løsningen av ulike case, og så lage begrunnelse for disse løsningene etterpå. 
Det er ikke sikkert at disse løsningene blir forskjellige fra de man ville få ved å 
omarbeide høringsutkastet på grunnlag av mottatte høringskommentarer.  

 
 
Sak 6: Korte, prinsippbaserte standarder: Foretaksintegrasjon 

 Peggy Berner gjennomgikk deler av arbeidet hun og Jan Aastveit hadde gjort, 
men det ble ikke tid til alt.  
 
Som arbeidshypotese skal all gammel regulering fra NRS 9 og NRS (F) 
Konsernregnskap være med, enten i standardutkastet eller 
anvendelsestillegget. Teksten må gjerne reformuleres, og det kan være behov 
for å ta inn mer. Det var stemning for ett tillegg, ikke flere pr standard. IFRS-
avviksanalysen skal dateres, men det legges ikke opp til årlig oppdatering. 
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Det var en viss skepsis til det foreslåtte virkeområdet, da det uten andre 
produkter fra NRS vil føre til at forhold som er regulert i dag, vil stå uregulert i 
det de nye standardene blir utgitt som erstatning for de gamle om fusjon og 
konsernregnskap. 
 
Hva en forenkling er, hva disse bør gå ut på og om de skal være kan eller 
skal-regler, ble det ikke konkludert på 

 
 
Sak 7: Korte, prinsippbaserte standarder: Konsern 

 Saken ble utsatt til neste møte. 
 
 
Sak 8: NRS (HU) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor GRS 

 Notat fra arbeidsgruppen ved Ove Taklo foreslo at høringsutkastet trekkes 
tilbake i sin helhet, på grunn av bred skepsis i høringsrunden. 
 
I diskusjonen fremførte Peggy Berner KPMGs syn om at IFRS-løsninger ikke 
bør innarbeides i standarder på denne måten. KPMG er generelt ikke negative 
til forenklinger eller IFRS-tilpasninger som er innenfor regnskapslovens 
virkeområde. Øvrige medlemmer i RSS ønsket at arbeidsgruppen skulle jobbe 
videre med foreliggende HU. Erlend Kvaal og Trond Tømta foretar derfor en 
gjennomgang av de konkrete innspillene fra høringsinstansene og utarbeider 
utkast til foreløpig standard til møtet 18. juni. 
 
Forslaget om at norske foretak kan presentere utbytte på samme måte som 
etter IFRS, ble imidlertid ikke vedtatt, da man ikke så behovet for en slik 
valgadgang.  

 
 
Sak 9: Regnskapskonferansen 2007 

 Saken ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 10: Beramming av møter for høsten 2007 

 Mandag 27. august kl 14-18 
Onsdag 26. september kl 14-18 
Mandag 8. oktober kl 14-18 
Mandag 15. oktober kl 14-18 
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. juni 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 18. juni 2006 kl 09:00 - 16.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Peggy Berner (til kl 15.30), Karina Vasstveit 

Hestås, Erlend Kvaal (til kl 14), Signe Moen, Kjetil Nevstad og  
Elisabet Sulen. 

 
Forfall:  Ingrid Farstad, Atle Johnsen , Frode Kronstad og Torbjørn 

Martinsen.  
 
Dessuten møtte: Finn Kinserdal (på telefon sak 2 og 3), Finn Espen Sælleg (sak 

3), Per Espen Ramnefjell (sak 4), Kirsten Jacobsen (sak 5 og 8), 
Jan Aastveit (sak 5, 6 og 7), Harald Brandsås (til kl 11), Espen 
Knudsen, Siw-Mette Thomassen og Britt Torunn Hove. 

 
 
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtet 14. mai ble vedtatt. 
 
 
Sak 2:  NRS (V) Pensjonsforutsetninger 

Det ble diskutert om tallene i veiledningen, som nå er oppdatert pr mars 2007, 
burde oppdateres pr juni. Det er neppe stort behov for en slik oppdatering. Det 
prioriteres i stedet å få ut veiledningen med en gang. Forslaget til veiledning 
fra pensjonsgruppen ble vedtatt.  
 
Utkastet til oversendelsesbrev ble også godkjent, etter at det tas inn angivelse 
av fristen 15. september som første gang veiledningens tall igjen vil bli 
oppdatert.  
 
Didrik Thrane-Nielsen fikk ansvaret for å foreta beregninger av renten ved 
hver oppdatering, og Finn-Espen Sellæg for oppdatering av de øvrige 
forutsetningene. Ved vesentlige endringer i renten, for vurdering av hva som 
skyldes endringer i realrenteforventninger og hva som skyldes endringer i 
inflasjonsforventninger, må trolig andre miljøer kontaktes. Britt Torunn Hove 
følger opp at oppdateringene skjer til avtalt tid. 

 
 
Sak 3: Pensjoner: Svar på Selvigs betenkning 

 Avsnittet oppsummerende betraktninger gjøres enda klarere. Drøftelse av IAS 
19.52 bør inn, og kanskje bør det argumenteres for/forklares hvorfor IAS 19.53 
gjelder. Sitatet fra Ernst & Young-boken tas ut. Erik Mamelund kontakter 
Selvig, og informerer om at NRS vil publisere notatet om noen dager. RSS-
medlemene kontakter Finn Espen Sælleg direkte når det gjelder forslag til 
språklige forenklinger/forbedringer. 

 
 
Sak 4: Forenklet IFRS 

 Memo fra Signe Moen og høringsbrev med vedlegg ble gjennomgått. Alle skal 
kunne anvende IFRS. Det skal være differensierte forenklinger, men det 
gjøres endringer knyttet til IAS 17 og IAS 36. Løsningene foreslått for IAS 
1.113 og 116 var det enighet om. Det gjøres forsøk på formuleringer rundt 
rettvisende bilde/dekkende fremstilling ifm valgmulighetene, for eksempel 
”unntakene gir presumtivt et rettvisende bilde”.  
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Signe Moen fikk fullmakt til å ferdigstille alt for oversendelse til 
Finansdepartementet i slutten av neste uke, og Erlend Kvaal hjelper til med 
formulering av forskriftsteksten. Det bør sies eksplisitt i denne at notekravene i 
IFRS ikke gjelder, bare de notekravene som følger av forskriften. Eventuelle 
ytterligere kommentarer til Signe Moen må gis denne uken. Signe Moen tar 
sikte på at Erik Mamelund får alt til gjennomlesning i starten av neste uke.  

 
 
Sak 5: Omorganiseringer 

 Forslaget til mandat formuleres mer åpent, og eksempel på forhold som skal 
ses på utvides ved at forholdet mellom transaksjonsprinsippet og 
opptjeningsprinsippet også tas med. 
 
Erik Mamelund ønsket sterkt at arbeidet skulle skje raskere enn 
arbeidsgruppen hadde lagt opp til, men arbeidsgruppen mente at det ikke ville 
være mulig å få til forsvarlig saksbehandling raskere enn det som fremgår av 
deres tidsplan. Denne opprettholdes derfor. 
 
Referansegruppen vil bli oppnevnt i november, når arbeidsgruppen har meislet 
ut hovedtrekkende i modellen og arbeidet med skissen til høringsutkast 
begynner. 
 
NRS (HU) Omorganiseringer trekkes tilbake, og NRS (D) Regnskapsføring i 
selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern 
legges ut på hjemmesiden under diskusjonsnotater igjen. Sekretariatet lager 
en sak til hjemmesiden om omorganiseringer. 
 

 
 
Sak 6: Korte, prinsippbaserte standarder: Konsern 

Dagens metode for redusert eierandel i D innenfor konsern er upraktisk, slik at 
en annen mer praktisk metode vil bli vurdert. Det bør forsøkes å si noe om hva 
som ligger i begrepet midlertidig eie. Forenklinger knyttet til faktisk kontroll skal 
vurderes. Det bør vurderes om det skal sies noe om D som er ANS/KS. 
Behandling av D i Ms selskapsregnskap må innarbeides i standarden. Til 
neste møte tas alle definisjoner ut i eget vedlegg. 
 
Det settes ned en referansegruppe så snart som mulig. Bjørn Einar 
Strandberg i PwC og Inger Anne Husby i EY vil bli forespurt. 
 

 
 
Sak 7: Korte, prinsippbaserte standarder: Virksomhetssammenslutninger 

 Peggy Berner reiste spørsmål om NGAAP-veien med foreliggende forslag er 
for bred, gitt ønsket om både forenklinger og IFRS-tilpasning. 
 
Det ble diskutert om innføring av overtakelsestidspunktet som tidspunkt for 
estimering av anskaffelseskost og tilordning av anskaffelseskost vil være en 
forenkling i forhold til dagens valg mellom bruk av avtaletidspunktet og 
gjennomføringstidspunktet, da det er ønskelig med bare en verdimåling. Det 
ble også diskutert om forenklinger var mulig knyttet til selve verdsettelsen av 
aksjevederlaget, om det er mulig å lage et hierarki der balanseført verdi av det 
som kommer inn fra overdragende selskap er nederste nivå. Det bør kunne 
foretas en kost / nyttevurdering når fordelingen av anskaffelseskost gjøres, slik 
at man bruker den informasjonen man har fra verdsettelsen av oppkjøpet og 
minimum innregner de elementer som har påvirket investeringsbeslutningen 
og verdivurderingen som ligger til grunn. Dette gjelder også immaterielle 
eiendeler, betingede forpliktelser og betingede eiendeler. Det er mulig at 
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teksten i NRS (F) Immaterielle eiendeler pkt 2.3.2 kan brukes i en eventuell 
deltaljutforming knyttet til immaterielle eiendeler. For betingede eiendeler og 
betingede forpliktelser ifm oppkjøp legges det til grunn at 
sannsynlighetskravene for regnskapsføring i NRS 13 Usikre forpliktelser og 
betingede eiendeler ikke gjelder. Det skal vurderes om detaljreguleringen av 
hva som er virkelig verdi på forskjellige poster kan utelates, og erstattes med 
en omtale av at man skal se hen til hva man mener man har betalt for. 
Forslagene på restrukturering, kjøpsutgifter og negativ goodwill fikk støtte. 
Notekrav 5.1.5 skal tas ut.  
 
Det ble diskutert hva som skal gjøres i den mellomperioden som vil komme 
når NFRS 1 er på plass, mens omorganiseringsstandarden som skal regulere 
virksomhetssammenslutninger som ikke er transaksjoner etter regnskapsloven 
kapittel 4, ikke er på plass. Trolig er det behov for en ”ribbet” fusjonsstandard i 
denne mellomperioden, for ikke å miste den regulering av 
kontinuitetsgjennomskjæring som finnes i dagens standarder. 
 

 
 
Sak 8: IFRS SME – Finansielle instrumenter 

  
RSS støtter ikke IASBs prinsipielle utgangspunkt for regnskapsføring av 
finansielle instrumenter, som er regnskapsføring til virkelig verdi. Heller ikke 
forslaget til regnskapsføring av innebygde derivater støttes, her ble det uttrykt 
støtte til EFRAGs view 1 (ikke krav om å skille ut det innebygde derivatet, hele 
kontrakten bør falle utenfor kravet til vurdering til virkelig verdi). Behovet for en 
misbruksklausul ble trukket fram. 

 
 
Sak 9: Regnskapskonferansen 2007 

 Det ønskes to parallelle sekvenser etter lunsj. Den ene skal være 
utviklingstrekk i IFRS og Regnskapstilsynet, den andre skal være konsern, 
foretaksintegrasjon og finansielle instrumenter. Omorganiseringer går ut som 
eget tema, mens de øvrige blir fellestema før lunsj. Pausene bør trolig være 
mer enn 20 minutter. Det bør forsøkes å lage noe mer spenstige titler på 
foredragene. 
 
Sekretariatet utarbeider forslag til nytt program, som oversendes Erik 
Mamelund for godkjenning før det offentliggjøres. 

 
 

 
Referat ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 28. august 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 27. august 2007 kl 14:00 - 18.15 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Frode Kronstad, Erlend 

Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen, Kjetil Nevstad og 
Elisabet Sulen. 

 
Forfall:  Erik Mamelund, Ingrid Farstad og Atle Johnsen.  
 
Dessuten møtte: Einar Hersvik (sak 2), Trond Tømta (sak 3), Tine Svae (sak 4), 

Jan Aastveit (sak 5), Signe Haakanes (sak 7 og 8), Harald 
Brandsås, Espen Knudsen og Britt Torunn Hove. 

 
  
 Harald Brandsås var av Erik Mamelund bedt om å være møteleder, på grunn 

av at verken leder eller nestleder var tilstede i møtet.  
 
 
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtet 18. juni ble vedtatt. 
 
Endelig program for regnskapskonferansen ble endret i forhold til det som ble 
bestemt i forrige møte. Dette skyldes tilbakemelding fra foreleserne i RSS, de 
ønsket et program uten to sekvenser etter lunsj. 

 
 
Sak 2: Finansielle instrumenter 
 Strukturen er en annen enn den som er valgt for 

virksomhetssammenslutninger og konsern. Begge strukturer har fordeler og 
ulemper, men RSS ønsket å beholde formatet som er valgt i standarden om 
finansielle instrumenter, da dette antas å tjene brukerne best. 

 
 Det ble bedt om at en forklaring på hva som menes med økonomisk sikring 

innarbeides. Pkt 19 bør trolig skrives om, for ikke å være i konflikt med rl § 4-1 
første ledd nr 5. Det ble diskutert om regnskapsføringen ved 
kontantstrømssikring i pkt 30 burde endres, men det var flertall for å beholde 
løsningen i pkt 30. Det ble også diskutert om det var tilstrekkelig at 
sikringsstrategien godkjennes av daglig ledelse, og det ble konkludert med at 
det var tilstrekkelig. Det ble stilt spørsmål ved om forannevnte problemstilling 
bør reguleres i en regnskapsstandard. Det er behov for en utdyping av pkt 21 i 
forhold til punkt 24. Det legges opp til at en del av total risiko kan sikres, dette i 
motsetning til IFRS – dette bør derfor fremkomme helt klart. Det bør forsøkes 
å gi føringer på hva som skal forstås med ”forbigående” i relasjon til finansielle 
instrumenter. Standarden bør også utvides til å inkludere rl § 5-8, og til å 
berøre problemstillingen rundt hva som er transaksjonstidspunktet. 

 
 
Sak 3: Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk  
 Pkt 2.1: 

 NRS (D) Regnskapsføring av inntekt, punkt 5.5., første avsnitt, siste setning 
endres til: 
”Morselskapet bør derfor inntektsføre foreslått utbytte. Dette gjelder uavhengig 
av om datterselskapet balansefører foreslått utbytte som gjeld.” 
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Pkt 2.2: 
NRS (F) Investering i TS/FKV, til slutt i punkt 3.5 (understreking markerer 
endring): 
”Utbytte fra tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet som 
regnskapsføres etter kostmetoden kan inntektsføres i det regnskapsåret som 
det foreslåtte utbyttet er foreslått med bakgrunn i, forutsatt at det er betydelig 
sannsynlighetsovervekt for slik utdeling. Dette gjelder uavhengig av om 
tilknyttet selskap / felles kontrollert virksomhet har balanseført foreslått utbytte 
som gjeld” 

 
 Pkt 2.3: 

NRS 3 Hendelser etter balansedagen, nytt punkt 11: ”Styrets forslag til utbytte 
skal føres som kortsiktig gjeld på balansedagen for det regnskapsåret som det 
foreslåtte utbyttet er foreslått med bakgrunn i.” 
 
Pkt 2.6: 
NRS (F) Konsernregnskap, til slutt i avsnittet om tilordning av anskaffelseskost 
i kapittel 2.3 Oppkjøpsmetoden, punktet om negativ goodwill skal lyde slik: ” 
uavhengig av hvordan eventuell negativ goodwill regnskapsføres i 
konsernregnskapet, skal man regnskapsføre negativ goodwill i 
selskapsregnskapet etter god regnskapskapsskikk.” 
 
I tillegg foretas visse språklige justeringer. 
 
Trond Tømta fikk fullmakt til å foreta endringer i tråd med 
høringskommentarene i restnotatet, som får tittelen ” Anvendelse av IFRS-
løsninger innenfor grs på områder som ikke er regulert av norske 
regnskapsstandarder.” Disse sendes til Erlend Kvaal og Erik Mamelund for 
godkjennelse, og sirkuleres evt til de øvrige medlemmene av RSS også, men 
vil ikke bli behandlet i nytt møte. 

 
 

Sak 4: Standarder for store foretak  
 NRS 7 Resultat pr aksje, NRS 10 Opplysninger om segmenter og NRS 11 
Delårsrapportering ønsker RSS å oppheve. For NRS 12 Avvikling og 
avhendelse av virksomhet var det enighet om at den regulering som gjelder i 
NRS 8 pkt 10.5 bør gjelder for alle foretak, men formdiskusjonen ble av 
tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. Det var også enighet om at kravet til 
tilleggsopplysninger i pkt 10.5 bør utvides til også å omfatte opplysninger om 
omsetning for virksomhet som er under avvikling eller avhendelse. NRS (F) 
Opplysninger om nærstående parter ønsker RSS også å oppheve. Neste gang 
arbeidsprogrammet til RSS vurderes, skal det vurderes om vi trenger en 
standard om opplysninger om nærstående parter som gjelder alle foretak. 
Arbeidsgruppen vil kontakte Oslo Børs og Kredittilsyne for å få deres 
synspunkter på planene om å oppheve overfornevnte standarder. 

 
 
Sak 5: Virksomhetssammenslutninger  

 Formatet for standarden endres til det samme som er brukt i utkastet til 
standard om finansielle instrumenter. Flertallet mente standarden og 
anvendelsestillegget ble vanskelige å lese, når de så disse presentert i to 
separate dokumenter. Arbeidsgruppa vurderer imidlertid selv om det skal 
brukes både uthevet og vanlig tekst, og om man skal bruke en hierarkisk eller 
fortløpende nummerering. Det ble ikke tatt endelig stilling til om det fremdeles 
er behov for et anvendelsestillegg, eller om all relevant tekst derfra skal tilbake 
i standarden. 
 
Det ble også hevdet at utkastet bar preg av for mye IFRS-tilpasning og for lite 
forenklinger. Områder der det ble hevdet at det kunne være ønskelig med 
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forenklinger er fordeling av anskaffelseskost, utpeking av overtakende 
selskap, regnskapsføring av kjøpsutgifter, regnskapsføring av endring av 
anskaffelseskost etter overtakelsestidspunktet og bestemmelse av når kontroll 
foreligger. I tillegg ble det etterlyst en metode for hvordan virkelig verdi av et 
aksjevederlag skal anslås for ikke børsnoterte aksjer.  

 
 
Sak 6: Konsern 

 Saken ble av tidsmessige grunner ikke gjennomgått, men formatet på 
standarden endres til det samme som er brukt i standardutkastet om 
finansielle instrumenter. RSS-medlemmene oppfordres til å gi Kjetil Nevstad 
tilbakemelding på mail. 

 
 
 
Sak 7: IFRS-SME 
 Av tidsmessige årsaker ble ikke hele Elisabet Sulens presentasjon 

gjennomgått. RSS-medlemmene oppfordres til å gi Elisabet Sulen 
tilbakemelding på mail. Det var enighet om at man skulle lage en 
oppsummering som skal være en del av høringssvaret, og at vinklingen på 
svaret skal være positiv, slik arbeidsgruppen har foreslått.  Noen mente det 
ville være greit om SME ikke regnskapsførte utsatt skatt. Arbeidsgruppen 
vurderer om det er behov for å presisere at kravet til bruk av løpende 
avregnings metode er pålitelig måling. Nyansen om at NRS er positive til 
IFRS-SME dersom den blir tatt i bruk av andre land, vil også bli innarbeidet. 

 
 
Sak 8: Oppdatering av NRS 8 i år? 
 Fagutvalg små foretak har ikke kapasitet til noen oppdatering i år, og behovet 

for en slik oppdatering antas heller ikke å være stort. 
 
 Fagutvalg ideelle organisasjoner vil diskutere behovet for oppdatering av NRS 

(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner denne uken, og evt forslag 
til oppdateringer vil bli behandlet på neste møte.  

 
Sak 9: Eventuelt 
 
 Erlend Kvaal informerte om at Fagutvalg IFRS ikke ville prioritere å avgi 

høringssvar til EFRAG-studien om revenue recognition. Det planlegges et 
høringssvar på DP-et Preliminary Views on Insurance Contracts, som har 
høringsfrist 16. november. Det er etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra 
forsikringsbransjen som skal hjelpe til med utarbeidelsen av høringssvaret. 
Det legges opp til at utkast til høringssvar sirkuleres til RSS før svaret avgis. 

 
 

 
Referat ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 2. oktober 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 28. september 2007 kl 08:30 - 13.00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Atle Johnsen (på telefon på sak 2), Peggy 

Berner, Ingrid Farstad, Karina Vasstveit Hestås, Erlend Kvaal (til 
kl 11), Signe Moen, Kjetil Nevstad og Elisabet Sulen. 

 
Forfall:  Frode Kronstad og Torbjørn Martinsen.  
 
Dessuten møtte: Jan Aastveit (sak 3), Signe Haakanes (sak 2 og 5), Harald 

Brandsås (annet møte kl 9-11), Espen Knudsen og Britt Torunn 
Hove. 

 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtet 27. august ble vedtatt, etter at det foretas endringer på 
følgende punkter: 
 
Sak 2: Det skal også inn i protokollen at det ble stilt spørsmål om en 
regnskapsstandard skal regulere hvilket nivå i organisasjonen som skal 
godkjenne sikringsstrategien. 
 
Sak 4: Ingen av standardene ble vedtatt opphevet i møtet, det planlegges 
møter med Oslo Børs og Kredittilsynet for å høre deres syn på ønsket til RSS 
om å oppheve standardene. 
 

  
 
Sak 2: Høringssvar IFRS SME 
 To alternativer ble diskutert: 

1. Avgi et svar som sier at IASB må gjøre en bedre jobb for å identifisere 
brukerne og deres behov, og at høringsutkastet derfor ikke er et godt nok 
grunnlag for det videre arbeidet 

2. Avgi et svar der man tar IFRS og rammeverket for gitt, og kommer med 
forslag til forbedringer av de løsninger som er valgt 

 
Det ble besluttet å gå videre med alternativ 2, slik arbeidsgruppen har lagt opp 
til. Poenget om at man ikke ønsker så vidtgående bruk av virkelig verdi, men 
mer historisk kost, skal tydeligere frem, gjerne ved at teksten knyttet til dette 
flyttes frem i høringsbrevet. Det var også ønske om at Atle Johnsen skulle 
skrive forslag til tekst med eksempel på at det regelverket som trekkes opp, 
ikke kan brukes til å utlede løsninger på uregulerte spørsmål fordi det ikke er 
internt konsistent. RSS støtter frivillig ”fallback” til full IFRS. 
 
Alle i RSS skal sende Elisabet Sulen mail med svar på de konkrete 
spørsmålene arbeidsgruppen har stilt til RSS. Disse ble sendt ut som et eget 
sakspapir til dagens møte.  
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Sak 3: Virksomhetssammenslutninger  
 Det ble uttrykt bekymring for om det ville være mulig å komme så langt med 

tekstutformingen at man ville kunne presentere et produkt som var godt nok 
gjennomarbeidet til Regnskapskonferansen. Det ble bestemt at fristen for å ha 
endelig tekst klar skal være desember 2007, om nødvendig tidlig i januar 
2008. Dette gjelder også høringsutkastene om konsern og finansielle 
instrumenter. Til neste møte arbeides det videre med standardteksten, og det 
skal utarbeides utkast til presentasjon av temaet på Regnskapskonferansen. 

 
 Spørsmålene i utsendt notat fra Peggy Berner og Jan Aastveit ble 

gjennomgått.  
 
 Det er ønskelig at det av forenklingshensyn tillates at det brukes juridisk 

kontroll i stedet for faktisk kontroll som grunnlag for å identifisere overtakende 
part i en virksomhetssammenslutning (pkt 9). Det er behov for rettledning for 
hva dette betyr i forhold til regnskapsloven § 5-14 annet punktum. 

 
 For regnskapsføringstidspunktet ønsket RSS ingen valgfrihet, men mente at 

regnskapsføringstidspunktet skulle være det tidspunkt juridisk kontroll oppnås. 
Dette skal være det selskapsrettslige virkningstidspunktet for fusjonen.  

 
 For tidspunkt for måling av vederlaget ønsket RSS heller ingen valgfrihet, 

måling av vederlaget skal skje på regnskapsføringstidspunktet = 
kontrolltidspunktet. At avtaletidspunktet ikke lenger skal være noe alternativ for 
verdimåling, ses på som en forenkling, fordi det ikke blir noe resultat å 
regnskapsføre fra avtaletidspunktet til regnskapsføringstidspunktet. RSS 
mente at den verdsettelsen man foretar på avtaletidspunktet, skal kunne 
brukes på regnskapsføringstidspunktet. Det vil normalt ikke være behov for to 
verdsettelser selv om tidspunkt for måling av vederlaget settes til 
kontrolltidspuntet.  

 
 RSS mente at hierarkiet for måling av vederlaget skal være: 

1. Transaksjonsverdi aksjer i OT 
2. Implisitt verdi av OT gjennom bruk av bytteforholdet og transaksjonsverdi 

aksjer i OD 
3. Beregning av virkelig verdi på OT 
4. Beregning av virkelig verdi på OD 
5. Regnskapsført verdi som estimat på virkelig verdi 

 
Den regnskapsførte verdien (kontinuitetsverdien) ses på som et estimat på 
virkelig verdi. 
 
For tilordning av anskaffelseskost ønsker RSS at tilordningen skal reflektere 
ledelsens forretningsmessige vurderinger – og ønsker at det skal utarbeides 
en kort liste som viser hva dette innebærer (for eksempel takster på skip og 
bygg, observerbare priser for eiendeler som omsettes i et aktivt marked osv). 
Det ble diskutert om goodwill alltid må være restposten i en fordeling. 
Det skal også være tillatt med tilordning utifra objektiv virkelig verdi, slik 
standardene foreskriver i dag.  
 

  Den selskapsrettslige veiledningen fra NRS 9 skal legges ut i vedlegg. 
 

Det ble kommentert at standarden generelt burde forsøke å beskrive og 
forklare hovedregler først, før man går til unntakene og detaljene. Definisjonen 
i pkt 5, der måling er trukket inn, må det arbeides mer med. 
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Sak 4: Konsern 

 Til neste møte arbeides det videre med standardteksten, og det skal 
utarbeides utkast til presentasjon av temaet på Regnskapskonferansen. 
Spørsmålene i notatet fra Kjetil Nevstad ble gjennomgått. 
 
Av forenklingshensyn skal minoritetsinteresser føres opp til negativ verdi i 
datterselskap som går med underskudd. Det skal ikke foretas noen analyse av 
minoritetsinteressenes kostpris ved økning i minoritetsinteresser. Goodwill 
tillates regnskapsført ved kjøp av datterselskap uten virksomhet.  Forslaget til 
ordlyd foreslått for potensielle stemmerettigheter ble godtatt. For 
investeringsvirksomhet og SPE ønsker RSS at prosjektgruppen går noe 
grundigere inn i problemstillingene og praksis (skal stiftelser konsolideres, hva 
med captives osv). Standarden bør gå lenger når det gjelder regulering av 
beregning av salgspris og betydningen av å ha betydelig økonomisk risiko selv 
om juridisk kontroll over aksjene i datter har opphørt. Behandling av 
datterselskap i morselskapets regnskap skal fremdeles være en del av 
konsernstandarden. Det var ikke støtte for å endre elimineringen av 
internfortjeneste i nedstrøms overdragelser.   

  
 
 
Sak 5: Utkast til statusrapport 
 Spørsmålene fra Britt Torunn Hove ble gjennomgått. Det skal sies noe om 

innholdet i forslaget til forskrift om forenklet IFRS, og fremheves hvem den er 
laget for. Sekretariatet forsøker å formulere noe omkring statusen til en 
veiledning. Uttalelsen fra NRS om pensjoner og prosessen videre rundt denne 
saken skal også omtales. Det er ikke nødvendig å nevne 
pensjonskonferansen. Årsberetningen omgjøres til endelig standard. NRS 12 
avvikles ikke før statusrapporten avlegges. I og med at høringsutkastet om 
finansielle instrumenter ikke vedtas før statusrapporten avlegges, faller 
spørsmålet om denne bort. Restnotatet om samordningsnotatet blir en 
veiledning. Det bør forklares hva som har skjedd innenfor god bokføringsskikk 
i statusrapportperioden, på samme måte som for god regnskapsskikk. Det skal 
omtales at prosjekter som har førsteprioritet i neste periode er valuta, 
immaterielle eiendeler og omorganiseringer. Vår interne ambisjon er noe 
større, men dette skal det altså ikke stå noe om i statusrapporten. Oversikt 
over IAS/IFRS-er og IFRIC-er, samt omtale av endringer i disse, tas ut av 
statusrapporten. Det kan fremdeles gjøres endringer i tekstene fra 
samordningsnotatet, det var på utbytte og konsern dette ble ansett ønskelig. 
Det foretas en endring av teksten om omorganiseringer i pkt 3.1 og 4.2. Det 
ble bestemt at skrivemåten for NRS-standardene skal være slik: NRS(F), ikke 
NRS (F) eller NRS-F. Dette gjelder så vel i statusrapporten som i standarder 
som henviser til andre standarder.  

 
 
Sak 6: Orienteringssaker 
 
 Erlend Kvaal og Harald Brandsås orienterte fra møtene med nasjonale 

standardsettere (ASB har tatt initiativet til disse møtene som holder to ganger i 
året) og verdens standardsettere (IASB arrangerer). IASB og deres staff 
oppfattes som veldig åpne for dialog. De ansvarlige for EFRAG-notatet om 
inntektsføring vil gjerne komme til oss for å snakke om dette prosjektet, og det 
mente Erlend Kvaal at vi skulle stille oss positive til, selv om fagutvalg IFRS 
ikke vil prioritere å avgi høringssvar på notatet. Et slikt møte kan gjerne være 
åpent for andre enn medlemmene av RSS. IASB stilte seg uforstående til 
kritikken av at de ikke har foretatt noen grundig analyse av brukergruppene for 
IFRS SME. 

 



 
 

4

 Erik Mamelund orienterte fra møtet med Kredittilsynet. De var bekymret for å 
stille på Regnskapskonferansen uten kjennskap til innlegget til Erlend Kvaal. 
De får derfor tilgang til dette så snart det foreligger. Ønsket om en 
representant i fagutvalg IFRS er noe de kanskje kommer tilbake til seinere. 
Det ble også orientert om CESAR-databasen, og ønsket til RSS om å 
oppheve standardene for store foretak ble diskutert. 

 
 

 
Referat ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 8. oktober 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 8. oktober 2007 kl 14:00 - 18.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund, Ingrid Farstad, Karina Vasstveit Hestås, Frode 

Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen og 
Elisabet Sulen. 

 
Forfall:  Atle Johnsen, Kjetil Nevstad og Peggy Berner.  
 
Dessuten møtte: Vidar Nilsen (sak 2), Einar Hersvik (sak 3), Jan Aastveit (sak 5), 

Siw-Mette Thomassen (til kl. 16), Harald Brandsås (til kl 17:15) 
og Signe Haakanes. 

 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtet 28. september ble vedtatt, etter at det foretas endringer på 
følgende punkter: 
 

- Sak 2 (høringssvar IFRS for SME): I setningen ”RSS støtter 
”fallback” til full IFRS.” skal det fremgå at dette bare gjelder frivillig 
”fallback”, ikke pliktig ”fallback. 

 
- Sak 3 (Virksomhetssammenslutninger): Henvisningen til børskurs 

endres til transaksjonsverdi. ”Kontinuitet” i punkt 5 i hierarkiet 
endres til ”Regnskapsført verdi som estimat på virkelig verdi”. Det 
ble tatt inn en presisering av at veiledningen fra NRS 9 som skal 
legges ut i vedlegg er den selskapsrettslige veiledningen. 

 
 

1410 Sak 2: NRS 6 og Veiledning IAS 19  
Vidar Nilsen presenterte forslag til endringer i NRS 6 og NRS(V) Veiledning 
IAS 19 Employee Benefits: 
– Det foreslås at det angis en annen og likeverdig tilnærmingsmetode for 

beregning og presentasjon av arbeidsgiveravgift i NRS 6. Tilsvarende 
endringer foreslås i NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee benefits 

– Endring av skattereglene for kollektiv livrente har medført omfattende 
endring/avvikling av avtalene. Det er utarbeidet forslag til to nye 
punkter, punkt 88 og 89, i vedlegget til NRS 6 for å gi praktisk 
veiledning i regnskapsføringen. 

 
Regnskapsstandardstyret sluttet seg til forslagene. Ordlyden i punkt 41A ble 
noe justert for å unngå misforståelser. 
 
Endringene i standarden og veiledningen sendes umiddelbart på høring med 
en kort frist (15. november). Ved utsending av høringen gjøres det 
oppmerksom på at det legges opp til at endringene kan anvendes for 2007. 
 

 
1430 Sak 3: Finansielle instrumenter  

 Standarden ble gjennomgått side for side. 
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Det innarbeides noen flere eksempler i standarden, særlig på sikringsdelen, 
eventuelt i et eget vedlegg. Bruk av ulike begreper knyttet til sikring sees 
nærmere på (overlappende begreper). 
 
Valutaterminkontrakter ble diskutert, og det ble konkludert med at 
valutaterminkontrakter må være å anse som pengeposter og derfor må 
regnskapsføres til virkelig verdi (se også høringsutkastet om valuta punkt 59). 
 
Sikring av nettoinvestering er et område som er mest knyttet til omregning, og 
tas derfor ut av forslaget. Punktet hører bedre hjemme i konsernstandarden 
eller valutastandarden. 
 
Punkt 9 endres slik at det presiseres at små foretak som bruker 
forenklingsregelen for sikring ikke trenger å hensynta de delene av standarden 
som gjelder sikring. 
 
Det er behov for en klargjøring av det som står i punkt 10 
(”Transaksjonstidspunktet er det tidspunktet da det inngås forpliktende avtale 
om levering.”). 
 
Punkt 11 omstruktureres og inndeles i flere punkter. ”Ikke forbigående” 
begrenses tilsvarende som i IAS 39 til aksjer. 
 
Punkt 18 og hva som menes med ”foretakets egne utstedte finansielle 
instrumenter” sees nærmere på. 
 
Punkt 32-35 flyttes foran overskriften ”Generelt om sikring.” 
 
Det ble avtalt at det skal være et nytt møte i arbeidsgruppen før RSS får 
utkastet til ny behandling på møtet 23. november. Presentasjonen til 
regnskapskonferansen sendes til RSS på e-post for kommentarer. Ved 
utsending av høringsutkastet bør det presiseres at det ikke kreves brukt i 
2007. 

 
 
1530 Sak 4: Konsern  

 RSS ga innspill til utkastet til presentasjon fra Kjetil Nevstad. 
 
 

1630 Sak 5: Virksomhetssammenslutninger 
 RSS ga innspill til utkastet til presentasjon fra Peggy Berner og Jan Aastveit. 
 

RSS bør åpent redegjøre for de endringene i syn som har skjedd underveis, 
og som gjør at prosessen har blitt forsinket slik at standardene ikke er klare til 
regnskapskonferansen. Det bør også redegjøres for RSS’ foreløpige 
vurderinger. 

 
Det fremkom i diskusjonen at det er behov for at RSS diskuterer 
virksomhetsbegrepet nærmere. 
 
Viktige spørsmål å ta opp i høringsrunden: 

- Eventuelle punkter hvor det er løsninger som avskjærer bruk av IFRS. 
- Valg av strukturering av standardene.  

 
 
1730 Sak 6: Utkast til statusrapport 
 RSS ga innspill til det foreliggende utkastet. Oppdatert versjon sirkuleres til 

medlemmene i RSS pr. e-post.  
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1800 Sak 7: Kraftskatt 
 Bjørn Einar Strandberg bes om å se på høringssvarene, og komme med et 

forslag til Regnskapsstandardstyret på møtet 23. november. 
 
 
Eventuelt 

Møte 15. oktober avlyses, og saker det er nødvendig å behandle før 
regnskapskonferansen behandles pr. e-post. 
 
Elisabet Sulen orienterte kort om hovedspørsmålene det tas sikte på å omtale 
i diskusjonsnotatet som FU Ideelle organisasjoner er i ferd med å utarbeide, 
NRS(D) Regnskapsmessige problemstillinger for ideelle organisasjoner. Det 
var tilslutning for at diskusjonsnotatet skulle sendes ut.  
 

 
Referat ved 
Signe Haakanes 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 25. oktober 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra saker behandlet pr. e-post i Regnskapsstandardstyret oktober 2007. 
 
Besvart:  Erik Mamelund, Peggy Berner, Ingrid Farstad, Karina Vasstveit 

Hestås, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe 
Moen Kjetil Nevstad og Elisabet Sulen. 

 
Ubesvart:  Atle Johnsen  
 
  
  
Sak 1:  NRS(D) Regnskapsmessige problemstillinger for ideelle organisasjoner 

 Forslaget til NRS(D) Regnskapsmessige problemstillinger for ideelle 
organisasjoner er utarbeidet av fagutvalget basert på medlemmenes erfaringer 
(inkludert innspill fra andre) og innspill fra referansegruppen for ideelle 
organisasjoner.  
   
Problemstillingene omhandlet i diskusjonsnotatet er innenfor inntektsføring, 
egenkapital og administrasjonsprosent/formålsprosent. Det kan være behov 
for ytterligere utdypinger og presiseringer i standarden for inntekter i 
samarbeidsprosjekter, lokale inntekter i bistandsprosjekter og rapportering av 
felles prosjekter/sammenstilte prosjektrapporter. Det foreslås at begrepet 
egenkapital endres til formålskapital for ideelle organisasjoner som følger 
innholdet i standarden fullt ut. Denne endringen kan anvendes for 
regnskapsåret 2007. Det vurderes også å ta inn ytterligere eksempler og 
veiledning i senere utgaver av standarden knyttet til hva som er 
formålskostnader. For senere regnskapsår, tidligst fra og med 2008, vurderes 
det å fjerne kravet til opplysning om administrasjonsprosent, slik at 
standardens krav i så fall begrenses til opplysning om formålsprosent.  
 
Regnskapsstandardstyret støttet forslaget fra Fagutvalg ideelle organisasjoner 
til NRS(D) Regnskapsmessige problemstillinger for ideelle organisasjoner etter 
enkelte mindre justeringer. 
 
Diskusjonsnotatet sendes på høring med frist for kommentarer 30. april 2008. 
Deretter tas det sikte på å utarbeide et forslag til endret ordlyd i 
regnskapsstandarden som sendes på høring med en kort kommentarfrist. 
 

Sak 2:  Store foretak  
Saken ble besluttet utsatt til neste møte. 
 

 
Sak 3: NRS(V) Fond for urealiserte gevinster 

 Veiledningen om fond for urealiserte gevinster ble sendt på høring i januar 
2007. Det ble besluttet å fastsette veiledningen som en endelig veiledning 
(mot en stemme), etter å ha innarbeidet enkelte presiseringer basert på 
arbeidsgruppens forslag:  
 

- I punkt 4.1.3 Estimert anskaffelseskost fremgår det at det oppstår 
et avsetningskrav ved overgangen til IFRS dersom balanseført 
verdi i inngående balanse (estimert anskaffelseskost) er høyere 
enn eiendelens opprinnelige anskaffelseskost. Opprinnelig 
anskaffelseskost skal etter veiledningen i utgangspunktet forstås ut 
fra reglene i IFRS, men i relasjon til denne bestemmelsen i IFRS 1 
taler forenklingshensyn for at anskaffelseskost også kan forstås ut 
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fra GRS. Det tas derfor inn en presisering om at opprinnelig 
anskaffelseskost i dette tilfellet kan forstås ut fra reglene i IFRS 
eller GRS.  

- Innledningsvis i punkt 8 klargjøres det at fond for urealiserte 
gevinster ikke er en del av den regnskapsmessige 
egenkapitalspesifikasjonen etter IFRS, men det gis opplysning om 
fondets størrelse som en tilleggsopplysning knyttet til 
egenkapitalen. 

 
Peggy Berner mener at Norsk Regnskapsstiftelse ikke bør utgi 
selskapsrettslige fortolkninger, og stemte mot beslutningen om å utgi 
veiledningen. 
 
Regnskapsstandardstyret ba arbeidsgruppen om å utarbeide utkast til en 
henvendelse til Finansdepartementet hvor det gis en orientering om 
veiledningen inkludert mottatte høringsinnspill og tas opp enkelte spørsmål, 
blant annet spørsmålet om fremtidige forskriftsbestemmelser. 
 

 
Referat ved 
Signe Haakanes 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 26. november 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 23. november 2007 kl 08:30 - 13.00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Erik Mamelund (til kl 11), Atle Johnsen (på telefon, bortsett fra 

sak 5), Peggy Berner (til kl 11.30), Ingrid Farstad, Karina 
Vasstveit Hestås, Frode Kronstad (til kl 11), Erlend Kvaal, Kjetil 
Nevstad, Signe Moen (til kl 12.30) og Elisabet Sulen. 

 
Forfall:  Torbjørn Martinsen.  
 
Dessuten møtte: Bjørn Einar Strandberg (sak 1, 2 og 3), Jan Aastveit (sak 3), 

Signe Haakanes (sak 4), Vidar Nilsen (sak 5), Harald Brandsås 
og Britt Torunn Hove. 

 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

 Protokoll fra møtet 8. oktober ble vedtatt, etter at det tas inn en ny siste linje 
under Eventuelt: ”Det var tilslutning for at diskusjonsnotatet skulle sendes ut.” 
 
 
 

Sak 2:  NRS(HU) Kraftskatt 
Bjørn Einar Strandbergs oppsummering av høringskommentarene og forslag 
til tekstendringer ble gjennomgått. 
 
RSS ønsket at diskusjonsnotatet om regnskapsføring av særskatt på 
sokkelvirksomhet etter petroleumsskatteloven og grunnrenteskatt for 
kraftforetak bare skal omhandle IAS 12-problematikken. Innholdet i pkt. 2 som 
omhandler regnskapspraksis for periodisering av friinntekt i særskatt på 
sokkelvirksomhet skal flyttes til NRS(F) Resultatskatt. Den konkrete 
angivelsen av prosentsatser/år tas ut. 
 
RSS mente at formuleringen i pkt. 2.17.4 ”Det kan forsvares å behandle 
friinntekten som gis det enkelte år som en permanent forskjell…..”, var for 
svak. Den erstattes med : ”Av praktiske hensyn skal ……”. I tillegg foretas en 
endring i pkt. 2.17.3 tredje avsnitt siste setning, ved at ordene 
”skattereduserende midlertidig forskjell, og negativ grunnrenteinntekt” slettes 
og erstattes av "utsatt grunnrenteskattefordel".    
 
Nytt forslag til tekst i den foreløpige standarden og diskusjonsnotatet skal 
utarbeides av Bjørn Einar Strandberg, og vil bli behandlet i møtet 17. 
desember. Etter vedtektene § 5-3 kan ikke vedtatte standarder offentliggjøres 
før tidligst 14 dager etter at Stiftelsesstyret har mottatt et nær ferdig utkast til 
standard.  Sekretariatet ba derfor om at teksten til den foreløpige standarden 
ble utarbeidet i tide til at denne bestemmelsen ikke forsinker publiseringen av 
vedtaket som planlegges gjort i RSS-møtet 17. desember. Endringene vil ikke 
bli publisert før forslagene fremmet i statsbudsjettet er vedtatt. 
  
 

 
Sak 3: Virksomhetssammenslutninger  
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 Det ble besluttet å sette ned en arbeidsgruppe for resten av prosjektet, noe 
man håper vil føre til at forskjellige måter å se de ulike problemstillingene på 
kan bli diskutert av flere før saken legges fram i RSS neste gang. Bjørn Einar 
Strandberg ble foreslått som medlem. Elisabet Sulen og Kjetil Nevstad skal 
komme med forslag til egnede personer i sine selskaper, fortrinnsvis noen 
som driver med transaksjonsrådgivning. 
 
Når det gjelder måle-, tilordnings- og regnskapsføringstidspunkt, mente RSS 
at juridisk gjennomføringstidspunkt trolig bare er en forenkling i forbindelse 
med fusjoner. Det er mulig at det er behov for helt konkret angivelse av at 
forenklingsregelen bare skal brukes dersom det ikke har skjedd verdiendringer 
i perioden, selv om det i de fleste slike tilfeller vil ende med at 
generalforsamlingene ikke vedtar fusjonen.  
 
Det var ikke enighet i RSS om at virkelig verdi-hierarkiet som lå i utkastet til 
standard var slik man ønsket, eller om man skal ha et hierarki i standarden. 
RSS-medlemmene ble oppfordret til å sende arbeidsgruppen ved Peggy 
Berner skriftlige synspunkter rundt dette. Det ble trukket fram at hva som 
ligger i ordet transaksjonsverdi bør forklares, eller erstattes med en mer 
folkelig framstilling av hva man mener. 
 
Ordene tilordning og fordeling brukes litt om hverandre, trolig bør ett av ordene 
velges. I pkt. 15 bør man være tydeligere på hva vederlaget er. I en fusjon 
anses dette å være det som går til ovedragende selskaps eiere. Goodwill bør 
tas ut av pkt. 15, og omtales til slutt, etter at man har gjort alt man skal gjøre 
av tilordning. Avsnittet om tilordning må gjøres klarere. Kanskje er det nok å si 
at for vesentlige poster så må noe gjøres, andre poster kan videreføres til 
balanseførte verdier. 
 
Det var enighet om at skatt som problemstilling skal behandles i denne 
standarden, og at høringsutkastet skal være et høringsutkast til norsk 
regnskapsstandard. 
 
 
Enkelte mente at ordet hovedregel burde brukes i standarden i stedet for ordet 
prinsipp.   

 
 
Sak 4: Høringssvar IFRS-SME  

 Tekstendringsforslag fra Harald Brandsås, Atle Johnsen og Erlend Kvaal 
innarbeides. Oppdatert utkast til høringssvar med vedlegg sendes ut på mail til 
RSS-medlemmene. Høringsfristen er 30. november. 
 
 

Sak 5: NRS(HU) Pensjoner 
Vidar Nilsen gjennomgikk en presentasjon av høringssvarene og 
arbeidsgruppens vurdering av disse. RSS sluttet seg til arbeidsgruppens 
vurderinger, med unntak av at RSS ønsker at et eksempel skal være vedlegg 
til standarden. Dette skyldes at høringssvarene viste mange misforståelser, og 
at høringsinstanser ber om utdypninger for å sikre lik tolkning. 
 
Vidar Nilsen utarbeider forslag til oversendelsesbrev som vil bli brukt i 
forbindelse med publiseringen av endringene i standarden og veiledningen. 
Sekretariatet ber Stiftelsesstyrets leder om 1 ukes frist for offentliggjøring etter 
informering av Stiftelsesstyret om vedtatte endringer, jf. vedtektene § 5-3.   
 
 

Sak 6: Finansielle instrumenter 
 Saken ble utsatt til neste møte.  
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Referat ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 19. desember 2007 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. desember 2007 kl 15:00 - 19.30 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Karina Vasstveit Hestås, Signe 

Moen, Kjell Ove Røsok og Oddbjørn Sættem. 
 
Forfall:  Peggy Berner, Ingrid Farstad, Kirsten L. Jacobsen og Hanne 

Opsahl.  
 
Dessuten møtte: Aase Lundgaard og Anne Jones (sak 9), Einar Hersvik (sak 5), 

Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Konstituering 

De nye medlemmene ble ønsket velkommen, og alle presenterte seg kort. 
 
Medlemmer i RSS vil få dekket sine reiseutgifter, men det vil ikke bli gitt 
møtegodtgjørelse.  
 
RSS representerer NRS internasjonalt. 4 ganger i året holder EFRAG møter. 
De nordiske standardsetterne møtes vanligvis over en middag kvelden før 
disse møtene. IASB har ett årlig møte for verdens standardsettere. Det legges 
opp til at Erlend Kvaal som nestleder og leder av fagutvalg IFRS normalt vil 
representere NRS i disse møtene. 
 
Det ble berammet følgende møter for våren 2008: 
28. januar kl 12-19 med middag om kvelden 
5. mars kl 9-15 
21. april kl 9-15 
21. mai kl 9-15 
19. juni kl 9-15 
 
Ordningen med en kopi-liste ved e-postutsendelser til RSS endres, slik at 
hvert RSS-medlem kan ha én person i kopifeltet. Medlemmene gir beskjed til 
Britt Torunn Hove om hvem denne personen skal være. Det presiseres at 
medlemmene, og andre som får tilgang til sakene, har taushetsplikt om saker 
under behandling. Foreløpige synspunkter kan ikke presenteres eksternt uten 
etter nærmere avtale. 
 
Det skal lages en kontaktinformasjonsliste til medlemmene av RSS. 
 
Alle sakspapirer skal legges ut i arbeidsrommet på hjemmesiden til NRS etter 
hvert møte, slik at det kan fungere som et arkiv for medlemmene. 
 
 
 

Sak 2:  Strategi og arbeidsplan 
Stiftelsesstyret har bedt om at RSS evaluerer virksomheten siste to år. 
Elisabet Sulen og Erlend Kvaal lager et notat om dette til møtet 28. januar. 
 
Stiftelsesstyret ønsker en ny gjennomgang av strategien i forhold til IFRS, og 
har satt ned en arbeidsgruppe bestående av Per Hanstad, Ingebjørg Harto, 
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Elisabet Sulen og Erlend Kvaal som skal gjøre dette arbeidet. Arbeidet skal 
avsluttes innen 31.12.2008, og styret ønsker en presentasjon av foreløpig 
arbeid til sitt årsmøte som vanligvis avholdes i juni. 
 
Det ble en kort diskusjon om konkretiseringsnotatet, og hvordan de forskjellige 
medlemmene ser for seg at RSS skal arbeide framover. Flere ga uttrykk for at 
det i NRS’ fremtidige arbeid, på grunn av utviklingen internasjonalt og 
ressurssituasjonen, vil være nødvendig med en sterkere vektlegging av 
tilnærming til IFRS enn det som framgår av dagens konkretisering av 
strategien. Videre synes det å være enighet om at vedlikehold og ajourhold av 
eksisterende standarder skal styrkes og at dette skal være en prioritert 
oppgave for RSS.   . 
 
Den konkrete arbeidsplanen settes opp som diskusjonssak i møtet 28. januar.
  
 

 
Sak 3: Valg fagutvalg  

  
Fagutvalg IFRS: 
Kirsten L. Jacobsen ønsker ikke å fortsette i fagutvalget etter at hun er valgt 
inn i RSS, og erstattes av Kjell-Arild Høyum. De øvrige medlemmene ble 
gjenvalgt. Erlend Kvaal ble gjenvalgt som leder. 
 
Medlemmene av RSS oppfordres til å komme med forslag til nytt medlem av 
fagutvalg IFRS – fortrinnsvis en bruker eller regnskapsprodusent. 
 
Fagutvalg små foretak: 
Elisabet Sulen går ut av utvalget. De øvrige medlemmene ble gjenvalgt. 
Hanne Opsahl ble valgt til ny leder. 
 
Fagutvalg ideelle organisasjoner: 
Elisabet Sulen skal ut av utvalget, men fortsetter midlertidig, også som leder. 
Det må på et seinere tidspunkt velges en ny leder blant medlemmene i RSS. 
Erik Lie fra Ernst & Young ble valgt inn i utvalget. 
 

 
Sak 4: NRS(HU) Kraftskatt  

Tittelen på NRS(D) Regnskapsføring av særskatt på sokkelvirksomhet etter 
petroleumsskatteloven og grunnrenteskatt for kraftforetak endres til 
Regnskapsføring av særskatt på sokkelvirksomhet etter 
petroleumsskatteloven og grunnrenteskatt for kraftforetak etter IAS 12. Alle 
tilstedeværende stemte for endringene i NRS(F) Resultatskatt og 
diskusjonsnotatet. Endring av standarder krever imidlertid at 2/3 av 
medlemmene i RSS stemmer for endringen, altså 7 stemmer. Britt Torunn 
Hove innhenter ytterligere stemmer pr e-post. I publiseringen av NRS (F) 
Resultatskatt presiseres det at endringen er begrenset til de aktuelle punktene 
og at standarden for øvrig ikke er oppdatert. 
 
 

Sak 5: Finansielle instrumenter 
Kjell Ove Røsok ble valgt til ny prosjektleder etter Frode Kronstad, som har 
gått ut av RSS.  
 
Siden sakspapirene ble sendt ut først på fredag, var det mange som ikke 
hadde fått sett grundig på utkastet som forelå til møtet. Det forventes i alle fall 
en møtebehandling til før høringsutkastet er klart for utsendelse. RSS ønsker 
at eksemplene som arbeidsgruppen har tenkt å ha som vedlegg til 
høringsutkastet, skal være klart til utsendelsen av høringsutkastet. RSS mener 
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at valutaterminkontrakter skal vurderes til virkelig verdi, men dette følger ikke 
av RL § 5-8. Etter gjeldende regnskapslov kan det være at en henvisning til 
bestemmelsen om pengeposter er den mulighet som foreligger for å kunne 
føre valutaterminkontrakter til virkelig verdi.. Det anses ikke hensiktsmessig å 
ha noe av teksten uthevet, det er ikke helt avklart hva som skal forstås med 
utheving. Pkt. 14 bør klargjøres, og det bør vurderes om det kan gis mer 
veiledning om nedskrivningsvurderingen til brukerne.. Arbeidsgruppen 
fremlegger ny bearbeidet versjon til neste RSS-møte.  
 
 

Sak 6: Konsern 
Saken ble utsatt, da det er ønskelig at prosjektet på 
Virksomhetssammenslutninger skal komme lenger før mer gjøres med 
standarden. 
 
Kirsten L. Jacobsen ble valgt til ny prosjektleder etter Kjetil Nevstad, som har 
gått ut av RSS.  
 

Sak 7: Store foretak 
 NRS 7 Resultat pr aksje, NRS 10 Opplysninger om segmenter, NRS 11 

Delårsrapportering og NRS(F) Opplysninger om nærstående parter beholdes 
midlertidig til 2009, etter ønske fra Oslo Børs. Det er kommunisert at RSS ikke 
vil prioritere ressurser til vedlikehold av disse standardene i denne perioden. 

 
 NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet beholdes også midlertidig. 

RSS vil erstatte dagens standard med en kort standard som inneholder 
regulering med utgangspunkt i det som i dag finnes for små foretak i NRS 8. 
Dette er tidligere planlagt å skulle skje i 2008.  

 
Sak 8: NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta 
 Utnevnelse av arbeidsgruppe utsettes til møtet 28. januar, når ny arbeidsplan 

vil være tema. 
 
 
Sak 9: IASB-prosjektet Extractive Activities 
 Anne Jones og Aase Lundgaard gjennomgikk sin presentasjon. Det forventes 

et diskusjonsnotat i 2008. Prosjektet har ikke gått fort fremover, og det kritiske 
spørsmålet om reserver skal balanseføres, og til hvilken verdi, er ikke blitt 
besvart. En mellomløsning med noteopplysninger har vært diskutert i 
prosjektgruppen, men IASB staff har sagt at dette er en løsning de ikke vil 
anbefale. RSS ønsker at norske synspunkt skal avklares med RSS når man 
kommer til det punktet at viktige veivalg i prosjektet skal tas. 

 
 

Referat ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 31. januar 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 28. januar 2008 kl 14:00 - 18.30 hos PwC, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Peggy Berner, Karina Vasstveit 

Hestås, Kirsten L. Jacobsen, Signe Moen og Kjell Ove Røsok. 
 
Forfall:  Ingrid Farstad, og Hanne Opsahl.  
 
Dessuten møtte: Espen Knudsen fra 15.00, Siw-Mette Thomassen, Harald 

Brandsås fra 15.30 og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 17.12.2007 ble godkjent, etter at det foretas en endring 
under sak 2, tredje avsnitt. Teksten som lød slik: ”Det synes å være enighet 
om at det i NRS’ fremtidige arbeid, på grunn av utviklingen internasjonalt og 
ressurssituasjonen, vil være nødvendig med en sterkere vektlegging av 
tilnærming til IFRS.” erstattes med denne: ”Flere ga uttrykk for at det i NRS’ 
fremtidige arbeid, på grunn av utviklingen internasjonalt og ressurssituasjonen, 
vil være nødvendig med en sterkere vektlegging av tilnærming til IFRS enn det 
som framgår av dagens konkretisering av strategien.” 
 
 
 

Sak 2:  Orientering om RSS – ny sammensetning 
Oddbjørn Sættem har trukket seg som RSS-medlem av helsemessige 
årsaker. Stiftelsesstyret jobber med å skaffe en erstatter, samt et nytt medlem. 
 
 

 
Sak 3: Fagutvalg IFRS 

 
Erlend Kvaal la fram en skriftlig oversikt som viste de høringssakene 
fagutvalget har avgitt høringssvar på i 2007, samt frammøtestatistikk for 
medlemmene.  
 
Fagutvalget har konsentrert seg om å avgi høringssvar til IASB, og har 
foreløpig ikke prioritert å avgi høringssvar til EFRAG. Det har også hatt innlegg 
på de to siste regnskapskonferansene om norsk IFRS-praksis.  
 
Etter vedtektene skal fagutvalget være saksforberedende organ til RSS, men 
det har i praksis vært aksept for at fagutvalget har hatt en mer selvstendig 
rolle. Dette skyldes at bruk av et to-kammer-system i saksbehandlingen anses 
å være for ressurskrevende. De fleste utkast til høringssvar har vært sirkulert 
på mail til medlemmene av RSS, med mulighet for å komme med innspill. 
Arbeidet med høringssvarene om IFRS SME og rammeverket har vært direkte 
underlagt RSS.  
 
Fagutvalg IFRS har for tiden denne sammensetningen: 
Erlend Kvaal (leder), BI 
Jan Aastveit, KPMG 
Kjell-Arild Høyum, Deloitte 
Steinar S. Kvifte, Ernst & Young 
Didrik Thrane-Nielsen, PwC 
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Lars Inge Pettersen, Petroleum Geo-Services 
 
Utvidelser av fagutvalget ble diskutert. Selv om rollen til fagutvalget kan 
endres som en følge av strategiprosessen som pågår, anser RSS tiden moden 
for en utvidelse. Det anses blant annet å være behov for flere representanter 
fra næringslivet. Fire personer ble diskutert som aktuelle. Elisabet Sulen og 
Erlend Kvaal følger opp disse. De skal gjøres oppmerksomme på 
strategiprosessen som pågår. 
 

 
Sak 4: Evaluering av arbeidet gjort siste to år  

Notat med forslag til evaluering utarbeidet av Harald Brandsaas, Erlend Kvaal 
og Elisabet Sulen ble fremlagt og gjennomgått. RSS sluttet seg til hovedlinjene 
i evalueringen og hovedtrekkene i hvilken retning dette angir for den videre 
strategidiskusjonen. Evalueringsnotatet skal være et vedlegg til strateginotatet 
til Stiftelsesstyret. Konklusjonsdelen i notatet har mer sammenheng med den 
etterfølgende strategidiskusjonen enn evalueringen av arbeidet som er gjort. I 
utarbeidingen av strateginotatet blir det vurdert om konklusjonsdelen skal 
innarbeides/flyttes over til strateginotatet.  
Det framkom ikke innvendinger mot notatets konklusjoner hva angår 
strategien for standardarbeidet i RSS. Konklusjonen er at det har vært lagt ned 
stor innsats med magert resultat. Som mulige grunner for det magre resultatet, 
trekker notatet fram at strategien med å skrive prinsippbaserte standarder fra 
grunnen av vurderes som krevende, at ambisjonene i strategien har vært 
innbyrdes lite forenlige og at det har vært noe uklart hvor sterkt samsvar med 
IFRS skal vektlegges. 
 
Andre innspill i møtet var at det bør framkomme at høringsutkastet om 
finansielle eiendeler og gjeld ikke er en fullstendig standard på området, og at 
det er bidratt til to forskrifter om forenklet IFRS i perioden. Det ble også hevdet 
at siste linje i avsnittet om omorganiseringer bør snus.  
  

Sak 5: Strategi 
Som nevnt under punkt 4, framkom det ikke innvendinger mot 
evalueringsnotatets konklusjoner knyttet til strategien for standardarbeidet. Det 
foreligger derfor et behov for å endre strategien. Et mer praktisk orientert 
standardarbeid, med siktemål på å gi nyttig veiledning til de regnskapspliktige, 
ble foreslått som utgangspunkt for strategien.. Det er mulig at det må 
fokuseres mer på IFRS-tilpasninger også på kort sikt enn det som ligger i 
dagens konkretisering av strategien. Kompleksiteten og det uhensiktsmessige 
i flere forskjellige regelverk ble tatt opp som viktige momenter i forhold til 
vurderingen av strategi på både kort og lang sikt. 
 
En strategi for de neste årene der det fokuseres på oppdatering av de 
foreliggende standardene med utgangspunkt i de standardtekster som 
foreligger, synes å være en farbar vei. Løsninger som er innarbeidet som 
IFRS tilpasning, men hvor IFRS senere er endret, skal lukes ut. I tillegg bør 
det legges opp til å  undersøke hvilke andre endringer som må gjøres for å 
oppnå likhet med IFRS, og til sist foretas en vurdering av om forenklinger skal 
gjøres, både i forhold til eksisterende løsninger og i forhold til identifiserte 
IFRS-endringer. Det bør også vurderes om det er behov for standarder på 
områder som ikke er regulert av standarder i Norge, men der det foreligger en 
IFRS-standard. Ved en eventuell utarbeidelse av slike nye standarder, bør de 
løsninger som foreligger i utkastet til IFRS SME vurderes. 
 

Sak 6: Arbeidsplan 08 
 På helt kort sikt skal det arbeides med å oppdatere gjeldende standarder i tråd 

med forslag til strategi på noe lengre sikt. En fullstendig gjennomgang av 
arbeidsplanen settes på dagsorden til møtet 5. mars. I forkant av dette møtet 
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utarbeider Elisabet Sulen en oversikt over eksisterende standarder, med 
forslag til endrings-/oppdateringsbehov som utgangspunkt for den videre 
diskusjonen. RSS medlemmene sender alle innspill og forslag til Elisabet 
Sulen.  

 
Følgende arbeidsoppgaver ble satt opp og fordelt til møtet 5. mars:  

• Signe Moen fikk ansvaret for å utarbeide en skisse til problemstillinger, 
tidsplan og arbeidsgruppe for et prosjekt om inntektsføring.  

• Karina Vasstveit Hestås lager skisse til standard om avvikling og 
avhendelse 

• Standarden om finansielle eiendeler og forpliktelser er fra tidligere satt 
opp på agendaen til møtet 5. mars.   

 
 Prosjektet omorganiseringer ble drøftet. Det er stilt spørsmål om det er mulig å 

utarbeide en standard som det oppnås enighet om og som er i samsvar med 
regnskapsloven og forarbeidene til regnskapsloven. RSS ga uttrykk for at 
arbeidsgruppen for omorganiseringer skal vurdere om det er nødvendig å 
komme med et nytt høringsutkast eller veiledning, gitt at RSS har begrensede 
ressurser og må prioritere. Det ble også gitt uttrykk for at dette er et område 
hvor det er stort behov for retningslinjer og hvor dagens uavklarte situasjon og 
uensartede praksis er uheldig. Høringsutkastet eller veiledningen kan tenkes å 
være begrenset til utvalgte områder, for eksempel retningslinjer for hvordan 
nedstrøms overdragelser til en datter skal behandles. 
  
 

Sak 7: Virksomhetssammenslutninger 
 Det er nedlagt et betydelig arbeid i utarbeidingen av en ny og samlet standard 

for virksomhetssammenslutninger. Det foreligger utkast, men det gjenstår 
fortsatt mye arbeid, uten at det kan gjøres et sikkert anslag av dette. Et 
moment i vurderingen er at det på lang sikt antas å skje en overgang til IFRS-
SME og at det derfor er usikkerhet knyttet til hvor lang periode en ny standard 
får effekt. Et annet viktig aspekt er at en full omlegging av standardene, slik 
som det opprinnelig er lagt opp til, vil være krevende og innebære kostnader 
for de regnskapspliktige. Ut fra en kostnadsnytte-vurdering ble det derfor  
besluttet å foreta en vesentlig endring av prosjektet..  

 Prosjektet videreføres gjennom at den  kunnskapen som arbeidet så langt har 
resultert i benyttes i en gjennomgang og oppdatering av de eksisterende 
standardene om fusjon og konsernregnskap. IFRS-løsninger identifiseres, og 
det foretas en kostnad/nytte-vurdering av mulige forenklinger både av 
eksisterende løsninger og eventuelle nye IFRS-tilpasninger. Eventuelle 
uheldige forhold i eksisterende standarder skal også rettes opp. Peggy Berner 
har ansvaret for fusjonsstandarden, og Kirsten Jacobsen for 
konsernstandarden. 

 
Sak 8: Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 RSS har fått henvendelse om prosjektsekretæren kan skrive en artikkel om 

høringsutkastet til et tidsskrift. Gjeldende retningslinjer ble bestemt videreført. 
Dette innebærer at det ikke kan gis informasjon om eller henvisning til 
konklusjoner som ventes å bli trukket før NRS har fattet vedtak. Unntak kan 
avtales i spesielle situasjoner, hvor NRS egen regnskapskonferanse er et slikt 
unntak. Den som deltar i et prosjekt i NRS kan gi uttrykk for egne synspunkter 
i artikler og lignende. Artikkelen er i etterkant av møtet omarbeidet i samsvar 
med de gjeldende retningslinjene.  . 

 
 Til neste møte skal det foreligge en eksempelsamling fra arbeidsgruppen 

sammen med oppdatert utkast til høringsutkast. RSS ønsker å sende ut 
eksempelsamlingen sammen med høringsutkastet. Eksemplene bør være 
innenfor de områder der det foreslås å stramme inn dagens praksis, og 



 
 

4

demonstrere effektene av forslagene. De bør omfatte sikring og en illustrasjon 
av amortisert kost. 

 
 Arbeidsgruppen har problemer med å se på en valutatermin som en 

pengepost. RSS vil vurdere det utkast som blir fremlagt fra arbeidsgruppen og 
foreta de endringer som eventuelt vurderes som nødvendige.  

 
Sak 9: Konsernregnskap 
 Saken ble behandlet sammen med sak 7 virksomhetssammenslutninger.  
 

 
Referat ved 

Britt Torunn Hove  Start Microsoft Office Outlook.lnk



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 9. mars 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 5. mars 2008 kl 09:00 - 14.45 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Erlend Kvaal (til kl 13), Peggy Berner, Karina 

Vasstveit Hestås (til 13.30), Signe Moen, Hanne Opsahl og Kjell 
Ove Røsok. 

 
Forfall:  Ingrid Farstad og Kirsten L. Jacobsen.  
 
Dessuten møtte: Siw-Mette Thomassen (til 13.30), Harald Brandsås (til 13.30) og 

Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 28.01.2008 ble godkjent.  
 
Form og detaljeringsgrad for protokollen generelt ble diskutert. Det ble uttrykt 
ønske om noe mer detaljer enn det som har vært praksis under tidligere 
ledere, men samtidig noe mindre enn det som er gjort i protokollen fra 
28.01.2008. Detaljerte protokoller kan være nyttige for å huske hvorfor ulike 
konklusjoner er blitt trukket, men vil generelt kreve mer tid til utarbeidelse og 
vedtakelse.  
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Forslag til prioritering fra Elisabet Sulen og Erlend Kvaal ble brukt som 
grunnlag for diskusjonen. Forslaget til prioritering var gjort utifra viktighet og 
”gammelmodighet”. Prioritet 1 betyr i utgangspunktet at høringsutkast til 
endringer skal være klart til regnskapskonferansen i november 2008. Dette 
gjelder ikke NRS 15 A, NRS(F) Immaterielle eiendeler og NRS(HU) 
Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. Det framkom ikke 
innvendinger mot den foreslåtte prioriteringen. Det er/ble utpekt en ansvarlig 
for alle standarder med prioritet 1, med unntak av diskusjonsnotatet om miljø: 
 

Standard Navn Ansvarlig 
NRS 1 Varelager Hanne Opsahl 
NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader, 

korrigering av feil og virkning av 
prinsippendringer og estimatendringer 

Hanne Opsahl 

NRS 9 Fusjon Peggy Berner 
NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet Karina Vasstveit Hestås 
NRS 15 A Aksjebasert betaling Karina Vasstveit Hestås 
NRS (F) Konsernregnskap Kirsten Jacobsen 
NRS (F) Immaterielle eiendeler Kirsten Jacobsen 
NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler Erlend Kvaal 
NRS (HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk 

valuta 
Kjell-Ove Røsok 

NRS (HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser Kjell-Ove Røsok 
NRS (D) Regnskapsføring av inntekt Signe Moen 
NRS (D) Rapportering av miljøutgifter og andre 

miljøforhold 
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For NRS 15 A Aksjebasert betaling er det jobben med å utvikle norske 
forenklede notekrav som har prioritet 1. For NRS(F) Immaterielle eiendeler er 
det eliminering av feil i forhold til regnskapsloven slik den er i dag som har 
prioritet 1, samt utarbeidelse av en tiltaksplan for resten av jobben.  For 
NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta må det vurderes om 
det er realistisk å ha et nytt høringsutkast klart til november, noe som ble lovet 
i statusrapporten for 2007. Her vil det trolig ikke være hensiktsmessig å ta 
utgangspunkt i det høringsutkastet som foreligger i jobben med å lage et nytt. 
Foreliggende høringsutkast er basert på IAS 21 slik denne var før IASBs 
forbedringsprosjekt. Eksisterende IAS 21 ble endret mye gjennom 
forbedringsprosjektet.  
 
Signe Moen fikk i tillegg ansvaret for forenklet IFRS, og Hanne Opsahl for 
NRS 8. Disse produktene må det hele tiden holdes øye med, og det vil kunne 
være behov for endringer i forskriften og NRS 8 dersom det gjøres endringer i 
standardene. Det bør også utnevnes en ansvarlig for NRS (V) Anvendelse av 
IFRS-løsninger innenfor GRS. 
 
Det ble vedtatt at punktene med omtale av IAS og US GAAP skal tas ut av alle 
standarder, i tillegg all annen IAS-omtale som måtte finnes ellers i 
standardene. Sekretariatet legger fram forslag til hvordan dette i så fall blir 
seende ut til neste møte for de standarder som ikke har prioritet 1. Disse vil bli 
gjennomgått av de prosjektansvarlige. 
 
Til neste møte 21. april utarbeider Hanne Opsahl et kort notat om hva hun 
mener må endres i NRS 1 og NRS 5. Erlend Kvaal gjør det samme for NRS 
(F) Nedskrivning. RSS ønsker ikke å endre strukturen i de eksisterende 
standardene. 
 
Sekretariatet følger opp med Espen Knudsen hvilke muligheter som foreligger 
for videre håndtering av NRS(D) Rapportering av miljøutgifter og andre 
miljøforhold. RSS har ikke nødvendig ekspertkompetanse på området 
miljørapportering. 
 
Sekretariatet spør Vidar Nilsen om han på vegne av NRS kan ta seg av 
overvåkningen av pensjonsområdet, og gi tilbakemelding dersom behov for 
endringer identifiseres. 
 
I punkt 5 annet avsnitt i protokollen fra møtet 28.01.2008 gis det retningslinjer 
for hvordan jobben med å forbedre standardene skal gjøres. E-post fra Peggy 
Berner til Elisabet Sulen av 04.03.08 konkretiseres disse retningslinjene 
ytterlige. Punktene fra e-posten vil bli tatt inn på slutten av arbeidsplanen, og 
vil bli diskutert under punktet om arbeidsplanen på neste møte. 
 Arbeidsplanen skal være et fast punkt på sakslista for framtidige møter. 
 

 
Sak 3: Finansielle eiendeler og forpliktelser 

Utkast til standard fra arbeidsgruppen v/ Kjell-Ove Røsok ble gjennomgått 
punkt for punkt. Oppdatert utkast skal være RSS i hende i slutten av mars. 
RSS-medlemmene skal så ha fem arbeidsdager på seg til å gi 
tilbakemeldinger på utkastet. Typen tilbakemelding avgjør om utkastet skal 
behandles på nytt i møtet 21. april, eller om det kan sendes på høring uten ny 
møtebehandling. Sekretariatet utarbeider forslag til høringsbrev som sendes 
RSS-medlemmene for tilbakemelding sammen med det nye standardutkastet, 
også her er det en tilbakemeldingsfrist på fem arbeidsdager. 
 
Pkt 4: Det ble hevdet at preferanseaksjer kanskje ikke er noe som forekommer 
hyppig for målgruppen, og at dette derfor kan tas ut av eksempel d). I stedet 
tas grunnfondsbevis og andeler inn. I punkt  e) settes ordet derivater fremst i 
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setningen, og (derivater) fjernes derfor. I tillegg skal karakteristika ved et 
derivat beskrives. 
 
Pkt 5: Setningen deles i to. 
 
Pkt 7: Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap tas inn som eksempel på 
finansielle instrumenter som er eksplisitt dekket av andre standarder.  
 
Pkt 8: Nåværende tekst erstattes med en referanse til NRS 8. NRS 8 må 
følgelig justeres. 
 
Pkt 9: Initiell erstattes med førstegangs. Regnskapsføring erstattes med 
innregning.  
 
Pkt 10: Siste og nestsiste setning bytter plass. 
 
Pkt 11: Teksten her skal bare omhandle anleggsmidler. Den delen av teksten 
som vedrører omløpsmidler, flyttes til punkt 14. 
 
Pkt 12: som er anleggsmiddel settes inn etter ord nummer to i første setning. 
og hensikt tas inn etter evne i siste setning. 
 
Pkt 13: Andre setning strykes. 
 
Pkt 14: som er omløpsmiddel settes inn etter ord nummer to. Omtalen av 
regnskapsloven § 5-2 fra punkt 11 tas inn i dette punktet. Kjell-Ove Røsok 
vurderer om § 5-8 skal gjengis. 
 
Pkt 15: Det må komme tydeligere fram hvilke alternativ den regnskapspliktige 
har, og det antatt viktigste av disse, ”vanlig kost”, skal omtales først. Det tas ut 
at valg mellom ”vanlig kost” og amortisert kost er et prinsippvalg. I stedet skal 
det sies at dette er et metodevalg som må gjøres konsistent. Ordet metode tas 
ut av siste setning. 
 
Pkt 16: balanseføring erstattes med innregning. 
 
Pkt 18: I og med at teksten i punktet ikke er noen måleregel, men en 
tilordningsregel, flyttes den til punkt 22. Kjell-Ove Røsok vurderer om teksten 
også skal skrives om, slik at det vil framgå at tilordningsregelen bare gjelder 
ved avhendelse.  
 
Pkt 21: Andre og tredje setning strykes. Første setning endres, slik at det 
framgår at finansielle derivater behandles etter regnskapslovens generelle 
vurderingsregler eller sikringsbestemmelsene i denne standarden. 
 
Pkt 23: Det ble forklart at det var en praktisk grunn for at det er en skal-regel 
om vurdering til virkelig verdi for valutaterminer, mens det er en kan-regel for 
andre valutaderivater, nemlig problemene med å måle virkelig verdi. RSS-
begrunnelsen for måling til virkelig verdi er at valutaterminer ses på som en 
pengepost, mens andre valutaderivater kan ses på som en pengepost. Andre 
setning skrives om, skal lyde slik: ”Andre valutaterminer kan regnskapsføres til 
virkelig verdi, forutsatt at dette gjøres konsistent”.  
 
Pkt 25: Ingen RSS-medlemmer mente at dette punktet er i strid med 
regnskapsloven § 4-1 (1) nr 5 omtalt i punkt 24. Likevel skrives tredje setning 
om, slik at ordet ”valg” fjernes. Det ble gitt uttrykk for at dersom en 
regnskapsprodusent lar være å utarbeide sikringsdokumentasjon, så er det 
ikke sikring i regnskapslovens forstand. Et standardkrav om at 
sikringsdokumentasjon skal forsøkes utarbeidet dersom en transaksjon er 
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inngått med sikringshensikt, mener man ville gi subjektive og manipulerbare 
løsninger. Det anses derfor mer hensiktsmessig å gi alle et valg. Det ble sagt 
at man ikke kan løse et problem i Norge som ikke er løst internasjonalt. 
 
Pkt 26: § 7-2 tas også inn. 
 
Pkt 27: Omtalen skal inn i prinsippnoten. 
 
Pkt 29: Setningen fornorskes, og skal lyde slik: ”Denne regnskapsstandarden 
gjelder regnskapsår som starter 1. januar 2009 eller senere.” 
 
Pkt 30: Det var enighet om at det som skal sies i punktet, er at 
sikringsbestemmelsene ikke skal anvendes retrospektivt, i motsetning til den 
øvrige reguleringen i standarden. 
 
A5 og A9: Ta ut svært, vurdere å ta ut effektivt også. 
 
Det framkom ingen forslag til andre materielle endringer i vedlegg A, og 
vedlegget ble ikke gått gjennom punkt for punkt. 
 
RSS ønsker ikke å regulere hvilken egenkapitalpost midlertidige føringer mot 
egenkapitalen ved kontantstrømsikring skal inngå i. 
 
RSS var klare på at de ville ha eksemplene som var utarbeidet til møtet ut 
sammen med høringsutkastet. Det skal klart framgå at disse ikke er en del av 
standardutkastet, en advarsel knyttet til generalisering av eksemplene skal inn 
i oversendelsesbrevet. 
 
Eventuelle detaljkommentarer til vedlegg A eller eksemplene sendes Kjell-Ove 
Røsok pr. e-post. 
 
 

Sak 4: Inntektsføring  
Signe Moen redegjorde for prosjektet. 
 
Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av: 
Signe Moen, PwC 
Asbjørn Leer, EY 
Jan Aastveit, KPMG 
Eivind Nilsen, PwC 
 
Deloitte vil i tillegg utnevne en person. NARF undersøker om de kan finne en 
produsent som er villig til å gå inn i arbeidsgruppen. BDO Noraudit vurderer 
om de også vil ha en person med i arbeidsgruppen. 
 
Gruppen ser for seg et prosjekt i faser over flere år. Det legges ikke opp til å 
foreta endringer i NRS(D) Regnskapsføring av inntekt, med mindre løsninger 
på de problemstillinger det ses nærmere på i prosjektet, skulle indikere at 
forhold omtalt i diskusjonsnotatet er feil. 
 
Til møtet 21. april vil arbeidsgruppen komme med en prioriteringsliste, de ser 
for seg at tre tema skal gjennomgås til november 2008. Aktuelle tema kan for 
eksempel være salg med flere elementer og inntektsføring under 
kostmetoden. Som omtalt under punkt 6, vil utvalgte tema innefor 
omorganisering legges inn i dette prosjektet. 
 
  

Sak 5: Avvikling og avhendelse 
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Saken ble av tidsmessige årsaker flyttet til møtet 21. april. I tillegg til de 
alternativer som er nevnt i notatet som forelå til dette møtet, bør det vurderes 
om en 12 A-løsning også kan være et alternativ. 
 
 

Sak 6: Omorganiseringer 
 Signe Moen gikk igjennom notat utarbeidet til møtet. Hun anbefaler at arbeidet 

med et nytt høringsutkast om omorganiseringer begraves. Bakgrunnen for 
dette er blant annet at dette er en problemstilling som nå er på IASBs agenda, 
og som forventes å finne sin løsning innenfor IFRS. Det anses ikke ønskelig å 
komme med en norsk regulering som da trolig vil få begrenset varighet. 
Bakgrunnen er også de selskapsrettslige problemstillinger som foreligger, 
problemene med å enes i fagmiljøet om hva transaksjonsprinsippet innebærer, 
og mulighetene for å kunne skifte regnskapsspråk for å få til den 
regnskapsføringen av omorganiseringer som man ønsker (under IFRS 
oppfattes det i mange tilfeller å være valgfrihet mellom kontinuitet og virkelig 
verdi, det samme gjelder i så fall under forenklet IFRS).  Hun foreslår at 
arbeidsgruppen skal vurdere regulering av nedstrøms overdragelser fra mor til 
datter, på grunn av at gjeldende praksis gir rom for illojale tilpasninger knyttet 
til utbytte og kan føre til en regnskapsføring som er i strid med 
transaksjonsprinsippet. Peggy Berner foreslo at problemstillingen legges inn 
under inntektsføringsprosjektet, noe som fikk tilslutning. Det bør også vurderes 
om inntektsføring av utbytte kan foretas i mor, når utbyttegrunnlaget er skapt 
gjennom sideveis omorganiseringer. 

 
 Det ble gitt synspunkter på at dette er en noe passiv holdning, men forslaget 

om å skrinlegge prosjektet fikk tilslutning fra de tilstedeværende. Det ble 
bestemt at Erlend Kvaal og Karina Vasstveit Hestås som hadde forlatt møtet 
på det tidspunktet denne saken ble behandlet, skulle kontaktes av 
sekretariatet for å høre deres syn på forslaget. 
  
 

Sak 7: Fagutvalg ideelle organisasjoner 
 Fagutvalget trenger en leder, som er medlem av RSS og som brenner for 

problemstillingene som blir behandlet i dette utvalget. Elisabet Sulen fortsetter 
midlertidig. Det er ikke vedtektsstridig av leder av RSS også er leder i et 
fagutvalg. 

 
 
Sak 8: Strategi 
 Elisabet Sulen orienterte fra møte i strategigruppen som Stiftelsesstyret har 

satt ned. Notatet Evaluering av RSS første to års virksomhet - utkast som ble 
gjennomgått i RSS-møtet 28. januar legges til grunn i det videre 
strategiarbeidet. Strategigruppen støtter arbeidsmetoden RSS legger opp til i 
det påbegynte arbeidet med gjennomgang av eksisterende standarder. 

 
 
Sak 9: Eventuelt 
 En eventuell regnskapskonferanse for 2008 ble diskutert. Det ble besluttet å 

skille IFRS og GRS. 11. november settes av for GRS, og dette blir en dag som 
skal fylles i samarbeid med Bokføringsstandardstyret. Det ble ikke satt av 
noen dato for IFRS, og heller ikke konkludert på om det her skal legges opp til 
en heldagskonferanse eller en kortere konferanse. Det vil være naturlig å 
omtale prosjekter som Fagutvalg IFRS jobber med, men konferansen kan ikke 
handle bare om dette. 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 22. april 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 21. april 2008 kl 09:00 - 15.00 hos PwC, Oslo. 

 
Til stede:  Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten L. 

Jacobsen (til 14.15), Signe Moen, Hanne Opsahl, Kjell Ove 
Røsok og André Tofteland. 

 
Forfall:  Peggy Berner og Ingrid Farstad.  
 
Dessuten møtte: Nina Servold Oppi, Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 5.mars ble godkjent, etter at det foretas følgende 
endringer i pkt. 2 og pkt. 6: 
 
Pkt. 2 siste avsnitt nest siste linje erstattes med følgende tekst: Punktene fra 
e-posten vil bli tatt inn på slutten av arbeidsplanen, og vil bli diskutert under 
punktet om arbeidsplanen på neste møte. 
 
Pkt. 6: ”i mange tilfeller” tas inn i setningen om valgfrihet mellom kontinuitet og 
virkelig verdi etter IFRS.  
 
Det ble gitt uttrykk for at gjengivelsen av det som skulle foretas av endringer 
under pkt. 3 var for detaljert. I liknende framtidige tilfeller ønsker man bare at 
begrunnede endringer skal framgå separat av protokollen.  
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Arbeidsplanen ble gjennomgått.  
 
André Tofteland tar over ansvaret for NRS(F) Immaterielle eiendeler. Det skal 
utarbeides et notat med vurdering av om den begrensede gjennomgangen 
med opprettinger i forhold til regnskapsloven som RSS ser for seg, er 
gjennomførbar.  
 
Arbeidsgruppa på valuta består foreløpig av Kjell-Ove Røsok, Kjell Arild 
Høyum, Svein Lyngroth og Didrik Thrane-Nielsen. Man forsøker også å få tak i 
en produsent som kan bidra, noe som erfaringsmessig ikke er lett.  
 
Espen Knudsen hadde gitt tilbakemelding på at det kan bli aktuelt å se 
nærmere på EU-kommisjonens miljørekommandasjon og krav til 
miljøinformasjon mv i årsberetningen under vignetten "bedriftenes 
samfunnsansvar”. Hva som vil skje rundt dette, vil trolig være mer avklart like 
før eller etter sommerferien. Som en følge av dette, anbefalte han RSS å 
avvente arbeidet med miljørapportering litt til.  
 
Det ble bestemt at det ikke skulle utnevnes noen egen prosjektansvarlig for 
NRS(V) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk. I det 
arbeidet som nå skjer, har alle et ansvar for å følge med på om det skjer ting 
som burde få innvirkning på denne veiledningen eller andre standarder. 
 
NRS(F) Opplysninger om nærstående parter ble gitt prioritet 2. Her er det 
tidligere sagt at noe bør gjøres med standarden, men dette ble utsatt i påvente 
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av behandlingen av lovforslaget om IFRS-plikt i selskapsregnskapet for 
selskaper som ikke er del av konsern og EU’s arbeid med nærstående parter. 
 
Dersom forslaget om at det skal gis opplysninger om diskriminering i 
årsberetningen blir vedtatt, må det følges opp om dette også bør medføre 
endringer i NRS 16. 
 
Vidar Nilsen har sagt ja til å på vegne av NRS foreta overvåkning av 
pensjonsområdet, og gi tilbakemelding dersom han identifiserer behov for 
endringer. 
 

 
Sak 3: Strategi 

Elisabet Sulen og Harald Brandsås orienterte om det arbeidet som har vært 
gjort i arbeidsgruppa etter forrige RSS-møte. Det er finformuleringer som 
gjenstår, før notatet kan oversendes til RSS. Notatet skal ferdigstilles så snart 
som mulig, og vil så bli sendt ut til RSS. Det vil være tema på neste møte i 
RSS 21. mai. Notatet skal behandles av stiftelsesstyret på årsmøtet 27. mai. 
 
 

Sak 4: NRS(HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser  
Kjell-Ove Røsok gikk igjennom de kommentarene fra RSS-medlemmene som 
han ikke hadde innarbeidet i dokumentet som forelå til møtet. For å få fram 
helt klart at transaksjonsutgifter skal balanseføres ved første gangs 
regnskapsføring, endres pkt. 10 siste setning, og skal etter endringen lyde slik: 
Verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet inkluderer direkte 
henførbare transaksjonsutgifter. 
 
Han redegjorde også for to ting som ikke var gjennomført av de beslutningene 
som var fattet av RSS i forrige møte. Ett av disse var at innregning skulle 
brukes i stedet for regnskapsføring. Denne endringen gjennomføres, i tråd 
med det som ble besluttet i forrige møte. 
 
Det ble fremmet innspill til endringer i standardutkastet og stilt spørsmål ved 
enkelte løsninger i utkastet i relasjon til regnskapsloven. Følgende endringer 
skal gjøres: 
 
Pkt. 16: Teksten endres i tråd med forslag fra Erlend Kvaal. Bakgrunnen for 
dette var at bruken av ordet tilbakebetaling ikke ble sett på som heldig. 
Pkt. 20: Teksten endres. Dette gjøres for å få fram at også regnskapsloven § 
5-8 kan være aktuell for finansielle derivater. 
A9: Ordet vesentlig tas inn som nytt ord nummer to i siste setning. Setningen 
slik den stod, harmonerte ikke så godt med at det ikke er krav om måling av 
sikringseffektivitet i høringsutkastet. Begrunnelsen for at det ikke foretas andre 
endringer nå, er at de forslag om andre endringer som ble diskutert, ikke ble 
ansett å være tilstrekkelig viktige til å utsette utsendelsen av høringsutkastet. 
 
Vedlegget gjennomgås på nytt for å sikre av ordet effektiv og ikke svært 
effektiv brukes om sikringsrelasjonen. Bokført skal også erstattes med 
balanseført. Språkvask for øvrig vil bli foretatt av sekretariatet når endelig 
utkast fra Kjell-Ove Røsok mottas. 
 
Høringsbrevet og høringsutkastet sendes ut så snart som mulig med 
høringsfrist 1. september. 
 
  

Sak 5: NRS 12 Avvikling og avhendelse 
Det var enighet om at utgangspunktet bør være å lage en standard som ikke 
stiller større krav enn dagens standard, som bare gjelder for store foretak. 
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Det var enighet om at det for målgruppen ikke er behov for særskilte regler for 
anleggsmiddel (eller avhendingsgrupper) holdt for salg, slik IFRS 5 har. 
Regelen der synes utviklet med utgangspunkt i behovet til kapitalmarkedet for 
informasjon som kan brukes i fastsettingen av framtidige kontantstrømmer. 
Kostnad-nytte-betrakninger legges til grunn for ikke å kreve dette i Norge, og 
dette skal framgå av et framtidig oversendelsesbrev. 
 
Standarden vil derfor omfatte virksomhet under avvikling og avviklet 
virksomhet. Hvor mye som skal til for at det foreligger virksomhet ble diskutert, 
herunder om det kunne være egnet å gi kvantitativ regulering. Dette ble ikke 
ansett som hensiktsmessig. Det synes å skulle mye til før noe ses på som en 
virksomhetsdel etter IFRS 5, jf. IFRS 5.31 og 32.  
 
Tidspunktet for når opplysningsplikt/plikt til egen klassifisering inntrer, ble også 
diskutert. Etter IFRS 5 inntrer den når en foretaksdel er avhendet, eller når 
den er klassifisert som holdt for salg. Holdt for salg-klassifisering skal skje når 
balanseført verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgstransaksjon heller 
enn ved fortsatt bruk. Dette er tilfelle når foretaksdelen er tilgjengelig for 
umiddelbart salg, og salget er svært sannsynlig. For at salget skal være svært 
sannsynlig, må blant annet relevant ledelsesnivå ha forpliktet seg til en plan 
om å selge foretaksdelen, og det må aktivt være truffet tiltak for å finne en 
kjøper og for å fullføre planen. Dagens NRS 12.13 krever at det er inngått 
bindende salgsavtale, eller at foretakets styre eller tilsvarende ledelsesorgan 
både har godkjent en plan om ikke å videreføre deler av virksomheten og 
bekjentgjort denne planen. Det ble også diskutert om det var behov for egen 
regulering av situasjonen der opplysningsplikt inntrer etter 31.12, men før 
regnskapet avlegges, eller om reguleringen i NRS 3.21 b er tilstrekkelig. 
 
Det var enighet om at det er behov for å nevne nedskrivningsproblematikken, 
gjerne på noe lignende måte som er gjort i NRS 12.17. 
 
Det ble diskutert om noteopplysninger er nok, eller om det skal kreves/tillates 
egen presentasjon i resultat og balanse. IFRS 5 krever egen presentasjon i 
resultat og balanse. De fleste mente at dersom det skulle foretas egen 
presentasjon i resultatet av gevinst/tap ved salg, burde dette skje som egen 
linje under drift. 
 
Dersom det velges separat presentasjon i resultat og balanse, ble det diskutert 
hva som skulle gjøres med sammenligningstallene. IFRS 5 krever 
omarbeidede sammenligningstall for resultatet, men ikke for balansen. Dette 
synes ikke hensiktsmessig for NRS, og det må vurderes om det skal gjøres 
avvik fra IFRS på dette punktet. 
 
Karina Vasstveit Hestås lager en systematisering av problemstillingene til 
neste møte, som skal inneholde IFRS-reguleringen for den aktuelle 
problemstillingen. 
 
Det ble diskutert om det var behov for en NRS 12 A i tillegg til en endret NRS 
12, eventuelt at det skal framgå av standarden at det er tillatt å bruke IFRS 5. 
Særlige behov gjorde at NRS 6 A og 15 A ble vedtatt, men man kunne ikke se 
tilsvarende særlige behov for denne standarden. Det ble diskutert om det 
likevel var ønskelig men en slik adgang. Konkludering på dette utsettes til 
neste behandling. 
 
 

Sak 6: NRS 1 og NRS 5 
 Notat utarbeidet av Hanne Opsahl ble gjennomgått. 
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 En omarbeiding til enhetlig format antas å være forholdsvis krevende. Ut fra 
en kostnads-/nyttevurdering legger RSS derfor opp til at standardene fortsatt 
vil ha forskjellige formater.   

 
 NRS 1 Varelager: 
 
 Pkt. 1: Standarden skal eksplisitt si at den også omfatter produksjonsmateriell. 

Hanne Opsahl vurderer nærmere om det skal presiseres at serieproduserte 
varer, herunder der produksjonen skjer langsiktig og etter kontrakt, er omfattet 
av NRS 1 (jf. NRS 2.7).  

 
 Pkt. 2: Det framkom ikke innvendinger mot notatets påstand om at 

”salgskostnader” i NRS 1 ikke nødvendigvis har samme faktiske innhold som 
”nødvendige utgifter for gjennomføring av salget” i IAS 2. Det ble foreslått å 
komplettere den norske formuleringen med IAS-formuleringen, og sagt at 
dette ville være en realitetsendring. RSS mente at IAS 2 ikke inkluderer faste 
kostnader som lagrings- og administrasjonsutgifter i ”nødvendige utgifter for 
gjennomføring av salget”.  Forslaget om klargjøring av hva nødvendige utgifter 
for gjennomføringen av salget omfatter, ble støttet.  

 
Pkt. 3: Etter endringen av IAS 23 vedtatt i mars 2007, krever IAS 23 at 
låneutgifter til kvalifiserende eiendeler skal balanseføres, enten disse er 
omløpsmidler eller anleggsmidler. Av BC6 framgår det imidlertid at dette av 
kostnad-nytte-hensyn ikke gjelder serieproduserte beholdninger, selv om det 
tar lang tid å få eiendelene klar for salg. RSS mener at ordlyden i 
regnskapsloven § 5-4 (3) ikke er til hinder for at NRS 1 kan endres, slik at det 
ikke kreves balanseføring av renter for varer med lang tilvirkningstid. For 
serieproduserte varer vil dette både være en IFRS-tilpasning og en forenkling. 
For andre varer vil det være en forenkling.  
 
Annet: RSS ønsker ikke å prioritere å gi rettledning for regnskaper avlagt etter 
funksjonsinndeling, men ønsker at det skal framgå klart av NRS 1 at den bare 
omhandler situasjonen med artsinndelt resultatregnskap.  

 
Hanne Opsahl vurderer om setningen om solgte varers kost skal tas ut 
av NRS 1.3.5. 

 
NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigeringer av feil og 
virkningen av prinsippendring og estimatendring: 
 
Pkt 1: RSS anser det som hensiktsmessig at ekstraordinære poster ikke 
skal brukes, i alle fall ikke for gruppen øvrige foretak. Dette er en 
oppfølging av strategien med IFRS-tilpasning. RSS støtter notatets 
vurdering av at regnskapsloven ikke er til hinder for at det innføres et 
forbud mot bruk av ekstraordinære poster. RSS mener at standarden, 
som IAS 1.85, bør si uttrykkelig at bruk av ekstraordinære poster ikke er 
tillatt, verken i resultatregnskapet eller notene. Reguleringen av andre 
poster bør være klar på at dette skal vises som egne linjer under drift 
og/eller finans, jf. regnskapsloven § 6-3 (1).  Det ble foreslått å kalle 
standarden spesifikasjon av særlige poster, korrigeringer av feil og 
virkningen av prinsippendringer og estimatendringer. 
 
Pkt 2: Begge metoder for håndtering av en forlengelse av 
avskrivningstiden skal være tillatt, og dette skal framgå av standarden. 
Det skal vurderes om det bør sies noe om nedskrivningsvurdering ved 
forkortelse av levetid. 
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Sak 7: NRS (F) Nedskrivning 
 Notat fra Erlend Kvaal ble gjennomgått.  
 
 Det ble en del diskusjon rundt konklusjonen i ballpunkt 1, der det antas at 

immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid ikke eksisterer innenfor 
GRS. Det var imidlertid enighet om at dersom de eksisterer, ønsker man ikke 
å innføre noe krav om årlig nedskrivningsvurdering, men at de vanlige 
nedskrivningsreglene skal følges. Dette gjøres av forenklingshensyn. Også 
IFRS SME foreslår denne forenklingen. 

 
 RSS mener at det heller ikke er nødvendig med årlig vurdering for ikke-

fullførte immaterielle eiendeler, fordi nedskrivningsindikatorene vurderes å ville 
fange opp et nedskrivningsbehov.  

 
 Alle andre forslag i notatet fikk tilslutning fra RSS, og det ble kommentert at 

oppbyggingen med sammenligning mot IFRS først, vurdering av mulige 
forenklinger etterpå, var en god konkretisering av den kortsiktige 
vedlikeholdsstrategien. 

 
 
Sak 8: Høringssaker pensjoner 
 RSS ga sin tilslutning til at pensjonsgruppa lager utkast til høringssvar på 

diskusjonsnotatene fra PAAinE og IASB. Vidar Nilsen har sagt seg villig til å 
lede arbeidet, og alle de ”gamle” medlemmene med unntak av Roar Hoff har 
svart ja til å bli med videre. Nina Servold Oppi blir med som observatør fra 
Kredittilsynet. To produsenter vil bli forespurt om å delta. 

 
 
Sak 9: Fjerning av internasjonal omtale i alle standarder 
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. 
 
 
Sak 10: Omorganiseringer 
 Brev fra Ernst & Young ble diskutert.  
 
 Erfaring tilsier at et nytt forsøk på å starte ut med et prinsipielt utgangspunkt 

vanskelig vil føre til at man kommer i mål med et nytt høringsutkast. Det var 
imidlertid enighet om at det er et område med behov for regulering. Derfor ble 
man enige om at det skal utarbeides brev til Finansdepartementet og de fem 
store revisjonsselskapene, ansvaret for dette ble tildelt leder og nestleder i 
samarbeid med sekretariatet. 

 
 Henvendelsen til Finansdepartementet vil være en henstilling om at 
skatteetaten ikke skal avgjøre spørsmålet om kontinuitet eller virkelig verdi er 
riktig å bruke regnskapsmessig, så lenge NRS oppfatter det som uklart hva 
god regnskapsskikk er. Det antas relevant å trekke inn mulighetene for skifte 
av regnskapsspråk, og de endrede utdelings- og skattekonsekvenser dette vil 
kunne ha.   
 
Henvendelsen til de store revisjonsselskapene vil stille krav om vilje til å inngå 
kompromisser for å komme fram til en løsning. Brevet skal også inneholde 
utkast til mandat med mål og saksgang for arbeidet med et høringsutkast om 
omorganiseringer. RSS ser for seg at målet er å lage regler for de hyppigst 
forekommende situasjonene, og at pragmatismen må rå for at det skal være 
mulig å få til noe her.  
 
 
Eventuelt  
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Harald Brandsås og Elisabet Sulen orienterte fra EFRAG-møtet de deltok på i 
april. De to fagsakene som var diskutert på møtet, var skillet mellom 
egenkapital og gjeld og performance reporting. 
 
Sekretariatet ser på muligheten for forbedringer av hjemmesiden, det ønskes 
mulighet for å få oversikt over alle NRS-utgivelsene, uten å klikke seg inn på 
endelige standarder, foreløpige standarder osv. 
 
Sakslisten for neste møte spikres så snart som mulig, slik at de forskjellige 
prosjektansvarlige får vite om det legges opp til behandling av deres sak 21. 
mai.  
 
Neste møte blir i Bergen 21. mai. Det legges opp til en middag kvelden før. 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. mai 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 21. mai 2008 kl 09:00 - 15.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen (på telefon), Erlend Kvaal, Peggy Berner, Karina 

Vasstveit Hestås, Kirsten L. Jacobsen, Signe Moen, Hanne 
Opsahl (til kl. 12.15), Kjell Ove Røsok (på telefon) og André 
Tofteland (til kl. 13.15). 

 
Forfall:  Ingrid Farstad.  
 
Dessuten møtte: Jan Aastveit (sak 5), Espen Knudsen, Harald Brandsås og Britt 

Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 21.april ble godkjent, etter at det foretas følgende 
endringer i sak 2, sak 4 og sak 10: 
 
Sak 2:Siste setning i tredje avsnitt strykes. 
Sak 4:Første setning i tredje avsnitt erstattes med denne setningen: 
Det ble fremmet innspill til endringer i standardutkastet og stilt spørsmål ved 
enkelte løsninger i utkastet i relasjon til regnskapsloven. 
Sak 10: Første setning i tredje avsnitt skal lyde slik: 
Henvendelsen til Finansdepartementet vil være en henstilling om at 
skatteetaten ikke skal avgjøre spørsmålet om kontinuitet eller virkelig verdi er 
riktig å bruke regnskapsmessig, så lenge NRS oppfatter det som uklart hva 
god regnskapsskikk er.  
 
Det ble gitt uttrykk for et ønske om en ny diskusjon om form og innhold for 
protokollene, herunder om det er behov for både protokoll og referat på et 
framtidig møte.  
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Arbeidsplanen ble ikke gjennomgått. 
  

 
Sak 3: Strategi 

Elisabet Sulen redegjorde for de realitetsendringer som er foreslått i 
strateginotatet. Disse er hovedsakelig knyttet til pkt. 28-30 om 
regnskapsstandarder for gruppen øvrige foretak og pkt. 46-49 om endret 
stilling for FU IFRS. Notatet skal behandles av Stiftelsesstyret på årsmøtet 27. 
mai. 
 
De endringsforslag som RSS var enige om, innarbeides i notatet, og 
oversendes Stiftelsesstyret. Hovedbudskapet i pkt. 28-30 og pkt. 46-49 fikk 
tilslutning fra RSS, etter at siste linje i pkt. 29 strykes og etter at pkt. 46 får 
følgende ordlyd: Fagorgan IFRS søker å påvirke utviklingen av IFRS og bedre 
forståelsen av IFRS på norske forhold. RSS mente at Stiftelsesstyret også bør 
diskutere om leder i RSS skal ha møterett/møteplikt/stemmerett i Fagorgan 
IFRS. 
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I et framtidig møte må det tas stilling til hvilket organ som skal ha ansvaret for 
forenklet IFRS og IFRS SME. 
 
 

Sak 4: Omorganiseringer  
Utkastet til brev til Finansdepartementet: 
Sekretariatet, leder og nestleder fikk i oppdrag å utarbeide et nytt utkast til 
brev på bakgrunn av de innspill som kom i møtet. Dette utkastet sendes ut på 
e-post til medlemmene med en kort tilbakemeldingsfrist for å komme med 
kommentarer. 
 
Første avsnitt andre setning endres, slik at det ikke sies noen om at man har 
lyktes med presiseringen av innholdet av transaksjonsprinsippet. Bakgrunnen 
for dette var redselen for å gi inntrykk av at innenfor fusjon og fisjon er 
tolkningen av transaksjonsprinsippet nå uproblematisk. 
 
I andre avsnitt skal det forklares hvorfor presiseringen av 
transaksjonsprinsippet har vært så vanskelig for omorganiseringer.  
 
Femte avsnitt skal endres ved at det ikke henvises til én bestemt sak. Alle 
representantene undersøker i sine selskap om det har vært saker der 
ligningsmyndighetene har underkjent selskapets vurdering av om 
omorganiseringen skal gå til kontinuitet eller virkelig verdi. Frist for 
tilbakemelding til sekretariatet er fredag 30. mai.  
 
Sjette avsnitt skrives om (snus). 
 
Utkastet til brev til de store revisjonsfirmaene: 
Sekretariatet, leder og nestleder fikk i oppdrag å utarbeide et nytt utkast til 
brev på bakgrunn av de innspill som kom i møtet. Medlemmene sender inn 
ytterligere skriftlige kommentarer til sekretariatet innen 28. mai. Nytt utkast til 
brev sendes så RSS-medlemmene med en kort kommentarfrist. 
 
Flertallet vedtok at brevets punkt to, siste ballpunkt skal endres, slik at ingen 
på forhånd skal bindes opp til å stemme på en bestemt måte etter 
høringsrunden. Revisjonsselskapene utnevner ett medlem hver til 
arbeidsgruppen som vil være en frittstående arbeidsgruppe og ikke en 
arbeidsgruppe under RSS. Deltakerne behøver ikke å være medlemmer av 
RSS. Leder eller nestleder RSS blir ikke del av arbeidsgruppen.  
 
Brevet endres til å fokusere på at det er usikkerhet rundt hva som er riktig 
løsning som er problemet, ikke den uensartede praksisen som sådan.   
 
  

Sak 5: NRS 9 Fusjon 
Jan Aastveit presenterte informasjons- og diskusjonspunkter fra 
arbeidsgruppen, og det ble en diskusjon rundt de ulike diskusjonspunktene og 
de retningslinjene for arbeidet som framgikk av oversendelsesbrevet.  
 
RSS mente at det er behov for selskapsrettslig rettledning også i en framtidig 
NRS 9, men det ble gitt uttrykk for at arbeidsgruppen står fritt til å flytte denne 
over i et appendiks/anvendelsestillegg dersom den mener at dette er 
hensiktsmessig, og det anses å være en overkommelig jobb. 
 
Arbeidsgruppen kan gjerne diskutere selskapsrettslige spørsmål med 
eksperter på selskapsrett underveis i arbeidet, men NRS vil ikke bruke tid og 
ressurser på en totalgjennomgang på det nåværende tidspunkt. 
Arbeidsgruppen skal identifisere de konkrete områdene der det kan være tvil 
om de selskapsrettslige fortolkningene som er foretatt. 
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Det ble foreslått at det i høringsrunden aktivt skal søkes høringssvar fra det 
juridiske miljøet, for eksempel fra Advokatforeningens arbeidsgruppe på 
selskapsrett. På et senere tidspunkt kunne det også være interessant å høre 
hvilke selskapsrettslige løsninger i NRS 9 som enkelte i det juridiske miljø 
oppfatter som problematiske. 
 
RSS mente at det bør kunne ses hen til IFRS SME i arbeidene som gjøres nå, 
men det erkjennes at det nok i mange tilfeller kan være vanskelig å forutse 
hva som blir den endelige løsningen der innenfor mange områder. 
 
Områdene der dagens NRS 9 henviser til NRS(F) Konsernregnskap ble ikke 
gjennomgått. Konsernarbeidsgruppen vil ha sitt første møte etter at 
virksomhetssammenslutningsprosjektet ble skrinlagt i slutten av mai. Etter at 
også denne gruppen har påbegynt arbeidet, vil gruppene koordinere sine 
arbeider, og det legges opp til fellsmøter for diskusjon av problemstillinger som 
er felles for de to arbeidsgruppene. 
 
RSS uttrykte støtte til at NRS 9 fortsatt skal være standarden som regulerer 
alle fusjoner, enten overdragende foretak har virksomhet eller ikke. For 
skattegoodwill har arbeidsgruppen fullmakt til å foreslå en enkel løsning. Det 
ble gitt uttrykk for at det ble gjort en vurdering av problemet av den gamle 
konsernarbeidsgruppen, og at RSS trenger argumenter for å gå bort fra den 
beslutningen som ble tatt om at elementet av praktiske grunner kan behandles 
som goodwill også i de tilfeller virksomhet ikke er overført. 
 
RSS ønsker ikke at IFRS-tilpasning gjøres gjennom ren henvisning til IFRS 3, 
men vil at både forenklinger og IFRS-tilpasninger bygges inn i NRS 9. 
 
Reguleringen av omorganisering med uendret eierskap, som representerer et 
avvik fra IFRS, skal beholdes.  
 
Arbeidsgruppen står fritt til å velge direkte eller indirekte regulering av 
omvendt fusjon. Det viktige er at opplagte omvendte fusjoner bør reguleres. 
 
Det var enighet om at eventuell regnskapsføring av utsatt skatt ved 
konsernfusjon skal reguleres i skattestandarden. Det var ulike syn på om 
arbeidsgruppen selv skal stå fritt til å vurdere om de skal foreslå endringer i 
skattestandarden nå, eller om dette er noe de må gjøre som del av 
fusjonsprosjektet.  
 
Det framkom noe skepsis til forslaget om krav om konsernkontinuitet kun i 
mor-datter-fusjon der dette fører til at konsernet i Norge forsvinner. 
 
Det ble gitt uttrykk for at RSS trenger å bli presentert for fordeler og ulemper 
forbundet med forslaget om at fusjonsutgifter eksklusiv emisjonsutgifter skal 
resultatføres. Forslaget om at gjennomføringstidspunktet er hovedreglen, men 
at avtaletidspunktet fremdeles kan brukes, fikk støtte.  
 
RSS ga uttrykk for en viss skepsis til arbeidsgruppens forslag til tydeliggjøring 
av hva kontinuitet innebærer. Det ble gitt uttrykk for at ”as if”-betraktningen ble 
ansett for mer tungvindt i de fleste tilfeller enn synet på kontinuitet som en 
regel for verdimåling. 
 
Fremdriftsplanen ble bifalt. Det er ikke sikkert at konsernarbeidsgruppen kan 
klare den samme tidsplanen.  
  
 

Sak 6: NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet 
 Saken utsettes til neste møte. 
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Sak 7: Inntektsføring 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 8: NRS(F) Immaterielle eiendeler 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 9: Fjerning av internasjonal omtale i alle standarder 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 10: Eventuelt 
 Forskrift om frivillig virksomhet
 I dennes kapittel 6 er det foreslått regulering av regnskapene til organisasjoner 

som frivillig avlegger regnskap. NRS er positive til at det utarbeides 
retningslinjer, men oppfatter det som vanskelig å få tak i hva som ligger i disse 
retningslinjene, som er utarbeidet uten kjennskap til den foreløpige 
regnskapsstandarden om god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. NRS 
ved fagutvalg Ideelle organisasjoner vil i høringen tilby seg å utarbeide 
forskriftsbestemmelser til kapittel 6. Høringsfristen er 14. juni. Utkast til 
høringssvar vil bli sendt til RSS på e-post. 

 
 Regnskapskonferansen/Bokføringsdagen 

 Den var avtalt til 11. november, men som en følge av at BI likevel ikke kunne 
stille lokale til disposisjon denne dagen, flyttes den til 12. november. Dette skal 
publiseres på hjemmesiden, og det vil bli sendt e-post til alle deltakere på 
fjorårets Bokføringsdag og Regnskapskonferanse. 

 
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. juni 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. juni 2008 kl 09:00 - 15.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Peggy Berner, Karina Vasstveit 

Hestås, Kirsten L. Jacobsen (til kl 14.30), Signe Moen, Hanne 
Opsahl, Kjell Ove Røsok og André Tofteland. 

 
Forfall:  Ingrid Farstad.  
 
Dessuten møtte: Siw-Mette Thomassen og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 21.mai ble godkjent, etter at følgende setning tas inn 
som ny andre setning i sak 5, tredje avsnitt: 
 
Arbeidsgruppen skal identifisere de konkrete områdene der det kan være tvil 
om de selskapsrettslige fortolkningene som er foretatt. 
 
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Arbeidsplanen ble ikke gjennomgått i detalj, men arbeidsform ble diskutert.  
 
Hanne Opsahl orienterte kort om arbeidet med årets oppdatering av NRS 8. 
 
Elisabet Sulen fortalte om fagutvalg ideelle organisasjoners problemer med 
NRS 4, og ønsket om at denne ble prioritert høyere opp på agendaen til RSS. 
Det ble ikke ansett mulig å prioritere denne opp.    
  

 
Sak 3: Omorganiseringer  

Utkastet til brev til Finansdepartementet: 
Det var flertall for å sende et brev som forklarer at i dagens situasjon kan én 
problemstilling løses på ulike måter, uten at det bes om at departementet gjør 
noe i forhold til ligningsmyndighetene.  
 
Sekretariatet fikk i oppdrag å lage nytt utkast til brev basert på 
endringsønskene som framkom i møtet. Det nye utkastet sirkuleres på e-post 
for kommentarer fra RSS-medlemmene. 
 
 
Utkastet til brev til de store revisjonsfirmaene: 
Det ble besluttet at RSS sender et brev til de store revisjonsfirmaene som 
lages med utgangspunkt i første side i det utkastet som forelå til dagens møte. 
Anmodningen om at disse store revisjonsfirmaene skal lage utkast til nytt 
høringsutkast om omorganiseringer skal også forklare hvorfor akkurat disse 
blir bedt om å gjøre jobben. I tillegg skal det klart framgå hva RSS vil gjøre 
med et slikt eventuelt utkast til høringsutkast. 
 
Sekretariatet, Signe Moen og Kirsten Jacobsen fikk ansvar for å utarbeide 
utkast til brev. Sannsynligvis vil dette ikke bli gjort før i august. Det nye 
utkastet sirkuleres på e-post for kommentarer fra RSS-medlemmene.  
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Det ble gitt uttrykk for et ønske om at DnR skal stille sekretær til 
arbeidsgruppen. RSS anser dette for et forhold som må avklares mellom de 
store revisjonsfirmaene og DnR.  
 
  
 

Sak 4: NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet 
 Karina Vasstveit Hestås gikk igjennom excel-oversikten som viste ulike 
situasjoners løsning i IFRS 5 og forslag til løsning i den norske standarden. 
Deretter ble utkastet til standard gjennomgått.  
 
Det var flertall for at standarden også skal regulere vesentlige enkelteiendeler. 
I det framtidige høringsbrevet skal det stilles spørsmål om høringsinstansenes 
syn på dette.  
 
I punkt 9 skal det tydelig framgå at RSS mener tre alternativ er tillatt for 
sammenligningstall: 
- ikke reklassifisering i verken resultat eller balanse 
- reklassifisering i resultat for alle perioder, i balansen fra kriterier inntrer 

(IFRS-løsning)  
- reklassifisering i både resultat og balanse for alle perioder 

 
Karina Vasstveit Hestås foretar en begrepsgjennomgang, oppdaterer med 
forslag til språklige innspill som kom i møtet og oppdaterer som en følge av 
beslutningene nevnt over. Utkastet til standard skal behandles i møtet 26. 
september. Det legges opp til en utsendelse av oppdatert utkast på e-post 
med en frist for tilbakemelding når det gjelder språklige ting i god tid før dette 
møtet. 

 
 

Sak 5: Konsernregnskap 
 De prinsipielle spørsmålene reist i notatet som forelå til møtet ble gjennomgått. 
 
 Prinsipielt utgangspunkt 

RSS støttet arbeidsgruppens prinsipielle utgangspunkt, som er samordning 
med IFRS 3R og IAS 27 R. Det ble likevel gitt uttrykk for at arbeidsgruppen 
etter dette også må vurdere forenklinger. 

  
 Virkeområde 
 Virkeområdet fikk tilslutning, og det ble gitt uttrykk for at standarden trenger et 

nytt navn som reflekterer hva den faktisk omhandler. RSS mente imidlertid at 
det trolig ikke er nok å henvise til NRS(F) Investering i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet når det gjelder egenkapitalmetoden. Britt Torunn 
Hove sender Kirsten Jacobsen referat fra forrige møte den problemstillingen 
ble diskutert. 

 
 Begrepsbruk 
 RSS støtter språkvask av standarden i samsvar med IFRS-forskriften, men det 

ble gitt uttrykk for at dette ikke nødvendigvis må gjøres slavisk dersom dette 
medfører vanskelig tilgjengelig eller omstendelig språk. 

  
 Konsolideringsutelatelse 
 Det ble gitt uttrykk for at lovreguleringen av konsolideringsutelatelse som en 

følge av midlertidig eie sannsynligvis ble til som en følge av ønsket om IFRS-
tilpasning, men at midlertidig eie likevel ikke ble IFRS-løsningen. Signe Moen 
følger opp dette. 

 
 Kontrolltidspunkt eller avtaletidspunkt for fastsettelse av vederlag og allokering 

av kostpris 
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 Flertallet støtter bruk av kontrolltidspunktet, og ordinær bruk av vesentlighet. 
Det ble gitt uttrykk for at RSS kan revurdere dette når de ser hele 
standardutkastet skrevet ut og får mulighet til å lese alt i sammenheng. 

 
 100 % goodwill eller goodwill knyttet til majoritetens andel 
 RSS støtter ikke arbeidsgruppens forslag om krav om 100 % goodwill. Det ble 

gitt uttrykk for at reguleringen i Norge ikke bør være strengere enn etter IFRS, 
og at 100 % goodwill kan være en mer arbeidskrevende metode enn dagens 
metode dersom mindre enn 100 % kjøpes opp uten at det foreligger planer om 
ytterligere oppkjøp. Mot det siste ble det sagt at IFRS-valgene kunne gjøres 
pr. transaksjon, altså at valg av metode for regnskapsføring av goodwill ikke 
var valg av regnskapsprinsipp. RSS’ foreløpige vurdering er at både 100 % 
goodwill og goodwill bare på majoritetens andel som i GRS i dag skal være de 
to tillatte alternativene i Norge. Dette innebærer at IFRS-alternativet med 
innlåsning av goodwill ikke ønskes. 

 
 Betinget vederlag 
 RSS støtter arbeidsgruppens forslag, som innebærer at betinget vederlag skal 

regnskapsføres på kontrolltidspunktet til virkelig verdi og fortløpende vurderes 
hver balansedag med verdiendringer over resultatet. De fleste mente at dette 
ville gi bedre regnskaper, selv om det nok vil foreligge en misbruksrisiko. 

 
 Kirsten Jacobsen kontrollsjekker at måling til høyeste beløp av måling etter 

IAS 37 og initielt balanseført beløp virkelig betyr fortløpende vurdering, altså at 
ikke sannsynligheten for at det betingede vederlaget må overstige 50 % for at 
måling etter IAS 37 skal slå inn. 

 
 Resultatføring av transaksjonskostnader 
 Flertallet gikk inn for å beholde den norske reguleringen, der 

transaksjonskostnader balanseføres. Dette skyldes at resultatføring anses 
tvilsomt i forhold til regnskapsloven. Forøk på mer presis grensedragning 
mellom emisjonskostnader og øvrige transaksjonskostnader av fusjonsgruppa 
ble støttet. 

 
 Goodwillavskrivninger 
 RSS støtter synspunktet om at årlige avskrivninger anses enklere enn en årlig 

nedskrivningstest. 
 
 Tilordning 
 Flertallet støttet utgangspunktet om at ledelsens intensjoner skal hensyntas 

ved identifikasjon, men ikke ved måling. Det ble gitt uttrykk for skepsis til det 
praktiske i den umiddelbare nedskrivningen som vil kunne bli resultatet, og til 
om det for brukergruppen er praktisk å kreve markedsprising.  

 
 I virksomhetssammenslutningsprosjektet uttrykte RSS vilje til langt mer 

vidtrekkende forenklinger enn det arbeidsgruppen legger opp til. Erfaringen fra 
det prosjektet er at det var vanskelig å formulere de ønskede forenklingene, 
men arbeidsgruppen ble bedt om å prøve. 

 
 Goodwill ved kjøp av datterselskap uten virksomhet 
 Arbeidsgruppens forslag om at det skal være adgang til å oppføre goodwill 

tilsvarende differansen mellom utsatt skatt målt til nominell verdi og nåverdi er 
i tråd med tidligere vedtak i RSS. Forslaget om at ”utsatt skatt goodwill” skal 
inngå i ordinær avskrivningsvurdering ble også støttet. 

 
 Utsatt skatt – nåverdi eller nominell verdi 
 Flertallet støttet arbeidsgruppens forslag om at utsatt skatt knyttet til 

identifiserte merverdier kan føres til nåverdi, mens utsatt skatt fra 
overdragende foretak for øvrig føres til nominell verdi som et 3. alternativ. 
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 Sesongvariasjoner 
 RSS støtter arbeidsgruppens forslag om at sesongvariasjoner ikke skal 

hensyntas ved kostprisallokeringen. 
 
 Negativ goodwill 
 RSS mener at inntektsføring av negativ goodwill både vil være en IFRS-

tilpasning og en forenkling. Arbeidsgruppen bes derfor sjekke mot 
lovforarbeidene om en slik ny regel kan sies å være forenlig med 
regnskapsloven. 

 
 Avsetning for restrukturering i oppkjøpsanalysen 
 RSS støtter arbeidsgruppens forslag om å ikke tillate avsetninger for 

restrukturering i oppkjøpsanalysen. 
 
 Negativ minoritet 
 RSS støtter arbeidsgruppens forslag om at negativ minoritet skal 

balanseføres. 
 
 Tillatt alternativ metode ved trinnvise oppkjøp 
 RSS støtter forslaget om å fjerne alternativ metode for trinnvise kjøp. Å bare 

ha én metode anses som en forenkling, da vil man slippe dagens diskusjoner 
rundt grensetilfellene. 

 
 RSS ga ikke uttrykk for noe syn på om netto positive endringer i balanseført 

verdi på identifiserte eiendeler og gjeld mellom tidligere kjøp og 
konsernetableringstidspunktet skal føres mot egenkapitalen eller over 
resultatet. Arbeidsgruppen kommer tilbake med en beskrivelse av bakgrunnen 
for de ulike måtene å se dette på. Det samme gjelder behandlingen av utgang 
datterselskap. 

 
 Omvendt oppkjøp 
 RSS støtter arbeidsgruppens forslag, som innebærer at gjeldende krav 

videreføres, men at det ses nærmere på standardens ordlyd. 
 
 Aksjebasert avlønning 
 RSS er positive til at det ses nærmere på muligheten for regulering. 

Sannsynligvis må virkeområdet i NRS 15A endres. 
 
 Opsjonsordninger 
 RSS er positive til at det ses nærmere på muligheten for regulering, gjennom 

at det foretas en analyse av praksis. 
 
  
 
Sak 6: NRS(F) Immaterielle eiendeler 
 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 7: Fjerning av internasjonal omtale i alle standarder 
 Omtalen av internasjonal praksis fjernes ikke i de tilfeller den er en del av 

bakgrunnen for valget av de norske løsningene. Dette gjelder kommentar 2, 3, 
4, 6 og 12 i notatet som forelå til møtet. I NRS 11 Delårsrapportering mente 
RSS at hele punkt 17 kunne fjernes. Hva som skal gjøres med NRS(D) 
Regnskapsføring av finansielle instrumenter vil det bli tatt stilling til i møtet 26. 
september. Dersom dette ikke trekkes tilbake, må det vurderes hva som 
eventuelt skal fjernes av internasjonal omtale.  I NRS(F) Resultatskatt skal 
ikke internasjonal omtale i punkt 2.4 fjernes.   
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Sak 8: Program Regnskapskonferansen 
 Utkast til program skal diskuteres i møtet 1. september. 
 
 
Sak 9: Beramming av møtedatoer høsten 2008 
 Mandag 1. september kl 9-15 
 Fredag 26. september kl 9-14 
 Fredag 24. oktober kl 9-15 
 Torsdag 6. november kl 9-15 
 Torsdag 27. november kl 9-15 
 Torsdag 8. januar kl 12-18 med etterfølgende middag 
 
 Følgende saker skal behandles på møtet 1. september: 
 Program Regnskapskonferansen 
 Fusjon 
 Immaterielle eiendeler 
 NRS 1 og NRS 5 
 
 Følgende saker skal behandles på møtet 26. september: 
 Konsernregnskap 
 Nedskrivning 
 Avvikling og avhendelse 
 Inntektsføring 
 Finansielle eiendeler og forpliktelser 
  
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 11. september 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 1. september 2008 kl 09:00 - 15.00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Peggy Berner, Karina Vasstveit 

Hestås, Kirsten L. Jacobsen, Signe Moen og Hanne Opsahl. 
 
Forfall:  Ingrid Farstad, Kjell Ove Røsok og André Tofteland.  
 
Dessuten møtte: Jan Aastveit på sak 4, Tine Svae og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 19.juni ble godkjent, etter at følgende endringer foretas: 
Sak 2: Første avsnitt strykes, med unntak av første setning. 
Sak 7: 1. september endres til 26. september 
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Det ble ikke ansett for å være behov av en detaljgjennomgang av 
arbeidsplanen.  
  

 
Sak 3: Omorganiseringer  

Utkastet til brev til Finansdepartementet: 
Følgende setning tas inn i femte avsnitt som ny andre setning: 
”Det er ønskelig at skattemyndighetene er klar over dette.” 
Etter at denne justeringen er foretatt, skal brevet sendes. Det skal stiles til 
Skattedirektoratet, i tillegg til Finansdepartementet. 
 
 
Utkastet til brev til de store revisjonsfirmaene: 
Siste linje i fjerde avsnitt skal lyde slik: 
”Dersom arbeidsgruppen lykkes med å utarbeide et omforent forslag til 
høringsutkast, vil NRS sende dette høringsutkastet ut på ordinær høring.” 
 
Signe Moen skriver om første linje i tredje avsnitt.  
 
Etter at disse justeringene er foretatt, skal brevet sendes.  
 
 

Sak 4: NRS 9 Fusjon 
 Oversendelsesbrev og matrise utarbeidet av Peggy Berner ble gjennomgått. 
  

 Fusjonsgruppa og konserngruppa vil prøve å samarbeide om den struktur som 
velges i de to standardene. 
 
Om kontrolltidspunktet i utkastet er helt i samsvar med IFRS, ble ikke 
diskutert. 
 
RSS var enige i at selskapskontinuitet innføres som likestilt alternativ til 
konsernkontinuitet ved vertikale fusjoner i konsern i de tilfeller der det ikke har 
vært utarbeidet konsernregnskap. Har det vært utarbeidet konsernregnskap, 
synes det vanskelig å argumentere med kost/nytte for ikke å kreve bruk av 
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konsernverdiene i dette regnskapet i en etterfølgende vertikal fusjon. Siden 
RSS ikke følte seg sikre på at kostnader kan utelukkes, mente man at 
kostnad-nytte-vurderingen likevel skal framgå av standarden, slik at det vil 
være mulig å ende opp med bruk av selskapskontinuitet selv om det er avlagt 
konsernregnskap. 
 
Det ble etterlyst kriterier for å foreta den konkrete vurderingen av om en utgift 
er en emisjonsutgift eller en fusjonsutgift som standardutkastet krever. 
 
RSS støttet at ikke-vertikale fusjoner i konsern der begge selskapene er eid 
mer enn 90 % skal skje til selskapskontinuitet, og av det må vurderes konkret 
om fusjonen skal regnskapsføres til virkelig verdi eller selskapskontinuitet ved 
ikke-vertikale fusjoner under samme kontroll ved mindre enn 90 % eie. Det ble 
bedt om klargjøring av hva det skal legges vekt på i den konkrete vurderingen. 
Enkelte mente at konsernkontinuitet i søsterfusjoner er mye brukt i praksis, og 
stilte spørsmålstegn ved bakgrunnen for å fjerne dette alternativet. Spørsmål 
om høringsinstansenes syn på dette skal medtas i det fremtidige 
høringsbrevet.  
 
I kontinuitetsfusjoner mellom deleide døtre ble det tatt en tentativ beslutning 
om at kapitalutvidelsen skal regnskapsføres til kontinuitet, og det ble hevdet at 
det er dette som følger av gjeldende standard. I vertikale fusjoner med deleid 
datter ble det også tatt en tentativ beslutning om at kapitalutvidelsen skal 
regnskapsføres til kontinuitet, dette er en endring i forhold til gjeldende NRS 9 
punkt 4.4 første avsnitt. 
 
KPMG-uttalelsen skal beholdes i standarden, men det var enighet om at det er 
behov for en annen ordlyd enn i gjeldende standard for at regelen skal bli 
forstått.  
 
Hva innebærer kontinuitet (as-if eller regel om verdimåling), hvilke 
implikasjoner har dette for fastsettelse av gjennomføringstidspunkt. 
 
Det ble en kort diskusjon rundt andre innspill. Det ble trukket fram at 
omorganisering med uendret eierskap anses som en uheldig samleoverskrift 
for de to nåværende kontinuitetsgjennomskjæringsgrunnene, diskutert om 
identisk eiersammensetning som kontinuitetsgrunn skal beholdes og om 
virkeområdet bør endres med hensyn til fusjoner der man ikke tar hensyn til 
noe bytteforhold (for eksempel ved fusjon av borettslag). Det ble også 
diskutert om etablering av felles kontrollert virksomhet bør være del av 
standardens virkeområde eller om problemstillingen skal være utenfor 
virkeområdet, som i IFRS 3. Arbeidsgruppen skal forsøke å regulere dette, og 
det var enighet om at reguleringen skal være regnskapsføring til virkelig verdi. 
Det er et ønske om at arbeidsgruppen utarbeider tekstforslag til NRS(F) 
Resultatskatt om utsatt skatt/utsatt skattefordel ved konsernfusjon. Det ble 
påpekt at punkt 4.2.4 Tilordning av verdi på overdratte eiendeler og gjeld trolig 
ikke bør henvise til reglene i NRS(F) Konsernregnskap når det gjelder 
korrigering av tilordning. Dette er forsøkt tidligere, men ble endret til ordlyden i 
dagens standard som en følge av høringskommentarer fra 
Finansdepartementet og Foretaksregisteret knyttet til bruk av 
selskapsregnskapet som utbyttegrunnlag. Arbeidsgruppen legger til grunn at 
kontinuitet ikke bare er en regel om verdimåling, noe som påvirker hva som 
anses som gjennomføringstidspunkt og hva som skal være 
sammenligningstall. En del RSS-medlemmer er uenige i at 
kontinuitetsgjennomskjæring er mer enn en regel om verdimåling, og mente at 
selv om deres syn hadde vært lagt til grunn, ville det som i gjeldende standard 
være mulig å bruke 1.1 som gjennomføringstidspunkt i kontinuitetsfusjoner. 
 
Andre innspill sendes på e-post til Peggy Berner så snart som mulig.  
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Sak 5: NRS 1 Varelager 
 Punkt 4 Standard skal utgå, og i punkt 3 endres overskriften til for eksempel 

regnskapsføring av varelager. Relevant tekst fra punkt 4, slik som for 
eksempel teksten i punkt 4.4, flyttes over til punkt 3.  

 
 Virkeområdet utvides til også å omfatte reservedeler som er omløpsmidler. 

Innledingen utvides med å si at standarden ikke gjelder for små foretak. 
 
 Hanne Opsahl følger opp hva IAS 2 sier skal gjøres i perioder med stor 

lageroppbygning.  
 
 Hanne Opsahl følger opp behovet for endringer av tredje til femte setning i 

første avsnitt i punkt 3.2. Det ble særlig stilt spørsmålstegn ved fjerde setning, 
som sier at endringer i salgsverdien etter balansedagen er ny informasjon om 
forhold på balansedagen og fører til endringer i estimatet for virkelig verdi. 

 
 Punkt 3.5 endres, slik at det framgår eksplisitt at spesifikasjon av varelager i 

note gjøres dersom slik informasjon er vesentlig. 
 
 Hanne Opsahl gjør for øvrig de stykninger av tekst og språklige forbedringer 

som ble foreslått i møtet, og standarden sendes deretter på sirkulasjon på e-
post. 

 
  
 
Sak 6: NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader mv 
  Innledningspunktet skal ikke inneholde konklusjoner knyttet til det som skal 

behandles videre i standarden. Bruken av ordet ”ordinær” i hele standarden 
bør revurderes, siden motstykket ”ekstraordinær” ikke er del av standarden 
lenger. Det bør vurderes på egnet sted å forklare hvorfor standarden ikke 
tillater bruk av ekstraordinære poster, i og med at regnskapslovens 
oppstillingsplan har egen linje for disse postene etter ordinært resultat. 

 
 Punkt 2 omhandler bare norsk regnskapslov, slik at overskriften tilpasses 

dette. 
 
 Punkt 4 Standard skal utgå, og relevant tekst fra dette punktet flyttes over til 

punkt 3, som skal endre navn. Bruken av ordet ”poster” i første avsnitt i punkt 
3.1 bør revurderes.  

 
Hanne Opsahl gjør for øvrig de stykninger av tekst og språklige forbedringer 
som ble foreslått i møtet. Oppdatert standard sendes deretter på sirkulasjon 
på e-post. 

  
  
Sak 7: NRS(F) Immaterielle eiendeler 
 Andre Tofteland hadde meldt fra om at han var forhindret fra å delta på møtet, 

og som en følge av dette utsettes saken til møtet 26. september.   
 
 
Sak 8: Program Regnskapskonferansen 
 RSS har 3 timer til disposisjon, som man ønsker å bruke til disse temaene: 
 
 50 min Orientering om virksomheten i 2008 (produkter ikke nevnt i egne 

presentasjoner.) 
 60 min Fusjon og Konsernregnskap 
 30 min Inntektsføring 
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 20 min Avvikling og avhendelse 
 20 min Pause 
 
 
Sak 9: Orientering fra EFRAG Round Table om IFRS SME 
 Erlend Kvaal orienterte. Basert på diskusjonene, synes det mulig at utkastet til 

standard vil være mer i tråd med synspunktene til RSS en høringsutkastet. 
Han ga uttrykk for usikkerhet knyttet til utfallet av EUs godkjenningsprosess av 
en framtidig standard, da spesielt Tyskland og Frankrike er negative til det 
foreliggende høringsutkastet. 

  
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 24. september 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 22. september 2008 kl 08:00 - 13.00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Peggy Berner, Karina Vasstveit 

Hestås, Kirsten L. Jacobsen, Signe Moen og Hanne Opsahl. 
 
Forfall:  Ingrid Farstad, Kjell Ove Røsok og André Tofteland.  
 
Dessuten møtte: Gunlaug Nordheim Wilter (sak 4) og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 1.september ble godkjent. 
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Det ble ikke ansett for å være behov for en detaljgjennomgang av 
arbeidsplanen. Arbeidsgangen rundt oppdateringen av veiledningen om 
pensjonsforutsetninger ble diskutert. Protokollen fra 18. juni 2007 angir hvem 
som har ansvaret for oppdateringene som skjer to ganger i året, men angir 
ikke om RSS skal se, eventuelt godkjenne, det oppdaterte dokumentet. 
Septemberoppdateringen er mer omfattende enn januaroppdateringen. Ved 
septemberoppdateringen skal RSS ha dokumentet for godkjenning. Ved 
januaroppdateringen skal RSS motta den oppdaterte pensjonsveiledningen en 
dag før den publiseres på hjemmesiden. 

 
Sak 3: Inntektsføring  

Innholdet i veiledning for regnskapsføring av inntekt skal innarbeides i NRS(D) 
Regnskapsføring av inntekt. Navnet diskusjonsnotat passer ikke på produktet. 
Leder, nestleder og sekretariatet foretar en gjennomgang av NRS-
produktenes navn og omtale.  
 
Temaene salg med flere elementer og inntektsføring av utbytte er de som skal 
inn i det nåværende diskusjonsnotatet i høst. Arbeidsgruppen valgte tema 
blant annet ut fra en gjennomgang av sirkulærene fra Oslo Børs. Listen over 
sirkulærer som omhandler inntektsføring sendes ut til RSS. 
 
Arbeidsgruppen ble bedt om å gjøre fremstillingen mindre ordrik, og redusere 
de teoretiske referansene. Det skal komme klarere fram at dette er en 
veiledning til GRS, og omtalen av IFRS og US GAAP skal tones ned.  
 
Inntektsføring av utbytte    
Tre alternativer ble diskutert:  
Alternativ 1: Bare utbytte fra datterselskaper kan inntektsføres før 
vedtakstidspunktet. Dette alternativet ville redusere avvik i forhold IFRS knyttet 
til behandlingen av mottatt utbytte, men vil umuliggjøre gjennomgående 
utbytte. 
Alternativ 2: Som dagens regulering; utbytte fra datterselskaper kan 
inntektsføres før vedtakstidspunktet og utbytte fra tilknyttede selskaper og 
felles kontrollert virksomhet kan inntektsføres før vedtakstidspunktet ved 
betydelig sannsynlighetsovervekt.  
Alternativ 3: Utbytte fra datterselskaper kan inntektsføres før 
vedtakstidspunktet og utbytte fra andre selskaper enn døtre kan inntektsføres 



 
 

2

før vedtakstidspunktet ved betydelig sannsynlighetsovervekt. Dette alternativet 
ville øke avvik i forhold til IFRS knyttet til behandling av mottatt utbytte, men 
ville gi konsistent behandling av mottatt utbytte innenfor god regnskapsskikk. 
 
Det var flertall for at arbeidsgruppen skal arbeide videre med alternativ 2, og 
for at et fjerde alternativ der heller ikke utbytte fra datterselskaper skal kunne 
inntektsføres før vedtakstidspunktet ikke skal være gjenstand for diskusjon i 
dette prosjektet. Følgende setning i NRS(D) Regnskapsføring av inntekt punkt 
5.5 første avsnitt skal tas ut: ”Hvis foreslått utbytte er kjent, og det er liten 
usikkerhet knyttet til endelig vedtak, er utbyttet å anse som opptjent.” 
 
Rettledning rundt at betydelig sannsynlighet skal foreligge på 
balansetidspunktet for at inntektsføring skal kunne skje, ble støttet. Et senere 
forslag eller vedtak i avgiverselskapet  om utbytte av en annen størrelse enn 
det mottaker forventet på balansedagen, ses på som en type 1- hendelse etter 
NRS 3 (hendelser etter balansedagen med regnskapsmessig konsekvens, gir 
informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen), som derfor påviker 
målingen av mottatt utbytte. Kriteriene for når sannsynlighetsovervekt kan 
anses å foreligge i notatet ble støttet. RSS mente at historikk knyttet til 
utdeling av utbytte også skal inngå i kriteriene.   
 
Salgsavtaler med flere elementer 
Metodene for tilordning av vederlag og rekkefølgen på disse ble støttet av 
RSS. 
 
Inntektsføring ved konserninternt salg fra mor til heleid datter skal være del av 
det eventuelle omorganiserings-prosjektet. RSS ønsker at denne 
problemstillingen skal gis høy prioritet i et slikt prosjekt.  
 

Sak 4: NRS(F) Konsernregnskap 
 Gjennomgangen tok utgangspunkt i memo fra arbeidsgruppen av 18. 

september. 
 
 Anskaffelseskost 
 Det framkom ikke innvendinger mot arbeidsgruppens forslag om at vederlag 

som ikke knytter seg til overtatte eiendeler og gjeld skal skilles ut for separat 
regnskapsføring, heller ikke mot forslaget om at kjøpsutgifter fremdeles skal 
inngå i anskaffelseskost. 

 
 Forslaget om vurdering av betinget vederlag til virkelig verdi og resultatføring 

av etterfølgende endringer som skyldes forhold oppstått etter 
oppkjøpstidspunktet, frykter RSS vil føre til behov for større ressursinnsats for 
fastsettelse av vederlaget på tidspunktet for regnskapsføring av oppkjøpet enn 
det som er tilfelle i dag, og at foretakene estimerer det betingede vederlaget til 
et høyere beløp enn beste estimat. Et alternativ som ble diskutert, var den 
gamle US GAAP-løsningen der betingede vederlag ikke regnskapsføres før 
man ser hva de blir. Arbeidsgruppens forslag til regulering beholdes. 
Problemstillingen skal omtales i det fremtidige høringsbrevet. 

 
 Identifikasjon av overtakende part 
 Det skal henvises til NRS 9 når det gjelder kriteriene for identifikasjon av 

overtakende part. Trolig er det behov for å regulere hvordan 
regnskapsføringen skal skje ved oppkjøp i konsernstandarden. 

 
 Oppkjøpstidspunktet 

Det tas inn en setning om at fastsetting av oppkjøpstidspunktet skal skje ved 
at det tas utgangspunkt i avtalens regulering av overføringen av 
kontroll/eierbeføyelser. 
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Siste avsnittet under Fastsettelse av oppkjøpstidspunktet endres, slik at bruk 
av alternativet verdimåling på et tidligere tidspunkt av praktiske grunner ikke 
presenteres som noe som bare kan skje i unntakstilfeller. 
 
Overtatte eiendeler og forpliktelser – tilordning av anskaffelseskost 
Arbeidsgruppens forslag om at det ikke lenger skal være adgang til foreta 
restruktureringsavsetninger basert på kjøpers planer og om at det ikke skal 
være krav om å identifisere ikke-kontraktsbaserte eller ikke-legale rettigheter 
ble støttet. RSS stilte imidlertid spørsmål ved om arbeidsgruppen har gått 
langt nok i å foreslå forenklinger når det gjelder tilordning av anskaffelseskost. 
Forslag om at poster som inngår i arbeidskapitalen ikke trenger å vurderes, 
ble diskutert, også om det for pensjonsforpliktelser vil være tilstrekkelig med et 
krav om nullstilling av estimatavvik. Argumenter mot de to førstnevnte 
forenklingene var at det trolig ikke er vanskelig å vurdere virkelig verdi av 
arbeidskapitalpostene, og at en senere samordning av forutsetninger ved 
første regnskapsavleggelse etter oppkjøpet vil føre til andre estimatavvik. 
Peggy Berner sender arbeidsgruppen det siste forslaget om tilordning fra 
virksomhetssammenslutningsprosjektet, selv om dette nok er utarbeidet utifra 
en intensjonsbaset tilordning. Ytterligere konkrete forenklingsforslag sendes 
arbeidsgruppen på e-post. 
 
RSS støttet arbeidsgruppens forslag om to alternativer for regnskapsføring av 
goodwill, og forslaget om at låsing av goodwill på oppkjøpstidspunktet ikke 
skal være del av god regnskapsskikk. Det ble stilt spørsmål ved om 
standarden kunne bli lettere å lese, dersom dagens alternativ for 
regnskapsføring av goodwill ble presentert først. Arbeidsgruppen vurderer 
dette.  RSS støttet også arbeidsgruppens forslag om at valg av metode er et 
prinsippvalg, noe som innebærer et avvik fra IFRS. 
 
Det er gjort en forenkling i forhold til IFRS i avsnittet om minoritetsinteresser, 
ved at man ved fastsettelsen av virkelig verdi på minoritetsinteressene normalt 
kan ta utgangspunkt i majoritetens anskaffelseskost. Det ble diskutert om det 
var ønskelig med denne forenklingen av IFRS-alternativet måling av goodwill 
til 100 % innenfor GRS, og om den oppgrossingen av goodwill som dette fører 
til, er problematisk. Trolig er det behov for nokså omfattende regulering 
dersom fullt samsvar med IFRS-løsningen skal oppnås. Oppgrossingen av 
goodwillen anses ikke som problematisk.  Som en følge av dette, beholdes 
arbeidsgruppens forslag. 
 
Trinnvise kjøp 
RSS støttet arbeidsgruppens forslag om å fjerne den alternative metoden. 
Flertallet i RSS mente imidlertid at verdiendringer skal resultatføres, ikke føres 
mot egenkapitalen som i dag, da dette anses som en IFRS-tilpasning som 
ligger innenfor loven. Det ble stilt spørsmål ved om det forelå noen transaksjon 
som kunne tale for denne regnskapsføringen.  
 
Negativ goodwill 
Arbeidsgruppens forslag om å beholde negativ goodwill ble delvis støttet. RSS 
vil at negativ goodwill som ikke har sammenheng med forventede tap eller 
utgifter i forbindelse med fremtidig omstrukturering skal inntektsføres. 
 
Minoritetsinteresser 
RSS støttet arbeidsgruppens forslag om at minoritetsinteresser kan oppføres 
med negativ verdi. Ordet minoritetsrabatt må forklares. Det skal også tas inn 
et notekrav dersom det foreligger negative minoritetsinteresser. 
 
Endret eierandel datterselskap 
Arbeidsgruppens forslag ble støttet. 
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Regnskapsføring av investering i datterselskap i morselskapets regnskap 
Betinget vederlag skal måles på samme måte i selskapsregnskapet som i 
konsernregnskapet. Punktet om omvendt overtakelse tas ut. Ved trinnvise 
kjøp og bruk av egenkapitalmetoden legges eiersynet til grunn, slik at hvert 
kjøp behandles for seg. 
 
Det ble bedt om at arbeidsgruppen skriver om siste setning i andre avsnitt på s 
55 i dokumentet som omtaler forskjeller mot dagens regnskapsstandard, slik 
at en vesentlighetsvurdering kommer med. 
 
Noter 
Arbeidsgruppen tar ut notekravene som bare gjelder store foretak. 
 
Andre tema 
Ordet selskap beholdes (erstattes ikke med foretak), siden det er dette som er 
brukt i regnskapsloven og aksjeloven. 
 
Konsolideringsunntaket for investeringsvirksomhet tas ut av standardutkastet, 
som en følge av ønsket om IFRS-tilpasning. Problemstillingen skal omtales i 
det framtidige høringsbrevet. 
 
Det ble ikke tid til noen gjennomgang av forslaget til standardtekst. Alle sender 
ønsker om endringer på e-post til arbeidsgruppen ved Kirsten Jacobsen innen 
mandag 29. september 
 
 
 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 9. oktober 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 26. september 2008 kl 09:00 - 13.00 hos Ernst 
& Young, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Peggy Berner, Erlend Kvaal, Karina Vasstveit 

Hestås, Signe Moen (til 12.30), Hanne Opsahl, Kjell Ove Røsok 
og André Tofteland. 

 
Forfall:  Ingrid Farstad og Kirsten L. Jacobsen.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (til 10.30), Siw-Mette Thomassen (til 11.00) og 

Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 22. september ble godkjent, etter at det foretas følgende 
endringer: 
 
Sak 2: RSS skal ved januaroppdateringen ha tilgang til pensjonsveiledningen 
en dag før den publiseres. Siste setning skal derfor lyde slik: Ved 
januaroppdateringen skal RSS motta den oppdaterte pensjonsveiledningen en 
dag før den publiseres på hjemmesiden. 
 
Sak 3: Første linje om alternativ 3 skal lyde slik: Utbytte fra datterselskaper 
kan inntektsføres før vedtakstidspunktet og utbytte fra andre selskaper enn 
døtre kan inntektsføres før vedtakelsestidspunktet ved betydelig 
sannsynlighetsovervekt. 
 
Første avsnitt om salgsavtaler med flere elementer tas ut. 
 
Sak 4: Nestsiste linje i siste avsnitt om anskaffelseskost skal lyde slik: Et 
alternativ som ble diskutert, var den gamle US GAAP-løsningen der betingede 
vederlag ikke regnskapsføres før man ser hva de blir. 
  
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Det ble ikke ansett nødvendig med en detaljert gjennomgang av 
arbeidsplanen.  
 
 

 
Sak 3: NRS(V) Pensjonsforutsetninger 

Britt Torunn Hove gikk igjennom en presentasjon utarbeidet av leder for 
pensjonsgruppa Vidar Nilsen. RSS godkjente utkastet til oppdatert veiledning 
utarbeidet av pensjonsgruppa. Pensjonsgruppa skal også utarbeide forslag til 
uttalelse om AFP. RSS var enig i pensjonsgruppas konklusjon om at det er for 
tidlig å regnskapsføre endringene i AFP i 2008-regnskapet, siden Stortinget 
enda ikke har vedtatt sitt bidrag til finansieringen av avtalen mellom partene. 
Det er viktig at en slik uttalelse kommer så raskt som mulig på grunn av at de 
fleste foretak innhenter aktuarberegninger i disse dager. Det skal også 
utarbeides en uttalelse til som sier hvordan endringen i AFP skal 
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regnskapsføres. Dette avventes til arbeidet med AFP-loven og vedtekter for 
ordningen er kommet lenger.  
 

Sak 4: Nedskrivning  
 Utkast til endret standard utarbeidet av Erlend Kvaal på basis av beslutninger 

fattet av RSS i møte 21. april ble gjennomgått. 
 
 Henvisninger til og sammenligninger mot IAS 36 skal gjøres bare der dette 

anses nødvendig. Omtale av gamle tredje ledd i regnskapsloven § 7-13 tas ut.  
 
 1. Innledning 
 Tredje avsnitt som beskriver hvordan standarden ble til, tas ut.  
 
 3. Operasjonalisering av nedskrivningsplikten 
 Omtale av at indikatorlisten ikke er uttømmende, og at vurdering av 

indikatorene er noe et foretak som et minimum må gjøre, tas ut. 
 
 4.1 Avgrensning av vurderingsenheten 
 Nestsiste setning i annet avsnitt skrives om, slik at den bare slår fast at kost-

nytte-betraktninger kan være relevante å legge til grunn når 
vurderingsenheten skal fastsettes. 

 
 5.3.2 Estimat på fremtidige kontantstrømmer 
 Siste setning i siste avsnitt strykes, som en følge av usikkerhet rundt hvordan 

håndtering av kapitalutvidende effekter er etter IAS 36. 
 

5.3.3 Diskonteringsrenten 
RSS mente at det av forenklingshensyn skal åpnes for å bruke lånerenten 
som diskonteringsrente.  
 
5.3.4 Adgang til etter-skatt diskontering 
Før skatt og etter skatt-diskontering likestilles. Siste setning skrives om for å ta 
høyde for at både utsatt skatt og utsatt skattefordel kan være aktuelt, samt for 
å få fram at det er balanseført verdi av vurderingsenheten som skal justeres. 
 
9. Spesifikasjon i regnskapet 
Ordet ”regnskapsføres” erstattes med ”presenteres”. 
 
10. Tilleggsopplysninger 
Første og annet avsnitt strykes. 
 
11. Overgang og ikrafttredelse 
Det skal være plikt til å anvende standarden for regnskapsår som begynner 
1.1.2009 eller seinere, men adgang til tidligere anvendelse. 
 
Erlend Kvaal og sekretariatet fikk ansvaret for å gjennomføre de avtalte 
endringen. Deretter sendes dokumentet ut på e-post-sirkulasjon. Det ble 
vedtatt å omgjøre den foreløpige nedskrivningsstandarden til endelig standard. 
 
Det ble bestemt at det skal foretas en årlig gjennomgang av alle standarder for 
å kontrollere IAS/IFRS-henvisninger. RSS-medlemmene tildeles ansvar for 
hver sine standarder. 
  

Sak 5: NRS 12 Avvikling og avhendelse 
Notat og utkast til standard fra Karina Vasstveit Hestås ble gjennomgått.  
 
Tittel 
Tittelen på standarden skal være avvikling og avhendelse. 
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Virkeområde 
Det skal ikke refereres til forenklet IFRS. 
 
Definisjon 
Forslaget om at bare begrepet foretaksdel under avvikling skal defineres, ble 
støttet. Det ble gitt konkrete innspill på at dette begrepet ikke var helt 
konsistent benyttet gjennom hele standarden, og disse innarbeides i oppdatert 
utkast av standarden. 
 
Sannsynlighet 
Forslaget i notatet om å benytte begrepet svært sannsynlig i punkt 3, 4 og 12 
ble støttet. 
 
Foretaksdel som er besluttet avviklet 
RSS mente at formuleringene rundt kriteriene for foretaksdel som er besluttet 
avviklet er klare nok. RSS støttet også at opplysningskrav om avvikling inntrer 
på beslutningstidspunktet. 
 
Skal eiendeler, evt anleggsmidler under avhendelse defineres? 
RSS mente at dette ikke var nødvendig. 
 
Henvisning til nedskrivningsvurderinger 
RSS mente at punkt 9 var klart nok. 
 
Klassifisering av gevinster og tap 
Foretaksdel skal brukes i punkt 11, også i punkt 7. Standarden gjennomgås 
for å erstatte virksomhet med foretaksdel der det i realiteten er foretaksdel 
man tenker på. RSS støttet at regulering av grupper av eiendeler ikke er en 
del av standarden. Det skal innarbeides en setning som slår fast at 
klassifisering av gevinst/tap som avskrivning ikke er tillatt.  
 
Annet 
Det ble stilt spørsmål ved om det er behov for presentasjonsalternativ 7 c. 
Flertallet mente at det er behov for dette presentasjonsalternativet, særlig i 
fisjonstilfeller. 
 
Karina Vasstveit Hestås vurderer om andre del av punkt 8 bør skilles ut i eget 
punkt. 
 
Karina Vasstveit Hestås innarbeider endringene avtalt i møte, og den 
oppdaterte standarden sirkuleres så på e-post.  
 

Sak 6: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 
 Høring som beskrevet i saksdokumentet ble støttet. 

 
 

Sak 7: Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 19 høringssvar er mottatt. Kjell Ove Røsok hadde utarbeidet en presentasjon 

om høringssvarene. Punkter med mange kritiske høringskommentarer ble 
gjennomgått. Arbeidsgruppen utarbeider innstilling til håndtering av 
høringskommentarene med tilhørende utkast til standardtekst til møtet 24. 
oktober.  

  
 Obligasjoner som holdes til forfall: Arbeidsgruppen tar kontakt med jurist for 

hjelp i vurderingen av hvor sterk vekt som skal legges på uttalelsen i 
lovforarbeidene. Hva som er praksis ved regnskapsføring av obligasjoner som 
holdes til forfall i dag skal også undersøkes. 
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 Derivat ved sikring: Det ble gitt uttrykk for bekymring for effektene på 
utbyttegrunnlaget  
 
Tittel på standarden: RSS mente at denne var gitt for å gjøre det klart at den 
omhandler eiendeler og gjeld som alle regnskapspliktige har. 
 
Ikrafttredelse: RSS gjorde et tentativt vedtak om at pliktig implementering 
utsettes til 2010.  
 

  
 
 
Sak 8: Immaterielle eiendeler 
 Saken utsettes til neste møte, og settes da opp som første sak. Forslag til 

endringer legges inn som endringsmarkert tekst i den foreløpige standarden. 
 

Eventuelt 
Det ble besluttet å utvide neste møte 24. oktober med 1 time, grunnet det 
store antallet saker som må behandles på dette møtet. Møtet vil derfor starte 
kl 8.00. 

 
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 28. oktober 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 24. oktober 2008 kl 08:00 - 15.05 hos PwC, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Peggy Berner, Kirsten L. Jacobsen, Erlend Kvaal 

(fra kl 10.00), Karina Vasstveit Hestås, Signe Moen, Hanne 
Opsahl (til 11.30), Kjell Ove Røsok og André Tofteland. 

 
Forfall:  Ingrid Farstad.  
 
Dessuten møtte: Tine Svae og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Peggy Berner sender forslag til tekst til sak 3 til protokollen fra 26. september 
2009. Hun ønsket at protokollen skal justeres når det gjelder prosessen for 
uttalelsen om AFP. 
  
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Arbeidsplanen ble av tidsmessige årsaker ikke gjennomgått.  
 
 

 
Sak 3: Immaterielle eiendeler 

Deler av notat fra Andre Tofteland ble gjennomgått.  
 
Pkt 4: 
Enkelte var skeptiske til forslaget om å stryke ”slik at de representerer 
fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte foretaket”. Det ble reist 
spørsmål om dette ville forvirre mer enn rettlede brukerne, i og med at 
strykningen ikke skal være noen realitetsendring.  Det skal innarbeides et sted 
at utgifter som du ikke forventer å ha nytte av i fremtidige perioder, er en 
kostnad, ikke en eiendel. Foreslått løsning vil så bli diskutert igjen. 
 
Pkt 11: 
Det var enighet om at det ikke er riktig å snakke om en estimatendring i 
forbindelse med tilbakeføring av tidligere kostnadsførte utgifter, siden det var 
kriteriene for balanseføring som eiendel som ikke var oppfylt. Som en følge av 
dette, er det behov for å endre annet og tredje avsnitt i standardens punkt 
2.2.4.  
 
Pkt 12: 
Forslaget anses ikke å gå langt nok. Til neste behandling tas begrensning av 
valgadgangen i rl § 5-6 ut.  
 
Pkt 14: 
Forslaget anses ikke å gå langt nok. Til neste behandling tas begrensning av 
valgadgangen i rl § 5-4 tredje ledd ut. 
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Sak 4: Fusjon 
 Utkastet til revidert standard fra arbeidsgruppen ved Peggy Berner ble 
gjennomgått side for side. Språklige endringer og flytting av tekst foretas i tråd 
med innspill i møtet.  
 
Konsernstandarden bruker konsekvent forpliktelser i stedet for gjeld, til tross 
for rl § 6-2. Dette gjennomføres også i fusjonsstandarden. 
 
Side 1: 
Flertallet i RSS bestemte at setningen om utsatt skatt i punkt 3 Definisjoner 
skal stå uten parentes, og flyttes sammen med de to foregående setningene til 
punkt 4 Metodeanvendelse. 
 
Trekant-fusjon skal som før benevnes konsernfusjon, men skal ha parentesen 
også kalt trekant-fusjon første gang ordet brukes under punkt 3 definisjoner. 
 
Side 2: 
Siste setning under kontroll strykes.  
 
Punkt b) under fusjons- og emisjonsutgifter skrives om, for å få fram at det 
bare er overtakende selskaps utgifter til å verdsette seg selv (vederlaget) som 
er emisjonsutgifter. 
 
Horisontale fusjoner skal inngå i punkt 3 definisjoner, gjennom at fotnoten på 
side 8 flyttes fram. 
 
Side 3: 
Beskrivelsen av hvordan goodwill beregnes, avstemmes mot 
konsernstandarden. 
 
Side 4: 
I nestsiste avsnitt i punkt 5.1 tas omsetning ut. 
 
I punkt 5.2 Fastsettelse av oppkjøpstidspunkt skal det tas inn at fastsettelse av 
oppkjøpstidspunkt etter IFRS 3 alltid vil kvalifisere som oppkjøpstidspunkt etter 
standarden. 
 
Side 5: 
Det tas inn i høringsbrevet om IFRS-løsningen for betinget vederlag også 
burde/kan gå i Norge. 
 
De to siste avsnittene i 5.3 må få en egen overskrift, og det bør omtales at 
aksjene kan brukes som fusjonsvederlag. 
 
Side 6: 
Det ses på om ordet aksjekapital i fjerde setning under omvendt overtakelse er 
treffende, det man har i tankene er vel verdien av aksjene. 
Kontinuitetsbetraktningen i fusjoner skal ikke lenger omfatte egenkapitalens 
sammensetning, slik at all tilført egenkapital utover aksjekapitalforhøyelsen 
skal regnskapsføres som overkursfond. Endringen skal omtales i 
høringsbrevet. 
 
Side 7: 
Forenklet konsernkontinuitet strykes i andre linje. Begrepet skal ikke brukes i 
standarden. Dette representerer en anvendelse av konsernkontinuitet. 
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Tekst som beskriver kontinuitet i egenkapitalsammensetningen må endres, 
som en følge av beslutningen beskrevet over om at kontinuitet ikke gjelder for 
egenkapitalens sammensetning. Dette gjelder også tekst på side 8. 
 
Side 8: 
Adgang til bruk av selskapsrettslig åpningsbalansedag som tidspunkt for 
regnskapsføring av fusjon til kontinuitet innarbeides som et tydelig alternativ i 
punkt 6.2 
 
Siste setning forsøkes erstattet med en henvisning til omtalen av endret 
eierandel i datter i konsernstandarden. 
 
Side 9: 
g) harmoniseres med a) 
 
 

Sak 5: Konsern 
Utkastet til revidert standard fra arbeidsgruppen ved Kirsten Jacobsen ble 
gjennomgått side for side. Språklige endringer foretas i tråd med innspill i 
møtet.  
 
Side 3: 
Siste setning femte avsnitt snus. I nestsiste avsnitt skal det siste kravet for 
utskilling for separat regnskapsføring være at fremtidig lønnsnivå for mottaker 
er lavere enn lønn til markedsvilkår. 
 
Side 4: 
I syvende avsnitt tas det ut at diskonteringsvirkningen skal regnskapsføres 
som rentekostnad. 
 
Side 5: 
Det ble stilt spørsmål ved om dette var så langt man kunne komme i forenkling 
av tilordning. Et tilleggsalternativ lik balanseført verdi pluss goodwill ville være 
enkelt å formulere, men flere RSS-medlemmer mener at dette er å gå for langt 
i forenklingen. Forholdet skal omtales i høringsbrevet. 
 
Side 6: 
Tidsperioden for korrigering av anskaffelseskost justeres tilbake til det som 
framgår av standarden i dag. 
 
Begrepet minoritetsrabatt skal brukes i hele standarden, i stedet for 
kontrollpremie. 
 
Side 7: 
I første setning i siste avsnitt tas pensjonsforpliktelser og utsatt skatt ut. 
 
Side 8: 
Negativ goodwill som ikke kan knyttes til forventet fremtidig tap eller planlagte 
kostnader som inngår i kjøpers plan for den overtatte virksomheten, skal ikke 
resultatføres straks. Arbeidsgruppen vurderer en annen periodiseringsperiode 
enn det som følger av gjeldende standard. 
 
Side 9: 
Alt om avvikling fjernes. 
 
Side 10: 
Reguleringen av bytte av likeartet virksomhet fjernes. 
 
Side 13:  
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Avsnittet transaksjoner mellom konsernselskaper fjernes. 
 

Sak 6: Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 Saken settes opp til full behandling i neste møte 6. november. Enkelte punkter 

ble gjennomgått. 
 
 Punkt 31:  

RSS var skeptiske til forslaget fra arbeidsgruppen. Selskapsrettslige forhold 
bør ikke forhindre fastsetting av den regnskapsmessige løsningen man mener 
er mest korrekt. En henvendelse til Finansdepartementet om de 
selskapsrettslige konsekvensene av balanseføring av sikringsderivat til virkelig 
verdi, alternativt en mer generell henvendelse, ble diskutert, men det ble ikke 
trukket noen konklusjon om hvorvidt dette skal gjøres. Punkt 31 strykes, 
samtidig som pliktig implementering utsettes til 2011. 
 
Punkt 25: 
Et flertall i RSS mener at dersom økonomisk sikring foreligger, skal 
sikringsdokumentasjon utarbeides – sikringsbokføring er ikke valgfritt etter den 
norske regnskapsloven, slik som etter IAS 39.  Arbeidsgruppen forsøker å 
bearbeide A1, gjerne ved at intensjonen til den regnskapspliktige vektlegges, 
slik at området for pliktig utarbeidelse av sikringsdokumentasjon ikke blir for 
vidt.  
 
 

Sak 7: Statusrapport 
 Avsnittet mulige regnskapsspråk for norske foretak omstruktureres, slik at 
omtalen av jobben med standarder for øvrige foretak kommer først. Øvrige 
foretak skal defineres. Fotnoter skal inn, for å få fram at foretak i 
finansnæringen ikke har valgene de andre har og for å få fram at bruk av en 
standard krever EU-godkjenning. Hanne Opsahl skriver en setning som 
beskriver den strategi som følges ved forvaltningen av god regnskapsskikk for 
små foretak. 
 
Avsnittet strategi regnskapsstandarder for gruppen øvrige foretak  
omstruktureres, ved at tredje avsnitt flyttes opp som første avsnitt. For øvrig 
gjøres språklige endringer som avtalt i møtet.  
 
Omtale av virkningstidspunkt skal inn under omtalen av diskusjonsnotat i 
avsnittet som beskriver publikasjonene. 
 
I tabellen Norske RegnskapsStandarder skal høringsutkast som vedrører 
avgitte standarder, flyttes opp under den aktuelle standarden. Av navnet skal 
det framgå at høringsutkastet foreslår endringer til en allerede eksisterende 
standard, slik høringsutkastene fra IASB gjør. NRS(HU) Finansielle eiendeler 
og forpliktelser må inn i tabellen. 
 
Omtalen av nye publikasjoner skal fokusere på de viktigste endringene som er 
foretatt. Frist for å levere bidrag til sekretariatet er morgenen torsdag 30. 
oktober. Sekretariatet har ansvaret for å harmonisere språket i bidragene, og 
lage en begrunnelse for foretatte endringer. Sekretariatet skal ha dette klart til 
morgenen 31. oktober. 
 
Eventuelle andre endringsønsker og språklige innspill sendes sekretariatet så 
snart som mulig.  
 

  
Sak 8: Pensjoner 
 Gunn Albertsen fra Aktuarforeningen ble godkjent som nytt medlem av 

Pensjonsgruppa.  
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Pensjonsgruppa foretar en ekstraordinær oppdatering av NRS(V) 
Pensjonsforutsetninger pr. 31. oktober, som en følge av den økonomiske 
utviklingen som har skjedd etter forrige oppdatering 31. august.  
 
Regneark for omregning av 10 års statsobligasjonsrente til diskonteringsrente 
legges ut på hjemmesiden til NRS, slik at det kan benyttes for beregninger på 
tidspunkter utenfor de datoer veiledningen oppdateres. Disclaimer om feil bruk 
skal i den forbindelse utarbeides. 
 
Pensjonsgruppa utarbeider utkast til svar på brev fra ISS for behandling i RSS 
6. november. 

 
Sak 9: Inntektsføring 
 Det var enighet om at produktet er for lite gjennomarbeidet til å bli lagt fram på 

NRS-dagen. I stedet må det omtales som et prosjekt i arbeid, der to tema blir 
plukket ut for gjennomgang, nemlig utbytte og salgsavtaler med flere 
elementer. Gjennomgangen av utbytte vil måtte bli en utfylling til det som står i 
TS/FKV-standarden, samt en omtale av merverdiproblematikk.  

 
 Flertallet i RSS mente at samme løsning bør gjelde utbytte fra TS/FKV og fra 

mindre eierandeler. Det ble fremholdt at problemstillingen ikke var godt nok 
utredet til at medlemmene kunne ta stilling til om dette medfører at utbytte fra 
alle ts/fkv og mindre eierandeler kan inntektsføres i avsetningsåret dersom 
kriteriene for dette er oppfylt, eller om dette medfører at utbytte fra slike 
selskaper ikke kan inntektsføres før i utdelingsåret. 

 
Eventuelt 
NRS(F) Nedskrivning og muligheten for etter-skatt-diskontering ble kort 
diskutert. Saken diskuteres videre i møtet 6. november. 

 
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 17. november 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 6. november 2008 kl 09:00 - 15.00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Peggy Berner (sak 1 og 3), Kirsten L. Jacobsen 

(til kl 14), Erlend Kvaal, Karina Vasstveit Hestås, Hanne Opsahl 
(fra 11.15) og Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:  Signe Moen, Ingrid Farstad og André Tofteland.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkast til protokoll fra møtet 24.10 ble godkjent. 
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan 08 
Arbeidsplanen ble av tidsmessige årsaker ikke gjennomgått. Arbeidsplan og 
arbeidsform blir ett av to tema på møtet 27. november.  
 
 

 
Sak 3: Fusjon 

Utkastet til revidert standard fra arbeidsgruppen ved Peggy Berner ble 
gjennomgått side for side. Språklige endringer og flytting av tekst foretas i tråd 
med innspill i møtet. 
 
Ved henvisninger til andre standarder, skal navnet til disse skrives i kursiv, for 
å gjøre lesbarheten best mulig.  
 
Side 3: 
Det tas inn en fotnote som gjør brukerne oppmerksomme på at 
Justisdepartementet har uttalt at ved fusjoner som regnskapsføres til 
kontinuitet, er det de balanseførte verdiene som danner grunnlag for vurdering 
av om det skjer tegning til underkurs. 
  
Side 5: 
For betinget vederlag skal det henvises til omtalen i høringsutkastet om 
konsern.  
 
Punkt 5.5 skal ha undernummerering. 
 
Side 7: 
Det ble kort diskutert om punkt 5.5 skulle omhandle bare korrigering av 
tilordning av anskaffelseskost, eller om det også skulle omhandle korrigering 
av selve anskaffelseskosten. Utkastet til konsernstandard inkluderer begge i 
punktet foreløpig fastsettelse av verdier ved førstegangsinnregning. Det 
foretas ikke endring på dette punktet nå. 
 
Unntak fra full konsernkontinuitet på kapitalutvidelse skal innarbeides i pkt 6 
(dersom konsernet regnskapsfører goodwill ved at bare majoritetens andel 
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balanseføres, skal det ved fusjon mellom mor og deleid datter beregnes ny 
goodwill på eierandelen som i fusjonen overtas fra minoriteten). 
 
Det skal ses på om siste setning på side 7 kan erstattes med en henvisning til 
konsernstandardens punkt om endret eierandel i datter. 
 
Side 8: 
Karina Vasstveit Hestås utarbeider forslag til tekst til erstatning for første 
setning. 
 
Side 9: 
Tidligere anvendelse skal være tillatt. Det tas inn en fotnote som gjengir 
statusrapportens omtale av når forslag i et høringsutkast kan anvendes. 
 
Høringsfristen settes til 1. april. 
 
 

Sak 4: Konsern 
 Utkastet til revidert standard fra arbeidsgruppen ved Kirsten Jacobsen ble 

gjennomgått side for side. Språklige endringer foretas i tråd med innspill i 
møtet. 

  
 Side 3: 
 Det ble diskutert om høringsutkastets behandling av potensielle stemmeretter 

skal beholdes. Forslaget om at slike som kan utøves eller konverteres på 
balansedagen skal hensyntas i kontrollvurderingen, er en IFRS-tilpasning. 
Gjeldende standard sier at avtale om ytterligere kjøp skal hensyntas, dersom 
det er rimelig sikkert at det ytterligere kjøpet vil finne sted. Forslaget til ny 
regulering beholdes, men problemstillingen skal omtales i høringsbrevet. 

 
 Side 5: 
 Det tas inn et notekrav ved vesentlig endring i betinget vederlag. 
 
 Side 6: 
 Kravet om vurdering av råvarer til gjenanskaffelseskost strykes. 
 
 Side 11: 
 Regelen om negativ goodwill forenkles ytterligere. Beløp som ikke kan knyttes 

til forventede fremtidige tap eller planlagte kostnader som inngår i kjøpers plan 
for virksomheten, resultatføres over 5 år. 

 
 Side 14: 
 Høringsinstansene skal spørres om de ser muligheter for noteforenklinger. 
 
 Side 18: 

 Det tas inn en fotnote som gjengir statusrapportens omtale av når forslag i et 
høringsutkast kan anvendes. 
 
Høringsfristen settes til 1. april. 
 

 
Sak 5: Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 Saken settes av tidsmessige årsaker opp for diskusjon i møtet 27. november.  

Det ble bestemt at det skal holdes en åpen høring om temaet til våren, der 
NRS sitt forslag til standard vil være gjenstand for diskusjon. Kjell Ove Røsok 
kommer tilbake med forslag til dato etter å ha diskutert med arbeidsgruppa. 
Høringen skal skje i form av et frokostmøte.  
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 Det ble nevnt at forslagets behandling av varederivater bør sammenlignes 
med reguleringen i IAS 39. Det ble diskutert om det bør rettes en henvendelse 
til Justisdepartementet om selskapsrettslige konsekvenser av forslaget om 
regnskapsføring av kontantstrømsikring. 
 
 

Sak 6: Nedskrivning av anleggsmidler 
 Endringene innarbeidet av Erlend Kvaal til møtet ble støttet. I tillegg oppheves 
punkt 8, og det tas inn en fotnote til punkt 11 om overgang og ikrafttredelse 
som gjengir statusrapportens omtale av når forslag i et høringsutkast kan 
anvendes.  
 
Flertallet mente at etter-skatt-diskontering skal være et tillatt alternativ, og at 
det skal sies noe om hvordan dette i så fall skal gjøres. 
 
Britt Torunn Hove utarbeider utkast til høringsbrev. Høringsfristen skal være 1. 
april. 
 
 

Sak 7: Pensjoner 
 NRS(V) Pensjonsforutsetninger 

 NRS(V) Pensjonsforutsetninger ble godkjent, etter at to feil er korrigert. I 
tabellen i 1.3 skal henvisningen være til 2.6, ikke 1.6. I 2.6 nestsiste linje 
erstattes statsobligasjonsrente med foretaksobligasjonsrente. 
 
Svarbrev ISS 
Flertallet ga støtte til pensjonsgruppa, og mente at saksforberedelsene var 
tilstrekkelige. Det ble bestemt at NRS inviterer NHO til et møte om saken før 
svarbrev sendes. NHO vil kunne invitere ISS og eventuelle andre interesserte 
medlemmer til møtet. Ledere for RSS og pensjonsgruppa samt sekretariatet vil 
delta fra NRS.  
 

  
Sak 8: Små foretak 

 Utkastet til høringsnotat fra fagutvalg små foretak ble godkjent, etter at ordet 
her tas inn i punkt 10.1.1. 
 

 
Sak 9: Statusrapport 
 Utkastet til statusrapport ble gjennomgått side for side, og språklige endringer 

og flytting av tekst foretas i tråd med innspill i møtet. Omtalen i 3.4 erstattes 
med omtalen i høringsbrevet. 

 
 Neste år skal det foretas en gjennomgang av statusrapportens oppbygning, og 

det skal vurderes om en annen involvering fra BSS og Fagorgan IFRS er 
hensiktsmessig. 

 
 
Sak 10: Omorganiseringer 
 NRS inviterer de store revisjonsfirmaene til et møte for å gi den ytterligere 

informasjonen som enkelte etterspør, og for å få klarhet i om det er grunnlag 
for å sette i gang et arbeid på området. NRS vil ikke involvere seg i arbeidet 
utover at dette initiativet tas. 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 4. desember 2008 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 27. november 2008 kl 09:00 - 14.00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Peggy Berner, Erlend Kvaal, Signe Moen, Hanne 

Opsahl og Kjell Ove Røsok. 
 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Karina Vasstveit Hestås, Ingrid Farstad og 

André Tofteland.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Didrik Thrane-Nielsen (sak 3) og Britt Torunn 

Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkast til protokoll fra møtet 6.11 ble godkjent. 
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan  
På grunn av stort forfall til dagens møte, settes punktet opp til ny diskusjon på 
januar-møtet. Elisabet Sulen informerte om skriftlige innspill fra Kirsten 
Jacobsen og Karina Vasstveit Hestås.  
 
Egenregiprosjekter og IFRIC 15-problemstillingen inngår i 
inntektsføringsprosjektet. 
 
Det var enighet om at det skal lages en grovplan for møtene neste halvår som 
indikerer hvilke saker som skal behandles på det enkelte møtet. Det vil gi RSS 
mulighet til å vurdere om man har kapasitet til å behandle alt man har satt i 
gang, og vil gi arbeidsgruppene en indikasjon på når og hvor mange ganger 
de forventes å fremme noe for RSS. Det var også enighet om at det er viktig at 
alle gjør sitt beste for å overholde fristen for utsendelse av sakspapirer til 
møtene, slik at medlemmene gis mulighet til å forberede seg godt til møtene. 
 
Det er stort behov for oppdatering av NRS(F) Resultatskatt. Til neste møte 
utarbeider Erlend Kvaal et notat om mulige alternative angrepsvinkler for 
hvordan denne jobben kan gjøres. Dette innebærer ikke at han er tildelt 
prosjektansvar for standarden. 
 
Følgende saker vil stå på agendaen til neste møte: 
Arbeidsform 
Finansielle eiendeler og forpliktelser 
Immaterielle eiendeler 
Inntektsføring 
Resultatskatt 
Gjennomgang av NRS-publikasjonene 
Orientering om omorganiseringer 
 

 
Sak 3: Finansielle eiendeler og forpliktelser 

Utkastet til oppdatert standard fra arbeidsgruppen ble gjennomgått punkt for 
punkt. Språklige endringer og flytting av tekst foretas i tråd med innspill i 
møtet. 
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Pkt 5: 
Varederivat og forholdet til IAS 39 ble diskutert. Arbeidsgruppa sjekker 
hvordan FishEX fungerer (FishEX er autorisert markedsplass for omsetning av 
varederivater med fisk og/eller sjømat som underliggende). De ser på om 
”kan” i siste setning kan erstattes med ”skal” og bare knyttes til varederivat. I 
så fall vil norsk regulering bli snevrere enn reguleringen i IAS 39. 
 
RSS var enig i at innholdet i begrepet ”effektivt reduserer” kan fremstå som 
uklart for regnskapspliktige uten kjennskap til IFRS. Meningen har hele tiden 
vært at standarden skal kunne forstås uten kunnskap om IAS 39. Likevel 
ønsker man ikke å forsøke å klargjøre hva som ligger i begrepet, da man 
mener at dette vil føre til behov for omfattende forklaringer. 
 
At deler av kontantstrøm skal kunne sikres ved kontantstrømsikring, skal 
innarbeides.  
 
For å gjøre det enda lettere å skjønne at det er adgang til å sikre enkelte 
risikoer i et sikringsobjekt, ble det foreslått å utvide teksten noe. 
 
Pkt 8: 
Fagutvalg små foretak må få hjelp fra arbeidsgruppa til det som skal stå i NRS 
8 om finansielle eiendeler og forpliktelser. 
 
Pkt 12: 
Fjerningen av reguleringen av holde til forfall-instrumenter ble diskutert. 
Enkelte mente at denne fjerningen er uheldig. Bakgrunnen for ikke å regulere 
det skal omtales i den åpne høringen som skal avholdes 17. april. 
 
Pkt 15:  
Rl § 5-9 skal også inn. 
 
For å unngå den uklarhet som Ernst & Young påpeker i sitt høringsbrev knyttet 
til rl § 5-8, omstrukturerer arbeidsgruppen teksten noe. Punktene om 
anleggsmidler og omløpsmidler får egen overskrift generelle 
vurderingsprinsipper, og de resterende punktene skal så være en utdypning 
av de generelle vurderingsprinsippene. 
 
Pkt 16 og 17: 
Det ble påpekt at arbeidsgruppen nå har tatt definisjoner inn i overskrift 2 i 
standarden, og at det derfor kan være uheldig at definisjonene på amortisert 
kost og effektiv rente ikke inngår i avsnittet virkeområde og definisjoner. 
 
Ulike teknikker for å løse dette ble diskutert. Det ble bestemt at definisjoner 
skal ut av overskrift 2, og at definisjonene av kontantstrømsikring og 
verdisikring flyttes til vedlegg A. 
 
Pkt 25: 
Flertallet i RSS vedtok i møtet 24.10 at dersom økonomisk sikring foreligger, 
skal sikringsdokumentasjon utarbeides – sikringsbokføring er ikke valgfritt 
etter den norske regnskapsloven, slik som etter IAS 39. Nåværende ordlyd blir 
tillagt ulik betydning av leder i arbeidsgruppen og ett medlem i arbeidsgruppa. 
Det ble diskutert om det var behov for endring av ordlyden, men RSS kom til 
at dette ikke anses nødvendig.  
 
A1 vurderes å inneholde tilstrekkelig fleksibilitet for å sikre at området for 
pliktig utarbeidelse av sikringsdokumentasjon ikke blir for vidt.  
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Pkt 29: 
Virkningstidspunktet settes til 2010. (Tidligere tentativ beslutning om 2011 
gjøres om.) 
 
 
A1:  
Det tas inn en fotnote som henviser til NRS 13 sin angivelse av hva begrepet 
rimelig sikkert innebærer. 
 
A 15: 
Innsatt tekst i første linje strykes, som en følge av at foretaket ikke kan 
beslutte at sikring skal bortfalle. Tredje setning skrives om, det skal stille krav 
om at dokumentasjon av bortfall av sikring skal utarbeides, ikke når dette skal 
foretas. 
 
Til neste møte 7. januar utarbeides oppdatert standard, og endringer i forhold 
til utkastet som forelå til dagens møte vil bli gjennomgått. Arbeidsgruppa skal 
avgi innstilling om hva som skal gjøres med NRS(HU) Opplysninger om 
finansiell risiko og bruk av finansielle instrumenter og NRS(D) 
Regnskapsføring av finansielle instrumenter. I god tid før den åpne høringen 
skal det utarbeides et dokument som forklarer foretatte endringer fra 
høringsutkastet og som beskriver problematiske punkter. Dette skal publiseres 
sammen med forslaget til foreløpig standard. Når forslaget til foreløpig 
standard er vedtatt, skal det utarbeides et orienteringsbrev om 
utbytteproblemstillingen til Justisdepartementet. 
  
 

Sak 4: Høringsutkast 
 Følgende er tatt inn i statusrapporten 2008 om virkningstidspunkt for endringer 

foreslått i et høringsutkast: 
 

”Et høringsutkast inneholder forslag til virkningstidspunkt for den nye 
standarden eller endringene som foreslås i eksisterende standarder. 
Eksisterende standarder gjelder slik de er, inntil virkningstidspunktet for 
endringene. Et høringsutkast kan angi at tidligere anvendelse av foreslåtte 
endringer er tillatt. Dersom tidspunkt for slik tidligere anvendelse ikke er angitt, 
kreves det at NRS har vedtatt endringene i standarden før tidliganvendelse 
kan skje.” 

 
 Det ble diskutert om dette er for ”firkantet”. For foreslåtte løsninger som 

allerede praktiseres og som anses å ligge innenfor loven, kan det ikke være 
slik at uttalelsen over stenger for at eksisterende praksis kan fortsette.  

 
Flertallet i RSS ønsker at NRS(HU) Nedskrivninger av anleggsmidler skal 
kunne anvendes i det kommende årsoppgjøret i sin helhet. Etter-skatt-
diskontering praktiseres allerede, og er av RSS vurdert å ligge innenfor 
regnskapsloven. Diskontering med alternativ lånerente er av RSS vurdert å 
ligge innenfor regnskapsloven, men høringsinstansene kan selvsagt tenkes å 
ha et annet syn på dette. 
 
Det skal vurderes om det skal lages en uttalelse om virkningstidspunkt for 
endringer foreslått i høringsutkast, som i så fall skal publiseres på 
hjemmesiden. Sekretariatet og leder fikk ansvaret for å utarbeide forslag til 
uttalelse, som så sendes på e-post-behandling1. Forslaget skal presisere at 
endringsforslag i høringsutkast som ligger innenfor loven og som allerede 
praktiseres, skal kunne brukes av alle regnskapspliktige allerede på det 

 
1 I e-post-behandlingen var det flertall for ikke å utgi noen uttalelse. 
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tidspunkt høringsutkastet vedtas. Det ble bestemt at i forslaget til uttalelse skal 
en inndeling foretas på standardnivå, og at høringsutkastene om varer, 
ekstraordinære poster og grs for små foretak alle hovedsakelig inneholder 
endringsforslag som er innenfor lov og grs. Forslaget til uttalelse skal også 
angi at høringsutkastet om nedskrivning skal kunne brukes ved 
årsavslutningen 2008, hovedbegrunnelsen skal være forenklingsstrategien. 
Det skal fremgå tydelig i forslaget til uttalelse at det er en risiko for de 
regnskapspliktige forbundet med å tilpasse seg et høringsutkast. 
 
  

 
Sak 5: Beramming av møtedatoer for første halvår 2009 

 Følgende nye møter ble berammet: 
Onsdag 18. mars kl 9-15 
Fredag 17. april kl 8.30-14 (Åpen høring finansielle eiendeler og forpliktelser kl 
8.30-10.30) 
Onsdag 6. mai kl 9-15 
Fredag 5. juni kl 9-14 
Onsdag 24. juni kl 9-15 
 
Tidligere er det avtalt et møte 8. januar kl 12-18 med påfølgende middag. Det 
var ønske om å flytte møtet, fordi det kolliderer med FIBE-konferansen på 
NHH  Møtet flyttes til 7. januar.  
 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 12. januar 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 7. januar 2009 kl 14:15 - 19.15 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten 

Jacobsen, Erlend Kvaal, Signe Moen, Hanne Opsahl (til 15.50), 
Kjell Ove Røsok (på telefon under sak 3) og André Tofteland. 

 
Forfall:  Ingrid Farstad.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (fra 17.15), Didrik Thrane-Nielsen (sak 3) og 

Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Punkt 4 i utkastet til protokoll fra 27.11.08 ble gjennomgått. Resten av 
protokollen vil bli gjennomgått i neste møte.  
 
Fjerde avsnitt første setning skal starte med Flertallet i. Fjerde setning i siste 
avsnitt strykes, Det tas inn en fotnote i protokollen, som beskriver hva 
resultatet av e-post-behandlingen ble.  
 
I neste møte skal en gjeninnføring av referat fra møtene i RSS diskuteres, som 
et tillegg til protokollen. 
 
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan  
Det ble tatt en tentativ beslutning om at oppfølging av igangsatte prosjekter på 
valuta, immaterielle eiendeler, inntektsføring og vurdering av mottatte 
høringskommentarer på de åtte utsendte høringsutkastene er nok 
arbeidsoppgaver for 1. halvår 2009. Det er enighet at om tiden tillater 
ytterligere prosjekter, bør man gå i gang med den utdaterte skattestandarden. 
Etter at oppdatert fusjonsstandard er fastsatt, vil det trolig være naturlig om 
fisjonsstandarden prioriteres.  
 
Innspillene i e-post fra Karina Vasstveit Hestås av 27.11 til arbeidsplanen ble 
støttet. 
 
Flertallet ønsket ikke mer vidtgående bruk av e-post-behandling enn det som 
har vært gjort hittil.  
 
Følgende grovplan over når de ulike sakene skal behandles, ble vedtatt: 
 
18.03: Inntektsføring 

Immaterielle eiendeler 
   
  17.04: Oppsummering åpen høring 
   Skatt 
 
  06.05: Alle høringssakene 
 
  05.06: Inntektsføring 
   Immaterielle eiendeler 
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  24.06: Fastsettes i møtet 6. mai  

    
 
Sak 3: Finansielle eiendeler og forpliktelser 

Utkastet til oppdatert standard fra arbeidsgruppen ble gjennomgått punkt for 
punkt. Språklige endringer og flytting av tekst foretas i tråd med innspill i 
møtet. 
 
 
Pkt 4: 
Arbeidsgruppen utarbeider nytt forslag til tekst med ønsket bruk av kan og 
skal. 
 
Pkt 10: 
Det settes punktum der omtalen av § 5-9 begynner. 
 
Pkt 11: 
Ikke børsnoterte aksjer skal også omtales i eget punkt, med en henvisning til 
nedskrivningsstandarden. 
 
Det ble diskutert om ordlyden er for kategorisk. RSS mente det var vanskelig å 
utforme en annen regel, men dette er en problemstilling man vil vurdere å 
komme tilbake til på et seinere tidspunkt. 
 
Pkt 13 -15:  
At fastrentefordringer ikke nedskrives, harmonerer ikke med regnskapsloven. 
 
Problemene omkring amortisert kost og fastrentefordringer, prinsippet om at 
sikring skal reflekteres og utbyttepåvirkningen ved midlertidig 
egenkapitalføring av effektene av vurdering av sikringsinstrumenter til virkelig 
verdi ved kontantstrømsikring skal tas opp med lovgiver med sikte på å få til 
lovendringer.  
 
Pkt 21: 
Også § 7-2 tas inn. 
 
Pkt 23: 
Det tas inn en ny d), som krever opplysning om periodens og akkumulert 
beløp ført mot egenkapitalen som en følge av regnskapsmessig sikring.  
 
 
Pkt 24: 
Ikke alle var enige i at virkningstidspunktet settes til 2010. Dette er noe som 
skal omtales i den åpne høringen. 
 
 
A5:  
Det skal tas inn eksempel som viser hva man mener med at del av noe kan 
sikres. 
 
A 16: 
Det ble tatt en tentativ beslutning om at sannsynlighetskravet skal være det 
samme både for når sikringsvurderingen skal opphøre i regnskapet, og når 
effektene av dette skal regnskapsføres. Sannsynlighetskravet skal være 
rimelig sikkert. 
 
Det ble uttrykt ønske om at arbeidsgruppen skal prioritere utarbeidelse av 
justert høringsutkast og notat om endringer i forhold til utsendt høringsutkast, 
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særlig med tanke på at man ønsker å ta bort høringsutkastet som inneholder 
en del løsninger som RSS ikke lenger går inn for. Disse dokumentene sendes 
deretter på sirkulasjon til RSS, og publiseres så snart de er godkjent av RSS. 
  
 

Sak 4: Inntektsføring 
 Av tidsmessige årsaker utsettes behandlingen av saken til neste møte. 
 
  

 
Sak 5: AFP 

 Elisabet Sulen orienterte kort fra møtet med NHO og ISS. Etter møtet har NRS 
mottatt en ny henvendelse fra ISS. Denne skal besvares med henvisning til 
den nye AFP-uttalelsen. 
 
RSS bestemte at den nye uttalelsen om AFP skal lages ved å bygge ut 
alternativ 2 med tekst fra brevene til NHO og ISS. Det skal tydelig framgå at 
etter en fornyet vurdering står man fast ved opprinnelig konklusjon.  
 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 3. april 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 18. mars 2009 kl 09:00 - 15.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Erlend Kvaal, Signe Moen, Kjell Ove Røsok og André Tofteland. 
 
Forfall:  Peggy Berner, Ingrid Farstad og Hanne Opsahl.  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra 27.11.08 ble vedtatt.  
 
Utkastet til protokoll fra 07.01.09 ble vedtatt, etter at siste setning i tredje 
avsnitt tas ut. 
 
En gjeninnføring av referat fra møtene i RSS ble diskutert, som et tillegg til 
protokollen. Flertallet kom etter en kost/nytte-vurdering til at dette ikke skal 
gjøres. 
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan  
Elisabet Sulen oppdaterer denne til møtet 17. april. Det kom følgende nye 
innspill til arbeidsplanen: 
 
1. Forholdet mellom NRS 3 og NRS(F) Resultatskatt 
 Vurdering av regnskapsmessig løsning for håndtering av regnskapsføring av 
tilbakeføring av underskudd indikerer at det er behov for å harmonisere de to 
standardene. 
 
2. NRS(V) Fond for urealiserte gevinster 
Skal det settes av til fond for urealiserte gevinster i et regnskap avlagt etter 
god regnskapsskikk? Veiledningen synes å inneholde motstridende svar på 
dette når det gjelder kontantstrømsikring der verdiendringer på 
sikringsinstrumentet føres midlertidig mot egenkapitalen, jf for eksempel punkt 
2.2 annet avsnitt og 5.2 fjerde avsnitt. FUG-arbeidsgruppen bes om å 
komme med forslag til endringer i veiledningen som medfører at den gir et 
entydig svar på om det skal settes av til FUG ved kontantstrømsikring med 
verdiendringer ført midlertidig mot egenkapitalen i et regnskap avlagt etter 
norsk god regnskapsskikk. 
Dersom NRS kommer til at det skal settes av til fond for urealiserte gevinster, 
bør dette også innarbeides i NRS(V) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor 
god regnskapsskikk, som i dag bare sier at urealiserte tap og gevinster skal 
føres som opptjent egenkapital. 
 
3. Regnskapskonferansen 2009 
Det ble diskutert om man som i fjor skal ha en felles dag sammen med 
Bokføringsstandardstyret. 2/3 av deltakerne på fjorårets NRS-dag svarte at de 
foretrekker en felles dag. På den andre side mener RSS at de trenger mer enn 
en halv dag for å presentere de produkter som planlegges ferdigstilt i høst. 
BSS forespørres om RSS ved en felles dag kan få noe mer enn halve tiden. 
Om dette ikke er mulig, mente RSS at Bokføringsdagen og 
Regnskapskonferansen bør arrangeres som to påfølgende dager. Datoene 3, 
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4, 10, 11 og 12. november foreslås for BSS. RSS ønsker om mulig å ha 
arrangementet på BI, som i fjor, der hensiktsmessige lokaler ble stilt til gratis 
disposisjon. 
   

 
Sak 3: Inntektsføring 

Det ble gitt uttrykk for at det savnes en overordnet disposisjon. Slik 
dokumentet framstår nå, passer for eksempel ikke overskriftene med teksten 
som kommer under alle steder og enkelte tema er behandlet flere steder. 
Arbeidsgruppen er enig i dette, og vil jobbe mer med strukturen. Det samme 
gjelder sammenhengen mellom teori og eksempler. 
 
Det ble diskutert om det i de tilfeller veiledningen har endret oppfatning av 
hvordan en problemstilling bør løses i forhold til det som framgår av gjeldende 
diskusjonsnotat, bør gis informasjon om konsekvensene av dette. Signe Moen 
redegjorde for språkbruken i veiledningen. Når dokumentet er ferdig, vil 
arbeidsgruppen se på hvor mange tilfeller som finnes der rettledning er endret, 
og utifra dette vurdere behovet for å si noe om konsekvenser. Arbeidsgruppa 
leverer forslag til tekst om veiledning til statusrapporten. 
 
Utkastet til veiledning ble gjennomgått side for side til og med side 6. 
Arbeidsgruppa gjennomfører flytting og strykning av tekst samt språklige 
endringer i tråd med innspill fra møtet. 
 
Side 1: 
Det ble bedt om at omtalen av bakgrunn kortes ned, og at omtalen av IAS 18 
gjøres mer nøytral. 
 
Side 2: 
Det skal vurderes om det er behov for å definere eller beskrive nærmere hva 
kontinuitetsgjennomskjæring er, jf. den naturlige språklige forståelsen av 
ordet. 
 
Side 3: 
Det ble gitt utrykk for at det er viktig å rydde i inntektsføring av tjenester, men 
RSS mente at tre-deling varer, tjenester, tilvirkningskontrakter kanskje ikke er 
den mest logiske inndelingen. Det er mulig at det er mer hensiktsmessig å 
dele på følgende måte: 

 Enkeltleveranser Sammensatte leveranser 
Varer   
Tjenester   

 
Arbeidsgruppa vurderer dette nærmere, også om dette heller er en 
virkeområde-sak for NRS 2. 
 
Veiledningen sier følgende i siste avsnitt: ”Salgsavtaler har flere elementer når 
hver enkelt ytelse kan identifiseres og har en selvstendig verdi for kjøper”. Det 
ble diskutert om denne innfallsvindelen, som er US GAAP-inspirert, er 
hensiktsmessig. Arbeidsgruppen ble bedt om å være tydeligere på at 
vurderingen av om en transaksjon består av ett eller flere elementer er noe 
som forventes å måtte skje bare i unntakstilfeller, ved vesentlig 
resultatpåvirkning. 
 
Side 4: 
I annet avsnitt tredje linje erstattes transaksjonen med vederlaget. 
 
Det framkom ikke protester mot at diskusjonsnotatets avsnitt om fremskutt 
resultatføring og verdibasert inntekt ikke videreføres. 
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Side 5: 
Det ble diskutert om omtalen av forskuddsbetaling av forenklingshensyn skal 
tas ut, men det var ikke flertall for dette. 
 
Det ble gitt uttrykk for synspunkter på at avsnittet om forventet tap på krav var 
for teoretisk, inneholdt bare en av flere mulige teoretiske tilnærminger og at 
omtalen burde kortes ned. Det ønskes at veiledningen skal si om tap på krav 
er salgsinntektsreduksjon eller kostnad. 
 
Også omtalen av kontantrabatt ønskes kortet ned. 
 
Side 6: 
RSS støtter metodene og rekkefølgen for tilordning av vederlag. Det ble 
bemerket at de to siste metodene bare er del av utøvelsen av et skjønn, men 
man velger likhet mot IFRS her, og beholder derfor fire alternativer.  
 
Det slås fast at dersom salgsavtaler består av flere elementer, må de enkelte 
elementene identifiseres og måles. Dette følger av regnskapsloven. Det skal 
tas inn at oppdeling i flere elementer ikke har betydning dersom alle 
elementene har lik opptjeningsprofil. 
 
Brutto- og nettoføring av inntekt (punkt 4) 
Innholdet i dette punktet samsvarer ikke med veiledningens virkeområde, og 
tas følgelig ut. 
 
Garantikostnader (punkt 5.2)  
Garantikostnader som følger av lov eller alminnelig avtalerett, kan ikke anses 
å være en separabel ytelse. Veiledningen angir at inntektsføring normalt vil 
finne sted på salgstidspunktet, med avsetning for estimerte utgifter til å innfri 
garantiansvaret. Dette samsvarer med det som er sagt i NRS 13. RSS støttet 
forslaget fra arbeidsgruppen. Det kan være behov for å definere separable 
ytelser. 
 
Tingsutdeling (punkt 5.6) 
RSS støtter at tingsutdeling fører til resultatføring av gevinst eller tap. Flertallet 
i RSS støtter alternativ 3 for regnskapsføring av tingsutdeling. Bakgrunnen for 
dette er at det anses som uakseptabelt at regnskapsmessig behandling av 
utbytte hos avgiver skal være forskjellig avhengig av om utbyttet gis i form av 
kontanter eller ting. 
 
I tredje avsnitt skal det refereres til relevant paragraf i aksjeloven. 
 
Gaver (punkt 5.9) 
Det framkom ikke innvendinger mot tekstforslaget fra arbeidsgruppen. 
 
Gjeldsettergivelse (punkt 6.1) 
Det ble foreslått at avsnittet skal forbeholdes ettergivelser som skyldes 
betalingsproblemer, og at omtalen av salgsstøtte etc omtales i et eget punkt. 
Det som sies om salgsstøtte i første avsnitt siste setning, harmonerer ikke 
med det som sies i nestsiste setning. 
 
Det tas inn referanse til den paragraf i regnskapsloven som foreskriver 
noteopplysning om endring i egenkapital. 
 
Eksempelet i 5.5.1 a) 
Det synes ikke troverdig at pakkepris for rubrikkannonsering og annonsering 
på utgivers internettside er 1.000, mens vederlaget for separat kjøp av 
rubrikkannonsering er 600 og for separat kjøp av internettannonseringer 
1.000. Tallene bør derfor endres. 
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Utbytte fra tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet og andre 
investeringer enn datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert 
virksomhet 
RSS vedtok tentativt at samme regel skal gjelde for inntektsføring av utbytte 
fra slike lave eierandeler som for eierandeler i tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet. Arbeidsgruppen sjekker om uttalelser i 
lovforarbeidene er til hinder for en slik løsning. 
 

Sak 4: Immaterielle eiendeler 
 Det ble trukket fram at strukturen er tung, og at det ønskes en struktur lik den i 
IAS 38. Det bør tidlig sies at sammenstillingsprinsippet kan gi andre løsninger 
etter god regnskapsskikk enn etter IFRS. Det oppfattes som noe problematisk 
at like definisjoner etter IFRS og GRS likevel har forskjellig innhold. 
 
Det ble som i møtet 24. oktober diskusjon rundt behandling av tidligere 
kostnadsførte utgifter (punkt 2.2.4 i utkastet til standard, punkt 11 i notatet). 
Siden det er enighet om løsningen, ble det besluttet at andre avsnitt i 2.2.4 
skal strykes. 
 
Flytting av tekst og språklige endringer gjøres i tråd med forslag i møtet. 
 
Det undersøkes om omtalen i 2.3.2 om kjøp av virksomhet er overflødig og 
kan erstattes med en henvisning til konsernstandarden. 
 
I siste avsnitt i punkt 2.4 skal det sies at endring i avskrivningsplan er 
estimatendring, og tas inn en henvisning til behandling i NRS 5.  
 
Det ble foreslått at omtalen i punkt 2.7.2 av forskning og utvikling for andre bør 
begrenses til å slå fast at det ikke er fou for den som utfører forskningen og 
utviklingen. 
  

Sak 5: Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 Det har ikke vært mulig å få til den arbeidsgang som RSS la opp til i sitt møte 

7. januar. Som en følge av dette, vil det kun bli et forslag til revidert 
høringsutkast utarbeidet av Didrik Thrane-Nielsen som vil bli publisert før den 
åpne høringen, sammen med et notat som beskriver endringer fra gjeldende 
høringsutkast utarbeidet av sekretariatet. Det tas sikte på å kunne publisere 
disse i løpet av uka. RSS skal ha dokumentene til informasjon før de 
publiseres. 

 
 På den åpne høringen vil Elisabet Sulen holde en kort innledning om hvorfor 

den åpne høringen avholdes. Deretter vil Kjell Ove Røsok presentere 
hovedtrekkene i forslaget til revidert høringsutkast, og presentere en del av de 
mest omdiskuterte temaene. 

 
Sak 6: Kontaktmøte med Kredittilsynet 
 RSS har i år ikke identifisert tema som ønskes tatt opp med Kredittilsynet 

(Regnskapstilsynet). 
   
 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 22. april 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 17. april 2009 kl 11:00 - 13.45 hos PwC, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Erlend Kvaal, Signe Moen, Hanne Opsahl, Ståle 
Pettersen, Kjell Ove Røsok og André Tofteland. 

 
Forfall:  Ingen  
 
Dessuten møtte: Kjell Arild Høyum og Didrik Thrane-Nielsen (sak 3) og Britt 

Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra 18.03.09 ble vedtatt, etter at følgende justeringer 
foretas: 
 
Sak 2 punkt 1: I første setning erstattes Letingen etter med Vurdering av. 
Sak 2 punkt 2 tredje setning byttes ut med følgende setning: FUG-
arbeidsgruppen bes om å komme med forslag til endringer i veiledningen som 
medfører at den gir et entydig svar på om det skal settes av til FUG ved 
kontantstrømsikring med verdiendringer ført midlertidig mot egenkapitalen i et 
regnskap avlagt etter norsk god regnskapsskikk. 
Sak 3: I tabellen erstattes Andre med Sammensatte. 
 
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan  
Arbeidsplanen oppdatert av Elisabet Sulen ble gjennomgått.  
 
NRS 2: Vurdering av innarbeiding av konsekvenser av IFRIC 15 skal gjøres, 
og dette arbeidet gis prioritet 1. Prosjektansvarlig Ståle Pettersen. 
 
NRS 3: Koordineringen mot NRS(F) Resultatskatt gjøres sammen med 
oppdateringen av skattestandarden. Dette innebærer prioritet 1, og at Erlend 
Kvaal er prosjektansvarlig. 
 
NRS 9: Peggy Berner spørres om hun er villig til å fortsette som leder av 
prosjektet, selv om hun nå har gått ut av RSS. 
 
NRS 14: Eilert Molstad har sendt innspill om leie til NRS 8-oppdateringen. 
Etter at saken er ferdig behandlet i NRS 8, må også vurderinger av endringer i 
NRS 14 foretas. 
 
NRS 15 A: Hensiktsmessighet og forståelighet ble diskutert. Trolig er det 
behov for å utarbeide en standard som er begrenset til å omhandle 
ansatteopsjoner, og som beskriver hvordan regnskapsmessig behandling av 
slike skal gjøres.  
 
NRS 16: Prioritet 1, prosjektansvarlig sekretariatet. 
 
NRS(F) Fisjon: Prioritet 1, prosjektansvarlig Reidar Jensen. Arbeidsgruppen 
på fusjon skal spørres om de er villige til å fortsette i en fisjons-arbeidsgruppe. 
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NRS(F) Finansielle eiendeler og forpliktelser - § 5-8: Det var ønske om å gi 
rettledning rundt bruk av § 5-8 prioritet 1, jf blant annet tilbakemeldinger fra 
den åpne høringen, men av ressursmessige grunner gis det prioritet 2. 
 
NRS(D) Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold: Trekkes tilbake, 
og tas derfor ut av arbeidsplanen. I statusrapporten skal det framgå at 
rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold er dekket av andre 
standarder. 
 
NRS(D) Regnskapsføring av særskatt: Gjennomgås i forbindelse med 
gjennomgangen av NRS(F) Resultatskatt. Dette innebærer prioritet 1 og 
prosjektansvarlig Erlend Kvaal.  
 
Forenklet IFRS: Det ble diskutert om RSS eller FO IFRS skal ha ansvaret for 
vedlikehold av forenklet IFRS. Signe Moen, som hadde ansvaret for 
utarbeidelsen av forenklet IFRS, ga uttrykk for at hun mente ansvaret burde 
ligge i FO IFRS. Det er der brukergruppen for reglene er representert. Erlend 
Kvaal, som leder FO IFRS, mente på den andre siden at en slik 
arbeidsoppgave ligger utenfor de arbeidsoppgaver FO IFRS hittil har hatt. 
Saken skal diskuteres i FO IFRS, gjerne som en del av en noe videre 
diskusjon av arbeidsdelingen mellom organene. 
 
Det er tidligere bestemt at hver standard skal få sin ansvarlige i RSS. Av 
tidsmessige årsaker utsettes fordelingen på medlemmene til et senere møte. 
 
I neste møte skal det fastsettes møtedatoer for neste halvår, samt en grovplan 
for hvilke saker som skal behandles i de ulike møtene.  
   

 
Sak 3: Finansielle eiendeler og forpliktelser  
 Den åpne høringen ble sett på som svært nyttig, og RSS er positive til å 

arrangere slike igjen ved tema som kan være kontroversielle. 
 
 Til møtet 5. juni skal arbeidsgruppen ha klart forslag til endret tekst rundt alle 

andre tema enn sikring. Arbeidsgruppen skal også ha kommet et stykke på vei 
i en utredning av hjemmelsgrunnlaget for å kreve at sikringsinstrumenter skal 
regnskapsføres til virkelig verdi. 

 
 Det vil bli foretatt en vurdering av behovet for ny ordinær høring nå man ser 

omfanget av endringene 
 

Det er utarbeidet en egen oppsummering fra den åpne høringen. 
 

Sak 4: Resultatskatt 
 Erlend Kvaal gikk igjennom notatet utarbeidet til dagens møte. RSS vedtok at 
det videre arbeidet skal skje etter alternativ 1: Beholde nåværende 
standard, men gjøre de nødvendige oppdateringer, særlig ift. gjeldende 
skatteregler.  
  

Sak 5: Endringer i sammensetningen av FU Små foretak og FU Ideelle 
organisasjoner 

 I fagutvalg små foretak erstatter Stig Storksen, DnB NOR Kari Fallmyr, 
Sikringsfondet. Fagutvalg utvides med ett medlem; Gunhild Kveine fra BDO 
Noraudit. 

 
 Fagutvalg Ideelle organisasjoner utvides med ett medlem; Venche Reberg fra 

BDO Noraudit. Fusjonen mellom BDO Noraudit Bergen og KPMG har gjort at 
KPMG har to representanter i fagutvalg Ideelle organisasjoner, leder Elisabet 
Sulen og Øivind Karlsen. Hensiktsmessigheten av dette ble diskutert. 
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Strateginotatet legger opp til at leder av fagutvalgene skal være medlemmer 
av RSS. RSS ønsket at Elisabet Sulen skal fortsette som leder, da det ble 
ansett som viktig at leder av utvalget har et sterkt engasjement for 
regnskapsføring i ideelle organisasjoner. I og med at FU Ideelle 
organisasjoner ikke er et vedtakende, men saksforberedende organ, anses 
det som akseptabelt at KPMG har to representanter. Dersom det oppstår 
situasjoner i saksbehandlingen i fagutvalget der dette anses uheldig, 
forutsettes det at RSS gjøres oppmerksom på dette. 

 
  
 
Orientering: Kontaktmøte med Kredittilsynet 
 Elisabet Sulen og Erlend Kvaal orienterte fra møtet med Kredittilsynet. Tema 

som ble diskutert var blant annet strategien til NRS og erfaringene med denne, 
finansiering av arbeidet til IASB og EFRAG og hospitantordning hos 
Kredittilsynet. FO IFRS ga også uttrykk for at de ønsket mer åpenhet rundt det 
som skjer i ARC og CESR, noe Kredittilsynet var positive til. Kredittilsynet ser 
nærmere på hva som er mulig å få til gitt deres ressurssituasjon. 

  
   
 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 13. mai 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 6. mai 2009 kl 09:00 - 15.10 hos Deloitte, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Erlend Kvaal, Signe Moen, Hanne Opsahl, Ståle 
Pettersen, Kjell Ove Røsok og André Tofteland. 

 
Forfall:  Ingen  
 
Dessuten møtte: Peggy Torgersen Berner og Jan Aastveit (sak 1), Harald 

Brandsås (til 12.30) og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  NRS(HU) Endringer i NRS 9 Fusjon 

Det er ikke identifisert problemstillinger i høringsrunden som ikke er diskutert i 
forbindelse med utarbeidelsen av høringsutkastet. Peggy Berner mente at det 
for fremtiden vil være en fordel om det sammen med et høringsutkast også 
presenteres et Basis for conclusions eller lignende som viser hvordan RSS har 
resonnert for å komme fram til de løsninger som foreslås. For de som skal 
produsere standardene, ville det være en fordel om RSS kunne bli enige om 
en felles mal som skal gjelde, for eksempel kapittel-inndeling og nummerering. 
 
Peggy Berner gjennomgikk dokumentet oppsummering av høringssvar. De 
høringskommentarer der Peggy Berner ga uttrykk for en mening om hvordan 
kommentaren skal håndteres av arbeidsgruppen, framgår av protokollen.  
 
Pkt 3 – tilleggsvederlag 
Det kreves en selskapsrettslig avklaring av hvordan betinget vederlag skal 
hensyntas, og på hvilket tidspunkt grensen for tilleggsvederlaget skal måles.  
 
Pkt 3 – identisk eiersammensetning 
Tilnærmet identisk eiersammensetning er tilstrekkelig grunnlag for 
kontinuitetsgjennomskjæring. 
 
Pkt 3 – fusjons- og emisjonsutgifter 
Arbeidsgruppen bør jobbe mer med veiledningen som gis for regnskapsføring 
av fusjons – og emisjonsutgifter. 
 
Punkt 4 – fusjon med kapitalforhøyelse: 
Bakgrunnen for høringsutkastets standpunkt om at fond for 
vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster fra overdragende 
selskap ikke videreføres i kontinuitetsfusjoner, er at man mener at det 
selskapsrettslig etableres ny anskaffelseskost ved fusjonen. Peggy Berner 
mente at regnskapsloven og regnskapslovens forarbeider ikke regulerer 
spørsmålet om hvordan kapitalforhøyelsen i kontinuitetsfusjoner skal 
regnskapsføres, derimot er det aksjeretten som regulerer dette.  
 
Punkt 4 – konsernfusjon-fordring 
Arbeidsgruppen bør forsøke å komme med forslag til regulering av behandling 
av utsatt skatt. 
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Pkt 4 – fusjon hvor oppkjøpsmetoden skal benyttes 
Høringsutkastet sier følgende: ”Oppkjøpsmetoden skal benyttes på fusjoner 
som er regnskapsmessig transaksjon. Normalt vil eksempelvis en fusjon 
mellom to uavhengige aksjeselskap være en regnskapsmessig transaksjon.” 
Peggy Berner mente at det ikke var mulig å ta bort ordet normalt, som en følge 
av usikkerheten som eksisterer rundt regnskapsføring av omorganiseringer.  
 
Pkt 4 – fusjon hvor det må vurderes om oppkjøpsmetoden eller 
kontinuitetsmetoden skal benyttes 
Peggy Berner mente at det ikke er mulig å gi ytterligere rettledning for 
vurderingen som de regnskapspliktige må gjøre, som en følge av usikkerheten 
som eksisterer rundt regnskapsføringen av omorganiseringer. 
 
Pkt 5.1 Identifikasjon av overtakende part 
Peggy Berner mente at det ikke var behov for noen rekkefølge-endring eller 
inkludering av tekst som nytt bokstavpunkt. 
 
Pkt 5.2 – kontroll 
Det er behov for å diskutere videre og konkludere på når kontroll er overført 
ved fusjoner. 
 
Pkt 5.2 – fjerning av avtaletidspunktet som måletidspunkt 
Ett RSS-medlem var ikke enig i synspunktet i ett av høringssvarene om at 
fjerning av avtaletidspunktet som måletidspunkt er uforenlig med 
regnskapsloven. Det ble hevdet at dersom lovforarbeidene skal tolkes til å 
implisere at i visse tilfeller skal avtaletidspunktet alltid brukes, så vil også 
dagens valgfrihet i gjeldende NRS 9 være lovstridig. 
 
Pkt 5.3.1 – overdragende selskaps aksjer i overtakende selskap før fusjonen 
Arbeidsgruppen bør vurdere når det er mulig ikke å bruke slike aksjer som 
fusjonsvederlag, samt hvordan regnskapsmessig behandling i så fall blir.    
 
Pkt 5.3.3 – overtakende selskaps aksjer i overdragende selskap før fusjonen  
Forslaget til ny tekst i annet avsnitt i 5.3.3 bør tas inn.  
 
Pkt 5.3.4 – omvendt overtakelse 
Peggy Berner mente at omvendt overtakelse er viet nok plass, og at det derfor 
ikke skal gis mer veiledning. 
 
Pkt 5.5 – justering av foreløpig tilordning av anskaffelseskost  
Peggy Berner mente at justering av tekst til også å omfatte foreløpig 
fastsettelse av anskaffelseskost ikke skal gjøres. 
 
Pkt 6.1 - tidspunkt for regnskapsføring av en fusjon i henhold til 
kontinuitetsmetoden 
RSS har ikke tatt stilling til om kontinuitetsgjennomskjæring bare er en 
måleregel, eller om kontinuitetsgjennomskjæring innebærer mer, slik at 
selskapene i fusjonen bør presenteres som om de har en felles historie. Ett av 
RSS-medlemmene mente at RSS burde tatt stilling til dette før høringsutkastet 
ble sendt ut, og at det ville gjort diskusjonen rundt tidspunkt for 
regnskapsføring enklere. 
 
Pkt 6.2 -horisontal fusjon   
Peggy Berner mente at RSS må ta stilling til om reguleringen av fusjon mellom 
mer enn 90 % eide døtre skal endres. 
 
Pkt 6.3 -vertikal fusjon 
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Peggy Berner mente at arbeidsgruppen må vurdere om virkeområdet for 
regelen foreslått i siste avsnitt er for vidt, og om det er behov for å gjøre 
teksten klarere og inkludere et eksempel. 
 
Pkt 6.6 - kontinuitetsdifferanser i fusjoner uten vederlag 
Peggy Berner fortalte at arbeidsgruppen hadde forsøkt å finne et annet ord for 
differansene som omtales i avsnittet, uten å lykkes. Det bør gjøres et nytt 
forsøk. 
 
Pkt 8 -sammenligningstall 
Arbeidsgruppen ser på behovet for rettledning for proformainformasjon, og for 
om det skal være adgang til å endre sammenligningstall. 
 
Pkt 9 - endringer i andre standarder 
Peggy Berner ga uttrykk for at hun ikke skjønte høringskommentaren om NRS 
15 A. Forslaget til endring av NRS 15 A har nettopp til hensikt å forhindre at 
IFRS 2 blir gjeldende for fusjoner. 
 
 

Sak 2:  Protokoll  
Utkastet til protokoll fra 17.april ble vedtatt, etter at tredje avsnitt under sak 3 
får følgende ordlyd: 
 
 ”Det vil bli foretatt en vurdering av behovet for ny ordinær høring når man ser 
omfanget av endringene.” 
 
Utkastet til oppsummering fra den åpne høringen gjennomgås for å påse at 
RSS bare brukes i de tilfeller meningene som framkom på den åpne høringen, 
tilligger RSS. Nytt oppdatert utkast sendes til Kjell Ove Røsok for 
gjennomgang, deretter til orientering til RSS før det til slutt sendes til 
deltakerne på den åpne høringen.   

 
 
Sak 3: Arbeidsplan  

 Høringssvarene mottatt på høringsutkastene som ble sendt ut i november, 
viser at det er behov for en klargjøring av hvilken vekt som skal legges på 
uttalelser i forarbeidene til regnskapsloven i standardsettingen. Espen 
Knudsen i DnR anmodes om i samarbeid med Erlend Kvaal å utarbeide et 
forslag til nytt punkt i strateginotatet om dette. Det skal også lages et 
høringsnotat i tilknytning til tillegget til strateginotatet. Stiftelsesstyret 
orienteres om saken i sitt møte neste uke. I tillegg til at dette gjøres, vil det nok 
fremdeles være behov for vurderinger fra sak til sak i standardsettingen. 
Høringsbrevene bør brukes mer aktivt for å få fram mulige kontroversielle 
problemstillinger, og for å beskrive hvordan RSS har kommet fram til sine 
standpunkter.  
 
Det ble en kort diskusjon av om pensjonsgruppa skal gjøres om til et eget 
fagutvalg. Dette settes opp som egen sak i neste møte. KPMG informerte om 
at de bytter ut sin representant i pensjonsgruppa Stein Erik Lund med Anfinn 
Fardal. 
 
Medlemmer av RSS har etter strateginotatet punkt 40 møterett uten 
stemmerett i Fagorgan IFRS. For å legge til rette for vurdering av når det kan 
være aktuelt å benytte denne møteretten, bør medlemmene av RSS ha kopier 
av e-poster som sendes ut til Fagorgan IFRS. 
 
Peggy Berner ønsket ikke å fortsette som leder av fusjonsprosjektet, og ble 
erstattet med Kirsten Jacobsen. Forutsetningen for at Kirsten Jacobsen tar 
over, er at RSS vil ta beslutninger på utredede problemstillinger de blir 
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forelagt. Som en følge av at Kirsten Jacobsen tar over denne jobben, blir hun 
erstattet med Ståle Pettersen i arbeidsgruppen som jobber med inntektsføring. 
 
Alle standarder ble tildelt en prosjektansvarlig, som har ansvaret for løpende  
vurdering av behovet for endringer. Fordelingen framgår av tabellen under.  
NRS 7 Resultat pr aksje, NRS 10 Opplysninger om segmenter, NRS 11 
Delårsrapportering og NRS(F) Opplysninger om nærstående parter som i 
henhold til tidligere vedtak beholdes midlertidig til regler om IFRS-plikt i 
selskapsregnskapet for børsnoterte foretak som ikke er konsern er trådt i kraft, 
ble ikke fordelt. Regjeringen har foreslått at slike regler skal gjelde fra 
1.1.2011. Heller ikke diskusjonsnotatet om kontinuitetsgjennomskjæring ble 
tildelt noen prosjektansvarlig. Det vil bli satt ned en støttegruppe for Bjørn 
Einar Strandberg som er blitt utnevnt til medlem av EFRAGs arbeidsgruppe 
om ”business combinations between entities under common control” i regi av 
FO IFRS, annen aktivitet på området kan vurderes nærmere i lys av dette.  
  

Standard Navn Ansvarlig 
NRS 1 Varelager Hanne Opsahl 
NRS 2 Anleggskontrakter Ståle Pettersen 
NRS 3 Hendelser etter 

balansedagen 
Reidar Jensen 

NRS 4 Offentlige tilskudd Andre Tofteland 
NRS 5 Ekstraordinære inntekter og 

kostnader mv 
Hanne Opsahl 

NRS 6 Pensjonskostnader Pensjonsgruppa 
NRS 7 Resultat pr aksje  
NRS 8 GRS for små foretak Hanne Opsahl 
NRS 9 Fusjon Kirsten Jacobsen 
NRS 10 Opplysninger om segmenter  
NRS 11 Delårsrapportering  
NRS 12 Avvikling og avhendelse av 

virksomhet 
Karina Vasstveit Hestås 

NRS 13 Usikre forpliktelser og 
betingede eiendeler 

Ståle Pettersen 

NRS 14 Leieavtaler Karina Vasstveit Hestås 
NRS 15 A Aksjebasert betaling Signe Moen 
NRS 16 Årsberetning Ståle Pettersen 
NRS(F) Resultatskatt Erlend Kvaal 
NRS(F) Kontantstrømoppstilling Andre Tofteland 
NRS(F) Opplysninger om 

nærstående parter 
 

NRS(F) Konsernregnskap Kirsten Jacobsen 
NRS(F) Investering i TS og 

deltakelse i FKV 
Karina Vasstveit Hestås 

NRS(F) Immaterielle eiendeler Andre Tofteland 
NRS(F) Fisjon Reidar Jensen 
NRS(F) Nedskrivning av 

anleggsmidler 
Erlend Kvaal 

NRS(F) God regnskapsskikk for 
ideelle organisasjoner 

Elisabet Sulen 

NRS(HU) Opplysninger om finansiell 
risiko og bruk av finansielle 
instrumenter 

Kjell Ove Røsok 

NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i 
utenlandsk valuta 

Kjell Ove Røsok 

NRS(HU) Finansielle eiendeler og 
forpliktelser 

Kjell Ove Røsok 

 § 5-8 Kjell Ove Røsok 
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NRS(D) Regnskapsføring av inntekt Signe Moen 
NRS(D) Regnskapsføring i 

selskapsregnskapet av 
overdragelser mellom 
selskaper i samme konsern 

 

NRS(D) Regnskapsføring av 
finansielle instrumenter 

Kjell Ove Røsok 

NRS(D)  Regnskapsføring av 
særskatt på 
sokkelvirksomhet etter 
petroleumsskatteloven og 
grunnrenteskatt etter IAS 12 

Erlend Kvaal 

NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee 
Benefits 

Pensjonsgruppa 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger Pensjonsgruppa 
NRS(V) Fond for urealiserte 

gevinster 
FUG-gruppa 

NRS(V) Anvendelse av IFRS-
løsninger innenfor GRS 

Karina Vasstveit Hestås 

 Forenklet IFRS Signe Moen 
 SME Elisabet Sulen 

  
FO IFRS skal diskutere hvor ansvaret for forenklet IFRS skal ligge, og saken 
vil deretter bli diskutert på nytt i RSS. 
 

 Følgende nye møtetidspunkter ble avtalt: 
 Fredag 28. august kl 9-15 
 Onsdag 16. september kl 9-15 
 Torsdag 8. oktober kl 9-15 
 Mandag 26. oktober kl 9-15 

 Torsdag 10. desember kl 12-18 med etterfølgende julemiddag 
 
Til neste møte skal det foreligge forslag til fordeling av saker til de ulike 
møtene. 
 
Følgende saker står på agendaen til neste møte 5. juni: 
Immaterielle eiendeler 
Finansielle eiendeler og forpliktelser 
NRS 1 
NRS 5 
Tema regnskapskonferansen 
Mulig omgjøring av pensjonsgruppa til fagutvalg 
 
 

Sak 4: Inntektsføring 
 Notat utarbeidet til møtet av Signe Moen ble gjennomgått.  
 
Det var enighet om at veiledningen avgrenses mot NRS 2, og at 
inntektsføringsgruppa ikke gjør mer med skillet mellom varer og 
tjenester versus anleggskontrakter. Det var også støtte for at skillet 
mellom varer og tjenester er intuitivt, og at det ikke legges vekt på å 
forklare hvor skillet går i veiledningen, men at tidspunkt for opptjening 
av inntekt ved tjenester omtales nærmere.  
 
Flere elementer, type 2 og 3 
Kanskje er type 2 og 3 samme sak. Det ble sagt at det å kreve 
behandling som èn transaksjon, ofte er en mer kompleks metode for 
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regnskapsføring enn å følge fakturering som flere transaksjoner, slik at 
det er viktig å være sikre på at sluttresultatet blir riktigere. Det er trolig 
sjelden at betalingen for den første delen er for stor, og etterfølgende 
betaling for lav i forhold til det som blir levert. Motsatt ble det hevdet at 
det ofte er det som blir levert i trinn to som er det egentlige produktet for 
kunden, og at det derfor synes kunstig å dele i to transaksjoner. Mange 
var kritiske til å se hen til nytten for kjøper for å bestemme 
regnskapsføringen hos selger, og det ble hevdet at å ta utgangspunkt i 
om det hadde skjedd en overføring av risiko og kontroll og om selgers 
leveringsforpliktelser er oppfylt, vil gi samme resultat.  
 
Når oppstår uopptjent inntekt? 
Det ble stilt spørsmål ved hvorfor det er behov for å skille mellom uopptjent 
inntekt og forskudd. Det ble hevdet at dette var fordi uopptjent inntekt vil være 
noe du ikke har plikt til å betale tilbake, mens forskudd er noe det er 
tilbakebetalingsplikt på. Andre mente at dette ikke nødvendigvis trengte å 
være et riktig skille, og at man uten innbetaling kan ha behov for 
periodiseringsposten uopptjent inntekt. Arbeidsgruppen jobber videre med 
problemstillingen. 
  
 

Sak 5: NRS(HU) Endringer i NRS 1 Varelager 
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til møtet 5. juni.  
 
 
Sak 6: Endringer i NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader mv 
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til møtet 5. juni. 
 
 
Sak 7: NRS(HU) Endringer i NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet 
 Notat fra Karina Vasstveit Hestås ble gjennomgått.  
 
 Fortsatt drift ikke sannsynlig 
 Forslaget fra Karina Vasstveit Hestås om å ikke inkludere tilfeller der fortsatt 

drift ikke er sannsynlig i virkeområdet, ble støttet. Ingen ønsket større 
forskjeller mot IFRS når det gjelder virkeområdet. 

 
 Tettere samordning med IFRS 5 
 RSS besluttet å samordne tettere mot IFRS gjennom at foretaksdel som er 

besluttet overført til aksjonærene ved fisjon eller på annen måte, ikke omfattes 
av standarden på beslutningstidspunktet. Bakgrunnen for dette er strategien 
om forenkling og IFRS-tilpasning. 

 
 Virkeområde 
 Karina Vasstveit Hestås vurderer om innledning skal erstattes med 

virkeområde. Det synes hensiktsmessig at alle standarder har kapitlet 
virkeområde, dette er stedet for å finne ut om standarden omhandler den 
problemstilling en leser står overfor. Fagutvalg små foretak og fagutvalg 
ideelle organisasjoner gir råd om alle standarder skal si noe om forholdet til 
små foretak og ideelle organisasjoner. Dersom konklusjonen blir at 
standardene ikke skal si at de ikke gjelder for små foretak og ideelle 
organisasjoner, skal denne endringen omtales i statusrapporten. 

 
   
Sak 8: NRS(HU) Endringer i NRS(F) Konsernregnskap 
 Notat fra Kirsten Jacobsen ble gjennomgått.  
 
 Brudd på regnskapsloven og forarbeider til regnskapsloven 
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 Arbeidsgruppen vil gjøre en utredning av trinnvise kjøp/utgang datter og 
inntektsføring av negativ goodwill. 

 
 Språk, struktur mv 
 Arbeidsgruppen vil foreta en fornyet gjennomgang og komme med forslag til 

forbedringer. 
 

ED 10 Consolidated Financial Statements 
 Arbeidsgruppen vil gå gjennom utkastet og vurdere om enkelte foreslåtte 

løsninger også bør implementeres i den norske standarden. 
  
 Det tas sikte på en avklaring av prinsipielle spørsmål i møtet 24. juni. 
 
  
  

   
 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 16. juni 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 5. juni 2009 kl 09:00 – 14:00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Erlend Kvaal, Hanne Opsahl, Kjell Ove Røsok og André 
Tofteland. 

 
Forfall:  Reidar Jensen, Signe Moen og Ståle Pettersen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Siw-Mette Thomassen og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra 6. mai ble vedtatt, etter at navn på RSS-medlem tas ut 
i sak 1 punkt 5.2 og 6.1.  
 

Sak 2:  Arbeidsplan  
 Det ble diskutert hva det innebærer at en standard har prioritet 2. Naturlig 
forståelse vil være at det er standarder som står for tur til å få prioritet 1 når 
standarder med prioritet 1 er ferdigbehandlet, men det er for mange med 
prioritet 2 til at dette vil kunne gjelde generelt. Det ble foreslått at det i tillegg til 
kolonnen for prioritet og ansvar, innarbeides en kolonne med planlagt 
oppstarttidspunkt i arbeidsplanen. 
 
Det ble diskutert hvilket organ som bør ha ansvaret for forenklet IFRS. 
Fagorgan IFRS har diskutert saken, og mener at det følger av strateginotatets 
beskrivelse av de ulike organers oppgaver at RSS bør ha ansvaret for 
forenklet IFRS. Mot dette kunne det tale at fagorgan IFRS innehar 
spisskompetanse på IFRS og at det har representanter for brukerne av 
forenklet IFRS. RSS kom til at spisskompetanse og brukerrepresentasjon vil 
kunne sikres gjennom den vanlige prosessen med nedsettelse av 
arbeidsgrupper i standardsettingen/forskriftsutviklingen. Fagorgan IFRS kan 
brukes som kvalitetssikrer på utkast til oppdateringer av forenklet IFRS, det 
kan også diskuteres om det er hensiktsmessig med saksbehandling av utkast 
til oppdatert forskrift i fagorgan IFRS.  
 
SME tas også inn på arbeidsplanen. 
 
Dekning av reisekostnader for sekretær i valutagruppa ble godkjent. 
 
Grovfordeling saker til fremtidige møter: 
Utkast til fordeling fra Britt Torunn Hove ble gjennomgått. Nedskrivninger 
flyttes til 28. august, mens fusjon og avvikling og avhendelse flyttes til 24. juni. 
Fusjon vil bare stå på agendaen 24. juni dersom arbeidsgruppen har behov for 
avklaring av prinsipielle problemstillinger. For øvrig legges det opp til 
behandling av fusjon og konsernregnskap i de samme møtene neste halvår. 
Dersom det er behov for ytterligere behandling av finansielle eiendeler og 
forpliktelser etter dagens møte, flyttes denne saken også til 24. juni.  
 
Notat fra Espen Knudsen om uttalelser om forarbeiders stilling i 
standardsettingen og høringsutkast 2009 om endringer av NRS 8 må også inn 
på planen.  
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Sak 3: NRS(HU) Endringer i NRS 1 Varelager 
 Det ble tatt utgangspunkt i dokumentet oppsummering av høringssvar NRS 1 

utarbeidet av Hanne Opsahl.  
 
 Tittel: 

 Forslaget om å beholde tittelen varer ble støttet. 
 
Varekontrakter: 
Det er mottatt høringskommentarer om at kjøpskontrakter ikke bør være del av 
standardens virkeområde, og at omtale av salgskontrakter hører naturlig inn 
under omtalen av virkelig verdi. Som rettledning til brukerne, skal det til sist 
under virkeområde henvises til NRS 13 for kjøpskontrakter. Omtale av 
salgskontrakter legges inn i punkt 3.2 om virkelig verdi.  
 
Formål: 
RSS mente at andre setning om sammenstilling skal beholdes, som en følge 
av at dette er hovedformålet med standarden med vårt resultatorienterte 
rammeverk. 
 
Serieproduserte varer: 
I en av høringskommentarene hevdes det at RSS har foretatt en 
realitetsendring gjennom at det i virkeområdet nå sies eksplisitt at standarden 
omfatter serieproduserte varer der produksjonen er i henhold til kontrakt og 
selv om den er langsiktig. RSS er ikke enig i dette, og mente at da NRS 2 ble 
endret gjennom punkt 7, var flertallsmeningen i NRS at endringen innebar at 
for serieproduserte varer fantes rettledningen for regnskapsmessig behandling 
i NRS 1. I presentasjonen av standarden skal det framgå at RSS ikke ser på 
dette som noen realitetsendring. RSS mente at siste avsnitt i virkeområde var 
klart nok hva angår regnskapsmessig behandling av serieproduserte varer, og 
at det derfor ikke var behov for ytterligere tydeliggjøring som foreslått av en av 
høringsinstansene. 
 
Beholdningsendringer: 
RSS mente at høringskommentaren om at regnskapsloven krever at 
beholdningsendringer skal føres på egen linje er feil. Det er imidlertid behov 
for å få tydeligere fram alternativet, som er å føre endringene på de respektive 
regnskapslinjene. Dette innarbeides. 
 
Balanseføring av renteutgifter: 
Gitt den ordlyd regnskapsloven og forarbeidene har, erstattes høringsutkastets 
3.1 femte ledd med gjeldende standards 3.1 femte ledd, noe som i praksis 
antas å medføre at renteutgifter ikke vil inngå i tilvirkningskost for varer. 
 
Virkelig verdi – nødvendige utgifter for gjennomføring av salget: 
En høringsinstans foreslår at andre setning i første avsnitt i punkt 3.2 skal 
strykes, som en følge av at man mener at det etter IFRS ikke er klart at faste 
lagrings- og administrasjonsutgifter ikke er nødvendige utgifter for 
gjennomføring av salget. RSS vil beholde setningen, dette anses som nyttig 
rettledning til hovedbrukergruppen av standarden. Et flertall i RSS mener det 
er i tråd med IFRS å ikke inkludere faste utgifter i nødvendige utgifter for 
gjennomføring av salget. 
 
 
Virkelig verdi – hendelser etter balansedagen 
Det er behov for å skrive om punkt 3.2 annet avsnitt, for å få tydelig fram 
sammenhengen mot NRS 3. 
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Virkelig verdi – gjenanskaffelseskost: 
RSS fastholdt at gjenanskaffelseskost ikke er noe selvstendig 
vurderingsalternativ til virkelig verdi, og mente at dette medfører at siste 
setning i nestsiste avsnitt i 3.2 må tilpasses dette. 
 
 
Noteopplysninger: 
RSS mener at det ikke er nødvendig å spesifisere balanseført verdi av 
produksjonsmateriell og reservedeler, med mindre disse postene er 
vesentlige. 
 
RSS justerer standarden i tråd med innspill fra en av høringsinstansene, slik at 
det blir krav om å skille mellom egentilvirkede ferdigvarer og handelsvarer. 
 
Hanne Opsahl oppdaterer standarden i tråd med overfornevnte forhold, i 
tillegg til at det gjøres språklige endringer avtalt i møtet. Deretter sendes 
standarden på e-post-sirkulasjon til RSS for gjennomlesning. Det tas sikte på 
å gjøre dette i tide til at eventuelle uklarheter eller uenigheter om nødvendig 
kan avklares i neste møte 24. juni. Deretter skal standarden publiseres. 
 
 

Sak 4: Endringer i NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader mv 
 Det ble tatt utgangspunkt i dokumentet oppsummering av høringssvar NRS 5 
utarbeidet av Hanne Opsahl. 
 
Virkeområde – små foretak 
RSS støttet forslaget fra fagutvalg små foretak om at små foretak ikke omtales 
i hovedstandardene. Dette medfører også at ”med mindre det fremgår 
eksplisitt av norske regnskapsstandarder” i første setning i siste avsnitt under 
punkt 3 tas ut. 
 
Særlige poster 
RSS har ikke ment å ekskludere bruk av særlige poster i resultatregnskap 
etter funksjon, og Hanne Opsahl vurderer foreslåtte alternativ for å få fram 
dette. Det anses ikke nødvendig med presisering av notekravet etter rl § 7-8b.  
 
Siste setning i siste avsnitt i punkt 3 strykes. 
 
En av høringskommentarene viser at det er behov for ytterligere tydeliggjøring 
av at særlige poster ikke er en egen linje etter finans, men at særlige poster 
skal presenteres etter inntektens eller kostnadens art, som en vanlig drifts- 
eller finanspost. Hanne Opsahl utformer en setning som skal ta høyde for 
dette. 
 
RSS støttet høringsinnspillet om at særlige poster er poster som er vesentlige 
og uvanlige eller uregelmessige for foretaket. 
 
Virkning estimatendring 
Forslaget til ny tekst i punkt 4 nestsiste avsnitt fra Hanne Opsahl ble støttet. 
 
RSS mente at det utifra loven ikke er mulig å gå lenger enn det som er gjort i 
høringsutkastet i forhold til endring av avskrivningstid. 
 
Tredje setning i første avsnitt i punkt 4 strykes. 
 
Tredje avsnitt i punkt 4 omarbeides på samme måte som annet avsnitt i punkt 
3.2 annet avsnitt i standarden om beholdninger. 
 
Korrigering av feil i tidligere perioder  
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Forslaget om at feil i grunnlaget for estimatvurderinger skal tas inn som 
eksempel på feil, ble ikke støttet. RSS frykter at et slikt eksempel i standarden 
vil føre til at mer føres som feil. 
 
Et flertall i RSS mente at vurderingen av om en feil er vesentlig, skal gjøres i 
forhold til årsregnskapet for det året feilen rettes.  
 
Det tydeliggjøres at kravet til endring av sammenligningstall bare gjelder 
dersom rettingen av feilen føres mot egenkapitalen. 
 
RSS er enig i at det ville være nyttig med veiledning rundt spørsmålet om det 
er adgang eller plikt til å avlegge et nytt årsregnskap dersom det fastsatte 
årsregnskapet inneholder feilinformasjon, men mener at slik veiledning ikke 
skal skje i en regnskapsstandard. 
 
Feil som er rettet ved føring mot egenkapitalen, skal opplyses om i note. 
 
 Hanne Opsahl oppdaterer standarden i tråd med overfornevnte forhold, i 
tillegg til at det gjøres språklige endringer avtalt i møtet. Deretter sendes 
standarden på e-post-sirkulasjon til RSS for gjennomlesning. Det tas sikte på 
å gjøre dette i tide til at eventuelle uklarheter eller uenigheter om nødvendig 
kan avklares i neste møte 24. juni. Deretter skal standarden publiseres. 
 
 

Sak 5:  NRS(F) Immaterielle eiendeler  
 Det ble en kort diskusjon av bakgrunnen for at det ble satt i gang et arbeid 

med standarden. Bakgrunnen var at standarden oppfattes som tung, at den 
begrenser bruken av regnskapsloven § 5-6 på en måte som ikke anses 
forenklende, samt at det er foretatt endringer i IAS 38 som også skulle 
vurderes implementert i den norske standarden. 

 
 Noe av bakgrunnen for at standarden er tung, er kravet om samsvar med 

sammenstillingsprinsippet og ønsket om IFRS-harmonisering. NRS-strategien 
bør ikke tilsi at sammenstillingsprinsippet vektlegges tyngre i revideringen av 
standarden enn i foreliggende standard. 

 
 Til forslaget til struktur ble det foreslått å bruke noe plass i virkeområde på å 

forklare at det finnes immaterielle verdier som ikke er immaterielle eiendeler, 
at avsittet om interngenerert goodwill burde skifte navn til goodwill og 
omhandle både goodwill fra virksomhetssammenslutninger og interngenerert 
goodwill samt at punktet om kostnadsføring burde flyttes opp under innregning 
og måling. Det ble også foreslått å se på nivåene på overskriftene. Det er 
mulig at en hierarkisk struktur som for eksempel i NRS 8 kan være 
hensiktsmessig. 

 
  
Sak 6: Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 RSS mente at det også for verdisikring skal være valgfritt om 

sikringsinstrumentet balanseføres og vurderes til virkelig verdi eller om 
utsettelsesmetoden benyttes. Valg av metode ses på som valg av 
regnskapsprinsipp som må anvendes konsistent innenfor henholdsvis 
kontantstrømsikring og verdisikring.  

  
 Arbeidsgruppen vurderer om det på bakgrunn av omtale i Ot.prp. nr. 15 (2003-

2004) er nødvendig å revurdere om økonomisk sikring er et krav for å kunne 
sikringsbokføre, og om det er ønskelig med egne regler for regnskapspliktige 
som bruker IFRS i konsernregnskapet, GRS i selskapsregnskapet. 
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 Punkt 23 g utvides til også å kreve opplysning om periodens ikke 
regnskapsførte gevinster og tap. Arbeidsgruppen jobber videre med 
formuleringene i A16. 

 
 
Sak 7: Pensjonsgruppa 
 Det var flertall for å omgjøre pensjonsgruppa til et fagutvalg. 
 
   
Sak 8: Regnskapskonferansen 4. november 
 Følgende nye produkter planlegges presentert på regnskapskonferansen: 

Fusjon, konsern, finansielle eiendeler og forpliktelser, inntektsføring og valuta. 
I tillegg ønskes et innlegg som presenterer forslaget til IFRS SME, og som 
drøfter hva dette betyr for oss i Norge, samt et eget IFRS-innslag.  

 
Sak 9: Kopi-listen for RSS-utsendelser 
 Medlemmene av fagorgan IFRS tas inn på kopi-listen for RSS-utsendelser. 
 
  
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 24. juni 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 24. juni 2009 kl 09:00 – 15:15 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl og Kjell Ove Røsok. 
 
Forfall:  Erlend Kvaal, Ståle Pettersen og André Tofteland.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra 5. juni ble vedtatt, etter at følgende endringer foretas: 
 
Sak 3: 
Beholdninger erstattes med varer. Første setning i avsnittet om balanseføring 
av renteutgifter strykes. Det tas inn en ny siste setning i avsnittet om 
nødvendige utgifter for gjennomføring av salget, som også får fram at flertallet 
mener det er i tråd med IFRS å ikke inkludere faste utgifter i nødvendige 
utgifter for gjennomføring av salget. 
 
Sak 4: 
Ordet og tas inn i siste setning i avsnittet om særlige poster, slik at særlige 
poster er poster som er vesentlige og uvanlige eller uregelmessige for 
foretaket. 
 
Andre avsnitt under korrigering av feil i tidligere perioder, endres for å 
reflektere at ikke alle var enige i endringen som skal foretas for vurderingen av 
om en feil er vesentlig. 
 
Sak 6: 
I første setning erstattes eller om regnskapsføring av verdiendringer på 
sikringsinstrumentet utsettes med eller om utsettelsesmetoden benyttes. 
 

Sak 2:  Arbeidsplan  
 Arbeidsplanen ble ikke gjennomgått i detalj, men det ble en kort diskusjon av 
forenklet IFRS. NRS sender et brev til Finansdepartementet om at det ønskes 
en klargjøring av ansvaret for vedlikehold av forskriften om forenklet IFRS, og 
at det er behov for en oppdatering før nyttår. Signe Moen finner eksempel på 
forhold som nødvendiggjør slik oppdatering. Dersom NRS får ansvaret, ble det 
foreslått at arbeidet skal utføres av en arbeidsgruppe med representanter fra 
de store revisjonsfirmaene. Det er ikke sikkert at alle firmaene ønsker å stille 
ressurser til disposisjon for gjennomføring av en slik jobb, men dette er noe 
man eventuelt vil måtte komme tilbake til når Finansdepartementet har svart 
på henvendelsen fra NRS. 
 
For NRS 1 følger Hanne Opsahl opp eksempelet i høringskommentaren fra 
PwC, og gir tilbakemelding til RSS på om beregnede gjenstående 
tilvirkningskostnader i tredje avsnitt i punkt 3.2 inkluderer faste 
tilvirkningskostnader eller ikke. Eventuelle innspill til oppdaterte NRS 1 og 
NRS 5 sendt ut av Hanne Opsahl 23. juni sendes henne innen 21. august. 
 
Grovfordeling saker til fremtidige møter: 
Utkast til fordeling fra Britt Torunn Hove ble gjennomgått.  
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Til møtet 24. august tas konsernregnskap/fusjon, NRS 12, inntektsføring og 
NRS 2 inn. Inntekstføring settes i tillegg opp 16. september og 26. oktober.  
Forslag til eventuell endret struktur på statusrapporten skal behandles i møtet 
16. september. Til møtet 10. desember settes evaluering av arbeidet i 2009 på 
agendaen. 
 
Møtet 8. oktober utvides til 9. oktober, med oppstart ca kl 11 første dag og 
tidlig avslutning den andre dagen.  

 
Sak 3: NRS(HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 Enkelte merknader i utkast til oppdatert standard fra arbeidsgruppen ved Kjell 

Ove Røsok ble gjennomgått. 
 
Punkt 4: 
RSS mente at punktet slik det nå var foreslått, ville ekskludere fra 
sikringsvurdering varederivater og tilsvarende kontrakter som burde kunne 
kvalifisere for regnskapsføring som sikring. I stedet for et krav om finansielt 
oppgjør, tas det inn et krav om at finansielt oppgjør er rimelig sikkert i den 
siste setningen i punktet. 
 
Punkt 7: 
Første avsnitt strykes. 
 
Punkt 13:  
Flertallet støttet likestillingen av alternativene periodisering etter effektiv rente 
og lineære periodisering.  
 
Punkt 15: 
Det ble kommentert at effekten av periodisering etter effektiv rente etter 
nedskrivning, fører til at det som er nedskrevet blir inntektsført. Dette er en 
konsekvens av lovens laveste verdis prinsipp. 
 
Punkt 18: 
Avkastningspotensial tas ut av første setning. Etter norsk 
regnskapsterminologi omfatter risiko både gevinst og taps-potensial. 
 
Punkt 20: 
Andre setning i A11 tas også inn her, etter at den skrives litt om. Ordet 
presentasjon erstattes med behandling. 
 
Nytt punkt 22: 
Det tas inn krav om noteopplysning om hvordan virkelig verdi er fastsatt for 
finansielle eiendeler og forpliktelser som er balanseført til virkelig verdi. 
 
Punkt 22: 
Det ble diskutert om noteopplysningskravet burde fjernes, som en følge av at 
det kan synes vanskelig å tenke seg forbigående verdifall på finansielle 
anleggsmidler. Notekravet beholdes, men skrives om for å få fram at 
situasjonen antas å forekomme sjelden. 
 
Virkningstidspunkt: 
Flertallet i RSS ønsket å beholde virkningstidspunktet 1.1.2010. Utsettelse 
anses ikke nødvendig, som en følge av at standarden ikke anses å medføre 
nevneverdige nye byrder for de regnskapspliktige. 
 
 
 
Struktur vedlegg A: 
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For å gjøre teksten enda mer lettfattelig, prøver man å få til underoverskrifter 
for de ulike punktene. Det ble foreslått tatt inn en matrise i A11, for å illustrere 
de valg et foretak har for regnskapsføring av sikring omfattet av vedlegg A. 
Det forsøkes også å få til språklige endringer for å tydeliggjøre disse valgene. 
 
Kjell Ove Røsok gjør avtalte endringer i dagens utkast, og sender dette på e-
post-sirkulasjon til RSS-medlemmene. Tilbakemeldinger skal gis til han innen 
21. august. 
 

Sak 4 og 5: NRS(HU) Endringer i NRS 9 Fusjon og Konsernregnskap 
 Notat fra arbeidsgruppen ved Kirsten Jacobsen ble gjennomgått. 
 
 Generelt om IFRS-implementering 
 RSS ser det ikke hensiktsmessig at det tas utgangspunkt i IFRS 3R/IAS 27 R 

og gjøres unntaksregler/tilleggsbestemmelser for øvrige norske foretak. 
Regnskapsprodusentene kjenner gjeldende norske standarder, ikke IFRS-
regelverket, og det anses derfor hensiktsmessig å velge det utgangspunkt 
man har gjort i arbeidet med fusjons- og konsernstandardene. For øvrig ble 
det bemerket at det i strateginotatet legges opp til å fjerne ubegrunnede avvik 
mot IFRS/IFRS SME, dette er noe annet enn en full IFRS-tilpasning. 

 
 RSS ser det ikke som hensiktsmessig å implementere SME-standarden 

direkte i Norge på det nåværende tidspunkt. Det følger av strateginotatet at 
utviklingen av en SME-standard vil følges nøye, og at løsningene i denne vil 
tas i betraktning ved utvikling av GRS. Vedtakelsen av en slik som 
imøtekommer behovene for gruppen øvrige foretak, vil på noe lengre sikt være 
grunnlaget for norske regnskapsstandarder enten gjennom konvergering, ren 
oversettelse eller annen implementering. Dette forutsetter også en viss 
utbredelse av IFRS SME i andre land. Vurderingen av om og når IFRS SME 
skal implementeres i Norge, er noe det tilligger Stiftelsesstyret å vurdere. 
Foreløpig IFRS SME-utkast synes å være basert på eldre IFRS-regulering enn 
det arbeidsgruppene har tatt utgangspunkt i ved oppdateringen av NRS 9 og 
NRS(F) Konsernregnskap.   

 
 I den mellomfasen man befinner seg i nå, mener RSS at det nok vil være 

behov for å tillate flere alternative regnskapsmessige løsninger. Det er ikke 
ønskelig å frata de regnskapspliktige alternativer som de har hatt og kjenner 
godt før man vet hvor veien går videre, samtidig som det skal gjøres 
forenklinger og ubegrunnede avvik mot IFRS skal fjernes.  

 
 Konsernregnskap 
 Pkt 2 Innregning av goodwill 
 Arbeidsgruppen mener at alternativ a og c, som foreslått i høringsutkastet, bør 

videreføres. RSS støtter dette. Så lenge regnskapsloven krever goodwill-
avskrivninger, vil det uansett aldri være mulig å få til full IFRS-harmonisering 
på dette området. RSS støtter også arbeidsgruppens forslag om at valg av 
regnskapsmessig behandling av goodwill er et prinsippvalg som må anvendes 
konsistent etter regnskapsloven § 4-4. 

 
 Pkt 3 Trinnvis kjøp og nedsalg 
 Det fulgte av notatet fra arbeidsgruppen at ytterligere oppfølging i forhold til 

Ernst & Young ville bli gjort før arbeidsgruppen ville konkludere, og at saken 
derfor skulle diskuteres i RSS-møtet 28. august. Det ble likevel en kort 
diskusjon i dagens møte. Å ta gevinst på gjenværende eierandel ved et 
nedsalg ble av flere oppfattet som intuitivt lite rimelig. Dersom man ønsker å 
selge hele eierposten, men bare finner kjøper til deler, syntes man det var 
pussig å resultatføre en gevinst også på gjenværede eierandel. 

 
 Fusjon 
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 Punkt 2 c Måleregel eller ”som om” 
 RSS tok ikke stilling til spørsmålet, men gikk videre til de neste punktene. I 

stedet for å introdusere en to-delt standard som foreslått av arbeidsgruppen, 
mente RSS at det var mer hensiktsmessig å beholde dagens struktur, jf 
tidligere diskusjon av valgalternativer i den mellomfasen man er i nå og at 
endringer kan være ressurskrevende. 

 
 Punkt 2 d Egenkapitalsammensetning 
 RSS støtter arbeidsgruppens forslag om at kontinuitet i 

egenkapitalsammensetningen som i gjeldende NRS 9 videreføres, og at 
forslaget i høringsutkastet til endringer av NRS forkastes. Aksjelovens ordlyd 
synes å tale for at hele innskuddet er aksjekapital og overkursfond (jf asl §§ 2-
8(3) og 10-12(2)). I forbindelse med at fusjonsstandarden ble laget, hadde 
NRS en diskusjon med Justisdepartementet om dette. I brev til NRS sier 
Justisdepartementet at de ikke hadde hatt anledning til å gå grundig inn i 
spørsmålet, og henviste til et svar i forhold til aksjeloven av 1976, der det ikke 
ble tatt avstand fra at kontinuitetsprinsippet innebærer at bunden egenkapital 
skal gå til bunden egenkapital og fri egenkapital til fri egenkapital. Videre sies 
det at det er mulig denne betraktningsmåten kan legges til grunn også i forhold 
til aksjeloven og allmennaksjeloven 1997.  

 
 Punkt 2 e Regnskapsføringstidspunkt 
 Flertallet mener at av forenklingshensyn, skal 1.1 fremdeles være et mulig 

regnskapsføringstidspunkt. Selskapsrettslig åpningsbalanse er noe annet enn 
en regnskapsmessig åpningsbalanse, samtidig som skattereglene gjør at 1.1 
gjelder som skattemessig sammenslåingstidspunkt for fusjoner med 
selskapsrettslig virkningstidspunkt i regnskapsåret.  

 
 Punkt 2 f Andre forhold 
 RSS mener at det skal være valgfritt om sammenligningstall omarbeides eller 

ikke. 
 

 
 

Sak 6:  NRS(V) Inntektsføring  
 KPMG har henvendt seg til NRS, og har innvendinger mot at diskusjonsnotatet 

om inntekt omgjøres til en veiledning i stedet for til en standard. Flertallet er 
uenig i at det ligger noe i strategien som skulle tilsi at NRS ikke skal kunne utgi 
veiledninger, utgivelse av veiledninger ses på som en naturlig del av 
utviklingen av god regnskapsskikk.  Flertallet i RSS opprettholdt derfor sitt syn 
på at diskusjonsnotatet blir veiledning. Omtalen av veiledninger i 
statusrapporten vil bli endret. 

 
 Utkastet til oppdatert veiledning fra arbeidsgruppen ved Signe Moen ble 

gjennomgått til og med punkt 4.  
  
 I punkt 2 annet avsnitt strykes leie som eksempel på kontroll. Det vurderes om 

det i eksempelsamlingen kan tas med et eksempel fra inkassobransjen for å 
illustrere hva som menes med etablering av en samtidig, ubetinget rett til 
vederlag. I tredje avsnitt tas rettssak ut.  

 
 I punkt 3 annet avsnitt strykes første setning, og andre setning skrives om. Det 

bør tas inn en begrunnelse for løsningen. Andre setning i tredje avsnitt snus. 
Arbeidsgruppen vurderer om trading-inntekt/gevinst også bør inn i fjerde 
avsnitt. 

 
 Det foretas språklige endringer i punkt 4 som avtalt i møtet. 
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 Arbeidsgruppen jobber videre med formuleringene i de to første avsnittene 
under punkt 5, for å få tydeligere fram hva som menes. 

 
 Gjennomgangen vil fortsette i neste møte. 
 
  
Sak 7: NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak 
 Forslaget fra fagutvalg små foretak ble vedtatt. 
 
 
Sak 8: NRS(HU) Endringer i NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet 
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. 
 
  
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 2. september 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 28. august 2009 kl 09:00 – 15:00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen (til kl 

12), Reidar Jensen (fra 10.45), Erlend Kvaal (fra 11.15), Signe 
Moen (fra 11.15), Kjell Ove Røsok (på telefon sak 7 kl 10.30-
11.00) og André Tofteland. 

 
Forfall:  Hanne Opsahl.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Gunlaug Wilter (på sak 4) og Britt Torunn 

Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra 24. juni ble vedtatt, etter at følgende endringer foretas: 
 
Sak 2, første avsnitt, andre setning skal lyde slik: 
NRS sender et brev til Finansdepartementet om at det ønskes en klargjøring 
av ansvaret for vedlikehold av forskriften om forenklet IFRS, og at det er 
behov for en oppdatering før nyttår. 
 
Sak 4 og 5, første avsnitt, siste linje om fusjon skal lyde slik: 
I stedet for å introdusere en to-delt standard som foreslått av arbeidsgruppen, 
mente RSS at det var mer hensiktsmessig å beholde dagens struktur, jf 
tidligere diskusjon av valgalternativer i den mellomfasen man er i nå og at 
endringer kan være ressurskrevende.  
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan  
Det ble informert om at Ståle Pettersen har trukket seg fra vervet i RSS, som 
en følge av at han har begynt i ny arbeidskrevende stilling. 

   
 IFRS SME ble gitt prioritet 1. Det skal settes ned en arbeidsgruppe med en 
representant hver fra NHO, NARF, DnR, de fem store revisjonsselskapene 
samt en akademiker. Organisasjonene/selskapene kontaktes for å få oppnevnt 
personer til denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal vurdere IFRS SME 
for bruk i Norge. Arbeidet skal ledes av Elisabet Sulen. 

   
 Følgende standarder ble gitt prioritet 3: 
NRS 2 Anleggskontrakter 
NRS 3 Hendelser etter balansedagen 
NRS 4 Offentlige tilskudd 
NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler 
NRS 14 Leieavtaler 
NRS(F) Kontantstrømoppstilling 
 
NRS 2: 
Arbeidsgruppen IFRS SME skal vurdere om IFRIC 15 skal innarbeides i NRS 
2.  
 
NRS 13: 
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FU Små foretak kontakter PwC vedrørende deres høringskommentar til NRS 8 
om usikre forpliktelser, og ber om deres syn på hva de mener bør gjøres i pkt 
4.3.1 i NRS 13. 
 
 
 
NRS 6: 
FU Pensjoner har utarbeidet forslag til endret NRS 6, på bakgrunn av 
spørsmål fra Ernst & Young. Forslaget settes på agendaen til neste møte. 
 
NRS 16: 
I det neste samarbeidsmøtet mellom DnR og de største revisjonsselskapene 
skal det ses på hvilket resultat det er som skal disponeres i selskapsregnskap 
avlagt etter IFRS, og som omtales i revisjonsberetningen. 
 
 
Grovfordeling saker til fremtidige møter: 
Utkast til fordeling ble gjennomgått.  
 
Immaterielle eiendeler settes opp 16. september. Konsernregnskap/Fusjon 
settes opp 8. og 9. oktober. 

 
 
Sak 3: NRS(HU) Endringer i NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet 

 RSS omgjorde sin beslutning fra møtet 6. mai om når informasjon skal gis om 
avvikling. Bakgrunnen for dette er at informasjon om avvikling av foretaksdel 
ofte vil være informasjonspliktig på beslutningstidspunktet etter 
regnskapsloven § 7-1, og det anses som en forenkling at et slikt 
informasjonskrav derfor framgår eksplisitt av NRS 12.  Også pkt 9 blir stående 
som foreslått i høringsutkastet. 
 
Eventuelle språklige innspill bes sendt på e-post eller papir til Karina Vasstveit 
Hestås. 
 
 

Sak 4: NRS(HU) Endringer i NRS 9 Fusjon og Konsernregnskap 
 Notat fra arbeidsgruppen ved Kirsten Jacobsen ble gjennomgått. RSS var 

meget godt fornøyd med det beslutningsgrunnlaget de fikk forelagt.  
 
 Pkt 1.1 Forholdet til 7. direktiv 
 RSS støttet den forelagte vurdering av at de sterkeste grunner taler for en 

utvidet tolkning av direktivene i lys av utviklingen innenfor IFRS i tråd med 
anerkjent tolkningstradisjon og i tråd med EUs intensjon i forbindelse med 
IFRS implementeringen. En slik tolkning av direktivene legges til grunn i 
standardsettingen. 

 
 Pkt 1.2 Harmonisering mot full IFRS eller IFRS SME 
 Strateginotatet gir ikke svar på spørsmålet om det skal harmoniseres mot full 

IFRS eller mot IFRS SME der disse gir ulik løsning. Det er innenfor 
virksomhetskjøp og konsernregnskap avvik mellom full IFRS og IFRS SME. 
Disse kan ha bakgrunn i bevisste valg fra IASBs side, men kan også bare 
skyldes tidslag. Det er ikke alltid mulig å finne ut om det er snakk om det ene 
eller det andre. Det kan være at IFRS SME blir endret før den implementeres i 
Norge, men det er ikke lett å forutse hvilke endringer som eventuelt vil bli 
foretatt.  

 
NRS (HU) Endringer i NRS(F) Konsernregnskap ble sendt ut på høring med 
utgangspunkt harmonisering mot full IFRS. Etter høringsfristens utløp, ble 
IFRS SME fastsatt av IASB. Det ble diskutert hvorvidt en i det avsluttende 
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arbeidet med standarden skal vurdere isteden å harmonisere mot IFRS SME. 
Det ble besluttet at hovedsporet fra høringen, det vil si harmonisering mot full 
IFRS, skal følges, men at IFRS SME kan gi veiledning på områder for 
forenkling.  
 

 
 Pkt 2.1 Tidspunkt for måling av anskaffelseskost og tilordning 
 RSS støttet flertallet i arbeidsgruppens vurdering av at kontrolltidspunktet best 

samsvarer med transaksjonstidspunktet, at regnskapsloven ikke er til hinder 
for at kontrolltidspunktet legges til grunn for måling og allokering og at 
høringsutkastet derfor fastsettes på dette punktet. 

 
 Pkt 2.2 Balanseføring av minoritetens andel av goodwill 
 Flertallet i RSS mente at regnskapsloven ikke er til hinder for at minoritetens 

andel av goodwill balanseføres, og gikk inn for at dette skal være et tillatt 
alternativ, som foreslått i høringsutkastet. IFRS 3R inneholder dette 
alternativet, i motsetning til IFRS SME.  Det er vanskelig å forutse hvordan 
dette vil bli håndtert i den revisjonen av IFRS SME som det legges opp til etter 
2 år. Hensynet til de som avlegger konsernregnskap etter full IFRS, 
selskapsregnskap etter god regnskapsskikk, ble vektlagt, samt at ingen 
høringsinstanser hadde gått imot alternativet annet enn som en følge av at de 
mente det var lovstridig.  

 
Det ble erkjent at innarbeidelse av alternativet gjør selve standarden 
vanskeligere å lese, og det ble stilt spørsmål ved om alternativet kunne skilles 
ut som en egen del av standarden. Prosjektansvarlig mente at dette ville gi en 
svært lang standard, samtidig som en slik omredigeringsjobb ville være 
tidkrevende. Som en følge av dette, omredigeres ikke standarden. 

 
 Pkt 2.3 Trinnvis kjøp: Måling av goodwill og resultatføring av verdiendringer 
 
  Måling av goodwill 
 RSS støttet arbeidsgruppens anbefaling om å ta opp alle eiendeler, inklusive 

goodwill, til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, som foreslått i 
høringsutkastet. Dette vurderes å være mest i tråd med enhetssynet, og anses 
ikke å være i strid med 7. direktiv, jf pkt 1.1. Dette er den løsningen som følger 
av IFRS 3R. IFRS 3 krever at goodwill beregnes for hvert kjøp. SME-
løsningen synes å være IFRS 3-løsningen når det gjelder behandling av 
goodwill ved trinnvise kjøp.  

  
 Resultatføring av verdiendringer 
 RSS er usikre på om overgang fra investering i et selskap til kontroll over de 

underliggende eiendelene og forpliktelsene er å anse som en 
regnskapsmessig transaksjon. Som en følge av dette, skal differansen mellom 
akkumulert kost og virkelig verdi på nettoeiendeler på kontrolltidspunktet 
(inkludert goodwill), føres mot egenkapitalen. Dette medfører en endring i 
forhold til høringsutkastet, som krever resultatføring, til liks med IFRS 3R. 
IFRS SME synes bare å foreskrive resultatføring av verdiendring på 
eksisterende eierandel ved overgang fra tilknyttet selskap til datterselskap 
(IFRS SME 14.8i).  

 
 Pkt 2.4 Trinnvis nedsalg: Måling av gjenværende eierandel og resultatføring 
 
 Måling av gjenværende eierandel 
 RSS støtter arbeidsgruppens forslag om å videreføre høringsutkastets 

regulering på dette punktet, gitt den usikkerhet som eksisterer om hvorvidt det 
har skjedd en transaksjon, jf pkt 2.3 over. Dette innebærer at ved overgang til 
felles kontrollert virksomhet, tilknyttet selskap eller ordinær aksjeinvestering, 
skal gjenværende balanseført verdi på avhendelsestidspunktet videreføres. 
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Dette synes å være løsningen etter IFRS SME, med mindre det blir en 
available for sale-investering, mens IFRS 3 R på den andre side innebærer 
at gjenværende eierandel regnskapsføres til virkelig verdi på 
kontrolllovergangs-tidspunktet. 

 
 Resultatføring av verdiendringer 
 Problemstillingen blir ikke aktuell, som en følge av standpunktet tatt i avsnittet 

over. 
 
 Pkt 2.5 Oppkjøpsutgifter 
 RSS besluttet at oppkjøpsutgifter skal balanseføres, gitt den usikkerhet som 

eksisterer rundt rekkevidden av regnskapsloven § 5-4. Samme løsning følger 
av IFRS SME. Etter IFRS 3 R skal oppkjøpsutgifter resultatføres. 

 
 Pkt 3 Utsatt skatt ved kjøp av enkelteiendel ved fusjon 
 RSS besluttet at samme regel skal gjelde ved fusjoner som ved 

konserndannelse. 
 
 Pkt 4 Vindu for korreksjon av tilordning ved fusjon 
 Bakgrunnen for at vinduet er et annet i NRS 9 Fusjon enn i NRS(F) 

Konsernregnskap, var kommunikasjon med Justisdepartementet da 
fusjonsstandarden ble utarbeidet. Sekretariatet sjekker NRS-arkivet og 
eventuelt arkivet i Justisdepartementet for om mulig å få sett nærmere på 
begrunnelsen. Dersom det ikke finnes skriftlig begrunnelse, ønsker RSS at 
vinduet skal være det samme ved fusjoner som ved konserndannelse. 

 
 Etter IFRS er vinduet for korreksjon av tilordning 12 måneder, mens 

høringsutkastet om konsernregnskap legger opp til korreksjon innen 
påfølgende regnskapsår (etter mønster av gamle IAS 22). Ordlyden i 
høringsutkastet anses mest hensiktsmessig for brukergruppen, og dette utgjør 
neppe noen reell forskjell som en følge av at det ikke kreves utarbeidet 
delårsregnskaper. 

 
 Pkt 5 Negativ goodwill 
 RSS støtter arbeidsgruppens vurdering av at føringer i forarbeidene ikke 

sperrer for en forenklet løsning som ivaretar det underliggende prinsippet om 
at negativ goodwill ikke skal inntektsføres. Forslaget i høringsutkastet 
opprettholdes derfor. 
 

Sak 5:  NRS(V) Inntektsføring  
  Gjennomgangen fortsatte fra punkt 5 (Punkt 1 til 4 ble gjennomgått i møtet 24. 

juni.) 
 
 Arbeidsgruppen vurderer de forslag til flytting av tekst og endrede 

formuleringer som framkom i møtet.  
 
 Pkt 6.4: 
 RSS støttet forslaget om regnskapsmessig behandling av volumrabatt. 
 
 Pkt 6.9: 
 I andre avsnitt på s 12 tas det inn en setning etter mønster fra NRS(HU) 

Konsernregnskap pkt 12.1 om at avskrivninger av merverdier ikke må 
hensyntas i beregningen av opptjent inntekt. 

 
 Avsnittet om konsernbidrag formuleres slik at det fremgår at det behandler 

konsernbidrag som er inntekter. I tillegg til foreslått ny tekst, bør ulikheten 
sammenlignet med utbytte i behandlingen av skatt omtales. 

 



 
 

5

 Av tidsmessige årsaker ble ikke punkt 6.10 til 6.13 gjennomgått. Disse 
gjennomgås i neste møte. 

 
  
Sak 6: NRS(HU) Endringer i NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler 
 Notat fra Erlend Kvaal ble gjennomgått.  
 
 Etter-skatt-diskontering 

Flertallet i RSS stemte for at begge alternativer for diskontering etter skatt fra 
høringsutkastet skal være tillatt. Det ble argumentert for at estimering av 
kontantstrømmer og utgangsverdi er mye mer avgjørende for nåverdien enn 
diskonteringsrenten. 
 
Bruk av alternativ lånerente 
Flertallet i RSS stemte for at bruk av alternativ lånerente i diskonteringen skal 
være tillatt. Med alternativ lånerente menes hva det vil koste å låne opp til det 
aktuelle driftsmidlet. Et annet alternativ som ble diskutert, var NIBOR + 
nærmere angitte punkter. Dette ble avvist, som en følge av at ulike driftsmidler 
har ulik risikoprofil. 
 
Det ble erkjent at diskontering med alternativ lånerente vil gi lavere rente og 
dermed høyere nåverdi enn ved bruk av en diskonteringsrente fastsatt på 
tradisjonell måte. Det ble diskutert om dette vil være i strid med 
regnskapsloven § 5-3(3). Forenklingen anses å ligge innenfor regnskapsloven. 
 
Annet 
Erlend Kvaal vurderer forslag til flytting av tekst som framkom i møtet.  
 
Britt Torunn Hove omformulerer pkt 4.1 nestsiste avsnitt, slik at det kommer 
tydelig fram at goodwill skal fordeles dersom dette kan gjøres på en fornuftig 
måte. Dersom fornuftig fordeling ikke kan gjøres, kan den regnskapspliktige 
velge mekanisk fordeling av goodwill med etterfølgende bottum-up-test for 
nedskrivning, eller ingen fordeling av goodwill med etterfølgende top-down-
test for nedskrivning.  
 
Ikke ferdigstilte immaterielle eiendeler skal av forenklingshensyn ikke være 
gjenstand for årlig nedskrivningvurdering, på samme måte som ikke-
avskrivbare immaterielle eiendeler. 
 
Det ble vedtatt1 at standarden skal være foreløpig i et år og deretter omgjøres 
til endelig standard, og at dette skal kommuniseres i forbindelse med at 
standarden offentliggjøres. 
 

 
 
Sak 7: NRS(HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 Det skal foretas følgende endringer: 
 
 Pkt 20: 
 Det tas inn en setning til for å gjøre det helt klart at IAS 39-muligheten ikke 

innebærer at sikringsdokumentasjon kan unnlates utarbeidet, for derved å 
slippe regnskapsføring av sikring. Bruk av begrepet regnskapsmessig sikring i 
tilknytning til IAS 39 fjernes. 

 
  Pkt 24: 

Notekrav i tas ut.  

                                            
1 Nødvendige stemmer for å oppfylle vedtektenes krav til to tredjedels flertall ble innhentet på e-post 
etter møtet, fordi det var for få medlemmer i møtet til å oppfylle dette kravet. 
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A7: 

 Det skal sies eksplisitt at andel ikke innebærer at del av en periode kan sikres, 
og gis eksempel, for eksempel at 5 år av en 10-års swap ikke kan sikres. 
 
A11: 
Teksten i tabellen endres, slik at det fremgår at det for sikringsinstrument er 
verdiendringer som ikke regnskapsføres. 
 
I tillegg foretas språklig endring som avtalt i møtet. 
 
Det ble vedtatt2 at standarden med eksempler utgis som foreløpig standard, 
og det tas sikte på omgjøring til endelig standard etter ett år. Dette skal 
kommuniseres i forbindelse med at standarden offentliggjøres. Offentliggjøring 
vil skje så snart kvalitetssikring av tekst og eksempler er gjennomført. 
 

  
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 

 
2 Nødvendige stemmer for å oppfylle vedtektenes krav til to tredjedels flertall ble innhentet på e-post 
etter møtet, fordi det var for få medlemmer i møtet til å oppfylle dette kravet. 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 23. september 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 16. september 2009 kl 09:00 – 15:00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Erlend Kvaal, Signe Moen, Hanne Opsahl, Kjell 
Ove Røsok og André Tofteland. 

 
Forfall:  Ingen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Unni Moseby og Britt Torunn Hove. 
 
  
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra 28. august ble vedtatt, etter at følgende endringer 
foretas: 
 
Sak 2, NRS 16 
Foreslått tekst erstattes med følgende tekst: I det neste samarbeidsmøtet 
mellom DnR og de største revisjonsselskapene skal det ses på hvilket resultat 
det er som skal disponeres i selskapsregnskap avlagt etter IFRS, og som 
omtales i revisjonsberetningen. 
 
Sak 4, pkt 1.2 
Foreslått tekst erstattes med følgende tekst:  
Strateginotatet gir ikke svar på spørsmålet om det skal harmoniseres mot full 
IFRS eller mot IFRS SME der disse gir ulik løsning. Det er innenfor 
virksomhetskjøp og konsernregnskap avvik mellom full IFRS og IFRS SME. 
Disse kan ha bakgrunn i bevisste valg fra IASBs side, men kan også bare 
skyldes tidslag. Det er ikke alltid mulig å finne ut om det er snakk om det ene 
eller det andre. Det kan være at IFRS SME blir endret før den implementeres i 
Norge, men det er ikke lett å forutse hvilke endringer som eventuelt vil bli 
foretatt.  

 
NRS (HU) Endringer i NRS(F) Konsernregnskap ble sendt ut på høring med 
utgangspunkt harmonisering mot full IFRS. Etter høringsfristens utløp, ble 
IFRS SME fastsatt av IASB. Det ble diskutert hvorvidt en i det avsluttende 
arbeidet med standarden skal vurdere isteden å harmonisere mot IFRS SME. 
Det ble besluttet at hovedsporet fra høringen, det vil si harmonisering mot full 
IFRS, skal følges, men at IFRS SME kan gi veiledning på områder for 
forenkling.  
 
 
Sak 4, pkt 2.2 
Siste setning strykes.  
 
 

Sak 2:  Arbeidsplan  
Arbeidsplanen gjennomgås på neste møte. Følgende prosjekter ble diskutert: 
 
IFRS SME 
Det ble gjort en revurdering av den tidsplan for arbeidet som det ble lagt opp til 
i forrige møte. Til møtet i Stiftelsesstyret 4. november skal det gis en 
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orientering om det arbeidet som er påbegynt og eventuelle foreløpige 
konklusjoner, arbeidet skal ikke være ferdig avsluttet. 
 
Arbeidsgruppen skal vurdere om det anses hensiktsmessig å bruke IFRS SME 
for øvrige og små norske foretak i Norge, om eventuell bruk av regelverket bør 
være obligatorisk eller valgfri og hvordan en eventuell implementering av 
regelverket bør foretas. Det skal vurderes om det skal gis et råd om dette til 
Finansdepartementet. Til sist skal det vurderes hva IFRS SME bør bety for 
den løpende standardsettingen i RSS, om det her skal samordnes mot IFRS 
SME eller full IFRS. 
 
Gruppedeltakerne skal forespørres om noen i deres firma/organisasjon kan 
påta seg jobben som sekretær for gruppen. 
 
 
NRS 1 
På bakgrunn av den usikkerhet som kommer til uttrykk i mottatte høringssvar, 
tas det inn ordene variable og faste foran tilvirkningskostnader i pkt 3.2 fjerde 
avsnitt. Deretter sendes standarden til Stiftelsesstyret i tråd med vedtektene § 
5-3, og publiseres ca 14 dager seinere. 
 
NRS 5: 
Standarden sendes til Stiftelsesstyret i tråd med vedtektene § 5-3, og 
publiseres ca 14 dager seinere 
 
Grovfordeling saker til fremtidige møter: 
Utkast til fordeling ble gjennomgått.  
 
Immaterielle eiendeler og FUG flyttes til møtet 10. desember. Forarbeidenes 
betydning i standardsettingen, uttalelse AFP og finansielle eiendeler og 
forpliktelser settes på agendaen for møtet 8.-9. oktober. IFRS SME settes på 
agendaen til møtet 26. oktober. 

 
 
Sak 3: Program Regnskapskonferansen 

 Programmet endres, slik at temaene IFRS SME og viktige IFRS-prosjekter i 
2009 kommer til slutt på dagen. 
 
Valuta utgår som eget tema, og erstattes av pensjoner. Leder av Fagutvalg 
pensjoner Vidar Nilsen spørres om å lage og presentere innlegget. Temaet 
IFRS SME ønskes tatt av Stig Enevoldsen (europeisk perspektiv) og Elisabet 
Sulen (norsk perspektiv). 
 
Målet er å kunne sende programmet over til trykkeriet fredag, med publisering 
av programmet og åpning for påmeldinger så snart programmet er ferdigtrykt. 
 
 

Sak 4: NRS(HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser 
 Nestleder Erlend Kvaal ledet møtebehandlingen under dette punktet. Det ble 

innledet med at vanlige prinsipper for saksgang i organisasjoner tilsier at 
tidligere vedtak gjøres om bare dersom det fremkommer nye forhold som ikke 
har vært belyst i den saksgang som ledet opp til det tidligere vedtaket.  

 
 Det var enighet om at standarden var vedtatt, og at den problemstilling som 

ble reist i brev fra PwC og KPMG var diskutert i den åpne høringen i april og i 
flere RSS-møter, samt at det ble stemt over løsningen i møtet 24. oktober 
2008. Et flertall vedtok til tross for dette at standarden skulle tas opp til ny 
behandling. Begrunnelsen fra flertallets side for dette var at det foreligger 
tolkningstvil rundt hva regnskapsloven § 4-1 (1) nr 5 innebærer, at løsningen 
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vedtatt tidligere om plikt til sikringsbokføring når det foreligger økonomisk 
sikring, ikke anse å være i tråd med strategien (verken forenkling i forhold til 
praksis eller IFRS-tilpasning), at praksis i Norge fra 1999 fram til i dag har vært 
i tråd med sistnevnte forståelse og at løsningen anses byrdefull for foretak 
som har IFRS i konsernregnskapet, GRS i selskapsregnskapet. Mindretallet 
mente på den andre siden at regnskapsloven § 4-1 (1) nr. 5 må leses som en 
pliktbestemmelse, at standardsetting kan innebære ny regulering som klargjør 
at en eksisterende praksis ikke kan fortsette og stiller seg tvilende til 
påstanden om at norsk praksis fra 1999 og fram til i dag har lagt til grunn at 
sikringsbestemmelsen er en adgangsbestemmelse. Dessuten ble det hevdet 
at en plikt-bestemmelse ikke trenger å innebære stor ekstrabyrde siden 
dokumentasjonskravene ikke er omfattende, og foretakene som ikke anvender 
regnskapsmessig sikring, likevel må vurdere og dokumentere virkelig verdi av 
instrumentene for å vurdere nedskrivning etter laveste verdis prinsipp. 

 
Et flertall mente at regnskapsloven § 4-1(1) nr 5 i et tilfelle der det ikke er tvil 
om at det foreligger effektiv sikring, betyr at sikringsbokføring kan foretas 
dersom foretaket ønsker det og utarbeider tilstrekkelig sikringsdokumentasjon. 
Basert på dette, foretas det en todeling av det videre arbeidet med 
standarden. Kjell Ove Røsok fjerner sikring fra standarden, og leverer 
oppdatert utkast til standard uten omtale av sikring til behandling på neste 
møte. PwC og KPMG utarbeider forslag til ny regulering av sikring som 
forelegges RSS til behandling. Dersom et slikt forslag får tilstrekkelig støtte i 
RSS, sendes det på ny høring. 
 
 

Sak 5:  NRS(HU) Valuta  
  Notat fra arbeidsgruppen ved Kjell Ove Røsok ble gjennomgått. Det var støtte 

til den fornorsking av språket i forhold til IFRS-oversettelsen som 
arbeidsgruppen legger opp til, men det må sikres at ikke definisjonene dermed 
blir forskjellige etter IFRS og GRS. Det var også støtte til at strukturen skal ta 
utgangspunkt i strukturen i IAS 21. Arbeidsgruppen sjekker at reguleringen i 
IFRS SME ikke er vesentlig forskjellig fra reguleringen i IAS 21. Foreløpig er 
det tatt utgangspunkt i IAS 21. 

 
 Dersom nettoinvestering i utenlandsk virksomhet skal behandles i standarden, 

bør dette inn i virkeområdet. Dersom definisjonen av utenlandsk valuta 
beholdes (definisjon 1) som en følge av at det ikke finnes andre egnede ord, 
skal det sies klart i standarden at dette kan medføre at NOK blir utenlandsk 
valuta. Det ønskes at definisjonen av pengepost (definisjon 8) skal legges så 
tett opp til IFRS som mulig. 

 
 I tillegg foretas språklige endringer og flytting av tekst som avtalt i møtet 
 
  
Sak 6: NRS(V) Pensjonsforutsetninger 

 Forslaget til oppdatert veiledning pr 31. august fra pensjonsgruppa utarbeidet 
etter etablert praksis ble vedtatt. RSS ønsker at det som vedlegg til 
veiledningen skal utarbeides en oversikt over størrelsen på de ulike 
parametrene til hvert tidspunkt veiledningen har vært utgitt. 
 
RSS ønsker at september-oppdateringen av veiledningen også i fremtiden 
skal møtebehandles, enten i et møte seint i august med foreløpige tall eller 
tidlig i september.  
 
I forbindelse med publiseringen av veiledningen, skal det gjøres oppmerksom 
på det høringsutkastet IASB har utgitt om diskonteringsrenten, og hvilken 
effekt en eventuell vedtakelse av forslaget vil få for IFRS-foretakene.  
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Sak 7: NRS(HU) NRS 6 Pensjonskostnader 
 RSS støttet forslaget om at foretak som velger å innregne aktuarielle gevinster 

og tap i den perioden de oppstår, kan regnskapsføre disse direkte mot annen 
egenkapital i stedet for i statement of comprehensive income. På grunn av den 
usikkerhet som eksisterer rundt om utarbeidelse av en slik oppstilling er tillatt 
etter norsk lov, strykes siste del av foreslått punkt 67C. I tillegg gjøres det 
språklige endringer som avtalt i møtet. 

 
 RSS støttet også den foreslåtte sammenslåingen av NRS 6A og NRS 6, men 

ønsker at dette skal fremkomme innledningsvis i standardens avsnitt om 
formål og omfang. 

 
 RSS støttet ikke den foreslåtte utvidelsen av tillatte regnskapsspråk i 

selskapsregnskapet til foretak som er del av et konsern som bruker et 
regnskapsspråk basert på tilsvarende prinsipper som NRS 6. RSS mente at 
det heller ikke var behov for den foreslåtte definisjonen av pensjonsmidler. 
Generelt ble det uttrykt skepsis til endringer av en standard utover det som er 
bakgrunnen for del-endringer. Unntaket er opprettelse av feil som oppdages.  

 
 Forslag til språklige justeringer utover det som ble foreslått i møtet, sendes 

Britt Torunn Hove seinest mandag 21. september. Justert forslag sendes på e-
post til RSS, før det sendes på høring med to måneders høringsfrist.  

 
 Historikken som i dag står i parantes under navnet på standarden, flyttes ned i 

fotnote. Dette skal gjøres for alle standarder.  
 
Sak 8: Struktur statusrapport 
 Statusrapporten gjøres om til en statusrapport for RSS, det vil si at omtalen av 

det som har vært gjort i Bokføringsstandardstyret og Fagorgan IFRS i året ikke 
skal være del av statusrapporten. Omtalen av NRS og organene i NRS 
beholdes. Det utarbeides et første utkast til statusrapport til neste møte. 

 
Sak 9: Gjennomgang av utgivelsene til RSS 
 Forslagene i notatet fra sekretariatet gjennomføres. Det skal tas inn et eget 

avsnitt under publikasjoner i statusrapporten som beskriver ikrafttredelse for 
alle publikasjonene samlet. For veiledninger snus rekkefølgen av omtalen, slik 
at omtalen av veiledninger etter IFRS kommer til slutt. Ordet skal i nåværende 
siste avsnitt under veiledninger strykes. 

 
  
 

  
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 16. oktober 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 8. og 9. oktober 2009 kl 11:00 – 21.00 og 09.00 
– 14:00 på Clarion Airport Hotel, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Erlend Kvaal (dag 1), Signe Moen, Hanne 
Opsahl (kl 11-15 dag 1 og dag 2), Kjell Ove Røsok og André 
Tofteland. 

 
Forfall:  Ingen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Vidar Nilsen (sak 1)og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Uttalelse om AFP 

Vidar Nilsen presenterte hovedpunktene i utkastet til uttalelse fra Fagutvalg 
Pensjoner. 
 
RSS gikk inn for at notatet skal presenteres som en uttalelse. 
 
RSS ønsket at følgende endringer skal gjøres: 
 
- Få inn allerede i innledningen hvem uttalelsen ikke er aktuell for. 
- Få tydeligere fram at resultatføring av overgangsvirkningen krever lovvedtak.  
- Ta inn henvisninger til regulering i NRS 6 også, ikke bare i IAS 19. 
- Si noe om pensjonskostnaden både i 2009 og 2010, like før 
oppsummeringen 
- Endre omtalen av ordningene i Spekter og finansnæringen, slik at det 
kommer tydeligere fram at konklusjonene i notatet også er relevante ved 
overgangen fra disse til den nye AFP-ordningen. 

  
Fagutvalg pensjoner fikk fullmakt til å foreta nødvendige endringer, og 
uttalelsen publiseres så snart som mulig uten ytterligere behandling i RSS. 

  
 
Sak 2:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra 16. september ble vedtatt, etter at følgende endringer 
foretas: 
 
Sak 2, IFRS SME: 
Siste linje strykes, og erstattes med følgende tekst: 
Gruppedeltakerne skal forespørres om noen i deres firma/organisasjon kan 
påta seg jobben som sekretær for gruppen. 
 
Sak 4: 
I annet avsnitt første setning tas årstallet 2008 inn til slutt i setningen. I tredje 
setning tas argumentet om tolkningstvil først, og setningen omformuleres til å 
lyde slik: Begrunnelsen fra flertallets side for dette var at det foreligger 
tolkningstvil rundt hva regnskapsloven § 4-1 (1) nr 5 innebærer, at løsningen 
vedtatt tidligere om plikt til sikringsbokføring når det foreligger økonomisk 
sikring, ikke anse å være i tråd med strategien (verken forenkling i forhold til 
praksis eller IFRS-tilpasning), at praksis i Norge fra 1999 fram til i dag har vært 
i tråd med sistnevnte forståelse og at løsningen anses byrdefull for foretak 
som har IFRS i konsernregnskapet, GRS i selskapsregnskapet. 
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Dessuten tas det inn følgende tekst rundt mindretallets syn: 
Mindretallet mente på den andre siden at regnskapsloven § 4-1 (1) nr. 5 må 
leses som en pliktbestemmelse, at standardsetting kan innebære ny 
regulering som klargjør at en eksisterende praksis ikke kan fortsette og stiller 
seg tvilende til påstanden om at norsk praksis fra 1999 og fram til i dag har 
lagt til grunn at sikringsbestemmelsen er en adgangsbestemmelse. Dessuten 
ble det hevdet at en plikt-bestemmelse ikke trenger å innebære stor 
ekstrabyrde siden dokumentasjonskravene ikke er omfattende, og foretakene 
som ikke anvender regnskapsmessig sikring, likevel må vurdere og 
dokumentere virkelig verdi av instrumentene for å vurdere nedskrivning etter 
laveste verdis prinsipp. 
 
I tredje avsnitt erstattes ordet vedtok med ordet mente. 
 
Sak 5: 
I første avsnitt erstattes ordet følge med ta utgangspunkt i.  
 
 

Sak 3:  Arbeidsplan  
Arbeidsplanen ble av tidsmessige grunner ikke gjennomgått. 
 
Grovfordeling saker til fremtidige møter: 
NRS 8 og Resultatskatt flyttes til 10. desember. 

 
 
Sak 4: NRS(F) Konsernregnskap og NRS 9 Fusjon 
 

 Konsernregnskap 
 
Det var flertall for å fjerne konsolideringsutelatelsen for 
investeringsvirksomhet. 
 
I forhold til forslaget lagt fram fra arbeidsgruppen, skal følgende endringer 
foretas: 
 
Pkt 1. Virkeområde 
Arbeidsgruppen vurderer ulike metoder for håndtering av at andre ballpunkt i 
annet avsnitt ikke stemmer overens med det som omtales i standarden. 
 
Pkt 2. Definisjoner 
Det tas inn en definisjon av innmatskjøp, og en innledning før de ulike 
definisjonene. 
 
Pkt 6.1.4 Betinget vederlag 
Avgivelse av egne aksjer er neppe avgivelse av økonomiske ressurser, og 
plikt til å avgi egne aksjer er derfor ikke en forpliktelse dekket av NRS 13. Av 
forenklingshensyn mente NRS likevel at alle betinget vederlag som innebærer 
plikter skal anses omfattet av NRS 13. Initiell måling, etterfølgende måling og 
konvertering av forpliktelsen skal gjøres som beskrevet i andre avsnitt. 
Regelen i tredje avsnitt oppfattes å være for streng, og strykes. 
 
Pkt 6.1.6 Særlig om immaterielle eiendeler 
Flertallet i RSS støttet flertallet i arbeidsgruppens syn på at unntaket for 
identifisering av forenklingshensyn bør være bredest mulig, og derfor en 
snever fortolkning av begrepet ”kontraktsbaserte”. Arbeidsgruppen legger fram 
forslag til tekst med nærmere beskrivelse av hva kontraktsbaserte rettigheter 
er til neste møte. 
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Pkt 6.1.7 Goodwill 
Siste setning flyttes ned i eget avsnitt, og formuleres som en adgangs-
bestemmelse. 
 
Pkt 6.1.9 Foreløpig fastsettelse av verdier ved førstegangsinnregning 
Det skal tas inn i standarden at dersom en fastsettelse av verdier anses 
midlertidig, skal dette framgå av regnskapet. Dersom den ikke framgår av 
regnskapet, og seinere endres, anses endringen som retting av feil. 
 
Pkt 7.4 Transaksjoner mellom konsernselskaper 
Femte ledd siste setning omformuleres, slik at det også åpnes for å gjøre dette 
på riktig måte. 
 
Pkt 7.7 Utgang datterselskap 
I første og fjerde avsnitt strykes kjøp av egne aksjer. I siste avsnitt skal det 
sies at gjenværende balanseført verdi på avhendelsestidspunktet utgjør ny 
anskaffelseskost. 
 
Pkt 9. Tilleggsopplysninger 
I punkt h) tas ordlyden i eksisterende standard inn igjen. 
 
Pkt 10. Sammenligningstall og proformainformasjon 
Det skal tas inn en setning om at ved oppkjøp skal ikke sammenligningstallene 
omarbeides. 
 
Pkt 11. 1 Kostmetoden 
Annet avsnitt revurderes etter at tilsvarende punkt i veiledningen om 
inntektsføring er gjennomgått av RSS. 
 
Pkt 13 Overgangsregler 
Nestsiste setning omformuleres til en kan-bestemmelse. 
 
Det anses ikke nødvendig med ny møtebehandling av hele standarden. Bare 
punkt 6.1.6 om immaterielle eiendeler skal behandles i neste møte. 
 
I tillegg foretas språklige endringer og flytting av tekst som avtalt i møtet. 
 
Fusjon 
 
 I forhold til forslaget lagt fram fra arbeidsgruppen, skal endringene omtalt 
nedenfor foretas. Omtalen dekker også punkter som skal hensyntas i 
fremtidige gjennomganger av andre standarder. 
 
Pkt 3. Definisjoner 
I første avsnitt tredje ballpunkt endres ordlyden tilbake til ordlyden i 
høringsutkastet. 
 
I andre avsnitt strykes overtakende selskap, og utsteder erstattes med 
utstedes, dette for også å favne konsernfusjoner. 
 
RSS mente at det i femte avsnitt ikke skal henvises til NRS(F) Fisjon. 
Eksempelet i NRS(F) Fisjon planlegges fjernet neste gang standarden 
revideres. 
 
Forslaget til definisjon av emisjonsutgifter beholdes, og omtalen i NRS(F) 
Fisjon endres neste gang standarden revideres. 
 
Pkt 4. Metodeanvendelse 
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Vedlegg X tas ut. Det har vært for liten tid både i arbeidsgruppen og i RSS til å 
vurdere behandlingen av utsatt skatt. I arbeidet som skal gjøres med 
skattestandarden skal det ses nærmere på problemstillingen. 
 
Pkt 5.2 Identifikasjon av oppkjøpstidspunkt 
RSS tok ikke spørsmålet opp til ny vurdering. 
 
Pkt 5.3.1 Aksjer i overtakende selskap 
I første setning tas det inn at aksjene kan benyttes som vederlag i fusjonen. 
Siste avsnitt strykes. Strøket tekst fra høringsutkastet tas inn igjen.  
 
Pkt 5.3.2 Tilordning av anskaffelseskost 
I andre setning erstattes virkelig verdi med nominell verdi.  
 
Pkt 5.3.4 Omvendt overtakelse 
Eventuelle kommentarer til eksempelet sendes på e-post til Kirsten Jacobsen. 
 
Pkt 5.5 Foreløpig fastsettelse av verdier og anskaffelseskost ved 
førstegangsinnregning 
Forslaget til tidsperiode for justering av foreløpig fastsettelse og tilordning fra 
arbeidsgruppen ble støttet. Foretak som bruker IFRS i selskapsregnskapet, 
kan endre tilordningen i tilnærmet samme periode. Som en følge av dette, 
bestemte RSS seg for ikke å legge avgjørende vekt på uttalelsen på s 148 i 
Ot.prp. nr 42 (1997-1998). 
 
Pkt 6.1 Tidspunkt for regnskapsføring av en fusjon i henhold til 
kontinuitetsmetoden 
Ordlyden fra gjeldende NRS 9 tas inn igjen. I konsernfusjoner til kontinuitet der 
1.1 brukes som gjennomføringstidspunkt, medfører dette at resultat i 
overdragende selskap fra 1.1 til åpningsbalansedagen ikke vises som opptjent 
egenkapital, men må klassifiseres som gjeld til morselskapet til overtakende 
selskap. Det anses uheldig at resultat og balanse for det fusjonerte selskapet 
ikke henger sammen, og som en følge av dette ble det hevdet at bruk av 1.1 
ikke burde være tillatt ved konsernfusjoner. Britt Torunn Hove utarbeider 
forslag til tekst om dette. 
 
Pkt 6.3 Vertikal fusjon 
Andre avsnitt endres til en skal-regel, og det skal fås fram at dette anses som 
anvendelse av konsernkontinuitet. I tillegg skal det lages et eksempel som 
vedlegg til standarden. 
 
Pkt 6.6 Egenkapitalføringen ved fusjonen 
 
Horisontale fusjoner uten vederlag 
Det skal sies at aksjekapital og overkursfond i overdragende selskap tilføres 
overkursfond i overtakende selskapet, samt hva som skjer med oppløst fond 
for vurderingsforskjeller. Arbeidsgruppen lager eksempel som belyser hva som 
skjer ved gjensidig aksjeeie (når overtakende selskap har aksjer i 
overdragende selskap). 
 
Horisontale fusjoner med vederlag 
Nestsiste avsnitt strykes, siden det som sies der ikke stemmer dersom 
aksjekapitalforhøyelsen i overtakende selskap er høyere enn aksjekapital og 
overkursfond i overdragende selskap. 
 
Vertikale fusjoner med vederlag (ført til konsernkontinuitet) 
Standarden endres, slik at konsernkontinuitetsverdi av innskuddet minus 
beregnet aksjekapitalforhøyelse tilføres overkursfond. 
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Vertikale fusjoner med vederlag (ført til selskapskontinuitet) 
Standarden endres, slik at selskapskontinuitetsverdi av innskuddet minus 
beregnet aksjekapitalforhøyelse tilføres overkursfondet. 
 
I tillegg foretas språklige endringer og flytting av tekst som avtalt i møtet. Nytt 
utkast til NRS 9 gjennomgås i neste møte. 
 
 

Sak 5: Lovforarbeidenes betydning i standardsettingen 
 Espen Knudsen bes om å utvide notatet med eksempler på løsninger som (i) 
begrenser handlingsrommet innenfor kravene i regnskapsloven og (ii) 
presiserer handlingsrommet mot grensen av kravene i regnskapsloven. 
 
Deretter sendes notatet på e-post-sirkulasjon til RSS, før det oversendes til 
Stiftelsesstyret. 
 
 

Sak 6:  NRS(HU) Valuta  
 Utkast til standard fra arbeidsgruppen ved Kjell Ove Røsok ble gjennomgått.  
 
 Pkt 15 
 Ved neste oppdatering av NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler skal det 

vurderes om dette skal omtales i denne standarden også. 
 
 Pkt 18 
 Arbeidsgruppen finner ut hva som er forskjellen mellom reguleringen foreslått i 

standarden og den regulering som følger av bokføringsreglene. Det skal 
vurderes utarbeidet et vedlegg til standarden om hovedreglene fra dette 
regelverket. 

 
 Pkt 21 
 Arbeidsgruppen vurderer om tredje setning, som er et forsøk på 

operasjonalisering av fjerde setning, bør utgå. 
 
 Pkt 22 
 Punktet deles i to, en del skal omhandle konsernregnskapet og den andre 

delen selskapsregnskapet. 
 
 Pkt 25 
 I første setning erstattes skal med kan, jf regnskapsloven. Det bør også sies 

noe om sammenligningstall. 
 
 Pkt 31 
 Arbeidsgruppen vurderer på nytt den anbefaling som gis i punktet. 
 
 Pkt A2 
 Det ble stilt spørsmål ved om (a) og (b) var teller like mye i vurderingen. 

Arbeidsgruppen kommer tilbake på dette. 
  

 I tillegg foretas språklige endringer og flytting av tekst som avtalt i møtet. Nytt 
utkast til høringsutkast om valuta behandles på neste møte. 

 
  
Sak 7: NRS(V) Inntektsføring 

 Utkast til veiledning fra arbeidsgruppen ved Signe Moen ble gjennomgått til og 
med punkt 6.3. Det ble berammet et nytt møte 20. oktober for å gå igjennom 
resten av veiledningen. 
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Konsekvenser av overgangen fra diskusjonsnotat til veiledning må omtales i 
statusrapporten. 
 
Pkt 2.1 Opptjeningsprinsippet 
Arbeidsgruppen ser nærmere på transaksjonstidspunktet for tjenester til neste 
møte. 
 
Pkt 3. Måling av transaksjonsvederlag 
Det tas inn noe om for eksempel bytte, for å få fram at måling av 
transaksjonsvederlag kan være komplisert. 
 
Pkt 3.6 Pålitelig måling av kostnader 
Arbeidsgruppen kommer tilbake til konsekvensene av dette til neste møte. 
 
Pkt 4. Bytte 
Det ble foreslått at arbeidsgruppen bør se hen til omtalen av bytte i IAS 16. 
 
Pkt 6.1.4 Returrett 
Det skal framgå eksplisitt at punktet ikke omhandler kommisjonssalg. Siste 
avsnitt må derfor endres. 
 
Punkt 6.1.5 Krav på ny vare, ikke reklamasjon 
RSS ba om et eksempel på eksempelet. Teksten ble også oppfattet som noe 
tungt tilgjengelig, og arbeidsgruppen ser på dette på nytt. 
 
Punkt 6.1.6 Alminnelig garanti 
I nestsiste avsnitt må det framgå at avsetningen vil være kr 100 pr. solgt 
maskin. 
 
Punkt 6.1.7 Abonnement på tidsskrifter og lignende varer 
Omtalen av uopptjent inntekt fjernes. 
 
Punkt 6.2.4 Innmeldings- og medlemsgebyr 
Enten må innmeldingsgebyr omtales, eller så må overskriften endres. 
 
Punkt 6.3 Royalty og lisensinntekter 
Arbeidsgruppen ser på teksten i punktet på nytt. 
 
  

Sak 8: NRS(F) og NRS(HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser  
 Sakspapirer vedrørende høringsutkastet ble sendt ut så seint at RSS 

bestemte seg for å utsette behandlingen til neste møte 26. oktober. Kjell Ove 
Røsok utarbeider sakspapir som underbygger hvorfor flere mener at 
regnskapsloven § 4-1(1) nr. 5 krever at sikring reflekteres når økonomisk 
sikring foreligger. Erlend Kvaal vil lede behandlingen av dette punktet også i 
neste møte, og vurderer om det bør være kontakt mellom representantene for 
de to synene før neste møte, dette for å sikre at RSS får best mulig 
beslutningsgrunnlag for fastsettelse av høringsutkastet i sitt neste møte. 

 
 Utkastet til foreløpig standard uten sikring fra Kjell Ove Røsok ble fastsatt. Ved 

oversendelsen til Stiftelsesstyret skal det framgå at sikringsdelen følger egen 
saksgang. 

 
 
Sak 9: Avvikling og avhendelse 
 Saken ble ikke behandlet i møtet. Karina Vasstveit Hestås vurderer 

overleverte innspill fra Kirsten Jacobsen. Dersom disse fører til endringer i 
standarden, sendes den på e-post-sirkulasjon til RSS. 
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Sak 10: NRS(HU) Endringer i NRS 16 Årsberetning 
 Forslag til tekst i standarden som en følge av at regnskapsloven § 3-3a har fått 

et nytt ellevte ledd, er hentet fra NRS 8. Teksten i denne ble sendt på høring i 
2008, uten at det ble mottatt kommentarer i høringsrunden. 

 
 Det ble vedtatt å sende ut det forelagte forslaget til høringsutkast. Det ble 

diskutert om det var ønskelig med så mye tekst i standarden knyttet til 
bestemmelsen, dette vurderes i forbindelse med behandlingen av eventuelle 
høringskommentarer.   

 
 
Sak 11: Statusrapport 2009 
 Punktet ble ikke behandlet i møtet. Eventuelle ønsker om endringer i utsendt 

tekst sendes Britt Torunn Hove på e-post. De som har hatt ansvar for 
endringer av standarder siden forrige regnskapskonferanse, sender også 
forslag til tekst vedrørende sine standarder til Britt Torunn Hove. Oppdatert 
forslag til statusrapport skal behandles på neste møte.  

 
Annet Det ble presisert at NRS selv har førsteretten til presentasjon av sine egne 

produkter. 
  
 

  
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



N
Oslo, 27. ok

PROTOKOLL 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 26. oktober 2009 kl 09:00 – 17.00 hos DnR, 
O
 
Ti ede:  Erlend Kvaal, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, Reidar 

Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl (til kl 15) og Kjell Ove 
Røso

 
Forfall:  Elisa ndré Tofteland.   
 
D tte: Gunl og Didrik 

Thran
 

ORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
tober 2009 

 

slo. 

l st

k. 

bet Sulen og A

essuten mø aug Wilter (sak 3 og 4), Lars Inge Pettersen 
e-Nielsen (sak 7)og Britt Torunn Hove. 

 
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til pr under 
at det var flertallet i RSS som støttet flertallet i 

 
Sak 2:  Arb

Gjen
grov
NRS ehandles. 
 

S NRS
End
gjen
 
Pkt 2. D

 

otokoll fra møtet 8. og 9. oktober ble godkjent, etter at det 
sak 4 pkt 6.1.6 tas inn 
arbeidsgruppens syn. 

eidsplan 
nomgang av arbeidsplanen ble utsatt til neste møte. I tillegg til sakene på 
planen til neste møte, skal høringssvar på NRS(HU) Endringer i NRS 6 og 
(HU) Endringer i NRS 16 b

ak 3:  (F) Konsernregnskap 
ringer foretatt i forhold til versjonen som ble behandlet i forrige møte ble 
nomgått. 

efinisjoner – minoritetsinteresser 
Teks oversettelsen av IAS 27, oppfattes ikke 
som 
Ders
tilba nen på minoritetsinteresser som var i forrige utkast til 
standard. 
 
Pkt 

ten som er hentet fra den norske 
riktig. Det undersøkes hvordan ordlyden i den engelske originalen lyder. 
om det er klart at det ikke er oversettelsen som er upresis, går man 

ke til den definisjo

6.1.3 Måling av anskaffelseskost – betinget vederlag 
uleringen av etterfølgende måling av en betinget forpliktelse innebærer at 
kke skjer ny måling ved sannsynligheter under 50 %.  Problemstillingen er 
funnet eksplisitt omtalt i IFRS-litteraturen, men arbeidsgruppen mener at 
lått løsning er IFRS-løsningen. 

 Reg
det i
ikke 
fores

 
 Pkt 6.1.5 Særlig om immaterielle eiendeler 
 RSS et i 

arbe
iden
kost

 
 Pkt 

 gjorde om sin beslutning fra forrige møte, og gikk inn for mindretall
idsgruppens forslag om at alle vesentlige immaterielle eiendeler skal 
tifiseres i tilordningen av anskaffelseskost, med mindre 
/nyttebetraktninger tilsier at dette kan unnlates. 

7.7 Utgang datterselskap 
 I tredje avsnitt tas det inn regulering av at valg av metode for regnskapsføring 

av g n ved trinnvis kjøp er 
prins

 
  
  

evinst som tidligere er ført direkte mot egenkapitale
ippvalg som må anvendes konsistent. 
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 I tillegg til endringene omtalt over, gjøres flytting og strykning av tekst, 
oms
 
Stan arden ble vedtatt. 

  
tandarden etter at avtalte endringer er på 

 
Sak 4: NRS

 Endringer foretatt i forhold til versjonen som ble behandlet i forrige møte ble 
gjen

  
Pkt 

krivning og endring av henvisninger som avtalt i møtet.  

d

DnR foretar korrekturl
plass

esning av s
. Den publiseres til regnskapskonferansen 4. november. 

 9 Fusjon 

nomgått. 

3. Definisjoner - vederlagsaksjer 
 I andre avsnitt strykes
utstedes, dette for også å 

 overtakende selskap, og utsteder erstattes med 
r. 

 
Pkt 

favne konsernfusjone

3. Definisjoner – samme kontroll 
tas inn en ny setning som også tar høyde for at kontroll kan

ap. 
Det  foreligge uten 
eiers
 
Pkt 

k

3. Metodeanvendelse - konsernfusjon 
ble drøftet om avsnittet skulle ha en tilsvarende ordlyd som gjeldende 
dard pkt. 4.1

Det 
stan  fjerde avsnitt om at "fordringen motsvarer verdien av 
eiendeler og gjeld som er overdratt". Et flertall anså at denne ordlyden var 
uhen sning mht. utsatt skatt 
ved 
 
Pkt 

siktsmessig da den kunne forstås å forskuttere lø
slike fusjoner. 

5 Oppkjøpsmetoden 
tas inn at ved fusjon ved nystiftelse, skal eiendeler og gjeld i overdragende 
tak som i realiteten må anses som overtakende, videreføres til 
nseførte verdier. 

 Det 
fore
bala

 
 Pkt de part5.1 Identifikasjon av overtaken  
 Det 
 
 Pkt 

tas inn en setning som beskriver hva overtakende part er. 

6. Kontinuitetsmetoden 
orenklingshensyn gjøres n Av f y måling av goodwill ved fusjon mellom 

morselskap og deleid datterselskap valgfri. 
 
 Pkt 6.1 Tidspunkt for regnskapsføring 

er skal kunne regnskapsføres fra hvilken som helst dato i  Fusjon
regn under samme kontroll kan likevel 
ikke 
aksj

 
 Standarden skal ikke inneholde begrensninger i valget over ved 

kons
  
Pkt 

skapsåret. Fusjoner mellom selskaper 
regnskapsføres før eiers kontroll ble etablert, og ikke senere enn 

elovgivningens ikrafttredelsestidspunkt. 

ernfusjoner. 

6.3 Vertikal fusjon 
te avsnitt endres, slik at det fokuseres på om selskapet utarbeider 
ernregnskap som rapporteres til Regnskapsregisteret, ikke på om dette er 
. 

Førs
kons
gjort
 
Pkt 6.6.1 Horisontal fusjon 

tas inn en ny setning som regulerer regnskapsføringen av 
svederlag.  

Det 
tilleg
 
Pkt 

g

6.6.2 Vertikal fusjon 

Merknad [B.T.H.1]: Prinsipp
valg? 
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I horisontale fusjoner med vederlag foreskriver standarden kontinuitet i 
egen
krev
for d
regn
dette
 
Det 
tilleg svederlag.  
 
RSS vensene av den forenklingen som foreslås for 
fusjone e Moen følger opp dette. 
 
Pkt 

kapitalens sammensetning, mens det i vertikale fusjoner med vederlag 
es at innskuddet i fusjonen behandles som innskutt kapital. Bakgrunnen 
enne reguleringen er den nære sammenhengen mellom selskapsrett og 
skapsrett, hvordan dette har vært regulert i tidligere NRS 9 og hvordan 
 ble foreslått regulert i høringsutkastet til endringer i NRS 9.  

tas inn en ny setning som regulerer regnskapsføringen av 
g

 var usikre på konsek
r der mor går inn i datter. Sign

8 Sammenligningstall og proforma informasjon 
yden endres, for også å passe ved omvendt oppkjøp. I tillegg tas det inn Ordl

regulering av at sammenligningstallene skal endres, dersom overtakende 
sels
 
I tille
møt
 
Stan

  
DnR rrekturlesning av standarden etter at avtalte endringer er på 
plass. Den publiseres til regnskapskonferansen 4. november. 
 

S

ble g
 

 Pkt 3.6 Pålitelig måling av kostnader

kap endrer sine regnskapsprinsipper gjennom fusjonen. 

gg til endringene omtalt over, gjøres språklige endringer som avtalt i 
et.  

darden ble vedtatt. 

 foretar ko

ak 5: NRS(V) Inntektsførin
 Endr

g 
inger foretatt i forhold til versjonen som ble behandlet i møte 9. oktober 
jennomgått. 

 
Løsn inger for tjenester. 
 
Pkt 

ingen for varer tilpasses løsn

4. Bytte 
tallet i RSS ønsket alternatFler iv 2. 

 
Pkt  og lignende6.5.2 Mobiloperatørs salg av ringetoner, spill  
Sign o bør inn. 
 
Pkt  rabatt på neste”

e Moen vurderer om omtale av vurderingsmomentet kreditrisik

6.6.2 ”Kjøp en, få  
Omt al innarbeides. 
 
Pkt 

ale av estimat på benyttelse av rabatten sk

6.6.4 ”Forskuddsbetal og få en ekstra” 
ale av estimat på benyttelse av tilbudet skal innarbeides. Omt

 
Pkt 6.10.2 Konsernbidrag – regnskapsføring hos eier ved bruk av 
kostmetoden 
Slet
kons
nytti ard, derfor ble det ikke 
lagt 
 
I tille g til endringene omtalt over, gjøres språklige endringer og strykning av 
teks
 
Ette
hun 
 
Høri

tet tekst om omfordeling av anskaffelseskost i morselskapet ved 
rnbidrag direkte mellom søsterselskap tas inn igjen. Teksten anses e

g og hører ikke naturlig hjemme i noen annen stand
vekt på at reguleringen ikke vedrører inntektsføring. 

g
t som avtalt i møtet. 

r at avtalte endringer er gjort, sirkulerer Signe Moen de problemstillinger 
eventuelt trenger tilbakemeldinger på.  

ngsutkastet til veiledning ble vedtatt. 



 
 

4

 
Signe Moen lager forslag til høringsbrev. RSS ønsket at to forhold skulle 
omta
dekk
beta
regu
forpl
 
Det delse og publisering til regnskapskonferansen 4. 
november.  
 

Sak 6:  NRS
 End forhold til versjonen som ble behandlet i forrige møte ble 
gjen

  
 Det 
som det virksomhet brukes med annet meningsinnhold i 

jøp og konsernregnskap og NRS 12 Avvikling og 

slik: 
valu
Det 
bruk

 
 
 Pkt 
 Teks

regn ksjonelle valutaer i et selskapsregnskap, 
men det ble ikke trukket noen konklusjon. 

 
 
 Reg

regn
som
på v hengig av hvilken 

 i den utenlandske virksomheten regnskapsføres 
regnskap? Teksten klargjøres, arbeidsgruppens 

inten
 
 Pkt 
 RSS

rege
  
Gjel
uten get til høringsutkast. Denne 
problemstillingen er heller ikke omhandlet i NRS(F) Finansielle eiendeler og 

al påpeke problemstillingen. 

I tille
teks t.  
 
Høri
 
Kjell
og p

   
Sak 7: Stat

 Som
forpl

les, nemlig om omtalen i punkt 6.3 om royalty og lisensinntekter anses 
ende og om reguleringen av gjeldsettergivelser ved manglende 
lingsevne i punkt 6.12 er hensiktsmessig, spesielt med bakgrunn i 
leringen av tilbakekjøp av egen gjeld i NRS(F) Finansielle eiendeler og 
iktelser.  

tas sikte på utsen

(HU) Valuta  
nger foretatt i ri

nomgått. 

ble diskutert å erstatte ordet virksomhet i standarden med ordet enhet, 
 en følge av at or

NRS(F) Virksomhetsk
avhendelse. Ordet virksomhet brukes i regnskapsloven § 3-4(1), som lyder 

”Regnskapsvaluta for årsregnskapet skal være norske kroner eller den 
ta som virksomheten i hovedsak er knyttet til (funksjonell valuta).” 
foretas en gjennomgang av ordbruken i standarden, slik at ordet enhet 
es der dette er mulig. 

5 
ten legges nærmere opp til regnskapsloven § 3-4(1). Det ble diskutert om 
skapsloven tillater flere ulike fun

Pkt 21 
uleringen i annet avsnitt ble oppfattet som uklar. Hva menes med ”annet 
skap som omfatter både utenlandsk virksomhet og foretaket”, vil vurdering 
 nettoinvestering i utenlandsk virksomhet i konsernregnskapet smitte over 
urderingen i morselskapets selskapsregnskap, uav

metode for eksempel aksjene
etter i morselskapets selskaps

sjon er regulering som i IAS 21. 

24 
 ønsket at regelen for frivillig endring av funksjonell valuta endres til 
len for pliktig endring av funksjonell valuta (A6).   

dende høringsutkast omtaler blant annet sikring av nettoinvestering i 
landsk virksomhet, noe som mangler i forsla

forpliktelser. Høringsbrevet sk
 

gg til endringene omtalt over, gjøres språklige endringer og strykning av 
som avtalt i møtet. Kjell Ove Røsok ferdigstiller høringsutkastet 

ngsutkastet ble vedtatt. 

 Ove Røsok utarbeider forslag til høringsbrev. Det tas sikte på utsendelse 
ublisering til regnskapskonferansen 4. november.  

usrapport 2009 
 en følge av den foreløpige standarden om finansielle eiendeler og 
iktelser, oppheves NRS(HU) Opplysninger om finansiell risiko og bruk av 
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finansielle instrumenter og NRS(D) Regnskapsføring av finansielle 
instr
 
Omtalen av endringer i 2009 er basert på innspill fra de standardansvarlige, og 
forsø
endr
hva 
stan
forkl
statu
detal
 
Sek
stan tusrapporten ble 
sendt 
vers
orga
 
I tille
møt
 
  

Sak 8: NRS
 I for vedtatt en standard uten omtale av sikring, og bestemt at 

det s ulle utarbeides et høringsutkast til endring av standarden som vedrørte 
sikri . 

 
 Til d
oppr
at fø
unnl apsføring av sikring ved å unnlate utarbeidelse av 
sikringsdokumentasjon.” I tillegg foretas ytterligere to endringer, omtalt under. 
Kom
plikt 
 
RSS
ønsk
skal 
at de
plikt gen av at 
regule d 
pres
regn
ene 
legg
som 
 
I tille
etter
og A
mer

  
 Kjell

vedt isering til 4. 
novembe  

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 

umenter, og tas ut av oversikten over norske standarder. 

kt harmonisert fra sekretariatet slik at de alle omtaler når standarden er 
et, når endringen gjelder fra, hva som var bakgrunnen for endringen og 
som materielt sett er endret. Det ble påpekt at endringsomtalen av enkelte 
darder framstår som nokså detaljerte, mens andre er lite detaljerte. Siden 
aring av endringer ikke er del av selve standardene, men kun framgår av 
srapporten, ble det ansett viktig at statusrapporten inneholder forholdsvis 
jert informasjon om foretatte endringer.  

retariatet har mottatt forslag til endringer i struktur og omtale av strategi for 
ardsettingen for små foretak etter at versjon to av stad
til RSS. Disse tas ikke inn i årets statusrapport, men vil være del av 

jon en av statusrapporten 2010. Strategi for standardsettingen i ideelle 
nisasjoner skal også inn i statusrapporten 2010.  

gg til endringene omtalt over, gjøres språklige endringer som avtalt i 
et.  

(HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser  
rige møte ble det 
k

ng

agens møte forelå et kompromissforslag. Det innebar at man går tilbake til 
innelig vedtatt standardtekst (sendt ut til møtet 16.september 2009), men 
lgende setningen i punkt 20 utgår: ”Dette innebærer ikke at man kan 
ate regnsk

promisset innebærer at standarden ikke uttaler noe presist om graden av 
eller frivillighet i regnskapsloven § 4-1(1) nr 5. 

 sluttet seg til kompromissforslag. Bakgrunnen for dette var hovedsakelig 
et om å få ut den veiledning som er utarbeidet knyttet til hvordan sikring 
regnskapsføres, den tolkningstvil som et flertall tidligere har gitt uttrykk for 
 mener foreligger rundt om regnskapsloven § 4-1(1) nr 5 er en 

bestemmelse, den praksis som synes å foreligge og vurderin
ring på området trolig vil være midlertidig (IFRS SME). Ve

entasjon av standarden på vegne av NRS, både på 
skapskonferansen og i en eventuell presentasjonsartikkel, skal ikke den 
løsningen trekkes fram som ”den eneste rette”. Det skal imidlertid ikke 
es skjul på at det er ulike syn innad i RSS mht. hvor mye plikt / frivillighet 
lovens sikringsbestemmelse inneholder. 

gg til fjerningen av tekst i punkt 20, tas det inn krav om noteopplysninger 
 IFRS 7 dersom alternativet med regnskapsføring etter IAS 39 anvendes, 
7 om anvendelse av varederivat som sikringsinstrument mykes opp enda 

, for å favne ”all in one-hedges” etter IFRS.  

-Ove Røsok fikk ansvar for å ferdigstille standarden. Standarden ble 
att. Sekretariatet ber stiftelsesstyrets leder om tillatelse til publ

r, jf vedtektene § 5-3.  



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 16. desember 2009 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 10. desember 2009 kl 12:00 – 17.00 hos DnR, 
Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Karina Vasstveit Hestås, Reidar 

Jensen, Signe Moen, Kjell Ove Røsok og André Tofteland. 
 
Forfall:  Kirsten Jacobsen og Hanne Opsahl.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (til kl 16) og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra møtet 26. oktober ble godkjent, etter at følgende 
endringer er foretatt: 
 
Sak 3, punkt 11.2.1: 
Punktet tas ut. 
 
Sak 6, andre avsnitt: 
Siste setning erstattes med følgende setninger: 
Ordet virksomhet brukes i regnskapsloven § 3-4(1), som lyder slik: 
”Regnskapsvaluta for årsregnskapet skal være norske kroner eller den valuta 
som virksomheten i hovedsak er knyttet til (funksjonell valuta).” 
Det foretas en gjennomgang av ordbruken i standarden, slik at ordet enhet 
brukes der dette er mulig. 
 
Sak 6, sjette avsnitt: 
Først setning strykes. 
 
Sak 8, fjerde avsnitt: 
Ordene full IFRS fjernes, og erstattes med alternativet med regnskapsføring 
etter IAS 39. 
 

 
Sak 2:  Evaluering av arbeidet i 2009 

Flere ga uttrykk for at det har vært brukt for mye tid, i forhold til oppnådde 
resultater. Strategien med både forenkling og IFRS-tilpasning er krevende, 
blant annet som en følge av at IFRS er i stadig utvikling.  
 
RSS mente at det hadde vært for mange saker under arbeid i året som gikk, 
og det ble gitt uttrykk for at det var behov for mer tid til diskusjon av 
arbeidsplanen og for at prioriteringer blir foretatt etter grundige diskusjoner.  
 
RSS var enige om at det er behov for et tydelig skille mellom foreløpige og 
endelige behandlinger. I foreløpige behandlinger ønskes det at hovedretning 
og struktur avklares, samt at prinsipielle forhold trekkes fram og drøftes, både 
med for- og mot-argumenter. Det er som hovedregel ikke ønske om fullstendig 
tekst til gjennomlesning ved foreløpig behandling.  
 
Viktigheten av å være godt foreberedt ble trukket fram, slik at diskusjoner kan 
tas og konklusjoner trekkes med en gang, uten omkamper i seinere møter. Det 
har gjennomgående vært for mange saker til behandling på hvert møte.  
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Behovet for større vilje til å finne praktiske kompromisser, framfor hundre 
prosent teoretisk korrekte løsninger, ble også trukket fram. Større vilje til å 
gjøre forenklinger ble etterlyst. Forenklinger ses ikke på som reduksjon av 
valgmuligheter, slik som i IFRS SME.  
 
I framtidige prosjekter skal det vurderes om det kan være hensiktsmessig at 
prosjektleder i RSS får med et RSS-medlem til som diskusjonspartner.  
Hvilke forventninger det er realistisk å stille til medlemmer av arbeidsgruppene 
ble diskutert. Det bør være en realistisk forventning av medlemmer av 
arbeidsgrupper diskuterer viktige problemstillinger i sitt firma, slik at alle 
innvendinger mot foreslått løsning kommer fram før behandling i RSS.  
 
Regnskapskonferansen ble diskutert. Årets deltakerantall var det laveste 
noensinne. Det skal vurderes nærmere om det neste år skal forsøkes en felles 
dag med BSS, som i 2008.  Evalueringene fra 2008 viste at deltakerne var 
positive til en slik delt dag, men BSS ønsket ikke dette for 2009. Det skal også 
vurderes om man heller skal forsøke presentasjon og diskusjon av produkter 
som ikke er ferdige, noe a la Rundebordskonferansene til FO IFRS. Dette 
kunne gjøres for aksjebasert betaling og/eller fisjon. Det er ikke sikkert dette er 
så lett å få til med det som oppfattes som brukergruppen for god 
regnskapsskikk. 
 
Publisering av utgivelser etter hvert, i stedet for at alt blir offentliggjort til 
Regnskapskonferansen, anses hensiktsmessig. Det ble gitt uttrykk for ønske 
om at RSS ved utgivelsen av nye høringsutkast, publiserer en oversikt over 
hvilke foreslåtte løsninger som det anses mulig å praktisere. 
 
Elisabet Sulen plasserer input fra evalueringen i det skjemaet som var 
utarbeidet til møtet. Utfylt skjema sendes ut til neste møte, som en del av den 
videre diskusjonen der. 
 
 

Sak 3:  Arbeidsplan 
  Følgende nye møtedatoer ble berammet: 
 

Fredag 15.1 (alternativt 11.1, dersom dette passer bedre for de av 
medlemmene som ikke var tilstede i møtet) 
Torsdag 11.3 
Mandag 19.4 
Torsdag 20.5 
Torsdag 17.6 
Torsdag 2.9 
Torsdag 30.09 og fredag 1.10 
Torsdag 28.10 
Mulig NRS-dag 9.11 
Torsdag 9.12 med etterfølgende julemiddag 
 
Møtetiden er 9-15 alle dager, med unntak at todagersmøtet og julemøtet, der 
det foreløpig ikke ble bestemt klokkeslett. 
 
Arbeidsplanen ble gjennomgått. Nytt medlem fra 1.1 Hans Robert Schwencke 
ble satt på NRS 2 og NRS 13. Disse har stått uten prosjektansvarlig etter at 
Ståle Pettersen gikk ut av RSS. Erlend Kvaal forsetter arbeidet med NRS(F) 
Resultatskatt, selv om han går ut av RSS fra 1.1. Han står fritt til å revurdere 
retningen på arbeidet, gitt den siste tids utvikling på skatteområdet innenfor 
IFRS. 
 
I lys av diskusjonen under punkt 2, ble ikke nye standarder gitt prioritet 1. 
Kjell-Ove Røsok undersøker likevel muligheten for utredning av inkludering av 
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§ 5-8-problemstillingen i NRS(F) Finansielle eiendeler og forpliktelser. Her har 
han fått indikasjoner på at en av høyskolene kanskje kan ha 
utredningskapasitet.  
 
Elisabet Sulen følger opp muligheten for en overgangsregel for 
investeringsvirksomhet i forbindelse med overgangen til revidert NRS(F) 
Virksomhetskjøp og konsernregnskap. 

 
Sak 4: NRS(HU) Endringer av NRS 6 

 DnR har sendt høringssvar som støtter forslaget, utover dette er det ikke 
mottatt høringssvar med materielt innhold. Pensjonskasseforeningene står 
ikke på lista over høringsinstanser, og ønsker dette, samt utsatt svarfrist på 
NRS 6-endringen til 11. desember. Med mindre Pensjonskasseforeningene 
har vesentlige innvendinger mot høringsforslaget, anses det vedtatt av RSS. 
 

Sak 5: Forenklet IFRS 
 Utkast til brev fra Harald Brandsås ble gjennomgått. Det var enighet om at 
brevet skal peke på ressurssituasjonen i RSS, ikke inneholde forslag til hva 
RSS mener departementet bør gjøre med dette. Derfor strykes nestsiste 
setning. Ballpunkt to, fem, seks og sju strykes også, deretter sendes brevet. 
 
 KPMG inviteres til å komme med konkret forslag til hva som kan gjøres for å 
gjøre forskriften lettere tilgjengelig. 
  

Sak 6:  Valg av Fagutvalg små foretak, ideelle organisasjoner og pensjoner  
 Små foretak: Alle medlemmer ble gjenvalgt. Jens Erik Huneide fra PwC går 

også inn i fagutvalget. Fagutvalget vil etter dette bestå av følgende 
medlemmer: 

 Hanne Opsahl (leder), NARF 
Torkild Haugnes, Ernst & Young 
Jens Petter Hilsen, Inter Revisjon 
Jens-Erik Huneide, PricewaterhouseCoopers 
Karl-Asbjørn Kjennerud, Økonomihuset Revisjon 
Gunhild Kveine, BDO Noraudit 
Stein Erik Lund, KPMG 
Stig Storksen, DnB NOR 

 
 Ideelle organisasjoner: Siri Reidulff ønsker ikke gjenvalg. Ellers ble alle 

medlemmer gjenvalgt. PwC er uten representant, etter at deres tidligere 
representant ikke lenger er tilknyttet PwC. PwC vil komme med navn på ny 
representant. Fagutvalget vil etter dette bestå av følgende medlemmer: 

 Elisabet Sulen (leder), KPMG 
Øivind Karlsen, KPMG 
Erik Lie, Ernst & Young 
Svein-Arne Martinsen, Revisjonsfirmaet Flattum & Co 
Hans Petter Nissen, Ideell Økonomi 
Venche Reberg, BDO Noraudit 
Elsie Tjeransen, Deloitte 

 
 Pensjoner: Fagutvalget ble nedsatt i 2009, og valgperioden for alle 

medlemmer er to år. Fagutvalget består av disse medlemmene: 
 Vidar Nilsen, Deloitte (leder)  

Anfinn Fardal, KPMG  
Britt Torunn Hove, DnR Kompetanse  
Sissel Krossøy, PricewaterhouseCoopers  
Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner  
Finn Espen Sellæg, Ernst & Young 
Ellen Wettre-Johnsen, Storebrand  
Jarle Aarset, NSB   
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Sak 7: IFRS SME 

 Elisabet Sulen gikk igjennom sin utsendte presentasjon, og orienterte kort om 
diskusjonen som hadde vært i Stiftelsesstyret. 
 
RSS mente at den vesentligste innvendingen mot IFRS SME slik den fremstår 
i dag, er bruken av virkelig verdi. Virkelig verdi skal brukes for 
landbruksprodukter på innhøstingstidspunktet, for biologiske eiendeler dersom 
dette ikke innebærer ”undue cost or effort”, for investeringseiendom dersom 
virkelig verdi kan måles pålitelig ”without undue cost or effort on an 
ongoing basis” og for ikke børsnoterte aksjer dersom virkelig verdi kan 
måles pålitelig. Et alternativ for Norge kan være å innføre IFRS SME med 
unntak for disse postene. 
 
RSS og FO IFRS vil i sine mars-møter få foreløpige vurderinger fra SME-
arbeidsgruppen. 
 
  

Sak 8: NRS(F) Fisjon  
RSS ønsker ikke med bakgrunn i IFRIC 17 endringer i reguleringen av 
jevndelingsfisjoner, men ønsker at dagens løsning videreføres. Bakgrunnen 
for dette er at det synes usikkert hvilket nedslagsfelt IFRIC 17 har (regulerer 
den bare behandlingen i overdragende selskap, eller har den også noe å si for 
regnskapsføringen i overtakende selskap), at et argument om 
sammenlignbarhet ikke anses som særlig sterkt, i og med at det antagelig ikke 
foreligger helt sammenlignbare transaksjonsformer med det norske 
fisjonsinstituttet i andre land samt at behandling til virkelig verdi ville være en 
mer ressurskrevende regnskapsmessig løsning enn den løsningen vi har i 
dag. 

 
 Til møtet 15. januar ønsker RSS en oversikt fra arbeidsgruppen som beskriver 

hvilke endringer som må foretas, og hvilke endringer utover dette 
arbeidsgruppen ønsker. 

 
 Det ble gitt uttrykk for at det kunne være behov for å se nøyere på 

reguleringen av fisjonsutgifter, marginal skjevdeling og fisjon med 
etterfølgende salg. Det er ikke sikkert at en full samkjøring med terminologien i 
NRS 9 gir et godt resultat, siden det ikke i alle situasjoner er naturlig å snakke 
om et oppkjøp (for eksempel ved ren fisjon). 

 
 Det ble ansett ønskelig at Kirsten Jacobsen som har vært prosjektansvarlig for 

revisjonen av NRS 9 går inn i arbeidsgruppen. Reidar Jensen følger opp 
muligheten for dette. 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 3. februar 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 15. januar 2010 kl 09:00 – 12.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen (på telefon), Karina Vasstveit Hestås, Kirsten 

Jacobsen, Reidar Jensen, Hanne Opsahl, Hans Robert 
Schwencke og André Tofteland. 

 
Forfall:  Signe Moen og Kjell Ove Røsok.   
 
Dessuten møtte: Torkild Haugnes (sak 2), Harald Brandsås, Siw-Mette 

Thomassen, Ulf Werner Andersen og Trond Tømta (sak 5) samt 
Britt Torunn Hove. 

 
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra møtet 10. desember ble godkjent, etter at følgende 
endringer foretas: 
 
Sak 6: 
Navnene på de som ble gjenvalgt tas inn. 
 
Sak 7: 
I annet avsnitt gjøres første setning mer presis, mens andre setning strykes og 
tredje setning skrives om. 
 
 

 
Sak 2:  Fond for urealiserte gevinster 

RSS vil ikke trekke tilbake veiledningen. Det vurderes fremdeles å være behov 
for den, som en følge av manglende forskriftsregulering. 
 
RSS mener at det ikke skal gjøres avsetning til fond for urealiserte gevinster i 
et regnskap avlagt etter GRS ved kontantstrømsikring der verdiendringene 
føres midlertidig mot egenkapitalen. NRS(D) Regnskapsføring av finansielle 
instrumenter fra november 2002 åpnet for denne løsningen, den fantes altså 
allerede på det tidspunktet reglene om fond for urealiserte gevinster ble til. Slik 
sett legger standpunktet ingen føringer for svaret på et eventuelt fremtidig 
spørsmål om avsetning til fondet dersom IFRS-løsninger med bruk av virkelig 
verdi seinere blir en del av god regnskapsskikk. Arbeidsgruppen bes om å 
komme med forslag til nødvendige endringer i veiledningen for at denne 
entydig skal gi uttrykk for løsningen beskrevet over. Det legges opp til e-post-
behandling av forslaget.  
 
Spørsmålet om gruppevurdering har vært debattert i praksis, som en følge av 
ordlyden i asl § 3-3a og ordlyden i veiledningen. RSS ønsket konkrete 
eksempler som viser hvor dagens regulering anses problematisk fra 
arbeidsgruppen, som grunnlag for eventuelle endringer i veiledningen eller en 
henvendelse til Finansdepartementet. Det er ønskelig om eventuelle endringer 
kan være på plass for bruk ved avleggelsen av 2010-regnskapet. Karina 
Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen og Torkild Haugnes sender 
arbeidsgruppen konkrete eksempler. 
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Sak 3:  Fisjon 
Saken kommer til behandling på neste møte.   
 

 
Sak 4: NRS(HU) Endringer i NRS 16 

 Det var mottatt ett høringssvar med ønske om endringer i forhold til forslaget i 
høringsutkastet. LO mener at det bør avgis negativ bekreftelse knyttet til 
diskriminering, da dette antas å ha en positiv effekt i forhold til å fremme 
formålet med antidiskrimineringsbestemmelsene. 
 
Flertallet i RSS ville ikke innta et slikt krav. Bakgrunnen for dette var 
hovedsakelig at man ikke tror en slik negativ bekreftelse vil ha noen effekt i 
forhold til oppfyllelse av antidiskrimineringsbestemmelsene.  
 

Sak 5: Egenkapitalsammensetning ved fusjon og fisjon til kontinuitet 
 Det er reist tvil rundt lovligheten av reguleringen i NRS 9 og NRS(F) Fisjon. 
Kirsten Jacobsen og Ulf Werner Andersen fikk i oppdrag å skrive et notat om 
problemstillingen som skulle forelegges Stiftelsesstyret1

 
. 

 
Annet: Grovplan for saker til de to neste møtene 

 
Følgende saker skal behandles 11. mars: 
IFRS SME 
Overgangsregel knyttet til endret regulering av konsernregnskapsplikt for 
investeringsvirksomhet 
Fisjon 
NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak 
 
Følgende saker skal behandles 19. april: 
Immaterielle eiendeler 
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 
Evaluering av arbeidet i 2009 (fortsettelse fra 10.12.2010) 
 
  
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 

                                            
1 På e-post har RSS seinere besluttet at det likevel ikke gjøres noe med problemstillingen. 
Bakgrunnen for denne beslutningen er et høringsnotat fra Finansdepartementet av 18. januar 2010, 
der det foreslås å oppheve vilkåret i skatteloven § 11-1 annet ledd om at en fusjon eller fisjon må 
gjennomføres på lovlig måte etter selskapsrettslige regler for at fusjonen eller fisjon kan skje uten 
beskatning.  



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 4. februar 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra telefonmøte i Regnskapsstandardstyret 3. februar 2010 kl 11:00 – 11.45 hos 
DnR, Oslo. 
 
Deltakere:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Signe Moen, Kjell Ove Røsok og Hans Robert 
Schwencke. 

 
Forfall:  Hanne Opsahl og André Tofteland.   
 
Dessuten deltok: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Forenklet IFRS – andre inntekter og kostnader (”other comprehensive 

income”) 
Det var innkalt til møte i e-post av 1. februar. Tema for møtet var hvordan 
poster som etter IFRS presenteres som andre inntekter og kostnader skal 
presenteres av foretak som anvender forenklet IFRS. 
 
Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder er 
gitt med hjemmel i regnskapsloven § 3-9 femte ledd. Det framgår av 
regnskapsloven § 3-9 femte ledd fjerde punktum, jf § 3-1 tredje ledd at foretak 
som anvender forenklet IFRS skal følge regnskapsloven kapittel 6 om 
resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling. Det framgår av 
forskriften § 1-2 første ledd at de som avlegger regnskap etter forenklet IFRS, 
skal utarbeide regnskap i samsvar med IFRS, med de unntak og tillegg som 
følger av forskriften. I forskriften § 2-1 er det gitt unntak fra kravet i IFRS om 
utarbeidelse av egenkapitaloppstilling. 
 
På det tidspunktet forskriften ble vedtatt (21. januar 2008), var 
egenkapitaloppstilling den eneste oppstillingen IFRS krevde utover 
oppstillingene som regnskapsloven kapittel 6 regulerer. Etter dette tidspunktet 
har det skjedd mange endringer i IFRS, blant annet kreves det presentasjon 
av andre inntekter og kostnader. Slik presentasjon kan enten inngå som en 
integrert del av en oppstilling av totalresultat eller i en egen oppstilling som gis 
i tillegg til det separate resultatregnskapet. NRS sendte 11.12.2009 brev til 
Finansdepartementet der det ble påpekt at det var et stort behov for å endre 
forskriften om forenklet IFRS blant annet som en følge av endringer i IFRS, og 
der problemstillingen med andre inntekter og kostnader ble trukket fram som 
et eksempel på endringsbehovet. 
 
Det framgår av høringsnotatet som NRS sendte til Finansdepartementet 
sammen med utkastet til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder at man mener at hvilke bestanddeler et regnskap skal 
bestå av, reguleres i IFRS (som en følge av at regnskapsloven § 3-2 første 
ledd ikke gjelder), mens regnskapslovens krav til presentasjon av 
resultatregnskap, balanse og kontantstrøm i kapittel 6 også skal følges. Da 
forslaget til forskrift om forenklet anvendelse av IFRS ble utarbeidet av NRS, 
ble det derfor ansett nødvendig med en egen bestemmelse (§ 2-1) om unntak 
fra kravet i IAS 1 om egenkapitaloppstilling, for at foretak som anvender 
forenklet IFRS ikke skulle være pålagt å utarbeide en slik 
egenkapitaloppstilling.  Dette og ordlyden i ovennevnte § 1-2 første ledd tyder 
på at kravet om presentasjon av andre inntekter og kostnader i full IFRS må 
følges av foretak som anvender forenklet IFRS, inntil forskriften eventuelt blir 



 
 

2

endret. RSS mener at en praktisk måte å gjøre dette på, er å presentere andre 
inntekter og kostnader i en tilleggsoppstilling til resultatregnskap etter 
regnskapsloven kapittel 6. RSS tok ikke stilling til eventuelle andre løsninger. 
 
RSS berørte i møte16. september 2009 problemstillingen andre inntekter og 
kostnader for foretak som benytter IAS 19 i sitt regnskap avlagt etter god 
regnskapsskikk i forbindelse med at enkelte endringer i NRS 6 skulle sendes 
på høring. Forholdet til forenklet IFRS eller behandlingen av øvrige andre 
inntekter og kostnader enn de som vedrører pensjoner innenfor god 
regnskapsskikk ble ikke behandlet. Når NRS(F) Finansielle eiendeler og 
forpliktelser omgjøres til endelig standard, skal det vurderes om det er behov 
for regulering knyttet til det at standarden åpner for bruk av IAS 39 ved 
regnskapsføring av sikring.   
  

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 15. mars 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 11. mars 2010 kl 09:00 – 15.00 hos DnR, Oslo. 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen (kl 9-

11 og 12.40-15), Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl, 
Kjell Ove Røsok (kl 9-11 og 14-15), Hans Robert Schwencke og 
André Tofteland. 

 
Forfall:  Ingen.   
 
Dessuten møtte: Signe Haakanes (sak 4 og 5), Harald Brandsås og Britt Torunn 

Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll 

Utkastet til protokoll fra møtet 15. januar ble godkjent 
 
Sak 2:  IFRS SME 

Formålet med møtebehandlingen av IFRS SME-arbeidsgruppens innstilling 
del 1 var å få gitt en orientering om arbeidet som er gjort, få fram eventuelle 
innspill til den endelige innstillingen som skal foreligge i juni og om mulig 
allerede nå få en innstilling fra RSS til Stiftelsesstyret.  
 
Enkelte savnet en samling av de momenter som vil inngå i vurderingen av om 
IFRS SME anses hensiktsmessig for øvrige foretak i Norge, og fokus på 
nytten av de ulike momentene, ikke bare kostnadene. Tap av selvråderett som 
vurderingsmoment ble etterlyst. Andre hevdet at tap av selvråderett skjer på 
mange rettsområder, og stilte spørsmålstegn ved hva det er med 
regnskapsområdet som eventuelt skulle tilsi at selvråderett er viktigere her enn 
på andre rettsområder.  
 
Til april-møtet ønsker RSS en skisse for hva arbeidsgruppen skal se på i fase 
II. RSS ønsker at det der skal trekkes opp hva som er de grunnleggende 
problemstillingene. Flere ga uttrykk for at de ikke så det som praktisk 
gjennomførbart i fremtiden med lovgivning som åpner for så mange ulike 
regnskapsspråk som vi har i dag. Trolig kan en farbar vei for fase II være å 
holde de to ytterpunktene ja eller nei til IFRS SME opp mot hverandre, og 
fokusere på hva disse to alternativene vil innebære. 
 
Arbeidsgruppen ble oppfordret til å få klarhet i hva som ligger i begrepet 
”undue cost and effort” gjennom å kontakte IASB-sekretariatet, og til å få 
klarhet i om IFRS SME er et regelverk som står helt på egne ben. De ble også 
oppfordret til å la diskusjonen av hvilket regelverk som er best ligge, og til å se 
på om det er mulig å få oppdatert informasjon om hvordan de ulike europeiske 
landene stiller seg til IFRS SME slik den ligger i dag.  
 

Sak 3:  NRS(F) Fisjon 
Sakspapirene ble sendt ut seint, noe som burde medføre at saken ble utsatt. 
For at arbeidsgruppen skulle ha mulighet for å komme videre, ble de innspill 
medlemmene hadde, kort gjennomgått.  
 
RSS ønsket ingen omstrukturering av standarden, selv om det ble erkjent at 
standarden fremstår som noe tungt tilgjengelig, dette i lys av forholdene 
drøftet under punkt 2.  
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Arbeidsgruppen ble oppfordret til å se nærmere på delingstidspunktet også 
ved kontinuitetsfisjoner. Det har vært hevdet at reguleringen i standarden ikke 
er riktig. Omfanget av fisjonsfusjoner er stort, slik at sammenhengen med 
fusjonsregelverket er viktig.  
 
Arbeidsgruppen ble også oppfordret til å se nærmere på regnskapsføring av 
fisjonsutgifter og etterfølgende justering av deling. Reguleringen av 
etterfølgende deling ses på av enkelte som selskapsrettslig og skatterettslig 
problematisk.   

 
Sak 4: NRS(HU) Endringer i NRS 8 

 Hanne Opsahl gjennomgikk de viktigste endringene foreslått av fagutvalg små 
foretak. Det er foretatt en tilnærmet full gjennomgang av standarden, og ikke 
bare foreslått endringer som en følge av endringer foretatt i standardene for 
øvrige foretak.  
 
RSS ønsker fremdeles et vedlegg 2 til standarden. Dette skal ikke som før 
vise alle endringer som er foretatt siden første revisjon av standarden, men 
vise de endringer som er foretatt i siste revisjon. Fullstendig oversikt over alle 
endringer vil være tilgjengelig på www.regnskapsstiftelsen.no.  
 
Pkt 7.3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av 
prinsipp- og estimatendringer 
RSS ønsket at det skal være tillatt å presentere skattekostnaden samlet, i 
tillegg til reguleringen foreslått av fagutvalget, som innebar at skattekostnaden 
på ordinært resultat og på prinsippendringer og korrigering av feil skulle vises 
på to forskjellige linjer. 
 
Pkt 4.3.2.1(4) Avskrivning 
Teksten justeres til å si at små foretak kan unnlate å vurdere dekomponering 
 
Pkt 4.3.2.3 Nedskrivning 
Setningen ”Hvis det er åpenbart at driftsmidlets verdi etter verdifallet overstiger 
det balanseførte beløpet, trenger ikke små foretak å gjennomføre ytterligere 
handlinger”, skal ikke stå i uthevet skrift. Dette innebærer at RSS mener at det 
tilsvarende gjelder for øvrige foretak. 
 
Pkt 4.3.2.4 Vedlikehold eller påkostning 
Punktet vurderes på nytt, da det var utformet basert på en antagelse om at 
avskrivning over råbyggets levetid blir benyttet for hele det varige 
driftsmiddelet, ikke avskrivning over gjennomsnittet av levetiden for det varige 
driftsmiddelets bestanddeler. Ny behandling i RSS før dokumentet sendes på 
høring anses ikke nødvendig. 
 
Pkt 1.2 Definisjon av små foretak 
Eksempelet sukkeravgift fjernes. 
 
Det foretas språklige endringer og strykninger av tekst som avtalt i møtet. 
 
 
Høringsfristen settes etter sommerferien.   
 

Sak 5: Fond for urealiserte gevinster 
 RSS har tidligere bestemt at effekten av kontantstrømsikring ført midlertidig 

mot egenkapitalen ikke skal inngå i fond for urealiserte gevinster, og dette ble 
ikke diskutert på nytt. Flertallet gikk inn for at Kirsten Jacobsens forslag til 
formulering av pkt. 5.2 sendes på høring, etter at ordlyden rundt asl § 8-1 
fjerde ledd foreslått fra Signe Haakanes tas inn igjen i dette forslaget. Også 
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siste avsnitt som var foreslått strøket av Kirsten Jacobsen tas inn igjen. Signe 
Haakanes lager forslag til nødvendige følgeendringer som ikke var skrevet ut i 
vedlegg 2, dette sendes til Kirsten Jacobsen for gjennomgang før forslaget 
sendes på høring. 

 
Sak 6: NRS(F) Virksomhetskjøp og konsernregnskap 
 Arbeidsgruppens forslag til avgrensning i NRS 15A ble støttet, og endringen i 

NRS 15A gjøres uten høring. 
 
 Flertallet i RSS gikk inn for at det gis to likestilte alternativ for behandling av 

betinget vederlag i selskapsregnskapet; resultatføring av etterfølgende 
endringer slik som i konsernregnskapet eller at etterfølgende endringer 
justerer anskaffelseskost. 

 
 RSS besluttet at iverksettelsen av konsolideringsplikt for investeringsselskaper 

skal utsettes, som en følge av at IASB tentativt har besluttet å innføre et 
unntak fra konsolidering for slike selskaper. Kirsten Jacobsen fikk i oppdrag å 
utforme forslag til tekst. 

 
 RSS besluttet at det på det nåværende tidspunkt ikke skal foreslås regulering 

av betinget vederlag i NRS(F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i 
felles kontrollert virksomhet. Ansvarlig for skattestandarden Erlend Kvaal skal 
vurdere endringer i NRS(F) Resultatskatt pkt 2.8.1 knyttet til reklassifisering av 
goodwill til utsatt skattefordel. 

 
 Eventuelle endringer av reguleringen av oppkjøpstidspunktet ved 

kontinuitetsfusjoner vil bli vurdert av arbeidsgruppen og RSS i høst. 
  
Sak 7: Oppfølging/videreføring av evaluering av arbeidet i RSS 
 Saken utsettes til neste møte. 

 
Annet: Grovplan for saker til de to neste møtene 

 
Følgende saker skal behandles 19. april: 
Immaterielle eiendeler 
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 
IFRS SME 
Evaluering av arbeidet i 2009 (fortsettelse fra 10.12.2010) 
 
Følgende saker skal behandles 20. mai: 
Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta 
Inntektsføring 
Fisjon 
 
 
  
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 16. mars 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra telefonmøte i Regnskapsstandardstyret 16. mars 2010 kl 20:00 – 21:00 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Reidar Jensen, Signe 

Moen og Kjell Ove Røsok. 
 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Hanne Opsahl, Hans Robert Schwencke og 

André Tofteland.   
 
Dessuten møtte: Vidar Nilsen, Finn-Espen Sælleg og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  AFP 

Det var kalt inn til møte i møteinnkalling av 15.03.2010.  
 
Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat 
sektor ble kunngjort 19. februar. Formålet med møtet var å vurdere om det er 
behov for å endre noen av konklusjonene i RSS sin oppdaterte uttalelse om 
AFP fra november 2009. 
 

I AFP-tilskottsloven § 20 er det åpnet for at premien som skal innbetales til 
den nye ordningen også kan omfatte den gamle ordningen, altså at 
finansieringen av ny og gammel ordning kan bli blandet sammen. FU 
Pensjoner har innhentet utkast til vedtekter for Fellesordningen for avtalefestet 
pensjon, og det framgår av § 2-14 tredje ledd at styret kan bestemme at det 
ved utskriving av premie i den nye AFP-ordningen kan tas hensyn til betaling 
for opprinnelig AFP. Av § 6-1(2) framgår det at fond etablert for opprinnelig 
AFP skal anses å knytte seg utelukkende til avtalefestet pensjon etter gamle 
regler, og at videre fondsopplegg skal skje med sikte på at fondet, sett i 
sammenheng med foretakenes erkjente plikt til fortsatt premiebetaling etter 
avtalens opphør, kan dekke de utbetalinger som er aktuelle fram til 31. 
desember 2015. FU Pensjoner har også vært i kontakt med leder for 
Fellesordningen for AFP Sven Iver Steen, og fått opplyst at det er sikkert at 
det ikke kommer til å bli krevd inn en premie for både opprinnelig og gammel 
AFP. Premie for opprinnelig AFP vil bli innkrevd adskilt fra premie for ny AFP 
og også atskilt fra finansieringen av gammel AFP-ordning for henholdsvis 
Spekter og finansnæringen, slik at midlene holdes adskilt. Dette var det som 
ble lagt til grunn i uttalelsen fra november 2009. 

Premiefastsettelsen 

 
I tillegg til egenandel, vil det bli krevd inn premie for opprinnelig AFP innenfor 
LO/NHO-ordningen, som en følge av at ordningen er underfinansiert. Det 
følger av vedtektene til den opprinnelige AFP-ordningen § 32 b at det ved 
fastsettelse av premie skal tas sikte på opplegg av pensjonsfond tilstrekkelig til 
å dekke AFP-ordningens utgifter som er aktuelle i femårsperioden etter et 
eventuelt opphør av pensjonsavtalen, jfr. § 35. I utkastet til nye vedtekter § 6-
1(2) omtalt over sies det at premiebetaling skal fortsette etter at avtalen har 
opphørt, for å dekke de utbetalinger som er aktuelle fram til 31.desember 
2015. Dette medfører at det må regnskapsføres en forpliktelse knyttet til 
plikten til videre betaling av premie, jf IAS 19.32A, som vil inngå i gevinst og 
tapsberegningen ved avviklingen av den gamle ordningen for foretak som 
regnskapsfører en forpliktelse knyttet til egenandelen. Foretak som behandler 
opprinnelig AFP som en innskuddsordning må regnskapsføre en forpliktelse 
knyttet til denne premien for dekning av underdekningen i opprinnelig AFP. 
Utkastet til vedtekter § 2-14(2) sier at premien pålegges alle arbeidsgivere 



 
 

2 

som omfattes av den enkelte avtale. Uttalelsen endres for å reflektere denne 
forlengende innkrevingen av premie i den gamle ordningen. 
 

Det er ikke identifisert forhold som medfører behov for å endre drøftingen eller 
konklusjonen i den oppdaterte uttalelsen fra november 2009. Innføringen av 
ny AFP ses på som avvikling av en ordning og etablering av en ny. 

Endring av eksisterende plan eller avvikling av eksisterende plan og etablering 
av en ny?  

 

FU Pensjoner ønsker å endre uttalelsen på dette punktet. Det behøver ikke 
nødvendigvis å være planens administrator som foretar de nødvendige 
beregninger. Kriterier for når det anses å foreligge tilstrekkelig informasjon for 
at en plan anses målbar og allokerbar tas inn i uttalelsen. Det ble gitt uttrykk 
for at det er vanskelig å se for seg at dette skal være mulig å få til for noen i 
tide til 1. kvartal. 

Foreligger tilstrekkelig informasjon for måling og allokering av 
totalforpliktelsen? 

 

Det vurderes som problematisk at det at en ny og antatt dyrere ordning 
avløser opprinnelig AFP, skal medføre inntektsføring. Man ser imidlertid ikke 
at IAS 19 tillater annen regnskapsføring av overgangen enn det uttalelsen fra 
november 2009 gir uttrykk for. Inntektsføringen likestiller også de foretak som 
valgte å føre en forpliktelse knyttet til egenandelen med de foretak som valgte 
ikke å gjøre dette. 

Annet 

 
RSS ønsket at det i oppsummeringen skal tas inn et nytt punkt 6, som 
oppsummerer det som er sagt foran i uttalelsen om regnskapsmessig 
behandling av den nye ordningen. 
 
RSS ønsket at det skulle gis mer rettledning for regnskapsmessig behandling 
på det fremtidige tidspunktet at ordningen går fra å være ikke målbar og 
allokerbar til å bli målbar og allokerbar. Leder i FU Pensjoner Vidar Nilsen ga 
uttrykk for at det trengs mer tid for å kartlegge internasjonal praksis rundt 
dette, for etter hans syn kan tre forskjellige metoder være aktuelle. Dette blir 
derfor ikke del av den oppdateringen av uttalelsen som skal gjøres nå. 
 
FU Pensjoner gjennomfører nødvendige endringer i utkastet som forelå til 
møtet. RSS får uttalelsen til e-post-behandling før helgen med 
tilbakemeldingsfrist mandag 22. mars. Det tas sikte på å offentliggjøre 
oppdatert uttalelse før påske. 
 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. april 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. april 2010 kl 09:00 – 11:30 
 
Til stede:  Elisabet Sulen (på telefon), Karina Vasstveit Hestås (fra 10.30), 

Kirsten Jacobsen, Hanne Opsahl og André Tofteland (på 
telefon). 

 
Forfall:  Reidar Jensen, Signe Moen, Hans Robert Schwencke og Kjell 

Ove Røsok.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 11. mars ble godkjent, etter at følgende endringer 
gjennomføres: 
 
Sak 2, annet avsnitt: Omtalen av små foretak strykes i første setning. 
 
Sak 2, tredje avsnitt: Tredje setning skal lyde slik: Flere ga uttrykk for at de 
ikke så det som praktisk gjennomførbart i fremtiden med lovgivning som åpner 
for så mange ulike regnskapsspråk som vi har i dag. 
 
Sak 3, annet avnitt: Det tas inn begrunnelse for hvorfor RSS ikke ønsket noen 
restrukturering av standarden. 
 
Protokollen fra møtet 16. mars ble godkjent. Utkastet til vedtekter fra 
Fellesordningen ble overlevert til FU Pensjoner under forutsetning om 
konfidensiell behandling. Sekretariatet undersøker om dette innebærer at 
protokollen ikke kan offentliggjøres før vedtektene er vedtatt. 
 

 
Sak 2:  IFRS SME 

Elisabet Sulen redegjorde for behandlingen i Stiftelsesstyret, utdrag fra 
protokoll fra møtet skal sendes til RSS. I protokollen sies det at det er viktig å 
se hen til hva våre handelspartnere gjør. RSS mente at det burde være like 
relevant å se på hvilke finansieringskilder selskapene benytter (hvilke regler 
som gjelder i land der långiver er hjemmehørende), og hva landene der 
konkurrentene hører hjemme gjør. 
 
Siw-Mette Thomassen redegjorde for den siste utviklingen innen EU. Det er 
kommet en fransk rapport, som foreslår at det skal innføres to kategorier av 
børsnoterte foretak. Den ene kategorien foreslås å kunne bruke IFRS for 
SMEs. Det pågår også et arbeid med endring av 4. og 7. direktiv herunder 
vurdering av IFRS for SMEs. 
 

Det er berammet møte i Stiftelsesstyret 16. juni, der årsregnskap og innstilling 
knyttet til IFRS for SMEs skal behandles. Juni-møtet til RSS er 17. juni. RSS 
mente at tiden fram til 16. juni synes for kort til å få til en så grundig 
behandling av denne viktige saken i RSS som det er ønske om å ha. Det 
undersøkes om det er mulig å få til et ekstra møte i RSS 9. juni for behandling 
av denne saken, men erfaringen viser at det er vanskelig å få til slike ekstra 
møter. Elisabet Sulen informerer Stiftelsesstyrets leder om behovet for mer tid 

Videre saksgang: 
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for å få ferdigbehandlet den endelige innstillingen i RSS. Det internasjonale 
landskapet er i bevegelse, og hvordan det til slutt blir seende ut, er viktig for 
beslutningen om hva vi skal gjøre i Norge.  
 
Stiftelsestyret skal til sitt juni-møte få en detaljert disposisjon for del II av 
innstillingen, slik at eventuelle innspill kan hensyntas i ferdigstillingen av den 
endelige innstillingen. 
 

Det ble gitt uttrykk for at det kunne være ønskelig med en innledning eller et 
eget kapittel som forklarer hvordan man kommer fram til de veivalgene man 
vurderer. I tillegg ville det være bra om man avslutningsvis skjematisk kunne 
stille de ulike alternativene opp mot hverandre, med kommentarer knyttet til de 
viktige vurderingsmomentene. I pkt 2.1.2, der det gis et anslag på hva 
fremtidig standardsetting vil koste, bør muligheter for å få på plass den 
nødvendige finansieringen også omtales.  

Innspill til disposisjonen for innstillingen del II: 

 
Sak 3:  NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 

Det fremgår av den nye teksten at dersom det er mer enn 50 % sannsynlighet 
for at et tilskudd kreves tilbakebetalt ved manglende bruk av midlene, skal 
inntektsføringen utsettes. RSS mente at andre grunner for krav om 
tilbakebetaling også kunne foreligge, for eksempel feil bruk av midlene. Som 
en følge av dette, justeres teksten, slik at det fremgår klarere at misbruk også 
favnes av manglende bruk og kan foranledige tilbakebetalingsplikt. 

Pkt 5.3.1 Tilskuddsordninger med tilbakebetalingsvilkår 

 

Det skal forklares på egnet sted i standarden hva som menes med ekstern 
motytelse. Teksten i det nye tredje avsnittet snus, slik at hovedregelen om at 
fordeling skal foretas kommer først, muligheten for ikke å foreta fordeling 
kommer til slutt. 

Pkt 5.5 Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 

 

Tredje setning i det nye avsnittet lyder slik: ”Inntektsføringen skal skje 
når motytelsen har funnet sted, det vil si på arrangementstidspunktet.” 
Det kan tenkes at motytelsen ikke har funnet sted på 
arrangementstidspunktet, for eksempel dersom en sanger ikke kan 
gjennomføre store deler av et arrangement pga at stemmen svikter. 
Som en følge av dette, tas ordet normalt inn i setningen. 

Pkt 5.5.2 Billettinntekter 

 

Siste setning i annet avsnitt strykes. 
Pkt 7.2.3 Immaterielle eiendeler 

 
Det foretas nødvendige endringer av høringsbrevet som en følge av 
endringene omtalt over i standarden. 
 
Ved høringen i 2008 ble det informert om at standarden etter planen ville bli 
omgjort til endelig standard fra og med regnskapsåret 2010. Som en følge av 
dette, diskuterte ikke RSS det at utkastet til høringsbrev nå sier at dette vil skje 
fra 2011. Høringsbrevet skal også spørre om høringsinstansene har innspill til 
ønskede endringer av standarden, utover de som er foreslått. 
 
Ved gjennomgangen av mottatte høringskommentarer, skal det vurderes om 
det er behov for oppstramming av teksten i standarden. Dette antas ikke å 
medføre behov for ny høring, men må vurderes. 
 
Styreleder fikk fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i standarden og 
høringsbrevet, uten ny behandling i RSS. De fire tilstedeværende 
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medlemmene stemte for utsendelse av standarden etter endringer som nevnt 
over, ytterligere nødvendige stemmer vil bli forsøkt innhentet på e-post. 

 
Sak 4:  NRS(F) Immaterielle eiendeler 

Andre Tofteland redegjorde for de endringer som var foretatt i forhold til 
dagens standard, jf oversendelsesnotatet. 
 
Det ble gitt uttrykk for at strukturen presentert i oversendelsesnotatet så ryddig 
ut, men at man gikk seg vill når man forsøkte å lese selve standarden der 
tekst var forsøkt kopiert inn i denne strukturen. Det ble derfor stilt spørsmål 
ved om en standard etter ny struktur ville bli bedre enn den eksisterende 
standarden, slik at en omlegging kan forsvares. Det ble hevdet at dagens 
standard er tungt tilgjengelig blant annet fordi systematikken ikke fremstår som 
intuitiv/helt logisk. En annen grunn er at standarden forsøker å kombinere 
eiendelsdefinisjonen i IAS med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. 
Det ble stilt spørsmål om man kan komme til forskjellig svar på spørsmål om 
balanseføring, hvor GRS kan medføre større grad av balanseføring enn IFRS 
og at svaret i GRS ikke i alle tilfeller fremstår som helt klart, katalogkostnader 
var nevnt som konkret eksempel.   
 
RSS ønsker å forbedre standarden. Til juni-møtet utarbeider Andre Tofteland 
et notat som grunnlag for å diskutere mulige veivalg ift ønsket om å oppfylle 
både sammenstillingsprinsippet og eiendelsdefinisjonen i IAS. I tillegg 
utarbeides det en  versjon av standarden med redusert tekstvolum, basert på 
strukturen som forelå til dagens møte. Tekst som tas ut, legges ut i et eget 
dokument, og det skal i juni-møtet diskuteres om noe må tilbake i standarden 
igjen eller eventuelt kan legges i et vedlegg til standarden.  
 

 
Sak 5:  Oppfølging/videreføring av evaluering av arbeidet i RSS 
  På grunn av stort forfall til dagens møte, utsettes saken til neste møte. 

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 27. mai 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 20. mai 2010 kl 09:00 – 15:00 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Kirsten Jacobsen, Signe Moen, Hanne Opsahl, 

Hans Robert Schwencke, André Tofteland (på telefon fra kl 12) 
og Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:  Karina Vasstveit Hestås og Reidar Jensen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 19. april ble godkjent, etter at følgende endringer 
gjennomføres: 
 
Sak 1, siste avsnitt: Det tas inn at utkastet til vedtekter ble overlevert til FU 
Pensjoner. 
 
Sak 2, tredje avsnitt: Ordet endelig strykes i første linje. 
 
Sak 4, siste avnitt: Tredje setning omarbeides. 
 
 

 
Sak 2:  NRS(HU V) Regnskapsføring av inntekt 

RSS var svært fornøyd med sakspapirene fra arbeidsgruppen ved Signe 
Moen. Memoet ble gjennomgått.  
 

Det ble diskutert igjen om det i stedet for en veiledning burde vært gitt ut en 
standard om inntektsføring. Dette ble grundig diskutert i forbindelse med at 
høringsutkastet til veiledning ble utarbeidet, og RSS mente at den 
beslutningen man tok da og begrunnelsen for den, fremdeles står ved lagt. 
RSS var enig med arbeidsgruppen i at mindre absolutte konklusjoner gjennom 
valgt språkbruk er en naturlig konsekvens av at man har valgt veiledning som 
form. 

Veiledning eller standard 

 
Det ble også diskutert om tittelen på veiledningen burde være 
transaksjonsbasert inntekt. Det ble besluttet å beholde tittelen som den er, 
både fordi veiledningen omtaler inntekt som ikke kan sies å være 
transaksjonsbasert, og fordi begrepet kan virke fremmed for brukerne. 
Avgrensningen tas heller inn i virkeområdet. 
 

Det ble diskutert om IAS 18 gir et annet svar ved tjenesteleveranser enn 
veiledningen fra NRS.  Arbeidsgruppen utarbeider forslag til justeringer som 
oppfølging av høringskommentarene, blant annet mente flere at et skille ved 
”etablert rett til vederlag” framstår som lite klargjørende. 

Opptjening og transaksjonstidspunkt ved salg av tjenester 

 

RSS har stemt over spørsmålet tidligere, og står ved den forrige konklusjonen. 
RSS var enige i at ledelsesintensjoner og utbyttehistorikk skal tas ut av 
kriteriene. 

Utbytte fra investeringer med lav grad av innflytelse 
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RSS støttet arbeidsgruppens forslag om å opprettholde forslaget i 
høringsutkastet, slik at det er tilfellene der utdelingen verken er vesentlig eller 
uvesentlig som omtales, og om at det sjekkes opp om Ernst & Young er 
uenige i den foreslåtte løsningen. 

Skille mellom tilbakebetalte og opptjente midler 

 

  Et flertall gikk inn for at forslaget i høringsutkastet beholdes. 
Tingsuttak og tingsutdeling 

 
  
  RSS ga sin tilslutning til forslaget fra arbeidsgruppen. 

Veien videre 

 
  

Pkt 6.10.2: RSS ønsket i utgangspunktet ikke å endre reguleringen foreslått i 
høringsutkastet, men sirkulære fra DnR undersøkes. 

Kommentarer til excel-dokumentet 

 
Pkt 6.12: RSS vil beholde punktet slik det er formulert i høringsutkastet, og var 
enige i den begrunnelse som er gitt av DnR, og mener at en gjeldsettergivelse 
er noe annet enn en gave.  
 
Inntektsføring skal behandles neste gang i september-møtet. 
  

 
Sak 3:  NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta 

RSS var svært fornøyd med de grundige sakspapirene fra arbeidsgruppen ved 
Kjell Ove Røsok. Dokumentet med høringskommentarene og responsen fra 
arbeidsgruppen ble gjennomgått. 
 
Sikring av nettoinvestering skal reguleres i NRS(F) Finansielle eiendeler og 
forpliktelser. Valuta-arbeidsgruppen utarbeider forslag til regulering.  
 

Det tas inn definisjon på nettoinvestering i utenlandsk enhet i 
definisjonskapitlet, med ordlyd foreslått av Deloitte i pkt 21. 

Definisjoner 

 
Ordet regnskap byttes ut med finansregnskap i pkt 4 og 27. 
 
Pkt 4: 
Et flertall bestemte at ordet føre skal erstattes med ordet måle. 
 
Pkt 5: 
RSS støttet at funksjonell valuta behandles i vedlegg til standarden. 
 
Pkt 11: 
Arbeidsgruppen jobber videre med om utsatt skatt er pengepost eller ei. 
Praksis blant norske børsnoterte selskaper undersøkes. 
 

 
Regnskapsføring av transaksjoner og balanseposter i utenlandsk valuta 

Pkt 13: 
Det er gjort et bevisst valg ift IAS 21.22 når det gjelder hvor lang perioden det 
brukes gjennomsnittskurser for kan være. Det anses forenklende at en lengre 
periode enn for eksempel en uke eller en måned kan benyttes, dersom pkt 13 
annen setning muliggjør dette. 
 
Pkt 14: 
Høringskommentaren fra DnR tok ikke til orde for å regulere bokføringsreglene 
i standarden, men påpekte at forenklingsargumentet ikke kunne brukes for å 
forsvare den valgte løsningen, når bokføringsforskriften for enkelte poster 
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krever at omregningen skal foretas på transaksjonstidspunktet. 
Arbeidsgruppen kontakter BSS for en beskrivelse av hvordan reguleringen 
forventes å bli etter at evalueringen av bokføringsregelverket er gjennomført. 
 
Det utarbeides forslag til en ny setning for regulering av ikke-pengeposter målt 
til virkelig verdi i tråd med regnskapsloven § 5-8. 
 
Pkt 15: 
Arbeidsgruppen jobber videre med punktet, basert på høringskommentaren 
fra DnR, Deloitte og Ernst & Young. Eksempelet beholdes. 
 
Pkt 16: 
Et flertall ønsket at teksten foreslått av PwC tas inn, men siste del av siste 
setning strykes. 
 

 
Omregning til presentasjonsvaluta 

Pkt 21: 
Arbeidsgruppa jobber videre med problemstillingen. Tekstforslaget slik det 
lyder nå, ble ansett uklart ift om valutakursdifferanser i selskapsregnskap der 
egenkapitalmetoden eller bruttometoden brukes, skal resultatføres eller føres 
mot egenkapitalen. Dette skyldes fjerde setnings bruk av uttrykket ligger i 
samme selskap. Det ble hevdet at argumentet IAS-tilpasning ikke kan brukes 
for å begrunne krav om resultatføring av valutakursdifferansen knyttet til 
investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden i 
selskapsregnskapet, da dette er metoder som ikke er tillatt å bruke i et 
selskapsregnskap etter IFRS. Høringskommentarene synes å tyde på at 
høringsinstansene mener at slike differanser skal føres mot egenkapitalen 
også i selskapsregnskapet. Det er mer uklart hva de mener om 
valutakursdifferanser som oppstår på investeringer vurdert etter kostmetoden i 
selskapsregnskapet. 
 
Pkt 23: 
Tekstforslag fra Deloitte tas inn. 
 

 
Avhending av en utenlandsk enhet 

Pkt 25 og 26: 
Punktene slås sammen. Arbeidsgruppen jobber videre med de skisserte 
problemstillingene. 
 

 
Vedlegg A Funksjonell valuta 

A1: 
Arbeidsgruppen jobber videre med problemstillingen basert på de mottatte 
høringskommentarene, blant annet ved å se på forarbeidene til 
regnskapsloven i NOU 2003:23. 
 
A2: 
Også IAS 21.11 tas inn, som foreslått av PwC. 
 
Valuta behandles neste gang i september-møtet. 
 
 

 
Sak 4:  IFRS SME 

Det ble stilt spørsmål ved hva som er neste trinn i prosessen etter 
behandlingen i Stiftelsesstyret i juni. Dette er ikke helt klart enda, det vil være 
del av diskusjonen i Stiftelsesstyret. 
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Det ble orientert om at det ikke er sikkert at det vil være mulig å komme til 
noen konklusjon eller et råd til Stiftelsesstyret fra arbeidsgruppen. Rådet fra 
RSS skal diskuteres i neste møte 9. juni. 
 
Det ble påpekt at gjennomstrømningsutbytte ikke er omtalt slik RSS ba om. 
Dette skyldes at Stiftelsesstyret ga uttrykk for at man ikke skulle ta for gitt at 
selskapsretten kan endres. Det må vurderes om det til slutt blir behov for en 
egen oversendelse fra RSS til Stiftelsesstyret, i tillegg til innstillingen fra 
arbeidsgruppen. 
 
RSS ønsket at det i pkt 1.1 skal sies at å tillate IFRS for SMEs i tillegg til de 
språk vi allerede har, også er et alternativ, samt forklare hvorfor man ikke har 
gått videre med dette alternativet. 
 
Noen mente at omtalen i pkt 1.4 var for teoretisk, og at den med fordel kan 
gjøres kortere.  
 
Enkelte mente at ansatte også bør tas med som en interessegruppe. 
 
Det ble fra representant fra utdanningssektoren gitt uttrykk for at man ikke 
kjente seg igjen i beskrivelsen i avsnittet Utdanning på s 15.  Det ble også 
bedt om at det begrunnes bedre hvorfor man vil beholde forenklet IFRS, samt 
hvorfor et nei til IFRS for SMEs nødvendigvis må bety en annen strategi enn 
den man har i dag. 
 
Det ble diskutert om det burde tas inn omtale også av mikroforetak, men det 
ble konkludert med at dette ville være utenfor den bestillingen som har 
kommet fra Stiftelsesstyret. Tiden er også knapp for arbeidsgruppen, og det 
var en viss frykt for at inkludering av dette ville ta fokus bort fra 
hovedproblemstillingen. Det var enighet om at det skal sies eksplisitt at 
problemstillingen ikke er vurdert. 
 
Det ble uttrykt ønske om at omtalen på s 13 av revisorer og regnskapsførere 
gjøres mer generell. I tillegg ønsker man at rollen til RSS i forhold til eventuelle 
nasjonale uttalelser i tillegg til IFRS for SMEs skal omtales, samt hva 
standardsetter i et ja-alternativ skal gjøres i den mellomperiode som vil være 
før en overgang til det nye regelverket vil være mulig. Tilbakemelding fra Paul 
Pachter på hans syn på muligheten for slike nasjonale uttalelser skal 
videresendes til RSS. 
 

 
Sak 5:  NRS(F) Fisjon 

Saken ble utsatt til møtet 17. juni, som en følge av manglende sakspapirer og 
møtedeltakelse fra prosjektleders side. 

 
 
Sak 6:  NRS-dag 2010? 

BSS er forespurt om å samarbeide med RSS om en NRS-dag, slik som i 
2008. Det har vært liten aktivitet i BSS i år, og lovproposisjonen knyttet til 
evalueringen av bokføringsregelverket forventes ikke å komme i høst. BSS har 
derfor ikke noe å orientere om på en NRS-dag. Det ble bestemt at RSS skal 
gjennomføre en regnskapskonferanse alene også i år, det ble gitt uttrykk for at 
dette anses viktig for profilen til NRS. Sekretariatet forsøker å finne en dato 
som passer mellom 1. november og 15. november. 

 
RSS legger opp til en halv dag med tradisjonell orientering om produktene det 
har vært jobbet med siste året. Den andre halve dagen ønskes benyttet til en 
rundebordskonferanse for eksempel om IFRS SME. 
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Sak 7:  Oppfølging/videreføring av evaluering av arbeidet i RSS 

Saken utsettes til neste møte, som en følge av at nestleder hadde meldt forfall 
til dagens møte. 
 
 
Annet 
Første møte etter sommerferien i RSS er berammet til 2. september. 1. og 2. 
september vil det bli en presentasjon av IFRS for SMEs av Paul Patcher i 
Helsinki for de nordiske og baltiske land. Som en følge av dette, forsøker 
sekretariatet å finne en ny dato for første møte etter sommerferien.  

 
 
 
   

 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 10. juni 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 9. juni 2010 kl 09:00 – 11:30 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl (fra kl 9.30), Hans 
Robert Schwencke, André Tofteland og Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:  Ingen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll 

Gjennomgang av protokollen fra 20. mai ble utsatt til møtet 17.juni. 
 
Sak 2:  IFRS for SMEs 

RSS mente at arbeidsgruppen har gjort en god jobb med sin innstilling 
del I og II. I og med at Stiftelsesstyret skal diskutere saken i sitt møte 
16. juni, ble det ikke ansett mulig for RSS å gå gjennom innstillingen del 
II i detalj og eventuelt gjøre omfattende endringer i denne. I stedet ble 
det bestemt at RSS skal sende et eget kort notat til Stiftelsesstyret som 
skal gi uttrykk for overordnede synspunkter på de spørsmål 
arbeidsgruppen har behandlet, i tillegg til arbeidsgruppens innstilling. 
Innstillingen fra arbeidsgruppen endrer navn til rapport. 
 
RSS hadde fremdeles litt problemer med å se forskjellen på ja-
alternativet og vente-og-se-alternativet, men kom til at den store 
forskjellen var at ved ja-alternativet går man videre i en prosess mot 
mulig implementering av en plikt til bruk av IFRS for SMEs ved å 
kontakte lovgiver, mens man i vente-og-se-alternativet ikke på det 
nåværende tidspunktet setter i gang en slik prosess. 
 
Et flertall i RSS ga uttrykk for at tiden har vært for knapp til å utrede alle 
spørsmål som det kunne ha vært ønske om å se nærmere på, for 
eksempel brukernytte. Et flertall ga blant annet av denne grunn et 
betinget ja til ja-alternativet, og ga uttrykk for at en forutsetning er at 
andre land det er naturlig å sammenligne seg med innfører regelverket. 
Hovedgrunnene for å stemme for ja-alternativet er oppfattelsen av at 
internasjonal harmonisering er viktig også for gruppen øvrige foretak, 
samt at det anses vanskelig å opprettholde ressurser til standardsetting 
for denne gruppen foretak i fremtiden. 
 
RSS etterlyste omtale av muligheten for å tillate bruk av IFRS for SMEs 
etter regnskapsloven § 3-9 i mellomperioden fram til en plikt til 
anvendelse av IFRS for SMEs eventuelt vil være på plass i 
regnskapsloven. Dette skal omtales i RSS sitt notat til Stiftelsesstyret. 
 
Det kan være ønskelig å gi veiledning til standarden på enkelte 
områder, for eksempel fusjon og fisjon, og særnorske forhold. Det er 
behov for å vurdere dette nærmere dersom Stiftelsesstyret sier ja til 
IFRS for SMEs.  
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Annet: Sakslisten til neste møte ble diskutert. Av kapasitetsmessige årsaker klarer 

ikke Reidar Jensen å ferdigstille sakspapirene på fisjon til dette møtet, slik at 
saken må utsettes. Dette medfører at det ikke er realistisk å kunne ferdigstille 
fisjonsprosjektet i høst som planlagt. Prosjektet anses viktig, og arbeidet med 
det skal fortsette. 
 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 22. juni 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 17. juni 2010 kl 09:00 – 14:15 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, Signe 

Moen (til kl 12.45), Hanne Opsahl, Hans Robert Schwencke, 
André Tofteland (på telefon sak 3) og Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:  Reidar Jensen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll 

Protokollen fra møtet 20. mai ble godkjent, etter at følgende endringer 
gjennomføres: 
 
Sak 2, tredje avsnitt: Andre setning skal lyde slik: Det ble besluttet å beholde 
tittelen som den er, både fordi veiledningen omtaler inntekt som ikke kan sies 
å være transaksjonsbasert, og fordi begrepet kan virke fremmed for brukerne.  
 
Sak 2, fjerde avsnitt: Andre setning strykes. 
 
Sak 6, siste avnitt: Ordene for eksempel tas inn i andre setning. 
 
Protokollen fra møtet 9. juni ble godkjent, etter at følgende endringer 
gjennomføres: 
 
Sak 1: Det angis hvilken protokoll som skulle gjennomgås i møtet 17. juni. 
 
Sak 2: I siste avsnitt strykes som standarden ikke regulerer. 
 
 

 
Sak 2:  NRS(V) Pensjonsforutsetninger 

Britt Torunn Hove redegjorde for hvordan FU Pensjoner har jobbet med 
veiledningen, samt forklarte hvilke endringer som er foretatt i forhold til 
eksisterende veiledning, og hvorfor. De viktigste endringene skyldes enten ny 
lovgivning, eller forslag til ny lovgivning. 

 
Endringer fra tidligere versjoner 
1. 

Forslaget er fremmet i NOU 2010:6, endringene er tilpasninger til ny lov 
om folketrygd. Det foreslås fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år seinest 
fra 1.6.2011, dette gjør det nødvendig å anslå forventet 
pensjoneringstidspunkt, som vil påvirke opptjeningstid og 
utbetalingsperiode.   

Omtalt forslag til endringer i foretakspensjonsloven – nytt pkt 5.3 Fleksibelt uttak 
av alderspensjon 

 
2. 
• Regulering av pensjon under utbetaling, lønnsvekst minus 0,75 % 

Tatt inn omtale av regulering i offentlige/offentliglike ordninger – nytt pkt 4.4 

• Regulering av oppsatte rettigheter, lønnsvekst 
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3. 

• FU Pensjoner mener at uttakstilbøyeligheten i privat sektor blir 100 %, fordi AFP 
ikke lenger framstår som en tidligpensjonsordning, men som et livslangt påslag til 
alderspensjonen fra folketrygden. 

Døpt om gamle pkt 5.2 Uttakstilbøyelighet AFP til Uttakstilbøyelighet AFP i 
offentlig sektor 

• Den gamle omtalen som før dekket både privat og offentlig sektor er i stor grad 
beholdt, men det er tatt inn en liten innledning til problemstillingen samt sagt 
eksplisitt at det med utgangspunkt i pensjonsforliket i offentlig sektor må gjøres 
konkrete vurderinger av forventet uttak kommende år (kan ikke bare se på 
historien, som en følge av ny folketrygd). 

 
4. 
• Vedlegg I er utvidet til også å inkludere beregning av en veid gjennomsnittsrente 

for pensjonsordninger med kort gjennomsnittlig vektet varighet på 
pensjonsforpliktelsen og lang gjennomsnittlig vektet varighet på 
pensjonsforpliktelsen. 

Annet 

• Tidligere har FU Pensjoner hentet swaprente-dataene som er brukt til å 
ekstrapolere statobligasjonsrenten utover 10 år fra DnRNOR Markets. NRS har 
ikke fått tillatelse til å offentliggjøre disse dataene, noe man stadig har blitt bedt 
om å gjøre. Denne gangen har FU Pensjoner derfor i stedet hentet data fra 
Bloomberg. Disse kan heller ikke offentliggjøres, men ved å abonnere, kan de 
som ønsker det få tilgang til dataene. 

• Tatt ut omtale av tariffen K1963 i pkt 5.1 om levealder. 

• Tatt inn fotnote om at veiledningen ikke kan brukes av kommuner og 
fylkeskommuner. KRD fastsetter forutsetningene som skal brukes i disse 
sektorene. 

 
Ting under vurdering 
Med data pr 31. mai, er langsiktig realrente lavere enn langsiktig reallønnsvekst. Det 
anses ikke mulig både å oppfylle konsistens-kravet i IAS 19 og kravet om at konkrete 
prognoser skal brukes i utarbeidelsen av et beste estimat på reallønnsveksten. FU 
Pensjoner vil blant annet forsøke å bruke renten i annen valuta i ekstrapoleringen av 
renten utover 10 år, da vi er blitt kjent med at det ikke finnes market-makere i norsk 
swap-rente etter 10 år. 

 

Ting som ikke er gjort ferdig enda 
• Minimumsregulering: Fullføre simuleringsberegning av virkning svingninger årlig 

avkastning og avsetning til tilleggsavsetning der også data for de siste to årene er 
med. FU Pensjoner forventer ingen endring av tallet. 

• Oppdatere tabellen fra 2006 om uttak AFP offentlig og privat sektor 

 
RSS ønsker at det skal sies i pkt 5.3 om en endring i pensjonsforpliktelsen 
knyttet til fleksibelt uttak av alderspensjon er planendring eller estimatendring. 
De ønsker også at regnskapsmessige konsekvenser av uttaksgrad 
adresseres, og det ble oppfattet som uklart hva som lå i siste setning i første 
avsnitt, og om dette var inkonsistent med det som sies om pensjonsregulering. 
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Videre saksgang 
RSS ønsker at veiledningen også skal stå på sakslista i neste møte, og at det 
da utarbeides et sakspapir som beskriver de endringer som er foretatt i forhold 
til eksisterende veiledning. 
  

 
Sak 3:  NRS(F) Immaterielle eiendeler 

Etter å ha gjennomgått den korte og omstrukturerte standarden fra Andre 
Tofteland, kom RSS til at problemet med rekkevidden av 
sammenstillingsprinsippet kontra IFRS-tilpasning heller ikke kunne anses løst 
her. Framstillingen ble ansett som mye klarere enn i eksisterende standard, 
men fordi endringer anses byrdefulle for regnskapsprodusenter og brukere, 
ønsket man ikke å gå videre med en omstrukturert standard med få materielle 
endringer. Andre Tofteland går tilbake til eksisterende standardtekst, og 
innarbeider de materielle endringene fra den korte standarden her. Disse er 
knyttet til omtalen av regnskapsloven § 5-6 om forskning og utvikling, 
regnskapsloven § 5-4 tredje ledd om finansieringsutgifter, pkt 42 i den korte 
standarden om tilfeller der ingen årlig avskrivning best tilfredsstiller kravet til 
fornuftig avskrivningsplan og pkt 44 i den korte standarden som beskriver 
hvorfor tilbakeføring av tidligere kostnadsførte utgifter til egen tilvirkning av 
immaterielle eiendeler ikke kan skje.   
 

 
Sak 4:  Oppfølging/videreføring av evaluering av arbeidet i RSS 

Det er behov for å diskutere konsekvensene for strategien av Stiftelsesstyrets 
beslutning i forhold til IFRS SME, jf sak 6. Dette skal diskuteres på møtet 9. 
september. For å strukturere diskusjonen, utarbeider Hans Robert Schwencke 
et notat som skal omtale tidliganvendelse, unntak, behov for veiledning og 
regulering for små foretak.  
 
RSS ønsker å gå tilbake til tidligere praksis med en kort offentlig protokoll fra 
møtene og et internt møtereferat. Sistnevnte vil ikke bli distribuert til andre enn 
RSS-medlemmene. Uttrykksmåten ”et flertall i RSS” skal bare brukes i 
protokollen dersom det har vært foretatt en avstemming. I det interne 
møtereferatet vil det ved avstemninger bli angitt hvordan den enkelte stemte, 
og ellers hvem som ga uttrykk for forskjellige synspunkter. 
 
Viktigheten av å være godt foreberedt for å kunne gjennomføre grundige 
fagdiskusjoner ble trukket fram, jf også forslaget til hva gode saksdokumenter 
skal innholde i forslaget til saksbehandlingsregler. 
 
Erfaringene med arbeidsgrupper ble diskutert, og hvilke forventninger man 
skal kunne ha til medlemmer av en arbeidsgruppe. Flere har opplevd 
medlemmer som ikke fungerer, og som gjør arbeidet med et prosjekt tyngre i 
stedet for lettere. Dette kan skyldes mange ting, for eksempel at firmaet 
arbeidsgruppemedlemmet kommer fra, ikke stiller tid til disposisjon. Det må 
være rom for å bli enige om at et medlem går ut av arbeidsgruppen, uten at 
man går inn i ”skyldspørsmålet”. Det forventes at RSS-medlemmet søker å 
stille tid til disposisjon for arbeidsgruppemedlemmer fra sitt firma, at det finner 
sted en viss grad av overvåkning av det som skjer i arbeidsgruppen og at et 
arbeidsgruppemedlem gjør rede for eventuelle firmasyn i arbeidsgruppen. 
Opprettelse av arbeidsgrupper skal vurderes hver gang det settes i gang et 
nytt prosjekt. 
 
Høringskommentarer anses verdifulle, og RSS ønsker at alle de store 
firmaene skal prioritere avgivelse av høringssvar. 
 
Det kan være ønskelig at det oppnevnes ett RSS-medlem til i hver 
arbeidsgruppe, i tillegg til prosjektleder. 
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Sak 5:  Regnskapskonferansen 2010 

BI har i utgangspunktet ikke mulighet for å stille lokaler av ønsket størrelse til 
disposisjon på de aktuelle datoene. Sekretariatet følger opp med NHO om de 
har mulighet for å stille lokaler til disposisjon, om ikke, forsøker Hans Robert 
Schwencke igjen på BI. 

 
 
Sak 6:  IFRS SME 

Elisabet Sulen orienterte fra behandlingen i Stiftelsesstyret 16. juni. Beslutning 
om veivalg ble utsatt til neste møte i slutten av september, da skal også 
mulige konsekvenser for strategien på kort sikt diskuteres.  

 
 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 23. september 2010 

 
PROTOKOLL 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 9. september 2010 kl 09:00 – 15:00 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Signe Moen, Hans Robert Schwencke og Kjell 
Ove Røsok. 

 
Forfall:  Hanne Opsahl og André Tofteland.   
 
Dessuten møtte: Vidar Nilsen (sak 2, 3 og 4), Harald Brandsås (til kl 12.15) og Britt 

Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll 

Behandling av protokollen fra møtet 17. juni 2010 ble av tidsmessige årsaker 
utsatt til neste møte 30. september. 

 
Sak 2:  NRS(V) Pensjonsforutsetninger 

Vidar Nilsen forklarte kort hvorfor det er gjort forholdsvis omfattende endringer 
i veiledningsteksten denne gangen, og åpnet opp for spørsmål og 
kommentarer. Vidar Nilsen redegjorde så for fastsettelsen av forutsetningene.  
 
Utkastet til oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger ble godkjent, etter 
at omtale av Finanstilsynets vedtak om å sette ned grunnlagsrenta også 
innarbeides.  
   

Sak 3:  Oppdatering Vedlegg 1 NRS 6 og Veiledning IAS 19 
Vidar Nilsen redegjorde kort for bakgrunnen for endringsforslagene, og åpnet 
for spørsmål og kommentarer. Endringer foreslått i møtet innarbeides, deretter 
sendes endringsforslagene på høring med kort høringsfrist. 

 
Sak 4: Uttalelse regnskapsmessige konsekvenser av endring av 

tjenestepensjonsordningen og AFP-ordningen i offentlig sektor 
Vidar Nilsen redegjorde for bakgrunnen for uttalelsen, og begrunnelsen for de 
regnskapsmessige løsningene som foreslås. Endringer foreslått i møte 
innarbeides, deretter sendes uttalelsen på høring med høringsfrist 15. 
november. 
   

 
Sak 5:  NRS(F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta 

Kjell Ove Røsok gikk igjennom forslag til løsninger fra arbeidsgruppen. 
Endringer foreslått i møtet innarbeides. 

 
  Neste behandling av standarden blir i neste møte 30. september. 
 
 
Sak 6:  Videre saksgang NRS 8 

Dersom FU små foretak klarer å ferdigstille sakspapirene før neste møte i 
RSS, ønsker RSS å behandle saken da. Dersom dette ikke lar seg gjøre, 
ønskes en muntlig orientering om behandling av høringskommentarene i 
møtet 30. september, noe som vil gjøre en seinere e-post-behandling eller en 
telefonmøte-behandling av endelige sakspapirer enklere. 
 



 
 

2 

Det ble foreslått at det skal være tillatt for de regnskapspliktige å bruke de 
endringene de ønsker i NRS 8 for 2010, mens det blir pliktig anvendelse av 
endret NRS 8 fra 2011. Bakgrunnen for forslaget er blant annet AFP og fusjon.  
 

Sak 7:  Regnskapskonferansen 2010 
 
RSS ble enige om følgende program: 

   
Tema Foredragsholder Tid 
Tradisjonell orientering nytt 2010 Elisabet Sulen 30 min 
Valuta Kjell Ove Røsok 45 min 
Sikring – utfordringer og praksis Kjell Ove Røsok 60 min 
IFRS for SMEs – hva gjør vi i Norge og 
hva skjer i andre land 

Per Hanstad 30 min 

SMEIG Signe Moen 15 min 
Dybdetema pensjon Vidar Nilsen 150 min 

 
Sak 8:  IFRS for SMEs – konsekvenser for standardsetting 

Elisabet Sulen informerte igjen kort om hva som skjedde i møte i 
Stiftelsesstyret 16. juni. Stiftelsesstyret skal i sitt neste møte 28. september ta 
stilling til om det skal sendes en henvendelse til Finansdepartementet der de 
anmodes om å sette ned et lovutvalg for å utrede hvordan IFRS for SMEs skal 
kunne brukes i Norge. I tillegg skal konsekvenser for strategien til NRS av en 
slik henvendelse diskuteres, herunder hvilke oppgaver NRS vil ha i fremtiden. 
Også finansiering av disse vil være et tema. 
 
Som et innspill til Stiftelsesstyrets diskusjon, hadde Hans Robert Schwencke 
utarbeidet et notat om konsekvensene for norsk standardsetting av en 
innføring av IFRS for SMEs. Hans Robert Schwencke jobber videre med 
notatet etter innspillene i møtet. Justert notat sendes på e-post-sirkulasjon til 
RSS. Notatet skal være ferdig for oversendelse til Stiftelsesstyret 24. 
september. 

 
Sak 9:  Grovplan saker høsten 2010 
  I forhold til utkastet sendt ut på forhånd, ble det gjort følgende justeringer: 
   
  

Fisjon utgår, da RSS ikke ønsker å begynne på det arbeidet før etter 
Regnskapskonferansen. 

Torsdag 30.09 og fredag 1.10 

NRS 8 tas inn, jf omtale i punkt 6 over. 
 

Eventuelt: Det ble kort diskutert om Fagutvalg pensjoner bør være et fagutvalg under 
RSS eller FO IFRS. Dette settes på sakslista for diskusjon i et seinere møte 
både i RSS og FO IFRS. 

 
 Signe Moen orienterte kort om SME Implementation Group. Første tema som 

tas opp er hvem som kan bruke standarden. Første fysiske møte blir til våren. 
Det skal opprettes en norsk arbeidsgruppe for SMEIG, med representanter fra 
B5 og DnR.  
 
 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 30. september 2010 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 30. september 2010 kl 09:00 – 18:15 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl, Hans Robert 
Schwencke og Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:  André Tofteland.   
 
Dessuten møtte: Espen Knudsen (sak 4), Harald Brandsås (fra kl 9 – 9.15 og fra kl 

11.30) og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokollen fra møtet 17. juni 2010 samt protokollen og referatet fra møtet 9. 
september 2010 ble godkjent. 

 
Sak 2: NRS(F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta, inklusiv sikring 

av nettoinvestering i utenlandsk enhet 
 Arbeidsgruppen gjennomfører endringer avtalt i møtet.  
  

Utkast til standardtekst skal behandles i neste møte, og standarden skal være 
ferdigbehandlet i RSS til Regnskapskonferansen. 

 
Sak 3:  NRS(V) Regnskapsføring av inntekt 

Arbeidsgruppen gjennomfører endringer avtalt i møtet. 
 
Oppdatert veiledning skal behandles i neste møte. 

 
Sak 4: NRS(V) Fond for urealiserte gevinster  

Alle høringsinstanser støttet forslaget om at effekten av kontantstrømsikring 
ført midlertidig mot egenkapitalen ikke skal avsettes til fond for urealiserte 
gevinster, og RSS vedtok forslaget. 
 
Det ble vedtatt å fjerne femte og sjette avsnitt i forslaget til punkt 5.2, da fjerde 
avsnitt ble oppfattet som dekkende hva angår sikring. Fjerningen av femte 
avsnitt innebærer også at det ikke sies noe i veiledningen om eventuelle 
begrensninger på utdelinger etter aksjeloven § 8-1 fjerde ledd. Sistnevnte er 
utenfor virkeområdet til veiledningen. 

 
Sak 5:  NRS 8 god regnskapsskikk for små foretak 

Hanne Opsahl orienterte om behandlingen av høringskommentarene i FU 
Små foretak. 
 
FU Små foretak har avtalt telefonmøte 6. oktober for ferdigstilling av 
standarden. Deretter sendes forslaget til oppdatert standard på e-post-
sirkulasjon til RSS. 

 
Sak 6:  Statusrapport 

Sekretariatet gjennomfører endringer avtalt i møtet. Nytt utkast til statusrapport 
skal foreligge til neste møte.  
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Sak 7:  Omgjøring av foreløpige standarder til endelige standarder 
Foreløpige standarder som det pågår et arbeid med og som det derfor ikke er 
aktuelt å omgjøre til endelige standarder nå: Resultatskatt, Immaterielle 
eiendeler og Fisjon. Foreløpige standarder som det enda ikke har vært plikt til 
å anvende for et helt regnskapsår: Virksomhetskjøp og konsernregnskap, 
Nedskrivning av anleggsmidler og Finansielle eiendeler og forpliktelser. 
Opplysninger om nærstående parter er vedtatt opphevet fra 1.1.2011.  
 
Det ble gitt uttrykk for at det ble ansett som problematisk at standarder forblir 
foreløpige i årevis, uten at de enten omgjøres til endelige standarder, endres 
eller fjernes. Slik sett ville det være ønskelig å foreta seg noe med de 
foreløpige standardene om kontantstrømoppstilling og om investering i 
tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet. I lys av de 
instrukser Stiftelsesstyret har gitt RSS (se omtale under sak 9), gikk man inn 
for at spørsmålet om hva som skal gjøres med disse standardene, inngår i 
vurderingen av hva som er helt nødvendige oppgaver for RSS fremover.  

 
Sak 8:  Grovplan saker høsten 2010 

Til møtet 28.10 tas det inn at Stiftelsesstyrets leder vil informere om hvordan 
styret vil at RSS skal arbeide fram til det foreligger en respons på 
henvendelsen til Finansdepartementet om IFRS for SMEs i Norge. I tillegg 
skal det diskuteres om FU Pensjoner skal være underlagt RSS eller FO IFRS. 
 
Til møtet 9.12 skal det også diskuteres hvilke oppgaver og prosjekter som 
anses som helt nødvendige å utføre, samt at RSS ønsker en orientering fra 
Bjørn Einar Strandberg om arbeidet med common control transactions. 

 
Sak 9:  IFRS for SMEs - Orientering fra Stiftelsesstyrets møte 
 Harald Brandsås og Elisabet Sulen orienterte fra Stiftelsesstyrets behandling 

av IFRS for SMEs-saken. Stiftelsesstyret realitetsbehandlet ikke notatet 
oversendt fra RSS. Alle stifterne med unntak av NHO gikk inn for at det 
sendes en henvendelse til Finansdepartementet der de anmodes om å sette 
ned et lovutvalg for å utrede hvordan IFRS for SMEs skal kunne brukes i 
Norge. NHO vil sende en egen henvendelse med sitt syn på saken. Inntil det 
foreligger en respons på henvendelsen fra Finansdepartementet, vil 
Stiftelsesstyret at RSS begrenser standardsettingsaktiviteten til det som anses 
helt nødvendig å gjøre hovedsakelig som en følge av lovendringer. Per 
Hanstad vil komme i neste RSS-møte for å utdype hva Stiftelsesstyret har 
ment og bakgrunnen for dette. RSS skal deretter foreta en gjennomgang av 
alle standarder og prosjekter for å identifisere hvilke oppgaver som anses helt 
nødvendige å utføre. 

  
Sak 10: Skal diskusjonsnotat fjernes fra hjemmesiden når høringsutkast er 

vedtatt? 
 Som en følge av at et diskusjonsnotat er lavere på stigen mot en standard 

eller veiledning enn et høringsutkast, har det tidligere vært bestemt at 
diskusjonsnotater ikke skulle ligge ute på hjemmesiden under 
diskusjonsnotater etter at et høringsutkast om samme tema er publisert. I lys 
av erfaringene med for eksempel kontinuitetsgjennomskjærings-prosjektet, 
kom RSS til at tidligere praksis skal endres. Det skal være link til 
høringsutkastet fra diskusjonsnotatet. 

 
 Historikk for en standard på hjemmesiden skal vise alle tidligere egne  

utgivelser om temaet. 
 
 I så god tid som mulig før 31.12 hvert år skal det lages en sak på 

hjemmesiden om gjeldende regler. I situasjoner der det er adgang til 
tidliganvendelse av alternative regler, skal det også informeres om disse. 
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Eventuelt: Det ble diskutert hvilken respons NRS eventuelt skal gi på NHOs henvendelse 
til Finansdepartementet om AFP av 7. september. Det ble bestemt at det skal 
legges ut en sak på hjemmesiden som tilbakeviser det NHO hevder om 
usikkerhet, og som omtaler umuligheten eller vanskeligheten i det de ber om.
  
 
 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 11. november 2010 

 
Referat 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 28. oktober 2010 kl 09:00 – 14:00 

 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, 

Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl, Hans Robert 
Schwencke og Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:  André Tofteland.   
 
Dessuten møtte: Siw-Mette Thomassen (til 11.30) og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Føringer for kortsiktig arbeid i RSS 

Leder i Stiftelsesstyret Per Hanstad gjennomgikk hendelsesforløpet knyttet til 
IFRS for SMEs som resulterte i at NRS 1. oktober 2010 sendte et brev til 
Finansdepartementet der det bes om at departementet setter i gang en 
vurdering av om og hvordan IFRS for SMEs skal anvendes i Norge. Det 
forventes at en slik vurdering vil ta 3 til 5 år. I denne perioden før det er klart 
hva som blir fremtidig regnskapsregulering i Norge, mener Stiftelsesstyret at 
standardsettingsaktiviteten begrenses til det som anses nødvendig. Endringer 
i eksisterende standarder som en følge av lovendringer vil være nødvendig, 
det må foretas en vurdering av hvilket arbeid som utover dette anses 
nødvendig. Hanstad understreket at standardsetting er ressurskrevende, og at 
det i stor grad er revisorene som gjør dette ubetalte arbeidet. Han etterlyste 
mer innsats fra regnskapsprodusenter og brukere. Til Stiftelsesstyrets møte i 
januar skal det foreligge et notat fra RSS som viser konkret hvilket arbeid RSS 
anser som nødvendig. Elisabet Sulen utarbeider utkast til notat til neste møte i 
RSS.  
 
Det ble påpekt at det kan synes lenge å følge disse retningslinjene i en 
tidsperiode som kan bli såpass lang som 5 år. Hanstad gjorde det klart at 
dette ikke var noen konklusjon satt i stein fra Stiftelsesstyrets side, og at det er 
mulig å revurdere denne underveis dersom det skulle bli behov for det. 
 
Det ble også stilt spørsmål ved om det er fornuftig å vurdere forenklinger i 
regnskapsreglene for små foretak fra myndighetenes side nå, løsrevet fra 
IFRS for SMEs-diskusjonen. Dette synes ikke fornuftig. 
 
Til neste møte bes det også om en vurdering av om regnskapslovens 
forarbeider er til hinder for å fjerne foreløpige standarder fra Espen Knudsen.  

 
Sak 2: Protokoll og referat  
 Protokollen fra møtet 30. september 2010 ble vedtatt, etter at følgende 

endringer foretas: 
- Sak 2: Siste setning skrives om 
- Sak 9: Det tas inn en ny andre setning som lyder slik: ”Stiftelsesstyret 

realitetsbehandlet ikke notatet oversendt fra RSS.” 
 
Referatet fra møtet 30. september 2010 ble vedtatt, etter at følgende 
endringer foretas: 
- Sak 3: Andre overskrift i punkt 6.10.1 endres for å få fram at det er 

investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felleskontrollert virksomhet 
som reguleres. Dette må også endres i selve veiledningen. 
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- Sak 5: I nestsiste avsnitt endres teksten fra å si at RSS bestemte at noe 
skulle gjøres til å si at RSS var stemt for at noe skulle gjøres.  

  
 
Sak 3:  NRS(F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta  

Teksten merket med grønt i notat fra arbeidsgruppen ved Kjell Ove Røsok ble 
gjennomgått. Behandlingen av punktet om sikring av nettoinvestering, som blir 
del av NRS(F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, ble utsatt. Endringer avtalt 
i møtet gjennomføres. Regnskapsstandarden skal gjelde for regnskapsår som 
starter 1. januar 2011 eller senere. 

 
Sak 4: NRS(V) Regnskapsføring av inntekt 

Oppdatert utkast til veiledning fra arbeidsgruppen ved Signe Moen ble 
gjennomgått.  Endringer avtalt i møtet gjennomføres. Diskusjonsnotatet om 
inntektsføring fjernes fra menypunktet diskusjonsnotat på hjemmesiden når 
veiledningen publiseres. 

 
Sak 5:  Statusrapport 

Forslaget til statusrapport ble gjennomgått side for side. RSS mente at det 
som er sagt i punkt 2.3 om strategi regnskapsstandarder for øvrige foretak er 
for konkluderende i forhold til resultatet av møtet i Stiftelsesstyret i januar 
2011. Som en følge av dette strykes de to siste setningene.  
 
Det ble også diskutert om det at rekkefølgen på tekst i samme punkts første 
og andre avsnitt i forholdt til Strateginotatet, gjør at det som står i 
statusrapporten får en annen betydning enn det som står i Strateginotatet. 
Sekretariatet vurderer dette videre.  
 
Sekretariatet utarbeider forslag til omtale av NRS(F) Transaksjoner og 
regnskap i utenlandsk valuta, som kvalitetssikres av Kjell Ove Røsok. 
 
Utover dette gjøres språklige endringer som avtalt i møtet.  
 

Sak 6:  Grovplan saker høsten 2010 
I forhold til forslaget som forelå til møtet, ble det bestemt at resultatskatt, 
immaterielle eiendeler og orientering om common control transactions tas ut 
av sakslista til neste møte, og at behandlingen av fisjon begrenses til 40 
minutter.  

 
  

 
 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 13. desember 2010 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 9. desember 2010 kl 12:00 – 15:15 
 
Til stede:  Elisabet Sulen, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen (på 

telefon til 13.50), Reidar Jensen og Hans Robert Schwencke. 
 
Forfall:  Signe Moen, Hanne Opsahl, Kjell Ove Røsok og André 

Tofteland.   
 
Dessuten møtte: Siw-Mette Thomassen og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Som en følge av stort frafall til dagens møte, ble det besluttet at møtet skulle 
begrenses til behandling av sak 3. Behandling av protokoll og referat fra møtet 
28. september 2010 utsettes derfor til neste møte.  

 
Sak 2: Fjerning av foreløpige standarder  
 Se sak 1. Som en følge av at en eventuell fjerning av foreløpige standarder 

griper inn i sak 3, ble saken likevel kort diskutert med utgangspunkt i notat 
utarbeidet av Espen Knudsen. RSS ønsker at Espen Knudsen ser på saken 
en gang til, og da med utgangspunkt i omtale i proposisjoner og innstillinger. 
Bakgrunnen for dette er følgende sitat fra NOU 2003:23 pkt 19.7: 

 
”Den prosess som NRS benytter ved utarbeiding av standarder med høring, 

foreløpige og endelige standarder kombinert med bred sammensetning av det 

standardsettende organ, gir regelutarbeidelse som til dels går ut over de krav 

som følger av forvaltningsloven og som gjelder ved utarbeidelse av forskrifter. 

Utvalget legger til grunn at det ikke gjøres vesentlige endringer fra den 

prosess som nå benyttes. NRS har som praksis å la en foreløpig standard 

virke en tid, før den fastsettes som en endelig standard. Utvalget anser at en 

slik praksis bidrar til sikkerhet for at endelige standarder gir uttrykk for god 

regnskapsskikk.” 

Om mulig, mente alle at det prinsipielt ville være ønskelig å gå bort fra bruk av 
foreløpige standarder. I den fasen man er i nå med fokus på kun utførelse av 
nødvendige arbeidsoppgaver, vil dette kunne bety at det ikke gjøres noe med 
de foreløpige standarder man har, men at det ikke utgis nye foreløpige 
standarder. 

  
Sak 3:  Nødvendige arbeidsoppgaver for RSS  

RSS har blitt bedt om å komme med en vurdering av hva som er nødvendige 
arbeidsoppgaver framover til møte i Stiftelsesstyret 12. januar. Saken ble 
diskutert med utgangspunkt i oppstilling utarbeidet av Elisabet Ekberg. 
Endringer avtalt i møtet gjennomføres.  
 

 
Sak 4: Endringer av NRS 6 Pensjonskostnader vedlegg 1 

Se sak 1. Saken behandles på e-post. De tilstedeværende ga sin stemme for 
endring av standarden i møtet. Sekretariatet fikk fullmakt til å foreta språklige 
endringer. 
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Sak 5:  Endringer av NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee Benefits 

Se sak 1. Saken behandles på e-post. De tilstedeværende ga sin stemme for 
endring av veiledningen i møtet. Sekretariatet fikk fullmakt til å foreta språklige 
endringer. 
 

Sak 6: Uttalelse om endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger og 
offentlig AFP 
Se sak 1. Saken behandles på e-post. De tilstedeværende ga sin stemme for 
utgivelse av uttalelsen i møtet.  

 
 
Sak 7: NRS(F) Fisjon 

Se sak 1. 
 

Sak 8: Beramming av møter i 2011 
Sekretariatet sender ut e-post med forslag til møtedatoer for beramming av 
møter 1. halvår basert på datoer som passet for møtedeltakerne. Det 
berammes ett møte mindre enn det som ble gjort i 2010.   

 
  

 
 
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 17. januar 2011 

 
Protokoll 

 
fra telefonmøte i Regnskapsstandardstyret 17. januar 2011 kl 12:00 – 13:00 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Karina Vasstveit Hestås, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl og 
Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:  Hans Robert Schwencke.   
 
Dessuten møtte: Anne Marie Romsås og Britt Torunn Hove. 
 
  
Sak 1:  Orientering fra møte i Stiftelsesstyret 12.01.2011 

Elisabet Ekberg orienterte kort fra møtet i Stiftelsesstyret om nødvendig arbeid 
med utgangspunkt i e-post sendt ut i forkant av møtet. 
 
Til sitt møte i juni ønsker Stiftelsesstyret at RSS vurderer ikke bare behovet for 
og nytten av de ulike opplistede arbeidsoppgavene, men også nødvendig 
ressursinnsats, og at det ut i fra dette utarbeides en prioritert liste ut i fra en 
kost/nytte-vurdering. RSS vil følge opp saken i sitt neste møte. 
 
  

Sak 2: Bruk av IFRIC 15 under GRS  
Signe Moen gikk kort igjennom notat som diskuterer bruk av IFRIC 15 under 
GRS. Hovedspørsmålet er om GRS åpner for bruk av IFRIC 15-løsningen for 
egenregiprosjekter samtidig som etablert norsk praksis med mer utstrakt bruk 
av løpende avregning videreføres. Et flertall mente at NRS 2 inneholder så 
klar regulering av egenregiprosjekter at det ikke er rom for bruk av IFRIC 15.  
Flertallet mente at det eventuelt må utredes om IFRIC 15-løsningen er i 
samsvar med opptjeningsprinsippet, og om NRS 2 skal endres tilsvarende. 
Det er vanskelig å tenke seg at både fullført kontrakts metode og løpende 
avregning kan være i tråd med opptjeningsprinsippet. Hensynet til samordning 
med IFRS kunne tale for at spørsmålet utredes nærmere. Foretak som 
utelukkende anvender GRS, antas imidlertid ikke å ønske at forståelsen av 
prinsippene endres til pliktig bruk av IFRIC 15 -løsningen. Disse foretakene 
anses som de primære brukerne av standarden.  
 

  
Sak 3: Balanseføring av låneutgifter under GRS sett i sammenheng med 

overgangsregler i IAS 23  
Signe Moen gikk kort igjennom notat som diskuterte mulighetene for bruk av 
overgangsreglene i IAS 23 under GRS. RSS mente at bruk av samme 
overgangsregel er mulig innenfor regnskapsloven, og ønsket et tillegg til 
NRS(V) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk pkt 2.6 
der dette klart skal framgå. Sekretariatet utarbeider forslag som sendes på e-
post-sirkulasjon til RSS. 
 

 
Sak 4: Referat og protokoller 

Referat og protokoller fra møtene 28.10.2010 og 9.12.2010 ble vedtatt. 
 
 

 
 

Protokoll ved 
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Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 15. mars 2011 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 8. mars 2011 kl 09:00 – 13:00 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Kirsten Jacobsen (fra kl 

09.45), Reidar Jensen, Signe Moen og Hans Robert Schwencke. 
 
Forfall:  Karina Vasstveit Hestås, Hanne Opsahl og Kjell Ove Røsok.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (til kl 12:00) og Britt Torunn Hove. 
 
 
  
Sak 1:  Arbeidsplan RSS 

Elisabet Ekberg orienterte kort fra møtet i Stiftelsesstyret 12.01.2011 om 
nødvendig arbeid med utgangspunkt i e-post sendt ut i forkant av forrige møte. 
Det ble også referert fra protokollen fra møtet i Stiftelsesstyret. 
 
Til møtet til Stiftelsesstyret i juni skal listen sendt til møtet 12. januar utvides 
med en beskrivelse av hvorfor prosjektet anses viktig, samt anslå når RSS 
forventer å kunne ferdigstille det. For TS/FKV ble det også bedt om 
samordning med nedskrivningsstandarden. I tillegg skal NRS(F) 
Kontantstrømoppstilling oppdateres med henvisninger til bestemmelsene i 
gjeldende regnskapslov. 
 
  
 

Sak 2: Fisjon  
RSS bestemte at fisjonsstandarden skal omstruktureres etter samme lest som 
er brukt i NRS 9 Fusjon. Man mente at økt nytte for brukerne rettferdiggjør 
nødvendig økt ressursinnsats fra NRS sin side, da fisjonsstandarden oppfattes 
som tungt tilgjengelig. 
 
Notat fra arbeidsgruppen ble gjennomgått til og med punkt 5. Innspill i møtet 
hensyntas i det videre arbeidet til arbeidsgruppen. 
 

 
Sak 3: Resultatskatt  

RSS kom etter ”eliminasjonsmetoden” fram til at man ikke ønsker å legge seg 
tettere opp til IAS 12. Dette innebærer å beholde nåværende standard, men 
gjøre nødvendige oppdateringer. Det ble diskutert om bruk av IFRS SME også 
kunne være et alternativ, men man ønsket ikke dette som en følge av at IFRS 
SME er basert på det annullerte høringsutkastet til endringer av IAS 12. 
 
Det kom innspill til områder som man ønsker at det skal ses nærmere på, 
herunder: 
 
- Grensen mellom pkt 2.8 og 2.21. I praksis blir metoden omtalt i 2.21 også 

brukt ved konserndannelse, til tross for ordlyden i 2.21 annet avsnitt. 
- Utvidelse av 2.21 til også å omfatte overdragelse av fallrettigheter til 

skattemessig kontinuitet innenfor kraftsektoren. 
- Vurdere om endringen gjort i IAS 12 knyttet til eiendeler som ikke 

avskrives og hvordan reversering da skal antas å skje er relevant for 
norske forhold. 

- Klargjøre hva som menes med at bruk av nåverdi er et prinsippvalg. 
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- I hvilken grad kan intensjon om realisering av midlertidige forskjeller 
hensyntas ved beregning av utsatt skatt knyttet til merverdier ved oppkjøp i 
konsernregnskapet? 

- 3%-regelen, kan det være forsvarlig å se bort fra utsatt skatt knyttet til 
denne gitt de praktiske problemer som er forbundet med å beregne den 
utsatte skatten? 

- Utsatt skatt ved konsernfusjon/fisjon, herunder slik fusjon/fisjon midt i året 
 

RSS ønsker ikke at adgangen til bruk av nåverdi ved oppkjøp skal fjernes. 
 

RSS bestemte å sette ned en referansegruppe. Dennes oppgaver vil være å 
komme med innspill på eventuelle ytterligere problemstillinger som bør 
omtales, samt være diskusjonspartner knyttet til de problemstillinger som 
reguleres i standarden. Gunlaug Wilter og Bjørn Einar Strandberg utgjør 
referansegruppen. 

 
Sak 4: Medlemmer fagutvalg små foretak, ideelle organisasjoner og pensjoner 
 Som en følge av jobbskifte, har BDO nå to medlemmer i fagutvalg ideelle 

organisasjoner, mens Ernst & Young ikke har noen. Ernst & Young har 
meddelt at de ønsker Kjetil Andersen inn i fagutvalget. Det følger av 
vedtektene § 5-3 at fagutvalgene skal ha fra fem til åtte medlemmer. 
Fagutvalget har allerede åtte medlemmer. BDO ønsker at Erik Lie skal 
fortsette, mens Venche Reberg går ut. RSS tok opp Kjetil Andersen som nytt 
medlem i fagutvalget. 

 
 Fagutvalg pensjoner har åtte medlemmer. BDO er ikke representert i 

fagutvalget, og ønsker å være med. Som en følge av vedtektsbestemmelsen 
om maksimalt antall deltakere referert over, ble det besluttet at BDO får en 
observatør i fagutvalget. RSS tok opp Erik Lie som observatør i utvalget. Det 
følger også av vedtektene § 5-8 at ett medlem av RSS skal være medlem i et 
fagutvalg. Ingen i RSS har hatt kapasitet til å delta i fagutvalg pensjoner hittil, 
men Karina Vasstveit Hestås har nå meddelt at hun er villig til å gå inn i 
fagutvalget. Karina Vasstveit Hestås er regnskapsprodusent, og som en følge 
av at fagutvalg pensjoner ikke kan utvides, er det naturlig å vurdere om 
nåværende representant for regnskapsprodusentene trer ut. Dette følges opp i 
neste møte. 

 
 For fagutvalg små foretak er det ikke framkommet ønsker om endringer. 
 
 Medlemmer av fagutvalgene velges for to år.   

 
Sak 5: Høringssak fra SME Implementation Group 

Saken ble av tidsmessige årsaker ikke gjennomgått.  
 

  Annet 
 
 
Oppmøtet på den siste tids RSS-møter ble tatt opp. Sekretariatet forsøker å 
beramme et kortere ekstra møte i april, for å holde framdriften på fisjons-
prosjektet. I tillegg skal konkret arbeidsplan behandles i dette møtet.  

   
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 28. april 2011 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 12. april 2011 kl 12:30 – 15:30. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Kirsten Jacobsen, Reidar 

Jensen, Hanne Opsahl, Kjell Ove Røsok og Hans Robert 
Schwencke. 

 
Forfall:  Karina Vasstveit Hestås og Signe Moen.   
 
Dessuten møtte: Britt Torunn Hove. 
 
 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Saken ble utsatt til neste møte. 
  
 

Sak 2: Fisjon  
 
Notat fra arbeidsgruppen ble gjennomgått fra og med punkt 6. Det foretas 
språklige endringer og arbeidsgruppen arbeider videre med problemstillinger 
avtalt i møtet. 

 
 
Sak 3: Arbeidsplan RSS  

RSS avlyste møtet berammet til 12. mai. Juni-møtet utvides med 1,5 timer. 
 
RSS ønsker å få sendt fisjonsstandarden på høring i høst, og fisjon settes 
derfor på agendaen for møtet 14. juni. Gjennomgang av arbeidsplanen med 
fordeling av arbeidsoppgaver vil også bli foretatt i dette møtet, samt valg 
fagutvalg der oppnevningsperioden for noen eller alle medlemmer går ut før 
sommeren. Sekretariatet følger opp med Erlend Kvaal om NRS(F) 
Resultatskatt også kan stå på agendaen til dette møtet. I tillegg må det 
berammes møtedatoer for 2. halvår 2011. 
 
Hans Robert Schwencke tok prosjektansvar for oppdatering av NRS(F) 
Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felleskontrollert virksomhet. 

   
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 15. juni 2011 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 14. juni 2011 kl 09:00 – 12:30. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg (til 12.10), Kjell Magne Baksaas, Karina 

Vasstveit Hestås, Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl, 
Kjell Ove Røsok og Hans Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (sak 4) og Britt Torunn Hove. 
 
 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Referat og protokoll fra møtene 8. mars 2011 og 12. april 2011 ble godkjent. 
  
 

Sak 2: Fisjon  
I og med at sakspapirene ble sendt ut kort tid før møtet, ble bare tre spørsmål 
diskutert. 
 
1. Forholdet til IFRIC 17 
IFRIC 17 omhandler ikke utdelinger under samme kontroll (common control). 
NRS(F) Fisjon bruker begrepet jevndeling. For eksempel skal ren fisjon med 
jevndeling regnskapsføres til kontinuitet. Dersom A og B eier halvparten hver 
av C, og det fisjoneres ut virksomhet fra C til det nystiftede selskapet D der A 
og B også skal eie halvparten hver, skal dette skje til kontinuitet. Dette 
medfører en forskjell mellom god regnskapsskikk og IFRS. Det ble diskutert 
om denne kunne eller burde fjernes, men flertallet i RSS ønsket ikke dette. 
Bakgrunnen for dette var blant annet at dagens regel anses forenklende. Det 
ble oppfattet som usikkert hva IFRS SME innebærer for den omtalte 
omorganiseringen. 
 
2. Struktur 
Det framkom ingen negative kommentarer til den omstrukturering av 
standarden som var gjort.  
 
3. Fisjonsfusjon  
Forholdet mellom definisjonen i pkt 8 og teksten i pkt 9 ble diskutert. Britt 
Torunn Hove sender Reidar Jensen høringsnotat 2005 der teksten i pkt 9 ble 
endret. Dersom fisjonsfusjonen ses på som omvendt, vil det være eiendelene i 
aksjerettslig overtakende selskap som skal vurderes til virkelig verdi (og 
dersom aksjerettslig overtakende selskap er ”tomt”; bare har balanse med 
penger og egenkapital, blir ikke virkelig verdi forskjellig fra balanseført verdi). 
 
Fisjon settes på agendaen til neste møte.   

 
Sak 3: NRS(V) Pensjonsforutsetninger  

Britt Torunn Hove gikk kort igjennom forslaget fra FU Pensjoner.  
 
Det ble stilt spørsmål ved om det var behov for endringer i tallstørrelsene når 
endringene var små. Diskonteringsrenten og forutsetninger som fastsettes 
med basis i den, angis med en desimal, andre avrundes til nærmeste kvarte 
prosent. Bakgrunnen for dette er at beregningene er sensitive for endringer i 
enkelte parameter, jf sensitivitetseksempelet i vedlegg II.  
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Feil årstall i pkt 4.1 avsnittet om forventet gjennomsnittlig reallønnsvekst 
korrigeres. 
 
RSS forelegges oppdatert veiledning pr 31. august tidlig i september. 
 

Sak 4: IFRS for SME og videre strategi for NRS – arbeidsplan RSS  
 Elisabet Ekberg orienterte fra møtet i Stiftelsesstyret 9. juni, supplert av Harald 

Brandsås og Hanne Opsahl. Det sakspapir som ble sendt ut til Stiftelsesstyret 
som grunnlag for deres diskusjon ble delt ut i møtet. 

 
 Det svarbrev NRS har mottatt fra Finansdepartementet om IFRS for SMEs i 

Norge, oppfattes å bety at Finansdepartementet ikke vil gjøre noe på området 
i overskuelig fremtid. I lys av dette, bør strategi for standardsetting diskuteres 
igjen. Styret ønsker en utredning av alternativer og råd om valg av strategi til 
et styremøte som planlegges avholdt i november. For å få til en forsvarlig 
saksbehandling i RSS, ønsker RSS at styremøtet legges til slutten av 
november. 

 
 Fem alternativer ble diskutert: 
 

• Kun nødvendige endringer gjøres i standardene. Dette er dagens strategi i 
påvente av avklaring på IFRS for SMEs. Den vil i tilfelle gjelde på lengre sikt. 

• Standardene oppdateres og vedlikeholdes for å fremstå som fullverdige 
standarder slik NRS-standardene tidligere skulle være og med utgangspunkt i 
GRP og/eller IFRS/IFRS for SMEs. 

• Oppheve alle standarder (unntatt NRS 8) pga risikoen for manglende retting av 
feil og manglende vedlikehold. Regnskapsloven vil da være det stedet hvor man 
finner veiledning – jf Danmark. 

• Oversette IFRS for SMEs til norsk og gjøre de endringer i den som er nødvendige 
av hensyn til regnskapslov og annen lovgivning. Løsningen har likheter med det 
svenske forslaget for gruppen mellomstore foretak - 
http://www.bfn.se/remisser/arkiv/remissbrev-k3.pdf  

• Utvide NRS 8, slik at denne kan benyttes også for større foretak 
 

Alternativ 3 anses særlig fra et revisorsynspunkt ikke som et hensiktsmessig 
alternativ, og RSS besluttet ikke å utrede dette alternativet nærmere. 
 
Til neste RSS-møte 8. september skal fordeler og ulemper med de ulike alternativene 
diskuteres, i tillegg hvem brukergruppene for standardene er og hvilke 
informasjonsbehov de har. 

 Arbeidsplan for øvrig ble ikke gjennomgått. Det ble besluttet at det ikke 
avholdes noen Regnskapskonferanse i år, som en følge av at RSS ikke har 
mange nye produkter å presentere. Når høringsutkastet om fisjon kommer, 
planlegges det å avholde en Rundebordskonferanse. 

 
Sak 5: Valg fagutvalg 
 FU Små foretak: Funksjonstiden for Gunhild Kveine og Stig Storksen er 

utløpt. Begge ble gjenvalgt for to nye år. 
 
 FU Pensjoner: Karina Vasstveit Hestås erstatter Jarle Aarset. 
 
Sak 6: Beramming av møtedatoer 2. halvår 2011 

http://www.bfn.se/remisser/arkiv/remissbrev-k3.pdf�
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 Torsdag 8. september kl 9-15. 
 Onsdag 19. oktober kl 9-15. 
 Torsdag 24. november kl 9-15. 
 Onsdag 14.12 kl 12.30-18. 
 
   
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 15. september 2011 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 8. september 2011 kl 09:00 – 15:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Karina Vasstveit Hestås, 

Kirsten Jacobsen (til kl 14), Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne 
Opsahl (fra kl 13), Kjell Ove Røsok og Hans Robert Schwencke 
(til 12.30). 

 
Forfall:  Ingen.   
 
Dessuten møtte: Britt Torunn Hove. 
 
 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Referat og protokoll fra møtet 14. juni 2011 ble godkjent, etter at ordet ”hver” 
settes inn i annet avsnitt i sak 2. 
  
 

Sak 2: Fisjon  
Det ble ingen realitetsdiskusjon av saken, da sakspapirene ble mottatt for 
seint. 
 
Fisjon settes på agendaen til neste møte. Arbeidsgruppen ble bedt om å se på 
nedslagsfeltet for ”omvendt utskilling” i fisjonsfusjon, og de nye aksjerettslige 
reglene som trolig vil gjelde fra 2012 om at stiftelsesomkostninger kan tas fra 
aksjekapitalen.  

 
 
Sak 3: NRS(F) Immaterielle eiendeler  

RSS vedtok 17. juni 2010 å beholde nåværende struktur på standarden, og 
kun foreta fire konkrete endringer i dagens standard. Det ble med 
utgangspunkt i sakspapir fra Kjell Magne Baksaas diskutert om dette vedtaket 
burde omgjøres. RSS ønsker å spørre om høringsinstansenes syn på 
strukturen, og sende ut dagens standard med de fire nevnte endringene 
sammen med standardutkastet fra 17. juni 2010. Kjell Magne Baksaas mente 
at det var behov for noen små endringer i standardutkastet fra 17. juni 2010, 
og innarbeider samt forklarer disse i sakspapir til neste møte. Han utarbeider 
også forslag til høringsbrev til neste møte. I tillegg utarbeider han en oversikt 
over forskjeller ift IFRS SME.   
 

Sak 4: Strategi standardsetting  
 RSS diskuterte hvilke alternativer som foreligger på kort, mellomlang og lang 

sikt, i forbindelse med at det skal utarbeides et notat med et velbegrunnet råd 
til Stiftelsesstyret om hvilket alternativ som bør velges. 

 
  
 Eventuelt 
 Saksbehandling: 
 Tunge saker vil ikke bli behandlet dersom utsendelsesfristen på 1 uke ikke 

overholdes. Det er ønskelig at sekretariatet minner om denne fristen en eller to 
uker før fristen går ut. 
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 FU Små foretak: Som en følge av at Inter Revisjon går inn i BDO, sitter BDO 
nå med to representanter i fagutvalget. Jens Petter Hilsen fritas fra å møte 
resten av året, hans funksjonstid utgår 31.12.2011.  

 
 FU Pensjoner: PwCs representant Sissel Krossøy slutter i PwC 1. november. 

Bjørn Rydland erstatter Sissel Krossøy. 
 
 
   
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 31. oktober 2011 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. oktober 2011 kl 09:00 – 15:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Karina Vasstveit Hestås, 

Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl, 
Kjell Ove Røsok og Hans Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Ingen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsaas (til kl 12) og Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Referat og protokoll fra møtet 8. september 2011 ble godkjent, etter at 
følgende endringer gjennomføres i protokollen: 
 
Sak 2 Fisjon: 
Ordet utskilling settes inn etter omvendt i andre avsnitt, andre linje. 
 
Eventuelt, FU Pensjoner: Siste setning strykes, og erstattes med: Bjørn 
Rydland erstatter Sissel Krossøy. 
 
Referatet viser hvilke endringer som gjennomføres i utkastet til referat fra 
møtet 8. september 2011.  
 

Sak 2: Strategi standardsetting  
Kjell Ove Røsok påtok seg ansvaret for å utarbeide utkast til sakspapir til 
stiftelsesstyret. Sakspapiret skal bygge på det arbeid som allerede er 
gjennomført i forbindelse med vurderingen av om IFRS for SMEs var egnet for 
bruk i Norge, jf opplisting av levert arbeid i sakslista. Dersom det er mulig, er 
det også ønskelig at det gis oppdatert informasjon om implementering i øvrige 
land pr dagens dato. Trolig er det hensiktsmessig med et forholdsvis kort 
notat, eventuelt med arbeidet som er gjort før som vedlegg. Det skal gis en 
kort begrunnelse for hvorfor noen alternativ anses som lite relevante. Det skal 
komme tydelig fram hva RSS ønsker rundt forenklet IFRS, og at forenklet 
IFRS anses som en nødvendig del av regnskapsreguleringen i Norge. Hva 
som bør skje med den regulering vi har ved en eventuell overgang til IFRS for 
SMEs, skal også omtales. I tillegg utarbeider Kjell Ove Røsok forslag til 
endring i strateginotatet. 
 
Utkast til notat skal behandles på neste møte i RSS 24. november.  

 
 
Sak 3: Fisjon  

Utkast til fisjonsstandard fra arbeidsgruppen ble gjennomgått til og med pkt 
4.1. Arbeidsgruppen arbeider videre med de innspill som ble gitt i møtet, og 
gjennomgangen av utkastet forsetter i neste møte 24. november.   
 

Sak 4: Immaterielle eiendeler  
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte 24. november. 
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Sak 5: SMEIG 
 Signe Moen orienterte. Diskusjon av om RSS bør avgi høringssvar på Draft Q 

& As ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. 
 
Sak 6: NRS(F) Kontantstrømoppstilling  
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte 24. november. 
 
 Eventuelt 
 NRS (F) Opplysninger om nærstående parter: 
 Etter årsoppgjøret 2011 vurderer RSS om det er behov for å ta standarden inn 

på arbeidsplanen. 
 
 AFP: 
 Den departementale arbeidsgruppen har nå levert sin rapport. Det er 

fremdeles uklart om rapporten vil bli sendt på høring, dette avklares før det tas 
stilling til hva NRS skal gjøre med saken. 

 
 Common control transactions: 
 Diskusjonsnotat fra EFRAG-arbeidsgruppen der Bjørn Einar Strandberg deltar, 

er snart klart for utsendelse. RSS ønsker at Strandberg orienterer om saken 
på et fremtidig møte. 

  
   
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 7. desember 2011 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 24. november 2011 kl 09:00 – 14:45. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas (til kl 12), Karina Vasstveit 

Hestås, Kirsten Jacobsen (til kl 12), Reidar Jensen, Signe Moen, 
Kjell Ove Røsok og Hans Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Hanne Opsahl.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsaas, Siw-Mette Thomassen (begge til kl 12) og 

Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokollen fra møtet 19. oktober ble godkjent, etter at teksten under 
eventuelt, NRS(F) Opplysninger om nærstående parter endres til: 
Etter årsoppgjøret 2011 vurderer RSS om det er behov for å ta en standard 
inn på arbeidsplanen.  
 

Sak 2: Strategi standardsetting  
Kjell Ove Røsok bearbeider notatet i tråd med innspillene i møtet. 
 
Bearbeidet utkast til notat skal behandles på neste møte i RSS 14. desember, 
og deretter oversendes til Stiftelsesstyret.  

 
Sak 3: Omgjøring fra foreløpige til endelige standarder  

NRS(F) Virksomhetskjøp og konsernregnskap samt NRS(F) Finansielle 
eiendeler og forpliktelser ble omgjort til endelige standarder uten endringer 
med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2012 eller seinere.   
 

Sak 4: Statusrapport RSS 2011  
 Det foretas endringer som avtalt i møtet, deretter publiseres den på 

hjemmesiden. 
 
Sak 5: Fisjon 
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte 14. desember. 
 
Sak 6: Immaterielle eiendeler 
 Utkast til omstrukturert standard fra Kjell Magne Baksaas ble gjennomgått. Et 

flertall mente at det ikke er mulig innenfor regnskapsloven å utvide regelen om 
adgang til kostnadsføring av forskning og utvikling i § 5-6 til å gjelde øvrige 
egenutviklede immaterielle eiendeler. I tillegg gjøres strykninger og flytting av 
tekst samt språklige endringer avtalt i møtet. 

 
 Oppdatert utkast til omstrukturert standard og høringsbrev skal foreligge til 

neste møte 14. desember, og sendes deretter på høring. 
 
Sak 7: NRS(F) Kontantstrømoppstilling  
 Kjell Magne Baksaas påtok seg ansvaret med å rette opp utdaterte 

lovhenvisninger. 
 



 
 

2 

Sak 8: SMEIG  
 Signe Moen utarbeider et notat til neste møte om mulig organisering av et 

arbeid med å avgi høringssvar på relevante Q & As. 
 
 Eventuelt 
 
 AFP: 
 Rapporten fra den departementale arbeidsgruppen er sendt på høring, med 

høringsfrist 16. februar. Til neste møte ønsker RSS at FU Pensjoner skal 
kunne presentere for dem hvilke hovedtema som bør kommenteres og 
diskuteres. Videre saksgang, også i forhold til FO IFRS, skal diskuteres i neste 
møte. 

 
  
  
   
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 14. desember 2011 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 14. desember 2011 kl 12:30 – 16:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen (fra kl 13), 

Kjell Ove Røsok og Hans Robert Schwencke. 
 
Forfall:  Karina Vasstveit Hestås, Kirsten Jacobsen, Hanne Opsahl og 

Signe Moen.   
 
Dessuten møtte: Harald Brandsaas og Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokollen fra møtet 24. november ble godkjent. 
 

Sak 2: Strategi standardsetting  
Kjell Ove Røsok bearbeider notatet i tråd med innspillene i møtet. 
 
Bearbeidet utkast til notat skal behandles på neste møte i RSS, og deretter 
oversendes til Stiftelsesstyret.  

 
Sak 3: Immaterielle eiendeler  

Kjell Magne Baksaas justerer høringsbrev og standardutkast i tråd med 
innspillene i møtet. Høringsfristen settes til 31. april 2011.   
 

Sak 4: NRS 16 Årsberetning  
 Alle medlemmene i møtet stemte for den foreslåtte oppdatering i forhold til 

regnskapsloven § 3-3b. Medlemmer med forfall bes om å stemme pr. e-post. 
 
Sak 5: NRS(F) Kontantstrømoppstilling 
 Alle medlemmene i møtet stemte for foreslått oppdatering, etter at teksten 

”stiller krav om” erstattes med teksten i de nevnte paragrafene i 
regnskapsloven. Medlemmer med forfall bes om å stemme pr. e-post. 

 
Sak 6: Fisjon 
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. 
 
Sak 7: Berammelse av møtedatoer første halvår 2012  
 På grunn av stort sykdomsfrafall til møtet, sendes forslag til alternative 

møtedatoer avtalt i møtet ut på e-post, og de datoer fastsettes som passer for 
flest mulig. 

 
Sak 8: AFP – høringssvar rapport fra arbeidsgruppe  
 Det utarbeides egen oppsummering for møtet med Fagorgan IFRS og 

representanter fra Fagutvalg Pensjoner.  
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Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 16. januar 2012 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 10. januar 2011 kl 09:00 – 15:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Karina Vasstveit Hestås, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen, Signe Moen, Kjell Ove Røsok 
og Hans Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Hanne Opsahl.   
 
Dessuten møtte: Siw-Mette Thomassen, Harald Brandsaas (til kl 10) og Britt 

Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokollen fra møtet 14. desember 2011 ble godkjent. 
 

Sak 2: Strategi standardsetting  
Kjell Ove Røsok bearbeider notatet i tråd med innspillene i møtet. 
 
Bearbeidet utkast til notat skal behandles i telefonmøte i RSS 18. januar, og 
deretter oversendes til Stiftelsesstyret.  

 
Sak 3: Fisjon  

Saken ble av tidsmessige grunner utsatt til neste møte. Til saksbehandlingen i 
neste møte utarbeider Reidar Jensen er notat som beskriver de overordnede 
problemstillingene som det må tas stilling til, med forslag til konklusjoner. 
 

Sak 4: Valg FU Små foretak, ideelle organisasjoner og pensjoner  
 I fagutvalg små foretak erstattes Torkild Haugnes av Kåre Rødseteren. Hanne 

Opsahl, Karl-Asbjørn Kjennerud, Stein Erik Lund og Jens-Erik Huneide ble 
gjenvalgt for en periode på to år. I fagutvalg ideelle organisasjoner ble Elisabet 
Ekberg, Øivind Karlsen, Erik Lie, Svein-Arne Martinsen, Hans Petter Nissen, 
Erling Elsrud og Elsie Tjeransen gjenvalgt for en periode på to år. I fagutvalg 
pensjoner ble alle medlemmer gjenvalgt for en periode på to år. 

 
Sak 5: Endringer i IAS 19 – mulige konsekvenser for NRS 6 
 Alternativene beholde NRS 6 som den er i dag, tilpasse NRS 6 helt eller delvis 

til IAS 19 R og tilpasse NRS 6 til IFRS for SMEs ble diskutert, uten at det ble 
trukket noen konklusjon i møtet, jf også sak 2. 

 
 FU Pensjoner bes om å avholde en rundebords-konferanse om temaet, der 

endringer i IAS 19 presenteres innledningsvis. Her ønsker man å høre 
synspunkter fra berørte parter på de ulike alternativene som finnes for 
vedlikehold av NRS 6. En dato for når det tidligst kan være aktuelt å fjerne 
korridoren er ønskelig å kunne kommunisere på denne 
rundebordkonferansen. 

 
Sak 6: SMEIG 
 Et flertall i RSS mener at det skal brukes ressurser på å avgi høringssvar på 

relevante IFRS for SMEs Draft Q and As. Det settes ned en liten gruppe som 
vil ha som arbeidsoppgave å ta stilling til hvilke utkast til Q and As det skal 
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svares på, samt utarbeide forslag til høringssvar som forelegges RSS. KPMG 
og Deloitte ønsker å delta i en slik gruppe, og kommer tilbake med navn på 
personer. Hans Robert Schwenke deltar. I tillegg ble det ansett 
hensiktsmessig at enten Anne-Catrine Bernholft eller Hege Sæther, som er 
medlemmer i Signe Moens SMEIG-ressursgruppe, også deltar. 

 
    
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 11. april 2012 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 8. mars 2012 kl 09:00 – 15:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Karina Vasstveit Hestås (fra kl 11), Kjell Magne 

Baksaas, Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl, Kjell Ove 
Røsok (fra kl 11) og Hans Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen.   
 
Dessuten møtte: Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokollen og referatet fra møtet 10. januar 2012 ble godkjent. 
 

Sak 2: Fisjon  
Gjennomgangen av standardutkastet fra arbeidsgruppen startet i punkt 5. Det 
gjøres språklige endringer, sletting av tekst og klargjøringer som avtalt i møtet. 
Følgende problemstillinger skal arbeidsgruppen arbeide videre med: 
 
Fisjoner til virkelig verdi: Identifisering av overdragende part, delingstidspunkt, 
behandling av fisjonsutgifter i overtakende selskap og omvendt utskilling. 
 
Fisjoner til kontinuitet: Delingstidspunkt 
 
Noteopplysninger: Behandling av skatt  

 
Sak 3: Utkast til høringssvar AFP  

Elisabet Ekberg, Karina Vasstveit Hestås, Kjell Ove Røsok, Reidar Jensen og 
Signe Moen møter i morgendagens fellesmøte med FO IFRS for å diskutere 
forslaget til høringssvar AFP fra FU Pensjon. 
 

Sak 4: Valg nestleder FU Små foretak, ideelle organisasjoner og pensjoner  
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. 
 
Sak 5: SMEIG 
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. 

 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 31. mai 2012 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 14. mai 2012 kl 09:00 – 15:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Kirsten Jacobsen (fra 

9.40-13.30), Reidar Jensen, Hanne Opsahl (fra kl 12.30), Kjell 
Ove Røsok og Hans Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Karina Vasstveit Hestås og Signe Moen.   
 
Dessuten møtte: Jens-Erik Huneide, Harald Brandsås (til kl 10), Siw-Mette 

Thomassen (til kl 11) og Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll  

Protokollen fra møtet 8. mars 2012 ble godkjent.  
 

Sak 2: Fisjon  
Diskusjonen tok utgangspunkt i oversendelsesnotatet fra arbeidsgruppen ved 
Reidar Jensen, og de prinsipielle problemstillingene som ble trukket fram der. 
Det foretas endringer som avtalt i møtet. Til neste møte 11. juni skal det 
foreligge forslag til oppdatert standardtekst fra arbeidsgruppen. 

 
Sak 3: NRS 8 Små foretak - Nedskrivning  

Jens-Erik Huneide redegjorde innledningsvis for bakgrunnen for forslaget.  
Diskusjonen av forslaget fortsetter i neste møte 11. juni, når også andre 
forslag til endringer av NRS 8 står på agendaen. 
 

Sak 4: Valg nestleder FU Små foretak, ideelle organisasjoner og pensjoner  
 Jens-Erik Huneide, Elsie Tjeransen og Karina Vasstveit Hestås ble valgt til 

nestledere av henholdsvis FU Små foretak, FU Ideelle organisasjoner og FU 
Pensjon. 

 
Sak 5: SMEIG 
 Det kommer ikke til å bli utarbeidet flere Q and As. I stedet jobbes det med 

endringsforslag til standarden. 
 
Eventuelt: Strategi standardsetting 

Harald Brandsås orienterte om saksgangen knyttet til strategi for 
standardsetting. Møte i Stiftelsesstyret er berammet til 11. juni, men 
diskusjonen av strategien kommer ikke til å bli sluttført i dette møtet. Det vil bli 
et nytt møte for sluttføring av strategidiskusjonen i høst. 

  
 NRS (HU) Immaterielle eiendeler 
 Mottatte høringssvar er lagt ut på NRS’ hjemmeside. Prosjektansvarlig Kjell 

Magne Baksaas gjennomgår disse, og utarbeider forslag til håndtering til 
neste møte. 
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Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 29. juni 2012 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 11. juni 2012 kl 09:00 – 15:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Kirsten Jacobsen (fra 

10.15-13.15), Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne Opsahl, Kjell 
Ove Røsok og Hans Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Karina Vasstveit Hestås.   
 
Dessuten møtte: Jens-Erik Huneide og Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt. 
 
 

Sak 2: Fisjon  
Diskusjonen tok utgangspunkt i oversendelsesnotatet fra arbeidsgruppen ved 
Reidar Jensen, og de prinsipielle problemstillingene som ble trukket fram der. 
Arbeidsgruppen endrer utkastet til standard i tråd med innspillene i møte. 
 
 

Sak 3: NRS 8 Små foretak  
Notatet om foreslåtte endringer og forslaget til omtale av nedskrivning ble 
gjennomgått, og endringer som avtalt i møtet gjennomføres. Oppdaterte 
forslag til standardtekst gjennomgås i neste møte 11. september, deretter 
sendes de på høring. 
 
 

Sak 4: NRS(HU) Immaterielle eiendeler  
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. 
 
 
Sak 5: Beramming av møtedatoer 2. halvår 2012 
 Følgende møtedatoer ble berammet: 
 Tirsdag 11. september  
 Torsdag 18. oktober  
 Onsdag 21. november 
 Onsdag 12. desember 
 Møtetiden alle dager kl 9-15. 
   
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. september 2012 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 11. september 2012 kl 09:00 – 15:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen, Signe 

Moen, Hanne Opsahl (til kl 10.15), Kjell Ove Røsok og Hans 
Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen.   
 
Dessuten møtte: Signe Haakanes (sak 3), Harald Brandsås (til kl 11.30) og Britt 

Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokoll og referat fra 14. mai 2012 samt protokoll og referat fra 11. juni 2012 
ble vedtatt etter mindre språklige endringer. 
 
 

Sak 2: Pensjoner – Vedlikehold av NRS 6 
 Leder av Fagutvalg Pensjoner Vidar Nilsen gikk raskt igjennom det notat som 

var sendt ut til møtet, og det ble en kort diskusjon av dette.  
 
 Følgende skal gjøres i høst: 

1. Det tas inn en fotnote til NRS 6 som gjør det tydelig at det er IAS 19 etter 
endringene vedtatt i juni 2011, med pliktig anvendelse fra 1.1.2013, som 
kan anvendes via NRS 6 etter 1.1.2013. For øvrig gjøres det en 
gjennomgang av NRS 6 for å oppdatere henvisningene til IAS 19 slik den 
lyder etter endringene vedtatt i juni 2011.  

2. I forbindelse med at oppdatert NRS 6 publiseres, skal det gjøres klart at 
korridorløsningen ikke vil bli fjernet med virkning for 2013. 

3. Det sendes et notat til Stiftelsesstyret, basert på notat som ble sendt fra 
FU Pensjoner til RSS, om de problemer som oppleves innenfor 
standardsetting, med eksempler fra pensjonsområdet. 

  
Det ble også gitt en orientering om det øvrige arbeidet som pågår i fagutvalget 
i høst. 
 
   

 
Sak 3: NRS 8 Små foretak  

De endringer som ble gjennomgått i forrige møte og i dagens møte, skal 
sendes på høring uten å vente på det oppfølgingsarbeid som gjenstår for 
nedskrivninger og presentasjon av inntekt i utleie- og investeringsselskaper. 
 
Virkningstidspunktet for endringen skal være 1.1.2013, med frivillig 
anvendelse for 2012. 
 
 
 

Sak 4: NRS(HU) Immaterielle eiendeler  
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 Kjell Magne Baksaas utarbeider forslag til fullstendig oppdatert standardtekst 
basert på høringskommentarene og diskusjonene i møtet til neste møte. 

 
 
Sak 5: IFRS for SMEs 
 Signe Moen presenterte IASB’s Request for information, hvordan arbeidet i 

NRS-regi er lagt opp og noen foreløpige vurderinger fra arbeidsgruppens 
første møte. Frem til høringsfristens utløp vil IFRS for SMEs være egen sak i 
hvert RSS-møte. 

   
 
Sak 6: Delårsrapportering etter GRS 
 Saken ble diskutert med utgangspunkt i notat utarbeidet av Kjell Ove Røsok.  
 
 For foretak som benytter god regnskapsskikk, utarbeides det en uttalelse fra 

RSS. Kjell Ove Røsok utarbeider utkast til uttalelse, og koordinerer arbeidet 
med Revisjonskomiteen. 

  
 
Sak 7: NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr 31.08.2012 
 Leder av FU Pensjoner Vidar Nilsen presenterte forutsetningene, og 

redegjorde spesielt for estimeringen av langsiktig lønnsvekst og NRS 6-
påslaget på diskonteringsrenten. 

 
  
 NRS(V) Pensjonsforutsetninger ble vedtatt.  
 
  
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 22. oktober 2012 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 18. oktober 2012 kl 09:00 – 15:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen, Signe 

Moen, Hanne Opsahl (til kl 14.30), Kjell Ove Røsok og Hans 
Robert Schwencke. 

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen.   
 
Dessuten møtte: Thomas Yul Hanssen (til kl 12), Harald Brandsås (til kl 09.45) og 

Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokoll 11. september 2012: I sak 2, andre avsnitt, punkt 3 endres teksten 
for å få fram at problemer fra pensjonsområdet trekkes fram for å illustrere 
utfordringer med standardsettingen. 
 
 

Sak 2: Fisjon 
 Saken ble utsatt til neste møte.  
  

   
Sak 3: NRS(HU) Immaterielle eiendeler  
 Endringene i foreslått tekst fra Kjell Magne Baksaas ble gjennomgått. Kjell 

Magne Baksaas sender oppdatert tekst etter diskusjon i møtet og forslag til 
tekst til orienteringssak til hjemmesiden på e-post-sirkulasjon til medlemmene 
av RSS.  
 

Sak 4:  IFRS for SMEs 
 Signe Moen orienterte. Etter møte i arbeidsgruppen 22. oktober blir utkast til 

høringssvar sendt til RSS. 
 
Sak 5: Delårsrapportering etter GRS 
 Notat fra Kjell Ove Røsok ble diskutert. I mangel av regnskapsstandard eller 

lov som regulerer delårsregnskap, vil hovedutfordringen ligge hos revisor som 
skal konkludere med referanse til et rammeverk og eventuelt i forhold til 
rettvisende bilde. RSS ønsker ikke å vedta en ny regnskapsstandard for 
delårsregnskap. Denne konklusjonen er basert på en vurdering av 
ressursbehovet ved å utarbeide og vedlikeholde en ny standard sammenholdt 
med behovet for en slik standard. 

 
 RSS er av den oppfatning at en eventuell uttalelse eller annen avklaring av 
hvordan revisor skal håndtere utfordringen omtalt over, må komme fra 
Revisjonskomiteen.  RSS har likevel vurdert problemstillingen, og denne 
vurderingen gis som innspill til Revisjonskomiteens vurdering gjennom at Kjell 
Ove Røsok oppdaterer notatet som forelå til dagens møte og sender dette til 
Revisjonskomiteen. 

 
 

Sak 6: NRS 6 Pensjonskostnader 
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 Utsendt forslag til endret NRS 6 Pensjonskostnader fra en undergruppe i FU 
Pensjon ble gjennomgått punkt for punkt. 

  
 Vidar Nilsen og Britt Torunn Hove oppdaterer høringsutkastet med 

endringene i dagens møte, og det sendes deretter på høring.   
  
 
 Eventuelt 
  

Finansdepartementet vil engasjere en person til å oppdatere forskriften om 
forenklet IFRS, noe RSS er svært fornøyde med. Forslaget som utarbeides, vil 
bli sendt på ordinær høring av Finansdepartementet.  

Forenklet IFRS 

 
RSS vil komme med forslag på navn til en eller flere personer som kan gjøre 
denne jobben, og ønsker også å etablere en støttegruppe som hjelp for 
den/de som blir engasjert.  
 

Det ble diskutert om RSS burde gjøre mer for å få frem at det er foretatt 
grundige vurderinger av om det er mulig for norske IFRS-rapporterende 
foretak å benytte en annen diskonteringsrente enn statsobligasjonsrenten. 
RSS ber FU Pensjon se på dette. Foreløpig tilbakemelding i møtet fra de to 
medlemmene fra FU Pensjon var at problemstillingen er adressert i NRS(V) 
IAS 19 Employee Benefits som FU Pensjon jobber med oppdatering av. Et 
naturlig sted å fortelle om jobben som er gjort, kan være publiseringsteksten 
og høringsbrevet når forslaget til endret NRS(V) IAS 19 Employee Benefits 
sendes på høring i høst. 

Diskonteringsrente pensjonsberegninger 

 

.  Når tunge saker skal behandles i RSS, skal det alltid foreligge et notat som 
belyser de sentrale problemstillingene. 

Saksbehandling  

 
  
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 5. desember 2012 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 21. november 2012 kl 09:00 – 15:10. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen (fra kl 10-14.15), Reidar Jensen, Signe Moen 
(på telefon på sak 3), Hanne Opsahl (til kl 14.30) og Kjell Ove 
Røsok. 

 
Forfall:  Ingen.   
 
Dessuten møtte: Thomas Yul Hanssen (til kl 11.45), Harald Brandsås (til kl 11.15) 

og Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokoll 18. oktober 2012: Møtetiden for Hans Robert Schwencke endres. 
 
 

Sak 2: Fisjon 
 Standarden ble gjennomgått punkt for punkt. Endringer gjennomført i møtet 

sendes på e-post-sirkulasjon til RSS med en kort kommentarfrist, det samme 
gjelder utkast til høringsbrev. 

 
   

Sak 3: IFRS for SMEs  
 Signe Moen gikk igjennom utkastet til svarbrev på IASBs Request for 

information med vedlegg. Endringer avtalt i møtet gjennomføres før brevet 
med vedlegg sendes 
 
 

Sak 4: Orientering strategivedtak i Stiftelsesstyret 
 Elisabet Ekberg orienterte med utgangspunkt i tilsendt utkast til protokoll fra 

møtet i Stiftelsesstyret 9. november. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke og Kjell Magne 
Baksaas som til neste møte skal komme med forslag til hvordan et arbeid i 
tråd med bestillingen fra Stiftelsesstyret kan organiseres.  

 
 
Sak 5: Orientering diskonteringsrente 
 Britt Torunn Hove orienterte om de hovedproblemstillinger som har vært 

diskutert i FU Pensjon i forbindelse med vurderingen av om man kan eller skal 
skifte ut statsobligasjonsrenta med OMF-renta ved diskontering av 
pensjonsforpliktelsene: Er OMF-er foretaksobligasjoner, er de av høy kvalitet, 
er det et dypt marked for OMF-er og kan OMF-renter brukes til å ekstrapolere 
en pålitelig rentekurve for diskontering av langsiktige pensjonsforpliktelser.    
 
 

Sak 6: Utkast til statusrapport fra RSS 2012 
 Utkastet oppdateres med innspill i møtet, og sendes ut til neste møte. 
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Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 17. desember 2012 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 12. desember 2012 kl 09:00 – 14:00. 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen (fra 9.45 til 11.30) Reidar Jensen, Signe Moen, 
Hanne Opsahl og Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:   Ingen. 
 
Dessuten møtte: Thomas Yul Hanssen (fra 10.45), Vidar Nilsen (sak 3) og Britt 

Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokoll 21. november 2012:  
Andre avsnitt endres, og skal lyde slik: ”Endringer avtalt i møtet gjennomføres 
før brevet med vedlegg sendes.” 
 
 

Sak 2: Omgjøring av foreløpige standarder til endelige standarder 
 Den endrede NRS(F) Immaterielle eiendeler ble vedtatt omgjort til NRS 19 

Immaterielle eiendeler. NRS(F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta 
omgjøres til NRS 20, uten at det foretas endringer av standarden. 

  
   

Sak 3: NRS 6 Pensjonskostnader med mer  
  RSS diskuterte først om de var riktig organ for behandling av supplementet pr 

30. 11 til NRS(V) Pensjonsforutsetninger,  eller om dette burde være en 
oppgave for FO IFRS. Supplementet er foranlediget av den endringen i 
NRS(V) IAS 19 Ytelser til ansatte som FO IFRS har gjort i høst. Under 
forutsetning av at NRS 6-foretakene får beholde samme metodikk for 
fastsettelse av foretaksobligasjonsrenten som de hittil har hatt pr 30.11 og pr 
31.12, og at det gis rettledning for hva risikopåslaget til statsobligasjonsrenten 
skal være, vil RSS behandle supplementet. I god tid før september-
oppdateringen av veiledningen må det avklares hvilket organ som skal ha 
ansvaret for veiledningen.  

 
Vidar Nilsen orienterte om de endringer av modellen for fastsettelse av de 
anbefalte forutsetningene som FU Pensjon har funnet nødvendige, og 
indikerte størrelsen på de ulike forutsetningene. Det tas sikte på at 
supplementet kan sendes ut til RSS torsdag 13.12, og at det deretter e-post-
behandles av RSS. 

 
 Vidar Nilsen gikk igjennom forslag til endring av punkt 50, samt mottatte 

høringskommentarer og forslag fra FU Pensjon til respons på disse. RSS var 
skeptiske til den foreslåtte endringen av punkt 50. Bakgrunnen for dette var 
dels at forslaget ikke har vært på høring, dels at det oppfattes som å fjerne det 
alternativet som man nå innfører gjennom supplementet til veiledningen. For å 
legge til rette for FU Pensjons ønske om ikke å måtte presentere tre eller fire 
renter i supplementet til veiledningen, ble man enige om at eksplisitt omtale av 
statsobligasjonsrenten tas inn i punkt 50, men uten at risikofri rente fjernes. 
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Punktet skal lyde slik etter endringen: ”Diskonteringsrenten fastsettes med 
utgangspunkt i den langsiktige risikofrie renten, statsobligasjonsrenten eller 
renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet.” 

 
 Pkt 54: For å komme Ernst & Young i møte, besluttet RSS at det tas inn ”som 

et likestilt alternativ” innledningsvis i nestsiste setning. ”Som et annet likestilt 
alternativ” tas av samme grunn inn først i punkt 55. 

 
 Pkt 56: RSS besluttet i lys av ny strategi å ta hensyn til forslaget fra KPMG om 

også å beholde den gamle reguleringen av regnskapsføring av planendringer 
med tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig ansettelse. 

 
 Pkt 78 og 79: RSS besluttet at punktene tas ut. 
 
 Pkt 80-83: RSS besluttet at disse beholdes som i høringsutkastet. 
      

 
Sak 4: Statusrapport 2012 
 Denne ble gjennomgått side for side. Forslag til endringer i møtet og som en 

følge av annen behandling i møtet innarbeides. 
 
Sak 5: Organisering av arbeidet med èn standard for øvrige foretak 
 Temaet ble diskutert med utgangpunkt i notat fra arbeidsgruppen. Diskusjonen 

fortsetter i neste møte.  
 
 

Sak 6: Beramming av møtetidspunkt 2013 
 Nye møtetidspunkter for første halvår 2013 ble berammet. 
 
  
   
 Eventuelt 
 Utkast til høringsbrev på fisjon må bearbeides ytterligere før utsendelse. 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. januar 2013 

 
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 21. januar 2012 kl 09:00 – 10:40. 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas 

(på telefon), Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen, Signe Moen og 
Kjell Ove Røsok. 

 
Forfall:   Hanne Opsahl. 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokollen fra møtet 12. desember 2012 ble godkjent.  
 
 

Sak 2: IFRS for SMEs 
 NRS har mottatt oversettelsen av standarden fra Alfatekst. Hans Robert 

Schwencke som skal gjøre kvalitetssikringen av oversettelsen har et positivt 
førsteinntrykk av arbeidet som er gjort. Hans kvalitetssikring forventes å være 
klar i slutten av neste uke, og han kommuniserer da direkte med Alfatekst. 

 
 Det er avklart med Stiftelsesstyret at NRS vil bruke penger på en lønnet stilling 

som prosjektleder for arbeidet med en samlestandard for øvrige foretak, og 
sekretariatet har bedt de store revisjonsfirmaene melde inn kandidater. Det er 
meldt inn gode kandidater til prosjektleder-jobben. Sekretariatet ved Harald 
Brandsås og leder i Stiftelsesstyret Per Hanstad vil foreta valg blant 
kandidatene. 

 
 Valgt prosjektleder vil trolig kunne være operativ fra mars. For å få fortgang i 

arbeidet med standarden, bestemte RSS seg for å starte arbeidet med den så 
snart oversettelsen er ferdig. 4 frivillige meldte seg til å jobbe fram utkast til 
kapitler om varelager (Elisabet Ekberg, sparringpartner Kjell Ove Røsok ), 
varige driftsmidler (Kjell Magne Baksaas, sparringpartner Hans Robert 
Schwencke), nedskrivning (Hans Robert Schwencke, sparringpartner Kjell 
Magne Baksaas) og valuta (Kjell Ove Røsok, sparringpartner Elisabet 
Ekberg). 

 
Det følger av Stiftelsesstyrets vedtak i november 2012 at RSS skal nedsette 
en arbeidsgruppe, med minst en representant for de aktuelle 
regnskapspliktige, for å utarbeide forslaget til samlestandard. RSS bestemte 
at hele RSS skal utgjøre denne arbeidsgruppen, i tillegg til en eller to 
representanter fra de regnskapspliktige. Odd Egil Kanestrøm fra Heidenreich 
er foreslått som representant fra de regnskapspliktige. I tillegg har NHO sagt 
at de skal komme med forslag til en representant til fra de regnskapspliktige 
som arbeider i en NHO-bedrift. Det vil være naturlig om de som har hatt 
prosjektansvar i NRS innenfor de aktuelle områdene, tar et særlig ansvar for 
disse områdene. Det er også naturlig om fagutvalg pensjon brukes på 
pensjonskapitlet. Det utarbeides en oversikt over kapitler i IFRS for SMEs med 
tilhørende diskusjonspartner i RSS. Prosjektleder skal likevel stå fritt til å 
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kunne kontakte hvem som helst i prosjektgruppa for å diskutere prosjekt-
relaterte tema.  
 
Med denne sammensetningen av arbeidsgruppa, vil RSS både inngå i det 
utarbeidende organ sammen med de to representantene fra 
regnskapsprodusentene og utgjøre det besluttende organ.  
 
RSS ser behov for et så detaljert mandat som mulig for den jobben som skal 
gjøres. Det er ønskelig om prosjektleder kan utarbeide forslag til dette til møtet 
20. mars, basert på protokollen fra Stiftelsesstyrets møte 9. november 2012 og 
referatet fra dagens møte i RSS. I tillegg antas at det vil komme nyttige 
erfaringer for mandat-utformingen ut av arbeidet som settes i gang med 
varelager, varige driftsmidler, nedskrivninger og valuta.  
 
Det ble også fremholdt at det var viktig å ta stilling til om standarden skal ha 
basis for conclusions, eksempelregnskap og notesjekkliste, samt gi føringer 
for behandlingen av section 2 concepts and pervasive principles i forhold til 
grunnleggende prinsipper.  

    
 Eventuelt 
 
 Forenklet IFRS 
 PwC skal levere utkast til oppdatert forskrift til Finansdepartementet seinest 

30. april. Mandatet innebærer en oppdatering av forskriften ift IFRS og 
regnskapslov pr i dag, samt at det skal legges til rette for enklest mulige 
oppdateringer på fremtidige tidspunkt. PwC vil sende brev til fagavdelingene i 
de store revisjonsfirmaene og be om innspill til nødvendige endringer. 
Oppdateringer foreslås med utgangspunkt i at målgruppen er foretak som 
inngår i IFRS-rapporterende konsern.  Forskriften er også gjort gjeldende for 
bank og forsikring, slik at det tas kontakt med Finanstilsynet for å orientere om 
arbeidet som nå gjøres. 

 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 11. april 2013 

 
Protokoll 

 
fra møte i det utvidede Regnskapsstandardstyret 20. mars 2012 kl 09:00 – 15:00. 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen, Odd Egil Kanestrøm, Signe 
Moen, Kjell Ove Røsok, Oddbjørn Skaare og Erik Løkken Østli. 

 
Forfall:   Hanne Opsahl. 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Terje Nilsen og Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Samlestandard for øvrige foretak 

Representantene fra produsentene, Odd Egil Kanestrøm og Oddbjørn Skaare, 
samt prosjektleder Erik Løkken Østli, ble ønsket velkommen. 
 
RSS diskuterte den justerte oppgavebeskrivelsen for prosjektleder og en del 
prinsipielle spørsmål knyttet til arbeidet. Deretter ble foreslått tekst til kapittel 
13 Beholdninger, kapittel 17 Eiendom, anlegg og utstyr og kapittel 27 Verdifall 
på eiendeler gjennomgått. Prosjektleder Erik Løkken Østli gjør endringene 
avtalt i møtet.  
 
 

Sak 2: SME IG 
 Signe Moen orienterte kort fra det første møtet i gruppen, der forberedelse til 

høring på IFRS for SMEs var temaet.  
 
 

Sak 3: Protokoll og referat 
 Protokollen og referatet fra møte 20. januar ble godkjent.  
 
 
Sak 4: Forenklet IFRS 
 Signe Moen orienterte om arbeidet med utkast til oppdatert forskrift. PwC vil 

levere utkast til oppdatert forskrift til Finansdepartementet innen 30. april.  
  

    
 Eventuelt 
 Harald Brandsås orienterte kort om møtet NRS har hatt med Ernst & Young 

etter oppslagene som har vært i Dagens Næringsliv.  
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 29. april 2013 

 
Protokoll 

 
fra møte i det utvidede Regnskapsstandardstyret 22. april 2012 kl 09:00 – 14:45. 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Kirsten Jacobsen, Reidar 

Jensen, Odd Egil Kanestrøm, Signe Moen, Hanne Opsahl, Kjell 
Ove Røsok, Oddbjørn Skaare og Erik Løkken Østli. 

 
Forfall:  Hans Robert Schwencke. 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Thomas Yul Hanssen, Terje Nilsen og Britt 

Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Protokollen fra møtet 20. mars ble godkjent. Referatet fra samme møte ble 
også godkjent, etter at sak 2, tredje setning forenkles.    
 
 

Sak 2: NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak 
 Hanne Opsahl gikk igjennom oppsummeringen av høringskommentarene 

utarbeidet av fagutvalg små foretak. RSS støttet fagutvalgets forslag til 
behandling av høringskommentarene, og fastsatte høringsutkastets forslag til 
noteopplysninger om fortsatt drift. 

  
 RSS besluttet at endringer som en følge av Prop. 111 L (2012–2013) 

Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) også skal innarbeides i 
standarden før den reviderte NRS 8 publiseres. 
 
 

Sak 3: Norsk regnskapsstandard 
 RSS ønsker i utgangspunktet at alle avvik fra IFRS for SMEs skal markeres, 

både tillegg og innsnevringer. Prosjektleder Erik Løkken Østli arbeider videre 
med kapittel 1 Små og mellomstore foretak og kapittel 24 Offentlige tilskudd, 
og han gjør endringer avtalt i møtet for kapittel 7 Oppstilling av 
kontantstrømmer, kapittel 20 Leieavtaler og kapittel 30 Omregning av 
utenlandsk valuta. Kjell Ove Røsok og Hans Robert Schwencke jobber videre 
med kapittel 2 Ramme. 

  
  
Sak 4: Rapportering om samfunnsansvar 

Etter ny § 3-3c i regnskapsloven, skal store foretak årlig gi en redegjørelse om 
samfunnsansvar, enten i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig 
dokument som det henvises til i årsberetningen. 

De nye rapporteringskravene trer i kraft 1. juni 2013 med virkning for 
regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012. 
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NRS 16 Årsberetning oppdateres med en referanse til det nye kravet. 
Sekretariatet utarbeider forslag til tekst. 

 
 

 
Referat ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 12. juni 2013 

 
Protokoll 

 
fra møte i det utvidede Regnskapsstandardstyret 29. mai 2012 kl 09:00 – 15. 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke (til kl 12), Kjell Magne 

Baksaas, Reidar Jensen, Odd Egil Kanestrøm, Signe Moen, 
Hanne Opsahl, Kjell Ove Røsok og Oddbjørn Skaare.  

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen. 
 
Dessuten møtte: Erik Løkken Østli, Terje Nilsen og Britt Torunn Hove. 
 

 
  
Sak 1:  Protokoll og referat 

Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt. 
 
 

Sak 2: Valg FU Små foretak og FU Ideelle organisasjoner 
 
 FU Små foretak: 
 Valgperioden for Gunhild Kveine og Stig Storksen utløper 14.6.2013. De ble 

gjenvalgt for en ny to-års-periode. 
 
 FU Ideelle organisasjoner: 
 Valgperioden for Kjetil Andersen utløp 8.3.2013. Han ble gjenvalgt for en ny 

to-års-periode. 
 
 

Sak 3: Norsk regnskapsstandard 
   
 Kapittel 2 Ramme, Kapittel 10 Regnskapsprinsipper, estimater og feil, Kapittel 

16 Investeringseiendom, Kapittel 29 Inntektsskatt, Kapittel 32 Hendelser etter 
slutten av rapporteringsperioden og temaet andre inntekter og kostnader(OCI) 
ble gjennomgått. Beslutning om veivalg for kapittel 2 ble utsatt til man har 
kommet lenger med arbeidet med de øvrige kapitlene. For kapittel 29 besluttet 
RSS å vente på ED-et om endringer i IFRS for SMEs før det tas endelig stilling 
til hva kapitlet om skatt i den norske standarden skal ta utgangspunkt i. Erik 
Løkken Østli jobber videre med de øvrige kapitlene basert på 
møtebehandlingen. 

   
  
Sak 4: Fisjon 
 Saken ble utsatt. 
 
 
Sak 5: Rapportering om samfunnsansvar 
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt. 
 
 
Sak 6:  NRS 17 – konsolideringsunntak for investeringsselskap 

Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt. 
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Eventuelt 
 Signe Moen orienterte om arbeidet med forenklet IFRS. Ferdig forslag er 

levert til Finansdepartementet. Det forventes utsendelse på høring før 
sommeren, med ordinær høringsfrist. 

  
 

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 25. juni 2013 

        
Protokoll 

 
fra møte i det utvidede Regnskapsstandardstyret 20. juni 2013 kl 09:00 – 15.00. 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Reidar Jensen, Signe Moen (fra 9.45), Kjell Ove Røsok og 
Oddbjørn Skaare (fra 10.30).  

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Odd Egil Kanestrøm og Hanne Opsahl. 
 
Dessuten møtte: Vidar Nilsen (sak 1), Erik Løkken Østli (fra 10.30), Terje Nilsen 

og Britt Torunn Hove. 
 
 

 
 
 
Sak 1:  NRS(V) Pensjonsforutsetninger  

Leder i FU Pensjon Vidar Nilsen redegjorde for arbeidet som er gjort. 
Nødvendige tekstmessige endringer i veiledningen pr 31. august er i hovedsak 
ferdige, med unntak av omtalen av K2013 FT i punkt 5.1. Veiledningen er 
tilpasset IAS 19 R. Det er gjort en kritisk gjennomgang av teksten, og tekst 
som ikke vedrører fastsetting av pensjonsforutsetninger er fjernet.  
 
Tall pr 1. juni ville gitt minimale endringer i forutsetningene i forhold til 
situasjonen 31. desember. 
 

 
Sak 2:  Hva og hvem pensjon 
 RSS var enige i at inntil samlestandarden er på plass, skal det foretas så få 

endringer som mulig av NRS 6 Pensjonskostnader. Det ble ikke konkludert på 
om den overordnede målsetningen for NRS (bidra til utviklingen av god 
regnskapsskikk) nødvendiggjør fortsatt overvåkning av pensjonsområdet og 
vurdering av endringer av samlestandardens pensjonskapittel etter at 
samlestandarden er på plass.  

 
Det ble også diskutert om NRS skal fortsette utgivelsen av NRS(V) 
Pensjonsforutsetninger, uten at det ble trukket noen konklusjon. Diskusjonen 
av notatet fortsetter i møtet 11. september. 

 
 
Sak 3:  Protokoll og referat  
 Gjennomgangen av referatet fra møtet 29. mai ble påbegynt. Behandlingen av 

protokoller og referater fortsetter i neste møte. 
  
Sak 4:  Norsk regnskapsstandard 
 Elisabet Ekberg orienterte fra møtet i Stiftelsesstyret.  
 
 Tidspunkt for rundebordskonferanse ble fastsatt til torsdag 26.9 kl 9 til 12.  
 
 Erik Løkken Østli ba om og fikk sparringpartnere til de kapitlene der han 

manglet det. 
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Forslag til kapittel 1 Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard og kapittel 3  
Presentasjon av finansregnskap fra prosjektleder Erik Løkken Østli ble 
gjennomgått, og endringer avtalt i møtet gjennomføres. 
 
RSS diskuterte om kapittel 4 Balanse skulle være en oversettelse av IFRS for 
SMEs, med tilpasninger til regnskapsloven, eller om det kun skal henvises til 
regnskapsloven i kapitlet. Et flertall i RSS bestemte at kapitlet skal være en 
oversettelse av IFRS for SMEs med tilpasninger til regnskapsloven, slik 
prosjektleder Erik Løkken Østli hadde lagt opp til i sakspapirene. 
Gjennomgangen av hans forslag ble utsatt til neste møte. 
 

 Notat fra Erik Løkken Østli om presentasjon av kontantstrømmer fra 
inntektsskatt ble gjennomgått. RSS bestemte at den norske løsningen skal 
videreføres som pkt 7.17 N, og at den skal være et likestilt alternativ til den 
løsningen som følger av en ren oversettelse av pkt 7.17. 

 
 Forenklingsforslaget at øvrige foretak kan slippe utarbeidelse av 

kontantstrømsanalyse skal spilles inn til et fremtidig regnskapslovutvalg. 
 

Gjennomgangen av kapittel 23 Inntektsføring og kapittel 24 Offentlige tilskudd 
ble utsatt til neste møte.  
 
 

Sak 5:  Rapportering om samfunnsansvar 
Saken ble utsatt til møtet 11. september. 
 
 

Sak 6:  NRS 17 – konsolideringsunntak for investeringsselskap 
Saken ble utsatt til møtet 11. september. 
 
 

Sak 7:  NRS 13 Usikre forpliktelser 
RSS diskuterte problemstillingen kort med utgangspunkt i sakspapir fra Signe 
Moen. Signe Moen legger fram forslag til høringsbrev som begrunner endring 
av NRS 13 til møtet 11. september. 

 
Sak 8:  Beramming av møtedatoer andre halvår 2013 samt fastsetting av dato for 

rundebordkonferanse 
 Følgende møtedatoer ble berammet: 
 Mandag 19. august 
 Onsdag 11. september 
 Onsdag og torsdag 16. og 17. oktober 
 Onsdag 13. november 
 Onsdag 20. november 
 Onsdag 4. desember 
 
  Dato for rundebordkonferanse: 
 Torsdag 26. september kl 9-12.  

 
  

Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 19. august 2013 

        
Protokoll 

 
fra møte i det utvidede Regnskapsstandardstyret 19. august 2013 kl 09:00 – 15.00. 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen, Odd Egil 

Kanestrøm, Signe Moen, Kjell Ove Røsok og Oddbjørn Skaare.  
 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Hanne Opsahl og Hans Robert Schwencke. 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Erik Løkken Østli, Terje Nilsen og Britt Torunn 

Hove. 
 
 

 
 
Sak 1:  Norsk regnskapsstandard 
 
  Kapittel 24 om offentlige tilskudd 

RSS besluttet at SME-løsningen ikke skal inngå i Norsk Regnskapsstandard. 
Bakgrunnen for dette var at det er tvil om SME-løsningen er i tråd med 
grunnleggende prinsipper, samt at flere valg for behandling av offentlige 
tilskudd anses å gjøre det mer komplisert for regnskapsprodusentene og 
regnskapsbrukerne og dessuten gir redusert sammenlignbarhet.  
 
RSS besluttet at det skal gjøres en endring i GRS-løsningen som tas inn i 
Norsk Regnskapsstandard. Nettoføring av investeringstilskudd påbys. For 
ordinære investeringstilskudd ses dette på som en forenkling. Dagens praksis 
for regnskapsføring av investeringstilskudd synes også å være nettoføring. 
 
Kapittel 23 om inntektsføring 
Notat fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. Synspunktene til RSS innarbeides 
i matrisen som utarbeides til et seinere møte. 
 
Kapittel 11, 12 og 22 om finansielle instrumenter og egenkapital og gjeld  
Notat fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. Synspunktene til RSS innarbeides 
i matrisen som utarbeides til et seinere møte. I tillegg forelegges en del 
spørsmål arbeidsgruppen på finansielle instrumenter, før RSS diskuterer 
spørsmålene på nytt. 

 
Kapittel 19 om virksomhetssammenslutninger 
Notat og matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. Endringer avtalt i 
møtet gjennomføres. 

 
Kapittel 9 om konsernregnskap 
RSS støttet prosjektleder Erik Løkken Østlis temafordeling på henholdsvis 
kapittel 9, 14 og 15. Gjennomgangen av disse kapitlene fortsetter i RSS-møtet 
16. oktober. 
 
Rundebordskonferansen 
NRS la planer for Rundebordskonferansen 26. oktober. Stifterne vil bli 
forespurt om hjelp til markedsføringen. 

 
  
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 18. september 2013 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 11. september 2013 kl 09:00 – 15.00. 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen, Signe 

Moen, Hanne Opsahl, Kjell Ove Røsok og Hans Robert 
Schwencke.  

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen. 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Thomas Yul Hanssen (fra 10.30), Gunlaug 

Wilter (sak 3) og Britt Torunn Hove. 
 
 

 
 
Sak 1:  Rundebordskonferansen 

RSS gjennomgikk sin presentasjon til Rundebordskonferansen, endringer 
avtalt i møtet foretas. Deltakerne skal i tillegg til presentasjonen få matrisene 
på varer, varige driftsmidler, nedskrivning og valuta.  
 

Sak 2:  NRS 8 Små foretak 
  RSS ga sin tilslutning til forslaget fra Fagutvalg små foretak, etter at endringer 

avtalt i møtet gjennomføres. Ikrafttredelse blir fra og med regnskapsår som 
starter 1. januar 2013.  

 
Sak 3:  Fisjon  
 Forslag til oppdatert standard fra Reidar Jensen ble gjennomgått. Endringer 

avtalt i møtet gjennomføres. Arbeidsgruppen skal lage forslag til tre nye 
vedlegg: 

  
  Vedlegg 1 Beskrivelse av vurdering/behandling av fisjonsdelen av en 

fisjonsfusjon 
Vedlegg 2 Beskrivelse av vurdering/behandling av fisjoner med flere 
overtakende selskaper 
Vedlegg 3 Illustrasjon på anvendelse av 10 % grensen ved vurdering av 
kontinuitetsfisjon 
 
Forslagene skal forelegges de som har sendt inn høringssvarene (Deloitte, 
KMPM, PWC og Revisorforeningen) samt EY. Vedleggene skal inngå som del 
av sakspapirene når fisjon behandles neste gang på RSS-møtet 13. 
november. 

 
 RSS gikk deretter igjennom det endringsmarkerte utkastet til standard: 
 
   
Sak 4:  Hva og hvem pensjon  
 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt. 
   
Sak 5:  Rapportering om samfunnsansvar 

Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt. 
 

Sak 6:  NRS 17 – konsolideringsunntak for investeringsselskap 
  Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt. 
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Eventuelt: Samlestandarden kapittel 23 Inntektsføring 
RSS vil diskutere på nytt hvordan reguleringen av utbytte i samlestandarden 
skal være. 

 
NRS 9 Fusjon 
Elisabet Ekberg orienterte om at det er behov for å foreta endringer i kapittel 
6, slik at det klart fremgår at standarden regulerer konsekvensene av 
regnskapsmessig kontinuitet, og ikke innebærer selskapsrettslig regulering. 
Elisabet Ekberg forbereder sakspapir til neste møte. 

 
Regnskapslovutvalg 
Det forventes at gammel regjering vil be Finansdepartementet om en 
regnskapslovutredning før den går av. NRS vil trolig få en henvendelse om 
hvilken person de ønsker skal representere NRS, 1 mann og 1 kvinne. 
Elisabet Ekberg vil gjerne representere NRS i regnskapslovutvalget. Reidar 
Jensen mente at det ville være naturlig om NRS foreslår leder og nestleder i 
RSS. 

 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 25. oktober 2013 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 16. og 17. oktober 2013 kl 09:00 – 18.40 og kl 
09:00 – 14.45. 

 
Til stede 16.10:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen (ute fra kl 14 til 16), Odd Egil 
Kanestrøm, Signe Moen, Hanne Opsahl (til kl 15), Kjell Ove 
Røsok og Oddbjørn Skaare.  

 
Forfall 16.10:  Ingen. 
 
Dessuten møte: Harald Brandsås, Thomas Yul Hanssen (til kl 16) og Britt Torunn 

Hove. 
 
Til stede 17.10:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Reidar Jensen, Odd Egil Kanestrøm (til kl 12), Signe Moen, 
Hanne Opsahl, Kjell Ove Røsok og Oddbjørn Skaare (til kl 12).  

 
Forfall 17.10: Kirsten Jacobsen. 
 
Dessuten møte: Britt Torunn Hove. 
 

 
 
Sak 1:  Referat og protokoller  

Referater og protokoller fra møtene 22.04, 29.05, 20.06, 19.08 og 11.09 ble 
vedtatt. 

    
Sak 2: Norsk Regnskapsstandard 
 

Rundebordskonferansen  
Det ble gitt uttrykk for ønske om en oppsummering av innspillene som 
kom på konferansen. Erik Løkken Østli bes om å utarbeide en slik til 
neste møte. 
 
RSS var enige om at det var en bra konferanse med spørsmål og 
diskusjoner, men synes ikke at det dukket opp nye momenter. Elisabet 
Ekberg fikk ros for måten hun håndterte og besvarte spørsmålene fra 
salen.  
 
Planen er at det skal avholdes en ny konferanse. 
 
Nye kapitler 
 
4 Balanse 
I forrige møte var det flertall i RSS for at kapitlet skulle utarbeides med 
utgangspunkt i den oversatte SME-teksten. Flere i RSS ga uttrykk for at 
det nå ser ut som om det er mange ulikheter mellom den norske 
standarden og IFRS for SMEs, uten at dette er tilfelle. Dette oppfattes 
som uheldig og lite brukervennlig. Som en følge av dette, skal det heller 
tas utgangspunkt i kapittel 6 i regnskapsloven. Det ble ikke trukket noen 
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konklusjon på om det bare skal henvises til kapittel 6, eller om kapittel 6 
tas inn. Til neste møte utarbeider Erik Løkken Østli en oversikt som 
viser hvilken regulering fra kapittel 4 som evt går tapt dersom det ikke 
gjøres annet enn å henvise til kapittel 6 eller å ta inn kapittel 6. 
 
5 Oppstilling av totalresultat og resultatregnskap 
I forrige møte var det flertall i RSS for at kapitlet skulle utarbeides med 
utgangspunkt i den oversatte SME-teksten. Flere i RSS ga uttrykk for at 
det nå ser ut som om det er mange ulikheter mellom den norske 
standarden og IFRS for SMEs, uten at dette er tilfelle. Dette oppfattes 
som uheldig og lite brukervennlig. Som en følge av dette, skal det heller 
tas utgangspunkt i kapittel 6 i regnskapsloven. Det ble ikke trukket noen 
konklusjon på om det bare skal henvises til kapittel 6, eller om kapittel 6 
tas inn. På grunn av at RSS tidligere har besluttet at det skal være tillatt 
å presentere separat oppstilling av totalresultat i tillegg til det 
tradisjonelle resultatregnskapet, er det i tillegg behov for nye paragrafer. 
Erik Løkken Østli forbereder nytt forslag til kapittel 5 til neste møte. 
 
Det ble diskutert om det er problematisk i forhold til regnskapslovens 
kongruensprinsipp at poster ikke presenteres i det ordinære 
resultatregnskapet og påvirker årsresultatet, men presenteres i den 
separate oppstillingen av totalresultat og kun påvirker totalresultatet. 
Det ble ikke trukket noen konklusjon på dette. Britt Torunn Hove 
undersøker arbeidet som ble gjort da RSS besluttet at selskaper som 
brukte IAS 19 via NRS 6 kunne føre estimatavvik direkte mot 
egenkapitalen. Regnskapsloven åpner for avvik fra kongruensprinsippet 
når dette er i samsvar med god regnskapsskikk. 
 
Når det sies at noe skal innregnes i totalresultatet, vil det for brukeren 
av standarden være uklart om man mener innregning i det ordinære 
resultatregnskapet eller i den separate oppstillingen av totalresultat som 
andre inntekter og kostnader/vises i note. Det er få poster som skal 
innregnes i den separate oppstillingen av totalresultat som andre 
inntekter og kostnader/vises i note. For de postene som inngår i andre 
inntekter og kostnader, skal den norske standarden ha en fotnote som 
beskriver hva som menes med innregning i totalresultatet.    
 
6 Oppstilling av endringer i egenkapital og oppstilling av inntekter og 
opptjent egenkapital 
Utgangspunktet er at regulering i gjeldende IFRS for SMEs legges til 
grunn, og at det ikke forskutteres foreslåtte endringer i høringsutkastet 
til endringer av IFRS for SMEs. 
 
Matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått.  
 
6.3 N: Tar bort N-en på hovednivå 
 
9 Konsernregnskap og separat finansregnskap 
Matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. 
 
9.2N: RSS ville ha norsk tekst lik IFRS for SMEs + eget N-pkt om det 
som er ulikt mellom bestemmelsene. 
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9.3Nb: Dersom forslaget i ED går igjennom, vil dette N-punktet kunne 
fjernes seinere. 
 
9.3Nbi: Punktet utgår, da RSS mente at et datterselskap aldri vil kunne 
oppfylle kravene for vurdering til virkelig verdi i § 5-8. 
 
9.3Nbii: RSS mente at det ikke var behov for N-punkt her, man 
beholder opprinnelig oversettelse. Også tillegget i boksen etter slettes, 
da RSS mente at den var overflødig. 
 
9.5 eN: Punktet fjernes, fordi RSS mente de facto kontroll kunne tolkes 
inn i d.  
 
9.6: RSS oppfattet oversettelsen som upresist. Erik Løkken Østli følger 
opp, blant annet ved å sjekke om teksten i IFRS for SMEs er lik teksten 
i full IFRS. 
  
9.7: Etter NRS 17 pkt 13 kan investeringsselskaper legge til grunn at 
midlertidig eie vil omfatte investeringer med lengre tidshorisont enn 
definert i standardens punkt 2. RSS besluttet å behandle sak 5 på 
sakslista først, før man kommer tilbake til dette punktet. Erik Løkken 
Østli legger frem forslag til regulering i norsk regnskapsstandard til 
neste møte. 
 
RSS har tidligere bestemt at man skal legge seg så tett opp til den 
oversatte teksten som mulig. Disse retningslinjene følges også i 
sluttføringen av den første faglige runden på alle matriser. Når man nå 
har kommet lenger i arbeidet, ble det uttrykt bekymring for at ting kan bli 
sagt på en så vanskelig måte at det ikke blir forstått. Sistnevnte vil ikke 
gi noen god høring. RSS bestemte derfor at det skal foretas en egen 
gjennomgang av standarden for å forbedre språket, før den blir sendt 
på høring. Harald Brandsås foreslo et betalt oppdrag til Hans Robert 
Schwencke, som både har kvalitetssikret oversettelsen av full IFRS og 
IFRS for SMEs. Det ble bestemt at Hans Robert Schwencke og Kjell 
Magne Baksaas deler oppdraget, da det er behov for å ha noen å 
diskutere med. Det kan tenkes at det er hensiktsmessig å begynne på 
jobben før alt kan leses i sammenheng. Hans Robert Schwencke og 
Kjell Magne Baksaas lager utkast til mandat for jobben som skal gjøres, 
etter at de har foretatt ”språkvask” på et test-kapittel.  
 
9.9: Punktet beholdes, som foreslått av prosjektleder. 
 
9.16N: Forslaget fra prosjektleder ble støttet. Selv om forslaget til 
endring i ED-et skulle bli vedtatt, vil det være behov for N-punktet, da 
regnskapsloven ikke åpner for forenklinger dersom avviket i 
rapporteringstidspunkt er mer enn tre måneder.  
 
9.18 N-A: Første setning må flyttes lenger opp, da den regulerer 
konsernregnskapsplikten. RSS ønsket ikke at tekst fra punktet som var 
flyttet til 9.18 N-B skulle flyttes. Punktet blir derfor ikke N-punkt. 
 
9.18 N-B: RSS ønsket å beholde strukturen i IFRS for SMEs, og mente 
at løsningen uten resirkulering av omregningsdifferanser som er del av 
IFRS for SMEs også skulle inngå i den norske standarden, da det er en 
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forenkling. Det ble ikke diskutert om omregningsdifferansene skal bli 
værende i posten «omregningsdifferanser» i egenkapitalen, eller om de 
må overføres fra «omregningsdifferanser» til annen egenkapital. Om 
sistnevnte er et krav, stiller prosjektleder spørsmål ved om ingen 
resirkulering er noen reell forenkling. Det er mulig at det er behov for 
veiledning på dette punktet. 
 
9.19: RSS mente at N-punkter skulle forbeholdes situasjoner der norsk 
regulering er forskjelling fra reguleringen etter IFRS for SMEs. I 9.19 er 
N-merkingen brukt på veiledningstekst. Til tross for overskriften, synes 
både 9.18 og 9.19 kun å omhandle avhending av datterselskap. RSS 
bestemte at det skal tas inn fotnoter som henviser leseren til hvor 
reguleringen ligger. Det ble også stilt spørsmål ved om behandlingen av 
trinnvise kjøp hører mer naturlig hjemme i kapitlet 19.  
 
9.19N-B: RSS bestemte seg for å la spørsmålet om resultatføring av 
gevinst på tidligere eierandeler utstå til man har diskutert kapittel 2. 
 
9.19N-C: Det ble stilt spørsmål ved om angitt løsning strider mot 
reguleringen i kapittel 22. Punktet tas opp igjen i forbindelse med 
gjennomgangen av kapittel 22. 
 
9.20N: RSS mente at dette ikke var noe N-punkt, selv om det henvises 
til et N-punkt. RSS bestemte dessuten at kapittel 4 skal forsøkes 
utarbeidet med et annet utgangspunkt enn det som var lagt til grunn i 
dagens sakspapirer på kapittel 4, se omtale over under 4 Balanse. 
 
9.21N: Det ble diskutert om dette var et N-punkt eller ikke, uten at det 
ble trukket noen konklusjon. 
 
RSS diskuterte hvem N-punkter brukes for. Man mente at det ikke var 
bare for teoretikere og standardsetter selv, men også for selskaper som 
måtte ønske å bruke IFRS for SMEs så langt det er mulig (mulig å 
forklare hvor de ikke har klart det). 
 
Opplysninger i konsernregnskapet ble ikke gjennomgått, tas i det egne 
noteprosjektet.  
 
Erik Løkken Østli sa at kapittel 9 ikke inneholdt særskilt regulering av 
sammenligningstall i konsernregnskapet ved konserndannelse, slik som 
NRS 17. Han stilte spørsmål ved om man da må gå til kapittel 3. 
Kapittel 3.14 sier at et foretak skal gi sammenlignbar informasjon, og 
han lurte på om dette innebar krav om endrede sammenligningstall. 
RSS diskuterte bare situasjonen med første års konsernregnskap. I 
denne situasjonen ble det gitt uttrykk for at sammenligningstallene i 
konsernregnskapet ikke skal endres. 
 
9.24 N: I og med at både selskapsregnskap og konsernregnskap er 
pliktige etter regnskapsloven, ble det kommentert at det er rart å se på 
selskapsregnskapet som et tillegg til konsernregnskapet. Teksten 
omarbeides. 
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Sammensatte finansregnskap skal ikke være del av den norske 
standarden. Bakgrunnen for dette, er at RSS ikke overskuer 
konsekvensene av å ta inn den reguleringen fra IFRS for SMEs. 
 
   
 
Kapittel 11, 12 og 22 Finansielle instrumenter og egenkapital og gjeld 
Notat fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. 
 
2.1 Kapittel 11Vanlige finansielle instrumenter 
NRS 18 tillater bruk av amortisert kost allerede, så det framstår som en 
umulig konklusjon nå at amortisert kost generelt skulle være i strid med 
regnskapsloven. Situasjonen der man kjøper en tapsutsatt fordring som 
spekulasjon (håper å få inn mer enn selger forventer) ble diskutert. Kan 
man innregne som rente underveis dersom estimatet på forventet 
innbetaling justeres i løpetiden, eller må man vente med innregning til 
innbetaling skjer? Førstnevnte høres problematisk ut etter 
regnskapsloven. Det ble besluttet å finne ut hvordan dette løses etter 
full IFRS først, da man antar at løsningen etter IFRS for SMEs er den 
samme. Om det skjer en innregning av rente underveis, må denne 
løsningen vurderes i forhold til regnskapsloven.  
 

2.1.1 Langsiktige fordringer, obligasjoner, banklån o.l. 

RSS besluttet som en forenkling at lineær periodisering skal være et 
likestilt alternativ til effektiv rentes metode, altså at god regnskapsskikk 
videreføres.  
 

2.1.2 Bruk av den effektive rente‐metoden – fremtidige tap 

Etter regnskapsloven må fremtidig tap hensyntas. 
 
2.1.3 Bruk av den effektive rente‐metoden – endrede estimater  
Se diskusjonen under punkt 2.1. 
 
2.1.4 Nedskrivning – forbigående art 
RSS var enig med synspunktet til arbeidsgruppen i det forelagte 
notatet. 
 
2.2 Kapittel 12 Andre finansielle instrumenter 
 
Sikring 
RSS bestemte at alt om sikring fra IFRS for SMEs tas ut av den norske 
standarden, og erstattes med bestemmelsene om sikring i NRS 18. Alt 
blir uansett veldig forskjellig på grunn av at SME starter med 
utgangspunktet at alle derivater vurderes til virkelig verdi. NRS 18 er 
taus på en del områder på grunn av uenigheten som var rundt 
forståelsen av sikringsbestemmelsen i regnskapsloven, og RSS tror 
ikke det har vært noen bevegelse i standpunkter som ville gjøre det noe 
lettere å regulere alt nå. En avklaring rundt om sikring må reflekteres i 
årsregnskapet eller ikke, spilles inn til det fremtidige 
regnskapslovutvalget.   
 
2.3 Kapittel 22 Egenkapital og gjeld 
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2.3.1 Medlemsandeler i samvirkeforetak 
Coop har sagt de skal ta skriftlig kontakt, og RSS vurderer de grunner 
de har for at en annen regel skal gjelde for dem enn andre. Det er mulig 
at også andre innretninger, slik som for eksempel boligbyggelag, har 
behov for samme regel som samvirkeforetak.  
 
14 Investeringer i tilknyttede foretak 
Matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. 
 
14.3: RSS diskuterte om det blir lettere å komme til at noe er et tilknyttet 
selskap etter denne bestemmelsen enn etter gjeldende god 
regnskapsskikk, og kom til at dette nok ikke kan utelukkes. 
 
14.4: Det skal bare være en overskrift til punktet, og A og B skal også 
inneholde omtale av midlertidig eie. C skal regulere regnskapsmessig 
behandling dersom midlertidig eie foreligger.  
 
14.4N-C i fjernes, da RSS mente at noe definert som et tilknyttet 
selskap aldri vil kunne være et omløpsmiddel som oppfyller kravene til 
regnskapsføring til virkelig verdi i regnskapsloven § 5-8. 
 
14.5N: Det ble diskutert om 14.6N gjør at det er behov for mer tekst 
også i dette punktet. RSS mente at det ikke var behov for mer tekst.  
 
14.6N: Punktet beholdes som foreslått av prosjektleder, til tross for 
avstemmingen på forrige møte som konkluderte med at tilbakebetaling 
av kapital kunne behandles som inntekt. I dette ligger at den 
beslutningen ble omgjort.  
 
14.8 c: Ordet regnskapsføres byttes ut med ordet behandles. 
 
14.8 f: RSS kom til at IFRS for SMEs er strengere enn dagens GRS, 
fordi man må over en terskel før finansregnskapet til det tilknyttede 
selskapet på dette selskapets balansedag kan benyttes. Som en følge 
av dette, velges en direkte oversettelse av punktet pluss at det tas inn 
et N-punkt som viderefører dagens norske løsning. 
 
14.8 g: Den språklige justeringen foreslått av prosjektleder beholdes, 
men ordet på tas inn i tillegg. 
 
14.8. i i) RSS utsatte behandlingen av spørsmålet om gevinst ved 
trinnvise kjøp skal resultatføres.  
 
 
15 Investeringer i felleskontrollerte virksomheter 
Matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. 
 
RSS gikk rett til punkt 15.14, da prosjektleder informerte om at 
punktene før skal være dekket gjennom gjennomgangen av kapittel 14. 
Det var enighet om at det skal sies noe kort om bruttometoden 
innledningsvis, og at man deretter henviser til kapittel 9 og 14. 
 
 
18 Andre immaterielle eiendeler enn goodwill 
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Matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. 
 
18.2: Det ble diskutert om flere immaterielle verdier nå vil kunne 
balanseføres, som en følge av at kontroll ikke er inkludert i definisjonen 
av en immateriell eiendel. Siden kontroll er en del av definisjonen av en 
eiendel i kapittel 2, anses ikke definisjonen utvidet. Skulle man komme 
til at kapittel 2 ikke skal være del av den norske standarden, må man se 
på spørsmålet på nytt.  
 
RSS diskuterte også om man kan ha flere poster i balansen enn det 
som følger av en streng eiendelsdefinisjon, og kom til at bruk av 
sammenstillingsprinsippet kan føre til periodiseringsposter i balansen 
som ikke oppfyller eiendelsdefinisjonen. RSS bestemte at det skal lages 
et eget kapittel i den norske standarden for slike poster, de skal ikke 
behandles i kapittel 18. 

 
18.4N: RSS mente at det ikke var rom for å tolke loven så vidt som 
alternativ 2 forutsetter, og ville derfor ha alternativ 1 i den norske 
standarden. Det ble også stilt spørsmålstegn ved om alternativ 2 ville gi 
meningsløse regnskaper for enkelte bransjer. N-merkingen av punktet 
tas bort, og settes bare inn i c.   
 
18.8N-A: RSS mente at det ikke var behov for denne bestemmelsen, og 
den strykes derfor. 
 
18.10cN: Siste setning strykes. 
 
18.12: Punktet strykes, og nytt punkt18.12N skal henvise til kapittel 24. 
 
Gjennomgangen av kapittel 18 fortsetter i neste møte. 
 
21 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 
Matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. 
 
21.4a: RSS mente det ikke var behov for det som foreslås i alternativ 2, 
men ville at ordet rapporteringsperioden skulle byttes ut med ordet 
balansedagen. 
 
21.7 a: RSS støttet prosjektleders forslag om ikke å videreføre norsk 
løsning. 
 
21.7 b: Opprinnelig bruk av ordet også ble valgt. I tillegg skrives 
setningen om, for å unngå bruk av ordet skal.  
 
21.8: RSS bestemte seg for å videreføre løsningen fra god 
regnskapsskikk som har utspring i sammenstillingsprinsippet, gjennom 
et N-punkt. 
 
21.9: Den norske løsningen med nettoføring videreføres ikke. 
 
21.13: RSS støttet prosjektleders forslag. 
 
21.17: RSS støttet prosjektleders forslag. Det ble sagt at det i praksis 
neppe vil utgjøre noen forskjell å legge inn den strengere ordlyden fra 
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IFRS for SMEs. Lettelser kan heller vurderes når det gjelder 
notekravene. 
 
Vedlegget er ikke en del av IFRS for SMEs, og dette løses på samme 
måte i den norske standarden. Uansett hva som sies om status, 
forventes vedlegget å ha sterk reguleringsverdi. 
 
Eksempel 2: Prosjektleder ser på om bruken av ordet samt gir riktig 
meningsinnhold i den norske teksten. 
 
Eksempel 4: RSS mente at løsningen i IFRS for SMEs for separable 
garantiytelser ikke var i strid med opptjeningsprinsippet. 
 
28 Ytelser til ansatte 
Notat fra Britt Torunn Hove og Vidar Nilsen ble gjennomgått. 
Tilbakemeldingen på spørsmålene stilt til RSS vises under. 
 
Lovlighet IFRS for SMEs-løsningen for presentasjon av estimatavvik 
RSS var enige i at regnskapslovens åpning for avvik fra 
kongruensprinsippet og lovgivers uttalelser om at utviklingen av god 
regnskapsskikk i tillegg til grunnleggende prinsipper må bygge på en 
harmonisering med IAS-reglene, tilsier at norsk regnskapsstandard kan 
tilpasses kapittel 28s løsning for presentasjon av estimatavvik.  
 
RSS var i tillegg heller ikke sikre på om presentasjon av estimatavvik 
som andre inntekter og kostnader i totalresultatet enten i egen 
oppstilling eller i note er avvik fra kongruensprinsippet. 
 
Lovlighet og ønskelighet av forenklingene i kapittel 28 
RSS var enige i at forenklingene for sluttlønnsordninger er 
problematiske i forhold til regnskapsloven. 
 
RSS var ikke sikre på om forenklingene hadde vært ønskelige, selv om 
loven ikke skulle hindret innføring av dem. Dette skyldes blant annet ett 
av formålene med utarbeidelse av regnskap; at det skal inneholde 
informasjon som er nyttig for brukerne. 
 
Ytterligere forenklinger? 
RSS var opptatt av at det ved små endringer i pensjonsforutsetningene, 
ikke skal være behov for å innhente nye pensjonsberegninger. Dette 
ligger allerede både i NRS 6 og IFRS for SMEs. RSS ønsket at det ses 
på om det er mulig å finne enn annen, mer stabil rente enn 
markedsrenten for diskontering av pensjonsforpliktelsen. I tillegg ønsket 
de en vurdering av spesialregulering av AFP, i form av at forpliktelsen 
ikke skal regnskapsføres. 
 
Ønskelig å videreføre norske løsninger som ikke er del av IFRS for 
SMEs? 
Det var enighet om at utsatt innregning ikke videreføres, jf argumentene 
i notatet. RSS var ikke fremmed for at forskjellen mellom balanseført 
forpliktelse og faktisk forpliktelse kan tas inn over en periode på flere år, 
for å redusere overgangskostnadene. 
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Sannsynligvis er det ikke mange foretak som har planendringer med 
tilbakevirkende kraft som ikke er innvunnet, slik at man ikke snakker om 
store overgangskostnader om det norske alternativet tas bort. Elisabet 
Ekberg kommer tilbake på om førstnevnte stemmer for KPMGs kunder. 
I matrisen på kapittel 28 legges det i første runde ikke opp til å beholde 
den særnorske adgangen til amortisering lineært frem til ytelsen ikke 
lenger er betinget av fremtidig ansettelse. 
 
RSS var enige i at det ikke er behov for å videreføre de norske 
alternativene for diskonteringsrenten, men som nevnt over ønsket de at 
det skal ses på alternativer til å ta utgangspunkt i markedsrenten. 
 
RSS var enige i at det ikke er mer behov for å tillate bruk av full IFRS 
eller USGAAP på pensjonsområdet enn på andre områder. Løsningene 
i dagens god regnskapsskikk videreføres derfor ikke.   
 
29 Inntektsskatt 
Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. 
 
34 Spesialiserte aktiviteter 
Matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. 
 
RSS diskuterte om det var behov for dette kapitlet. Utvinning er ikke 
regulert og landbruk må vurderes til kost i den norske 
regnskapsstandarden uansett. Tjenesteutsetting vil være det eneste 
man vil sitte igjen med faktisk regulering på om kapitlet oversettes. RSS 
bestemte seg for å ta kapitlet med, blant annet av hensyn til 
systematikk og struktur. Det skal ikke reguleres mer enn det IFRS for 
SMEs gjør. 
  
34.14 og 34.15: Det ble diskutert hva virkelig verdi er, er det noe annet 
enn løpende avregning? Tom Henry Olsen bes se på eksemplene som 
RSS så på i møtet, og om å beskrive norsk praksis. Diskusjonen 
fortsetter i et seinere møte. 
 

Sak 3:  Hva og hvem pensjon  
 Forslaget til ansvarsfordeling fra Fagorgan IFRS fikk tilslutning. Dette 

innebærer at Fagorgan IFRS overtar ansvaret for å fastsette NRS(V) 
Pensjonsforutsetninger, og at det lages en praktisk mekanisme for 
samarbeid med RSS som sikrer forsvarlig behandling av GRS-relaterte 
forhold i veiledningen. Sekretariatet kommer tilbake med forslag til slik 
praktisk mekanisme. 

   
Sak 4:  Rapportering om samfunnsansvar 

Forslaget fra sekretariatet til omtale av rapportering om 
samfunnsansvar ble vedtatt. Som en følge av at aksjeloven ikke lenger 
eksplisitt inneholder begrepet fri egenkapital, vedtok RSS dessuten å 
fjerne kravet i 2.9 om opplysning om fri egenkapital. Dette medfører at 
de tre siste setningene i 2.9 fjernes. 
 

Sak 5:  NRS 17 – konsolideringsunntak for investeringsselskap 
NRS har fått spørsmål om dette er på vår agenda, jf 
http://www.regnskapsstiftelsen.no/?did=9495651 og beslutning fra IASB 
på området 31. oktober 2012. 
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Det var enighet om at vi ikke endrer NRS 17 nå, og at det som en del 
av arbeidet med norsk regnskapsstandard skal tas stilling til om den 
forlengede tidshorisonten for vurdering av midlertidig eie for 
investeringsselskaper skal videreføres. 
 
Det skal legges ut en sak på hjemmesiden til NRS som beskriver 
hvorfor vi beholder vår overgangsregel i NRS 17.  
 

Sak 6:  NRS 9 Fusjon 
 RSS var enige i forslaget til endret standard fra Elisabet Ekberg. RSS 

kunne ikke se noen grunn til at regnskapsstandarden skulle skille på 
bundet og fri egenkapital, det regnskapsmessige skillet går mellom 
innskutt og opptjent kapital. 

 
Forslaget til endret standard sendes på høring, med 3 ukers 
høringsfrist. 

 
Sak 7: NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler 

RSS støttet forslaget til endret regulering i pkt 7.5.2 fra Signe Moen. 
 
Det kan virke rart utad at vi gjør endringer i NRS 13 nå, jf for eksempel 
konklusjonen i punkt 5 over om ikke å endre NRS 17. Som en følge av 
dette, ønsket RSS at det skulle tas inn en innledende setning som 
forklarer at det ikke er foretatt noen full gjennomgang av NRS 13 og 
som forklarer bakgrunnen for den ene endringen som foreslås. Elisabet 
Ekberg fikk fullmakt til å godkjenne forslag fra Signe Moen til slik 
innledende forklaring. 
 
Det gjøres i tillegg følgende språklige endringer i utkastet til endret 
standardtekst 
a: Stryker andre setning 
b: I de to siste setningene, erstattes anskaffelseskost med balanseført 
verdi, samt at siste innskudd i siste setning strykes. 
 

Eventuelt Høring IFRS for SMEs 
Høringsutkastet kom 3. oktober, og har høringsfrist 3. mars. NRS svarer 
på høringen. Det synes hensiktsmessig å bruke den samme 
arbeidsgruppen til å lage utkast til høringssvar som man hadde i arbeid 
på IASBs Request for information. Hege Sæther har sluttet i DnR, og 
DnR bes om å stille med en annen person som medlem av 
arbeidsgruppen og om mulig som sekretær. Det er også ønskelig at 
Erik Løkken Østli blir med i arbeidsgruppa, dersom det vurderes å være 
tid for dette innenfor hans engasjement. Dersom Erik Løkken Østli blir 
med i arbeidsgruppa, blir han prosjektleder. Dersom han ikke blir med, 
blir Signe Moen prosjektleder. 
 
Signe Moens foreløpige vurdering er at man kan bygge på mye av det 
arbeidet som er gjort tidligere. Det er for eksempel behov for å gjenta 
våre ønsker om valgfrihet. I tillegg må de nye konkrete 
endringsforslagene vurderes. 
 
Regnskapslovutvalg 
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Kirsten Jacobsen hadde pr e-post stilt følgende spørsmål: ”Jeg ser at i 
møtet 11.9 ble tatt opp til diskusjon hvem som bør representere NRS i 
et kommende Regnskapslovutvalg. Er det endelig konkludert på 
forholdet, eller er det lagt til grunn at alle skal/ kan gi innspill?” 
 
RSS var enige om at det ikke var endelig konkludert på forholdet i 
forrige møte. Ingen var uenige i at det er naturlig at leder av RSS 
foreslås som den kvinnelige representanten, men man mente det var 
annerledes når det gjaldt den mannlige representanten. RSS synes det 
er behov for en ryddig prosess rundt oppnevningen. Det ble derfor 
bestemt at det skal sendes en e-post til alle RSS-medlemmene med 
oppfordring om å komme med forslag til navn på aktuelle personer. 
Deretter diskuterer RSS dette, og melder sitt forslag til Stiftelsesstyret. 
 
AFP 
Omtale i statsbudsjettet ble diskutert. RSS kan ikke se at det har 
fremkommet noe nytt i forhold til det som allerede følger direkte både av 
NRS 6 og IAS 19. RSS ber fagutvalg pensjoner komme med forslag til 
eventuell omtale på hjemmesiden og eventuell videre oppfølging i 
forhold til Finansdepartementet. 
 
Utsatt innregning av estimatavvik   
Leder i fagutvalg pensjoner Vidar Nilsen gjorde RSS oppmerksom på at 
det var behov for å avklare statusen til utsatt innregning, herunder 
korridorløsningen fremover.  «Fredningen» som ble vedtatt i 2012 gjaldt 
kun for 2013.  RSS bestemte at det skal legges ut informasjon på 
hjemmesiden om at utsatt innregning vil være del av NRS 6 også for 
2014.  
 
 
  

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 19. november 2013 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 13. november 2013 kl 09:00 – 15.00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Reidar Jensen, Odd Egil Kanestrøm (til kl 14), Signe Moen og 
Kjell Ove Røsok.  

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Hanne Opsahl og Oddbjørn Skaare. 
 
Dessuten møte: Harald Brandsås, Terje Nilsen, Erik Løkken Østli og Britt Torunn 

Hove. 
 
 
 
 
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
 
 
Kapittel 18 Immaterielle eiendeler andre enn goodwill 
Første del av standarden ble gjennomgått i forrige møte. 
 
Internt utviklede immaterielle eiendeler (nr. 18.14 og nr. 18.14N-A) 
RSS kom frem til at som en forenkling skal det innføres en regel om at intern forskning alltid 
skal kostnadsføres. For utvikling skal det være adgang til kostnadsføring, selv om kriteriene 
for balanseføring er oppfylt. Et flertall i RSS mente at regnskapsloven § 5-6 må forstås slik at 
internt utviklede immaterielle eiendeler som ikke inngår i forskning eller utvikling, må 
balanseføres dersom kriteriene for balanseføring er oppfylt og utgiftene kan måles pålitelig. 
Enkelte mente i tillegg at det ville vært uheldig å ha en regel om kostnadsføring av det som 
ikke er forskning og utvikling uansett hvordan loven var utformet på dette punktet, fordi i 
enkelte bransjer ville en slik regel kunne gi misvisende regnskaper. 
 
RSS diskuterte om det var en forskjell mellom norsk regnskapslov og IFRS for SMEs når det 
gjaldt om det kan finnes internt utviklede immaterielle eiendeler som ikke er forskning eller 
utvikling. Det ble påpekt at ordlyden i 18.14 tyder på at IFRS for SMEs har samme system 
som i den norske loven.  
  
Det tas inn en definisjon eller omtale i standarden av hva forskning og utvikling er. Denne 
skal hentes fra dagens NRS. 
 
Under omtales punkter som RSS ønsket endringer på. 
 
18.14N B: RSS mente at denne kunne strykes.  
18.15 N (a): Siden RSS bestemte at forskning ikke kan balanseføres, strykes ordet normalt.  
  
Kapittel 25 Låneutgifter 
Etter GRS kan du i så godt som alle tilfeller kostnadsføre låneutgifter ved tilvirkning. Slik 
kapitlet er forelått i norsk versjon, ser det ut til å være flere forskjeller enn det i praksis 
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egentlig er. RSS ønsket at punkt 1 beholdes, punkt 2A og 2B slås sammen til ett punkt og at 
resten strykes. Dette innebærer at RSS ikke ser at det er adgang til å innføre en generell regel 
som tillater kostnadsføring av låneutgifter for alle eiendeler, og at det ikke tas inn regulering 
som ikke finnes i standardene våre i dag.. Det skal brukes fotnoter til begrepet 
anskaffelseskost i de standarder som bruker dette begrepet, slik at regnskapsprodusentene 
gjøres oppmerksomme på den norske løsningen for låneutgifter. Vurdering av punktene 25.3 
og 25.3N overlates til noteprosjektet. 
 
 
Kapittel 28 Ytelser til ansatte 
RSS behandlet prinsipielle forhold knyttet til pensjonsytelser og uføreytelser i Norsk 
Regnskapsstandard i sitt forrige møte. RSS hadde bedt om at tre forhold ble fulgt opp videre: 
 
Diskonteringsrenten  
RSS så ikke andre gode alternativer til bruk av markedsrenten som grunnlag for fastsettelse av 
diskonteringsrenten. Imidlertid var ikke alle enige i at bruk av noe annet ville være 
problematisk i forhold til regnskapslovens bestemmelse om rettvisende bilde, og heller ikke i 
at bruk av markedsrenten nødvendigvis må være det teoretisk riktige. 
 
AFP 
RSS var enige i at det ikke skal lages noen spesialregel som unntar AFP fra den 
regnskapsmessige behandling som gjelder for ytelsesbaserte flerforetaksordninger.  
 
Gradvis innfasing av effekten av bortfall av adgangen til utsatt innregning av estimatavvik 
Et flertall i RSS ønsket ikke at effekten av bortfall av adgangen til utsatt innregning av 
estimatavvik skal tas når Norsk Regnskapsstandard trår i kraft. Flertallet ønsket en 5 års 
utsettelse.  
 
Til behandling forelå også et notat om andre ansatteytelser enn pensjonsytelser og 
uføreytelser i Norsk Regnskapsstandard. RSS var enige i vurderingene i notatet. 
 
Kapittel 29 Inntektsskatt 
RSS så ikke andre realistiske alternativer for utformingen av skattekapitlet i Norsk 
Regnskapsstandard enn å ta utgangspunkt i skattekapitlet i høringsutkastet fra IASB til 
endringer i IFRS for SMEs utgitt i oktober 2013. 
 
Enkelte oppfattet at tillegget i nr. 29.6 i SME 2009, som er fjernet i ED 2013 i nr. 29.6, virket 
fornuftig. Det ble ikke konkludert på om dette skal tas med i Norsk Regnskapsstandard. 
 
Skattesatser og skatteregler som i hovedsak er vedtatt på balansedagen (se kapittel 1 i notatet 
– ED 2013 nr. 29.6 og 29.18) 
RSS syntes ikke reguleringen i høringsutkastet ser veldig annerledes ut enn den praksis vi har, 
og så ikke behov for noen justering av reguleringen. 
 
Unntakene fra førstegangsinnregning av utsatt skatt i ED 2013 nr. 29.16  
RSS bestemte seg for å innføre de samme unntak som i 29.16, selv om det av enkelte ble 
hevdet at transaksjonsprinsippet tilsier regnskapsføring av utsatt skatt og det ble stilt spørsmål 
ved om dette i etterfølgende perioder er enklere enn de metoder som praktiseres i Norge i dag. 
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RSS besluttet at det skal gis overgangsregler for eksempelvis tidligere oppkjøp. 
 

 
Neddiskontering av utsatt skatt ved konserndannelse som er oppkjøp og for fusjon og fisjon 
som er egenkapitaltransaksjoner (se kapittel 2 i notatet – ED 2013 nr. 29.23) 
RSS mente at det var forenklende å forby neddiskontering og viderefører derfor ikke den 
norske løsningen med neddiskontering. 
 
Permanente forskjeller 
RSS mente at det ikke var nødvendig å definere og omtale permanente forskjeller i Norsk 
Regnskapsstandard (se kapittel 2 i notatet). 

 
Motregning 
Det ble kommentert at det kan virke som om det er referert til feil sted i den norske 
regnskapsstandarden, at motregning og netto/bruttopresentasjon ikke nødvendigvis er det 
samme. 
 
RSS mente at det bare er ordlyden i IFRS for SMEs som er streng, og at bestemmelsen 
praktiseres på samme måte i Norge. Har man ikke skattekonsern, ble det hevdet at dette ble 
reflektert i konsernregnskapet med flere skattelinjer.  RSS ønsket samme regel som i IFRS for 
SMEs, men med en fotnote som beskriver at norske skattesubjekt innenfor norsk skatteregime 
som inngår i skattekonsern alltid kan nettoføre utsatt skatt/utsatt skattefordel. 
 
Regulering i NRS(F) Resultatskatt på områder som ikke er regulert i IFRS for SMEs 
RSS ønsket ikke at noe av dagens regulering skulle videreføres. Dette skyldes blant annet at 
man frykter at man ikke vil klare å vedlikeholde slik eventuell ytterligere regulering. 

 
For å kunne utarbeide utkast til kapittel 29 i Norsk Regnskapsstandard, er det behov for 
oversettelse av reguleringen av skatt i høringsutkastet til endringer av IFRS for SMEs. Nesten 
all tekst er hentet fra IAS 12, som allerede finnes i offisiell norsk oversettelse. Erik Løkken 
Østli mente derfor at det var mer hensiktsmessig at han utarbeider den norske teksten enn at 
det gis et nytt oversettelsesoppdrag til selskapet som oversatte IFRS for SMEs. Det videre 
arbeidet gjøres på den måten. 

 
Kapittel 26 Aksjebasert betaling 
26.1.N: Teksten flyttes til fotnote, da den ikke oppfattes å beskrive noen forskjell mellom god 
regnskapsskikk og IFRS for SMEs. 
26.2: Erik Løkken Østli kontakter Roar Hoff for å få en klargjøring av begrepet share 
appreciation rights. 
26.4: Punktet sier ikke noe om hvilken post i egenkapitalen som skal påvirkes, men RSS 
mente at 26.3 måtte være tilstrekkelig. 
26.8N: RSS var enige i at punktet skal være del av norsk regnskapsstandard, men ønsket at 
det skulle gjøres mer generelt (mindre norsk) – se for eksempel hvordan K3 har løst det. 
26.11: Erik Løkken Østli kontakter Roar Hoff for å høre om vi har noe norsk begrep for 
equity-settled share appreciation rights. 
26.11 c: Erik Løkken Østli snakker også med Roar Hoff for å forstå hva som ligger i den 
britiske løsning. Dersom den er videre enn det som følger av IFRS for SMEs, ønsket RSS den 
også i Norsk Regnskapsstandard, og den må i så fall merkes som N-punkt. 
26.16: RSS ønsket ikke å forskuttere en mulig endring av IFRS for SMEs, og punktet skal 
derfor være likt som i gjeldende IFRS for SMEs. 
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26.17: RSS ser ikke at dette punktet er aktuelt i Norge i dag, men beholdes uendret. 
 

Kapittel 31 Høyinflasjon 
Høyinflasjon er ikke regulert innenfor god regnskapsskikk i dag. RSS ønsket at forholdet også 
skal være uregulert i Norsk Regnskapsstandard. Dette skyldes hovedsakelig at det er en lite 
aktuell problemstilling, der man måtte tenke igjennom en del vanskelige problemstillinger for 
å få regulering som passer med regnskapslovens adgang til å slippe vurdering av funksjonell 
valuta. 

 
Kapittel 30 Omregning i utenlandsk valuta 
Fotnoter: Når begrepet totalresultat brukes, skal man ha fotnote som forklarer om en post skal 
føres i resultatregnskapet eller i den separate oppstillingen av totalresultatet (andre inntekter 
og kostnader – jf. 5.4N-B). 
 
30.21N: Skal ha teksten ”utgår”, jf. beslutninger over vedrørende kapittel 21.  

 
Øvrige kapitler: 
Av tidsmessig årsaker ble behandlingen av følgende kapitler utsatt til neste møte: 

‐ Kapittel 1 Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard 
‐ Kapittel 3 Presentasjon av finansregnskap 
‐ Kapittel 4 Balanse 
‐ Kapittel 5 Oppstilling av totalresultat 
‐ Kapittel 6 Oppstilling av endring i egenkapital og egenkapitalnote 
‐ Kapittel 7 Kontantstrømoppstilling 
‐ Kapittel 13 Beholdninger 
‐ Kapittel 17 Eiendom, anlegg og utstyr 
‐ Kapittel 20 Leieavtaler 
‐ Kapittel 21 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 
‐ Kapittel 32 Hendelser etter balansedagen 

 
 

Eventuelt  
 

Tidsplanen for arbeidet med Norsk Regnskapsstandard 
Leder av RSS ønsket ikke å gi opp målet om at standarden skal sendes på høring i 2013. Hun 
fryktet at dette ville kunne medføre at arbeidet mister trykk. Erik Løkken Østli fikk ros for 
jobben han har gjort for å holde tempoet oppe. Harald Brandsås oppfattet det som urealistisk å 
få standarden ut på høring i 2013, og ga også uttrykk for at det er uproblematisk om den 
kommer på høring tidlig i 2014. For å få til dette, vil man være avhengig av en annen 
møteplan for årets første måneder enn det som har vært vanlig tidligere. Dette kan være 
problematisk for de av medlemmene i RSS som har det ekstra travelt i årsoppgjørsperioden. 
RSS kommer tilbake til dette. 
 
 
Noteprosjektet 
RSS diskuterte om Norsk Regnskapsstandard skal være et stand-alone-dokument når det 
gjelder noter; om standarden skal kunne brukes uten å måtte gå til regnskapsloven kapittel 7. 
RSS kom til at standarden skal være et stand-alone-dokument når det gjelder noter. Dette 
oppfattes å være det mest hensiktsmessige for regnskapsprodusentene. Strukturen i IFRS for 
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SMEs med noter i hvert kapittel skal følges. Noter fra regnskapsloven som ikke naturlig hører 
hjemme i noen av kapitlene som omhandler de ulike regnskapspostene og oppstillingene, skal 
tas inn i kapittel 8, og vises som N-punkter. RSS må forklare hvorfor regnskapslovens 
notekrav tas inn i standarden, og være tydelige på at det i dette ikke ligger noen nedjustering 
av lovkrav til standardkrav, eller motsatt noen opphøyning av standardkrav til lovnivå. 
 
Stiftelsesstyret har bedt RSS forenkle notekravene så langt dette er mulig innen gjeldende og 
foreslått lovgivning. Det ble gitt utrykk for at det var behov for en holdningsendring hos 
revisorene, de synes å ønske mye noter også om ting som ikke er vesentlige. Det jobbes ut ifra 
at det skal mye til å ta inn krav som ikke følger av SME og som ikke følger av loven. Dette 
skyldes at mange av våre gjeldende standarder ble utarbeidet for børsnoterte foretak, ikke 
øvrige foretak. Enkelte var også skeptiske til om det er riktig å ha som mål å redusere SME-
kravene. En ytterlighet i forhold til det RSS er blitt bedt om å gjøre, ville være å kun ta inn 
notekrav som følger av lov. Dersom RSS ikke ønsker å gå så drastisk til verks, må dette 
forklares for Stiftelsesstyret. Neste møte i Stiftelsesstyret er 26. november. Til dette møte skal 
det utarbeides et notat om overordnet angrepsmåte, og denne skal illustreres med minst to 
kapitler. Ett av dem bør være et kapittel der vi ikke har regulering i standard pr i dag, for 
eksempel varige driftsmidler. Det andre bør være et område der vi har omfattende noter i 
gjeldende standard. 
 
Jobben som gjøres på forenkling av noter, bør kunne brukes i høringssvaret på endringer i 
IFRS for SMEs. IASB skal ha svart at mangelen på konkrete innspill til hvor det kan 
forenkles, er grunnen til at det ikke er foreslått forenklinger for noter i høringsutkastet til 
endringer av IFRS for SMEs.  
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 27. november 2013 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 20. november 2013 kl 09:00 – 15.00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen, Odd Egil Kanestrøm (til kl 
12.30), Signe Moen, Hanne Opsahl, Kjell Ove Røsok og 
Oddbjørn Skaare (til kl 12.30).  

 
Forfall:  Ingen. 
 
Dessuten møte: Terje Nilsen og Britt Torunn Hove. 
 
   
 
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
 
 
Kapittel 1 Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard 

Nr. 1.1N: RSS diskuterte om "regnskapslovens hovedregler" var et kjent begrep for 
alle. De fleste forstår dette som reglene som ikke er unntaksreglene for små foretak. 
Det ble hevdet at også valget mellom IFRS og GRS er en hovedregel.  Det var derfor 
ønske om å få frem IFRS klarere. Dette er allerede forsøkt gjort gjennom henvisning 
til § 4-6 om god regnskapsskikk. RSS besluttet at det skal legges inn "med unntak av 
de som avlegger regnskap etter § 3-9”. 
 
Nr. 1.4N: På grunn av beslutningen som ble fattet i forrige møte angående noter, er 
forslaget til nr. 1.4N overflødig og skal derfor slettes 
 
 

Kapittel 2 Ramme 
Med utgangspunkt i notat fra Hans Robert Schwencke og Kjell Ove Røsok fra april 
diskuterte RSS hvilket alternativ som skulle velges for kapittel 2 i den norske 
regnskapsstandarden. Følgende alternativer var trukket opp: 
 

1. Oversette kapittel 2 med ingen/minimale endringer 
2. Oversette kapittel 2 med ingen/minimale endringer. Likevel gi en særnorsk 

regel i kapittel 2, hvor det gis henvisning til de grunnleggende prinsippene i 
regnskapslovens kapittel 4. 

3. Oversette kapittel 2 med justeringer til de grunnleggende regnskapsprinsipper 
4. Ta ut kapittel 2 helt eller delvis og henvise til regnskapsloven kapittel 4 
5. Ta ut kapittel 2 helt eller delvis 

 
Siden bestillingen fra Stiftelsesstyret er en standard som tar utgangspunkt i IFRS for 
SMEs og rammen i IFRS for SMEs ikke fullt ut er kompatibel med grunnleggende 
regnskapsprinsipper, fremstod ikke noe alternativ som veldig bra. Man står igjen med 
at for uregulerte områder overlates problemet med å finne løsningen til produsentene 
uten at de får noen klar anvisning på hvilken ramme som skal brukes. Det ble 
kommentert at det aller meste av problemstillinger er regulert. Det er ikke sikkert at 
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den norske regnskapsstandarden i sin første utgave heller lever så lenge, i og med at 
det er bebudet nedsettelse av et regnskapslovutvalg. 
  
Et flertall på åtte stemte for alternativ 2, med forbehold for at man ikke helt overskuet 
hvordan det konkret vil se ut. Enkelte mente for eksempel at det er behov for en 
overordnet bestemmelse innledningsvis som klart sier at grunnleggende prinsipper i 
regnskapsloven må overholdes. 
Et mindretall på to stemte for alternativ 4, alternativ 4 var konkretisert til å innebære 
oversettelse av kapittel 2 uten alle definisjoner. 
 
Signe Moen ble utnevnt som ressursperson for Erik Løkken Østli for konkret 
utforming av kapittel 2.  
 
Noter kapittel 8 
Det var foreslått at opplysninger om regnskapsprinsipper bare skulle kreves i kapittel 
8, og omtales på overordnet nivå. Dette ville være med på å oppfylle det man 
oppfatter som Stiftelsesstyrets forventning om et redusert antall notekrav. RSS kunne 
ikke se grunnlaget for at opplysninger om regnskapsprinsipper skal behandles 
annerledes enn øvrige noter, og ønsket at krav om opplysning om regnskapsprinsipp 
skulle fremgå av det enkelte kapittel. En slik løsning med eventuelle konkrete 
opplysningskrav i det enkelte kapittel ble oppfattet som det enkleste for 
regnskapsprodusentene.  
 
Nr. 8.2N: RSS besluttet at §7-1 3. ledd skal tas inn i tillegg til §7-1 2. ledd. 
 
Nr. 8.4 N(a): RSS besluttet at det skal stå "regnskapsloven og god regnskapsskikk" 
som foreslått i notatet. Noen argumenterte for at § 4-6 og god regnskapsskikk 
allerede lå inne i begrepet "regnskapsloven" og at siste del derfor var overflødig. Det 
ble også stilt spørsmål ved om opplysningen var nødvendig. RSS kom til at den var 
det, og mente at det er vanlig allerede å ha dette inne som første setning i 
prinsippbeskrivelsen. 
 
Nr. 8.3: Det ble stilt spørsmål ved om nytt direktivkrav om presentasjon av noter i 
samme rekkefølge som regnskapsoppstillingen skal innarbeides. Det ble i den 
forbindelse gjort oppmerksom på at dette fremkommer allerede i 8.4(c). Ordet 
"vanligvis" i innledningen til nr. 8.4 kan fjernes når direktivet er vedtatt. 
Bestemmelsen skal stå uendret inntil videre.  
 
Nr. 8.4 N(d): RSS besluttet at SME-teksten skal stå slik den opprinnelig var, slik at N-
merkingen tas bort. Dette er kun en rekkefølgebestemmelse. 
 
Nr. 8.5N(a): RSS bestemte seg for å beholde punktet uendret fra IFRS for SMEs, N-
merkingen tas derfor bort. 
 
Nr. 8.5N(b): RSS bestemte seg for å beholde punktet uendret fra IFRS for SMEs, N-
merkingen tas derfor bort. 
 
Nr. 8.6: Dette vil være et nytt notekrav i Norge, og har vist seg vanskelig å følge etter 
IFRS. RSS mente at det må gjøres språklige endringer for å gjøre bestemmelsen 
forståelig. Det må fås frem at opplysningene kan gis i et eget avsnitt eller som en del 
av de andre notene. Denne bestemmelsen er viktig i og med at det tilstrebes 
forenklinger av øvrige noter/at det stilles mindre spesifikke krav. 
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Overskriften "øvrig noteinformasjon etter rskl" skal endres til "noteinformasjon etter 
regnskapsloven som ikke er inkludert i øvrige kapitler”.  
 
Nr. 8.10 og 8.11: Formuleringen ”Det skal, uansett vesentlighet, opplyses om” 
erstattes med "Det skal alltid opplyses om". 
 
Nr. 8.11N: RSS ønsket ikke at det skal tas inn noe om inkl. eller eks. mva i tilknytning 
til revisjonshonoraret. 
 
Nr. 8.13N: Tar bort ”dersom det er vesentlig”. 
 
Nr. 8.14N: RSS besluttet at denne bestemmelsen skal stå, selv om noe av den hører 
hjemme i kapittel 34. 
 
Noter kapittel 13 
RSS besluttet at det skal legges inn en fotnote ved "opplysninger" som sier at 
opplysninger enten kan gis i oppstillingene eller i notene. 
 
I kapittel 13 benyttes vesentlighet, mens det i kapittel 8 benyttes "viktig for å 
bedømme stilling og resultat". Det ble diskutert om man mister vesentlighetsfokuset 
dersom man velger SME-teksten "skal opplyse om". 
 
RSS ønsket at strukturen til SME ble opprettholdt så langt det lar seg gjøre, særlig 
der hvor innholdet i notene er ganske likt. Av den grunn må forslagene i nr. 13.22N-a 
og N-b innarbeides i den opprinnelige strukturen. Konkret innebærer dette at første 
del av nr. 13.22N-a innarbeides i 13.22(b). Formuleringen skal starte med: "Når det 
er vesentlig skal foretaket spesifisere...". Forslag i nr. 13.22N-b innarbeides i bokstav 
(d) i nr. 13.22. Forslaget til videreføring av kravet i NRS 1 om opplysninger om 
produksjonsmateriell og reservedeler ble avvist. 
 
Nr. 13.22(a): Som følge av RSS sin beslutning ovenfor, må kravet om å opplyse om 
regnskapsprinsipper i hvert enkelt kapittel tas inn igjen. 
 
Noter kapittel 17 
RSS ønsket at der notekravene etter regnskapsloven og IFRS for SMEs er 
forholdsvis like, skal SME-teksten benyttes i størst mulig grad. 
 
Nr. 17.31 (e) (iii): RSS besluttet at notekravet i SME ikke skal innføres i standarden. 
RSS så ingen grunn til å øke opplysningskravene for regnskapsprodusentene. 
 
Nr. 17.31 (e) (iv): RSS besluttet at notekravet i SME ikke skal innføres i standarden. 
RSS så ingen grunn til å øke opplysningskravene for regnskapsprodusentene. 
 
Nr. 17.31 (e) (vii): RSS besluttet at dette "notekravet" skal stå.  
 
Nr. 17.32N: RSS besluttet at notekravene i IFRS for SMEs ikke skal være del av den 
norske regnskapsstandarden. RSS så ingen grunn til å øke opplysningskravene for 
regnskapsprodusentene 
 
Noter kapittel 26 
RSS syntes opplysningskravene fremstår som omfattende ved å ta inn både krav fra 
IFRS for SMEs og fra regnskapsloven, slik som det var gjort i sakspapiret. Mye synes 
omtalt dobbelt. RSS bestemte at man i stedet skal starte med regnskapslovens krav 
til opplysninger for ordninger til «ledende ansatte». Slike ordninger er det som er 
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vanligst i praksis, men det ble diskutert hva som skal gjøres med ordninger til andre 
enn ledende ansatte. Her besluttet RSS at det skal tas inn en bestemmelse som sier 
at for andre ordninger 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. 
 
RSS ønsket også at det skal fremgå at det er egne notekrav for store foretak i en 
fotnote, dersom det på dette området faktisk er tilfelle. Erik Løkken Østli undersøker 
dette. 
 
Det skal utarbeides en sjekkliste som ikke vil være del av selve standarden. Det skal 
vurderes om det også i denne innledningsvis skal tas med noe om vesentlighet. 
 
Kapittel 3 Presentasjon av finansregnskap 
RSS hadde ingen kommentarer til de endringer som er gjort, med unntak av 
følgende: 
 
Nr. 3.3: På grunn av beslutningen som ble fattet i kapittel 8 blir dette likevel et N-
punkt. 
 
Nr. 3.5: Mangler en "i" i første setning. 
 
Nr. 3.8: RSS besluttet at formuleringen i regnskapsloven § 4-5, 2. setning ikke skal 
tas inn i standarden. RSS ville ikke ta noen generell beslutning på om standarden 
skal være et stand-alone-dokument for annet enn noter. RSS ønsket at det i hvert 
enkelt tilfelle tas opp med RSS om noe skal innarbeides i standarden eller om det er 
nok med en henvisning. 
 
Nr. 3.23 (d):  "nivå på " erstatter "nivå av". 
 
Nr. 3.25: "utarbeidet av et foretak" i denne bestemmelsen slettes. 
 
Kapittel 4 Balanse 
Til møtet var det utarbeidet et notat som redegjør for hva man mister ved å følge 
fremgangsmåten med å ta inn oppstillingsplanen fra regnskapsloven og ikke mer. 
Notatet ble ikke gjennomgått, men det ble matrisen som inneholder de samme 
spørsmålene: 
 
Nr. 4.3: RSS ønsket at de andre klassifiseringsbestemmelsene i rskl § 6-3, 1. og 2. 
ledd skal innarbeides i Norsk Regnskapsstandard. 
 
Nr. 4.4: RSS ønsket ikke at denne bestemmelsen skal inkluderes i Norsk 
Regnskapsstandard. 
 
Nr. 4.5: RSS besluttet at den direkte oversettelsen av SME-teksten skal innarbeides. 
I tillegg skal det innarbeides et N-punkt som sier at et foretak kan benytte 
transaksjonstidspunktet i stedet for balansedagen. 
 
Nr. 4.7: Som for nr. 4.5, men her skal det innarbeides en bestemmelse som sier at et 
foretak ikke er tvunget til å omklassifisere første års avdrag. Når det gjelder 
covenants har RSS besluttet at dette skal reguleres i kapittel 32, men RSS ønsket at 
det i nr. 4.7 skal innarbeides en henvisning til kapittel 32. 
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Nr. 4.14: RSS besluttet at de ikke ønsker å innføre notekravet om «bindende 
salgsavtaler», ut fra forenklingshensynet. 
 
RSS besluttet at regnskapsloven § 6-2, 2. ledd om presentasjon av egne aksjer skal 
tas med i kapittel 4. 
 
 
Følgende kapitler ble av tidsmessige årsaker ikke gjennomgått: 
 
Kapittel 5 Oppstilling av totalresultat 
Kapittel 6 Oppstilling av endring i egenkapital og egenkapitalnote 
Kapittel 7 Kontantstrømoppstilling 
Kapittel 13 Beholdninger 
Kapittel 17 Eiendom, anlegg og utstyr 
Kapittel 20 Leieavtaler 
Kapittel 21 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 
Kapittel 32 Hendelser etter balansedagen 
 
 
Sak 2:  NRS 9 Fusjon 
 
Mottatte høringssvar ble gjennomgått. 
 
RSS hadde problemer med å forstå argumentasjonen i høringsbrevet fra KPMG. Den 
synes å ha utgangspunkt i en oppfattelse av at lovgiver ikke var klar over hva de 
gjorde da aksjelovene ble endret og overkurs ikke lenger er bundet kapital, og at det 
derfor må lages et sikkerhetsnett for fusjoner etter asl § 13-24. Et flertall i RSS mente 
at man forholder seg til aksjeloven slik den lyder. Dersom lovgiver mot formodning 
ikke var klar over konsekvensene det får for fusjoner etter asl § 13-24 at overkurs 
ikke lenger er bundet kapital, forventes det at lovgiver tar tak i dette. 
 
Flere høringsinstanser hadde foreslått at kan i avsnittet om horisontal fusjon uten 
vederlag bør erstattes med skal. RSS bestemte seg for å henvise til 6.5.1, her 
fremgår det av første ballpunkt hvordan løsningen vil bli for overkurs og aksjekapital 
også ved horisontale fusjoner uten vederlag. 
 
EY ble bedt om å formulere reguleringen de ser nødvendig for at 6.5.2 om omvendt 
mor-datter-fusjon skal være hensiktsmessig.  
 
Henvisningene til NRS(F) Virksomhetskjøp og konsernregnskap erstattes med 
henvisninger til NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap. Alle behov for 
justeringer påpekt av DnR i deres høringssvar innarbeides også. 
 
Høringskommentarene fra Deloitte og DnR om mulige forenklinger av NRS 9 Fusjon 
som en del av Norsk Regnskapsstandard diskuteres når RSS er fulltallige og NRS 9 
Fusjon i Norsk Regnskapsstandarden står på agendaen. 
 
Sak 3:  NRS 9 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler 
 
Høringssvaret fra EY ble diskutert. 
 
Det ble påpekt at korrigering av anskaffelseskost er løsningen for betinget vederlag i 
NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap, og slik sett er det vanskelig å hevde 
at det som foreslås i høringsutkastet på NRS 13 er lovstridig.  
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Formålet med høringsutkastet var å tillate behandlingen av fjerningsutgifter som 
følger av full IFRS, det var ikke hensikten å stenge for løsninger som praktiseres 
innenfor ordlyden i dagens standard. Som en følge av dette, beholdes likevel 
setningen ”Ved bruk av metode 1 står man i utgangspunktet friere til å velge en 
periodisering som fordeler virkningen av estimatendringen over gjenværende 
levetid.” 
 
 
Sak 4:  NRS 8: Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte 
 
Utkast til høringsbrev ble diskutert. 
 
RSS mente at et utbytte foreslått i en mellombalanse satt opp i februar X2 ikke skal 
føres som gjeld i årsregnskapet for X1, da det som deles ut, ikke vedrører 
regnskapsåret X1. Det skal gis noteopplysning om et slikt utbytte. 
 
Det ble også kommentert at det kunne være behov for å jobbe mer med forslaget til 
standardtekst vedrørende generalforsamling og regnskapsår, det ble oppfattet som 
vanskelig å forstå hvilken generalforsamling og hvilket regnskapsår det var tale om. 
 
Et flertall mente at det som før burde gis rettledning når opplysninger om disponering 
gis i tilknytning til resultatregnskapet, og at alternativ C var det som gir best 
informasjon til brukeren av regnskapet uten at det innebærer høyere kostnader for 
produsentene enn de andre alternativene. 
 
RSS ønsket en kortere høringsfrist enn de vanlige tre månedene. Høringsfristen ble 
satt til 10. januar. 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 12. desember 2013 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 4. desember 2013 kl 09:00 – 15.00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen, Signe 

Moen, Hanne Opsahl og Kjell Ove Røsok.  
 
Forfall:  Hans Robert Schwencke, Kirsten Jacobsen, Odd Egil Kanestrøm 

og Oddbjørn Skaare. 
 
Dessuten møte: Harald Brandsås, Erik Løkken Østli og Britt Torunn Hove. 
 
   
 
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
 Elisabet Ekberg orienterte fra møtet i Stiftelsesstyret 26.11.  
  
 Flere i RSS uttrykte bekymring for om fremdriftsplanen som var presentert for 

styret, var realistisk. Fremdeles er det en del tunge områder som RSS ikke har 
gjennomgått i detalj. Eksempler er ramme, pensjon og skatt. Det ble 
berammet nye møter i et forsøk på å holde fremdriftsplanen: 

 
 Mandag 6.1 
 Onsdag 15.1 
 Onsdag 22.1 
 Onsdag 5.2 
 Onsdag 12.2 
   
 Utforming av høringsbrevet ble diskutert. Trolig er det for høringsinstansene 

ønskelig at det for hvert kapittel blir redegjort for de endringer i forhold til 
eksisterende god regnskapsskikk som er foretatt.  

 
 Høringsfristen ble diskutert. Om høringsutkastet sendes ut i midten av februar, 

ble det påpekt at dette er i den travleste perioden for de tradisjonelle 
høringsinstansene, og det ble stilt spørsmål ved om noen har mulighet for å se 
på det på dette tidspunktet. Trolig vil seinere utsendelse ikke forringe de 
faktiske mulighetene til å jobbe med høringsutkastet, selv uten en forlengelse 
av fristen. Skal en forlengelse av fristen gis, bør trolig høringsfristen settes til 
en dato i september for at den skal ha reell virkning. 

  
   
 
  Kapittel 11 Vanlige finansielle instrumenter 

Innledningsvis ble det bemerket at kapitlet ble oppfattet som tungt tilgjengelig, 
med avgrensninger som ikke er relevante med den regnskapsloven man må 
forholde seg til, omstendelig språk, kompliserte definisjoner og rare 
eksempler. Det ble diskutert om det kunne være et alternativ å erstatte kapitlet 
med NRS 18. Dette ville bryte med den systematikken man ellers har jobbet 
etter, og enkelte oppfatter også at NRS 18 gir lite veiledning utover sikring. Et 
annet alternativ som ble fremmet var at nr. 12.1 til 12.14 ble strøket, slik at 
kapittel 12 kun gjelder sikringsbokføring. RSS støttet ingen av de diskuterte 
alternativene. Som en følge av dette, gjennomgikk RSS matrisen utarbeidet av 
Erik Løkken Østli. RSS legger opp til at det innledningsvis i kapittel 11 og 12 
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må gis en ”lese-anvisning”. Man kom også fram til at kapittel 11 skal ha 
overskriften grunnleggende finansielle instrumenter. 

 
11.2N: RSS var enige i forslaget om at norsk regnskapsstandard ikke skal 
inneholde adgang til bruk av IAS 39. Nr. 11.2 utgår derfor i sin helhet, da det 
ikke lenger finnes noe valg av regnskapsprinsipp. 
 
11.4N-A: RSS bestemte seg for å forenkle språket, gjennom at innsatt tekst til 
slutt i første setning erstattes med ordet egenkapitalinstrument. Henvisningen 
til regnskapsloven tas ut i andre setning, siden forholdet ikke er direkte 
regulert der. Denne setningen og neste setning flyttes til avsnittet om måling – 
et eget punkt som omhandler «lineær periodisering». Det ble diskutert om 
begrepet «gjeldsinstrument» skulle brukes om både fordring og gjeld i norsk 
regnskapsstandard, slik som i IFRS for SMEs. RSS konkluderte tentativt med 
at begrepet «gjeldsinstrument» skal brukes på samme måte i norsk 
regnskapsstandard som i IFRS for SMEs, men det skal brukes fotnoter for å 
forklare hva som ligger i begrepet første gang begrepet brukes i et kapittel. 
Det kan kanskje også være naturlig med et vedlegg som beskriver terminologi-
endring, i tilknytning til ordlista. RSS mente at det var et poeng å synliggjøre 
dette i høringsbrevet.   
 
 
11.4N-B: Tas ut, målingen av instrumentene som kommer inn under rskl. § 5-8 
omtales kun under måling.  
 
11.5b: Skal bare stå bankinnskudd. 
 
11.5c: Skal bare stå sertifikater. 
 
11.5 (d): Slette «gjeldsbrev som innehas eller er utstedt». Dette vil være inn 
og utlån. Dette er ikke et avvik fra IFRS for SMEs, kun en endring for å gjøre 
norsk regnskapsstandard mer forståelig. Derfor er det ikke et N-punkt. 
 
11.5 (f): RSS besluttet at denne skal stå som opprinnelig oversatt, men at det 
legges inn en fotnote som sier at for vanlige norske foretak gjelder dette bare 
ordinære aksjer. Prosjektleder skal finne en passende formulering. 
 
11.5g: Skal utgå (etter god regnskapsskikk vil ikke dette kunne føre til noen 
positiv verdi i regnskapet, skal stå til 0) 
 
11.6b: Fjerne ordene ”pakker av” 
 
11.6c: Tar bort N-punkt-teksten (er bare eksempel) 
 
11.6 d og e: Skal utgå 
 
11.8b: Teksten ”gjeldsbrev som innehas eller er utstedt” skal fjernes. 
 
11.8c: Skal utgå 
 
11.10 (a): Ta bort det som gjelder «gjeldsbrev som innehas eller er utstedt». 
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11.11a: Skal utgå, ble oppfattet som et eksempel som var mer forvirrende enn 
oppklarende. 
 
11.11d: RSS kommer tilbake til denne når kapittel 22 er behandlet. 
 
11.13N: RSS mente at spørsmålet til RSS ikke er regulert innenfor dagens 
god regnskapsskikk, og at det heller ikke skal forsøkes løst i norsk 
regnskapsstandard. RSS diskuterte bestemmelsen og kom til slutt frem til at 
formuleringen, slik den ble foreslått, var ok, men med en tilføyelse vedrørende 
urealiserte gevinster.  Bakgrunnen for denne tilføyelsen var spørsmål om det 
som gjelder «finansieringstransaksjoner» må slettes (se også nr. 11.14). 
Grunnen til at dette er tatt inn er at man skal få inn nåverdien.  Etter GRS 
gjelder dette eiendeler, siden vi har rskl. § 5-13 (trenger ikke ta tap som følge 
av renteendringer). Men vi kan ikke regnskapsføres urealiserte gevinster ref. 
regnskapsloven. Man må derfor ha et tillegg i bestemmelsen som sier at vi 
ikke kan innregne urealiserte gevinster. 
  
 
11.14: Det ble foreslått i møtet at punktet beholdes rent oversatt, men med et 
eget N-punkt om at lineær periodisering er et tillatt alternativ til periodisering 
etter effektiv rentes metode (likestilt alternativ). RSS var enig i at siste del av 
bestemmelsen må slettes slik det var foreslått av prosjektleder fordi en 
vurdering til nåverdi vil kunne føre til oppskrivning i strid med regnskapsloven.  
 
11.14b: Strykes som en følge av regnskapsloven § 5-13. 
 
11.14c: I og med at 11.4 N-B er strøket, må regnskapsloven § 5-8 innarbeides 
i bestemmelsen. 
 
11.14dN: RSS besluttet at denne bestemmelsen skal legges inn som et tredje 
punkt i nr. 11.14 (a). Et eksempel på et instrument som kommer inn under 
denne bestemmelsen er obligasjoner. 
 
11.20N-A: Kjell Ove Røsok følger opp siste setning. 

 
11.22N-B: Siden 11.4 N-B er tatt bort, må bestemmelsen justeres. I tillegg skal 
reservasjonen ”dersom effekten på finansregnskapet er vesentlig” tas ut, da 
den er overflødig og potensielt kan skape uklarheter om andre tilfeller der 
vesentlighet ikke er spesifikt nevnt. 

 
11.24: Ordet kredit strykes i siste setning, siden vi også må avsette for 
markedsrisiko. Slik første setning lyder, stenges døren for det 
porteføljeprinsipp som nok til en viss grad har vært praktisert. Prosjektleder 
Erik Løkken Østli leter etter hjemmelen for dette, og deretter vurderes det om 
det skal gjøres tilpasninger i norsk regnskapsstandard.  

 
11.25 aN: Det ble stilt spørsmål ved om gjeldende markedsrente er dagens 
god regnskapsskikk, og i tillegg ved om dette er det teoretisk riktige. Er det 
forskjell på kundefordring og plassering i langsiktig fastrenteobligasjon? (om 
behov for nedskrivning utelukkende er endring i rente eller om det også 
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skyldes andre ting, for eksempel tapsutsatthet). Kjell Ove Røsok følger opp 
mot arbeidsgruppa på finansielle instrumenter, og RSS kommer deretter 
tilbake til spørsmålet. 
11.25bN: Tar bort N-merkingen. RSS mente at en endring av en henvisning 
ikke medfører at det blir et N-punkt. 
 
Kapittel 13 Beholdninger 
RSS diskuterte el-sertifikater. Det ble besluttet at det i standarden ikke skal tas 
stilling til hvilket instrument et el-sertifikat er. Utover dette ble kapitlet ikke 
diskutert. 

 

Overgangsregler 
Problemstillingen ble diskutert med utgangspunkt i e-post fra Elisabet Ekberg. 
Alle var i utgangspunktet enige i at man skal forsøke å gjøre ting så enkelt 
som mulig når man kommer til den konkrete utformingen av 
overgangsreglene. Dette kan medføre at ”epler og pærer” må aksepteres etter 
overgangen. Trolig er det hensiktsmessig at RSS identifiserer og gir regulering 
på områdene der overgangen medfører utfordringer.  

 
Av tidsmessige årsaker ble følgende temaer ikke gjennomgått: 
Kapittel 12 Andre finansielle instrumenter 
Kapittel 22 Egenkapital og gjeld 
Kapittel 24 Offentlige tilskudd 
Kapittel 7 Kontantstrømoppstilling 
Kapittel 10 Regnskapsprinsipper, estimater og feil 
Kapittel 17 Eiendom, anlegg og utstyr 

  
Sak 2:  NRS (F) Fisjon 
 Reidar Jensen orienterte om hva som gjenstår, med referanse til siste 

behandling i RSS-møtet 9. september. Notat om sammenligningstall ved 
omvendt utskilling og nye vedlegg er ferdige, men ikke utsendt til RSS eller 
høringsinstansene som skulle være med på mini-høringen på vedleggene. 

 
 RSS var i tvil om det var riktig tidspunkt å komme med en ny endelig standard 

nå, gitt arbeidet med samlestandarden og at arbeidet med høringssvarene har 
tatt såpass lang tid. Standarden var tenkt å ha virkning fra 1.1.2014, men dette 
er ikke mulig nå som den ikke blir ferdig i 2013. RSS kom til at det ikke skal 
arbeides med å utgi en ny endelig standard på fisjon, men at den endrede 
reguleringen vil komme sammen med samlestandarden, gjennom at 
fisjonsstandarden og fusjonsstandarden planlegges som vedlegg til denne. 
Det ble uttrykt skepsis til om dette er mulig å få til med den tiden som er til 
disposisjon. Arbeidsgruppen og prosjektleder Erik Løkken Østli fikk i oppdrag 
å se hvordan arbeidet RSS har gjort med fisjonsstandarden passer med IFRS 
for SMEs. Samme jobb må gjøres for fusjon, organiseringen av dette vil man 
komme tilbake til på et seinere tidspunkt.   

 
  
Sak 3:  Statusrapport 
 RSS ønsket at bakgrunnen for å forlate den såkalte påslagsmodellen skal 

beskrives i punkt 2.10.1. Resten av statusrapporten ble godkjent. 
 
 
Sak 4:  Beramming av møtedatoer 
 Se over under sak 1. 
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Eventuelt 
 

Spørsmål fra fagutvalg pensjon 
Fagutvalg pensjon jobber med regnskapsmessige konsekvenser av ny 
lovgivning på pensjonsområdet. Det er avtalt med Fagorgan IFRS at 
beskrivelsen av konsekvensene skal ta utgangspunkt i IAS 19, behandles av 
Fagorgan IFRS og utgis i form av en uttalelse fra NRS. Forholdet til NRS 6 
planlegges bare nevnt gjennom at det slås fast at samme konsekvenser vil 
følge av NRS 6. I og med at vi har et vedlegg 1 til NRS 6 som omhandler 
forholdet til innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven, lurer 
fagutvalget på om det ville være hensiktsmessig å inkludere omtalen av ny 
lovgivning her. De er i tvil om dette på grunn av arbeidet som pågår med ny 
norsk samlestandard. Det ble tentativt konkludert med å videreføre vedlegget 
også etter IFRS for SMEs. For foretakene som følger god regnskapsskikk for 
øvrige foretak ønsker RSS omtale av nye produkter i vedlegg 1 til NRS 6. 
 
Virkningstidspunkt NRS 9 og NRS 13 
RSS har vedtatt endringer i disse standardene, og de er i tråd med vedtektene 
oversendt Stiftelsesstyret. Publisering kan skje 14 dager etter oversendelsen 
til Stiftelsesstyret 
 
I NRS 13 er det utelukkende foretatt en endring som åpner for anvendelse av 
den metoden for håndtering av estimatendringer som følger av full IFRS. Som 
en følge av dette, mente RSS at det var naturlig med virkningstidspunkt 
1.1.2013. 
 
I NRS 9 er det gjort endringer som en følge av at overkursfond ble fjernet fra 
aksjelovene fra 1. juli 2013. I tillegg ble det etter ønske fra en høringsinstans 
tatt inn en setning som skulle fjerne opplevde uklarheter ved fusjoner av datter 
inn i mor. RSS konkluderte ikke på virkningstidspunktet, men ønsket at 
sekretariatet skulle se nærmere på problemstillingen. En tilsvarende 
formulering rundt virkningstidspunktet som i eksisterende standard synes 
nærliggende. 
 
 

 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 9. januar 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 6. januar 2014 kl 12:00 – 16:00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Kirsten Jacobsen, Odd 

Egil Kanestrøm og Kjell Ove Røsok.  
 
Forfall:  Hans Robert Schwencke, Reidar Jensen, Signe Moen, Hanne 

Opsahl og Oddbjørn Skaare. 
 
Dessuten møte: Erik Løkken Østli og Britt Torunn Hove. 
 
   
 
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
   
  Kapittel 12 - Andre finansielle instrumenter 

Matrise fra Erik Løkken Østli ble gjennomgått. 
 

I sitt forrige møte ba RSS om at det skulle lages en leseveiledning som 
introduksjon til kapitlene om finansielle instrumenter, siden oppbygningen i 
IFRS for SMEs tar utgangspunkt i regelsett som ikke kan brukes i Norge og 
foretar grensedragninger som etter regnskapsloven ikke har betydning. Erik 
Løkken Østli stilte spørsmål ved om det var behov for slik leseveiledning, gitt 
ordlyden i 12.1 og 12.3. RSS mente fremdeles at det er behov for en 
leseveiledning. Den skal slå fast at reguleringen av sikring finnes i kapittel 12. 

    
12.2: RSS opprettholdt tidligere beslutning om at det ikke skal være adgang til 
å bruke IAS 39 i stedet for reguleringen i kapittel 11 og 12, og støttet derfor at 
12.2 som regulerer valg mellom IAS 39 og kapittel 11 samt 12 utgår. Det ble 
kommentert at det i lys av dette framstod som noe underlig at det for sikring 
kan velges bruk av reglene i IAS 39, dette følger av sikringsreglene i NRS 18 
som er besluttet videreført i norsk regnskapsstandard. RSS kom tilbake til 
dette i diskusjonen av sikringsreglene til sist i gjennomgangen av kapittel 12, 
se under. 
 
12.3 d: RSS klarte ikke å se for seg hva som kunne gå inn under dette 
punktet. Erik Løkken Østli følger opp. 
 
12.3 g: RSS støttet ikke forslaget om at dette punktet skulle strykes. RSS ville 
at betinget vederlag skal reguleres av kapittel 19. 
 
12.7N: RSS støtter foreslått formulering. 
 
12.8N: RSS diskuterte om regnskapsloven § 5-8 er aktuell for kapittel 12, i 
tillegg til kapittel 11. Bestemmelsen er også aktuell for kapittel 12, siden 
derivat kan være innenfor § 5-8. Kjell Ove Røsok ga uttrykk for at han ikke 
synes delingen i to kapitler i reguleringen av finansielle instrumenter er heldig 
med den regnskapsloven vi har i dag. 
Erik Løkken Østli hadde stilt spørsmål ved om følgende formulering var aktuell 
å ha med i kapittel 12: «Finansielle forpliktelser måles tilsvarende som 
finansielle eiendeler, men det er ikke krav om å innregne urealiserte tap som 
følge av endring i rentenivå på annen langsiktig og kortsiktig gjeld, jfr. rskl § 5-
13». 
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RSS var usikre, men det verste som skjer ved å beholde formuleringen, er å 
forvirre ved å omtale noe som ikke er mulig. RSS bestemte seg derfor for å 
beholde formuleringen.   
Siste setning strykes da den oppfattes som overflødig. Den norske standarden 
har motsatt utgangspunkt av det som gjelder etter IFRS for SMEs som en 
følge av reguleringen i regnskapsloven, det sies eksplisitt hva som skal 
vurderes til virkelig verdi, resten skal vurderes til kost. 
 
12.9N: RSS støttet at punktet utgår. Benytter man regnskapsloven § 5-8, vil 
man ha pålitelig måling 
 
12.10 til 12.12N: Punktene strykes, de er ikke aktuelle for de situasjoner der 
man i Norge kan benytte virkelig verdi. 

 
Sikringsbokføring: RSS diskuterte hvorfor det skal være anledning til å bruke 
sikringsreglene etter IAS 39, altså hva som er begrunnelsen for å videreføre 
dette alternativet fra god regnskapsskikk. Hva er det som ikke er tillatt innenfor 
GRS som er tillatt innenfor IAS 39? Erik Løkken Østli ber Didrik Thrane-
Nielsen om en vurdering av dette. Dersom muligheten ble innført for å fylle 
behovene for foretak som rapporterer etter IFRS i konsernregnskapet, GRS i 
selskapsregnskapet, videreføres ikke alternativet. Uklarheten omkring hva 
sikringsbestemmelsen i regnskapsloven betyr, kunne RSS ikke se hadde noe 
med adgangen til bruk av sikringsbestemmelsene i IAS 39 å gjøre. 
 
RSS mente at nummereringen15N-A til 15N-T ikke var heldig, og at de ledige 
numrene fram til notesekvensen skal brukes. Innledningsvis tas det inn en 
fotnote som beskriver at sikringsbestemmelsene i IFRS for SMEs er erstattet 
med egne norske sikringsbestemmelser. Erik Løkken Østli gjennomgår også 
henvisningene til regnskapsloven. 
  
Eksemplene i NRS 18 videreføres ikke i den norske regnskapsstandarden. 
 
RSS hadde bedt om en oversikt over hvilken regulering vi mister ved å erstatte 
sikringsbestemmelsen i IFRS for SMEs med sikringsbestemmelsene i NRS 
18. Det synes ikke som om man mister noe, men det ble trukket fram ett tilfelle 
der reguleringen er annerledes etter NRS 18 enn etter IFRS for SMEs. Dette 
gjaldt opphør av sikring når det er sikringsinstrumentet som opphører. Etter 
IFRS for SMEs skal effekten av slikt opphør resultatføres umiddelbart, etter 
NRS 18 tas effekten når sikringsobjektet resultatføres, jf 12.25 og 12.15 N-R. 

 
 
  
  Kapittel 22 - Forpliktelser og egenkapital 
 

RSS har tidligere besluttet at standardene om fusjon og fisjon skal tas inn som 
vedlegg til kapittel 19. Til møtet den 06.01.2014 ble det fra Erik Løkken Østli 
fremmet forslag om at fisjon tas inn som vedlegg til kapittel 22. RSS besluttet 
at fusjon og fisjon skal tas inn som egne kapitler i norsk regnskapsstandard. 
Det ble besluttet at disse skal hete kapittel 100 og 101. Grunnen til at man 
starter på 100 er at det ikke kan utlukkes at IASB vil utvide IFRS for SMEs 
med nye kapitler, og man ønsker at den norske standarden skal ha plass til 
slike eventuelle fremtidige utvidelser. Når reguleringen legges i egne kapitler, 
trenger den ikke sendes på høring samtidig med resten av standarden. 
 
22.2( e)N: Foreslått punkt tas ut, og 22.8 utvides i stedet. Dette har bakgrunn i 
at kontinuitet også er aktuelt i andre situasjoner enn ved fusjon under samme 
kontroll og virksomhetssammenslutninger som regnskapsføres etter 
kontinuitetsmetoden. Omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap og 



 
 

3

tingsinnskudd i form av enkelteiendel fra morforetak til datterforetak ble nevnt 
som eksempler. 
  
22.3: RSS ønsket at Erik Løkken Østli skulle se på formuleringen av 
bestemmelsen igjen. 
 
22.5 (b)N: RSS mente at det ikke var behov for veiledningen om beregning av 
proratarisk andel, og at denne skulle fjernes. Punktet blir derfor ikke lenger et 
N-punkt. I tillegg bestemte RSS at ordet ”full” skulle strykes. 
 
22.6: Dersom det ikke kommer noe innspill fra Coop som ber om og begrunner 
at medlemsinnskudd i samvirkeforetak skal klassifiseres som egenkapital, 
beholdes SME-løsningen som innebærer at medlemsinnskudd i 
samvirkeforetak er gjeld i høringsutkastet til norsk regnskapsstandard. 
 
22.7N: Det ble stilt spørsmål ved det ønskelige ved å videreføre dagens 
norske praksis, som kan sies å være en form for kontraktsbokføring og som 
neppe kan sies å være noen forenkling. RSS bestemte seg for at norsk 
praksis videreføres som regulering i norsk regnskapsstandard, på bakgrunn av 
bestillingen fra Stiftelsesstyret som fokuserer på at overgangskostnadene skal 
holdes lave. I fotnoten til bestemmelsen, erstattes ”bør kapitalforhøyelsen ikke 
innregnes” med ”innregnes ikke kapitalforhøyelsen” i siste setning.  
 
22.7N(b)N: RSS mente at det ikke var behov for det innsatte tillegget til slutt i 
bestemmelsen, da innholdet er dekket av hovedbestemmelsen 22.7N. Dermed 
blir punkt b ikke noe N-punkt. RSS mente imidlertid at teksten var en nyttig 
påminnelse, og bestemte derfor at den legges i fotnote.  
 
22.7N(c)N: I siste linje byttes ordet ”innregnes” ut med ordet ”presenteres”. 

 
22.8N: Det ble stilt spørsmålstegn ved strykningen av siste setning, med 
henvisning til transaksjonsprinsippet. RSS mente at regnskapsføring til 
nominelt beløp har vært vanlig norsk praksis, og at strykningen derfor må 
være innenfor regnskapsloven. Det tas inn formulering om 
kontinuitetsgjennomskjæring i bestemmelsen, for å legge til rette for norsk 
praksis på området. Prosjektleder ble bedt om å vurdere om formuleringen i 
NRS(V) Regnskapsføring av inntekt pkt 7.10.3 kan være hensiktsmessig. 

 
22.9: RSS ville ikke at fotnoten til punktet skulle omtale åpningsbalansen, i og 
med at denne er et selskapsrettslig dokument. Som en følge av dette, må 
ordet ”vises” erstattes av ordet ”henføres”. I tillegg må beskrivelsen av utgifter 
ved kapitalforhøyelse endres, siden aksjelovendringene i juli 2013 medfører at 
aksjeinnskuddet kan reduseres med utgifter til kapitalforhøyelse. 
 
22.10N: RSS bestemte at punktet skulle være lik direkte oversatt tekst i IFRS 
for SMEs, ikke N-punkt. Beskrivelse av lovgivningen i Norge tas inn i fotnote til 
andre setning. 
 
22.11: RSS støttet at ordet ”utøvelse” brukes i stedet for ”salg”, som foreslått 
av Erik Løkken Østli. 
 
22.12N: RSS støttet av bonusemisjon fjernes, men ville at omtale av økning 
pålydende legges i fotnote, slik at punktet ikke blir noe N-punkt. 
 
22.13: RSS støttet at regelen i IFRS for SMEs tas inn uten modifikasjon. 
Enkelte oppfatter dette som en innstramning i forhold til det som har vært 
praktisert i Norge, mens andre mente at praksis hadde utviklet seg mot det 
som er regelen i IFRS for SMEs. I høringsbrevet skal dette ikke fremstilles 
som en forskjell mellom IFRS for SMEs og norsk god regnskapsskikk. Det skal 
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gjøres oppmerksom på at det har vært et uregulert område der praksis trolig 
har vært uensartet, men der det oppfattes å ha vært en utvikling mot det som 
er regelen i høringsutkastet til norsk regnskapsstandard.  
 
22.15: RSS mente at det ikke var behov for å åpne for lineær periodisering. 
Dersom foretaket er så avansert at det har instrumenter som faller inn under 
22.15, så har det også den effektive renten.  
 
22.17N: RSS ønsket en direkte oversettelse av teksten i IFRS for SMEs. Det 
faktum at vi pr i dag ikke har skattemessige fordeler for foretaket ved 
utdelinger til eierne, omtales i stedet i fotnote til bestemmelsen. 
 
22.17N(a)N: Siste setning strykes, da hvilke poster som reduseres skal følge 
av generalforsamlingens beslutning. Dekning av tap er ikke utdeling til eiere, 
og hører derfor ikke naturlig hjemme under overskriften utdeling til eiere. 
 
22.18N: RSS var ikke enig i forslaget til regulering fra Erik Løkken Østli, men 
ville at reguleringen av forholdet i NRS(V) Regnskapsføring av inntekt pkt 
7.10.3 skal videreføres i norsk regnskapsstandard. Løsningen i IFRS for SMEs 
med verdsettelse av utdelingsforpliktelsen til virkelig verdi mens eiendelen 
som skal deles ut vurderes til balanseført verdi, oppfattes å gi uheldig effekt på 
egenkapitalen. Et tingsutbytte regnskapsføres i avsetningsåret, på samme 
måte som et utbytte i kontanter, dette skal fremgå av bestemmelsen. Ordet 
”bokført” byttes ut med ordet ”balanseført”. Fotnoten beholdes, men 
henvisningen til fisjonsreguleringen må endres fra vedlegg til kapittel, jf 
beslutningen om at fisjon skal være et eget kapittel i norsk regnskapsstandard.  
 
22.19N: RSS ønsket at punktet skulle beholdes direkte oversatt. Det tas inn et 
eget N-punkt, der det tillates å beregne ny goodwill ved økt eierandel i 
datterforetak. Alternativet med full goodwill, som er del av dagens god 
regnskapsskikk, videreføres imidlertid ikke. Dette ble innført av hensyn til 
foretak som avlegger konsernregnskap etter full IFRS, selskapsregnskap etter 
god regnskapsskikk. Forskriften om forenklet IFRS skal ivareta behovene for 
slike foretak. 
 
Eksempelet: Opprinnelig oversettelse av journal entry beholdes. 
 
Vedlegg: Fisjon blir i stedet eget kapittel. 

  
  Kapittel 29 – Inntektsskatt 

RSS bestemte at kapitlet bytter navn til resultatskatt. Som en følge av dette, 
byttes begrepet ”skattepliktig inntekt” ut med begrepet ”skattepliktig resultat” i 
hele standarden. 
 
RSS diskuterte om det var behov for regulering av skattevirkningen av 
konsernbidrag. RSS mente at det var behov for slik regulering. Se seinere 
omtale av 29.27. 
 
29.2 og 29.5: ”Gjenvinnes” erstattes med ”forventet tilbakebetalt”.  
 
29.13: RSS diskuterte om eksempelet skulle tas ut. Bakgrunnen for dette er at 
det på noen områder er egne skatteregler, men at regnskapsreglene likevel 
brukes, dette skal visstnok ha støtte i et brev fra Finansdepartementet til Oslo 
Likningskontor. RSS kom til at det ikke er noe galt med eksempelet, og at det 
derfor var vanskelig å forklare hvorfor det ikke skulle være del av norsk 
regnskapsstandard. Språket forsøkes imidlertid moderert etter ønske fra RSS.  
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29.15 (e)N: Punktet skal være en direkte oversettelse av IFRS for SMEs. 
Omtale av fritaksmetoden legges i fotnote til bestemmelsen, for å gjøre bruk 
av standarden så enkel som mulig. 
 
29.16 (b): RSS omgjorde sin tidligere beslutning. Utsatt skatt til nominell verdi 
blir et tillatt alternativ i norsk regnskapsstandard også utenfor virksomhetskjøp. 
Dette videreførte alternativet fra god regnskapsskikk legges i eget N-punkt. 
Bakgrunnen for at den tidligere beslutningen ble omgjort, er at reguleringen i 
IFRS for SMEs trolig ikke er enklere enn den norske løsningen, og det 
fokuseres på at kostnadene ved overgang til den nye standarden skal holdes 
lave. 
 
29.17: Nummerering tas inn også i den norske oversettelsen. 
 
29.17AN: Omtalen av fritaksmetoden legges i fotnote, på samme måte som i 
29.15(e). Samme videreføring av god regnskapsskikk som i 29.16(b) gjøres i 
denne bestemmelsen. 
 
29.17F: Det ble stilt spørsmål om RSS ønsket at det tas inn en fotnote som 
sier at fremføringsadgangen i Norge er ubegrenset. RSS ønsket ikke dette. 
 
29.17I: RSS var skeptiske til å ha slike detaljerte beskrivelser av skattereglene 
i fotnote, blant annet fordi det også medfører behov for justeringer av 
standarden ved fremtidige endringer i skattereglene. Fotnotene gjennomgås, 
og de forsøkes gjort mer generelle. 
 
29.18: Løsningen i IFRS for SMEs tas inn i norsk regnskapsstandard. Den 
påpekte forskjellen mot god regnskapsskikk ble oppfattet å vedrøre et så 
snevert område at det ikke gjøres noe med den. 
 
29.27: Her tas inn fotnote som omtaler regnskapsføring av konsernbidrag. 
RSS så ikke behov for forenkling av bestemmelsen. Dersom man i 
regnskapsoppstillingen skiller på videreført og avviklet virksomhet, følger skatt 
med, men det er ikke obligatorisk å gjøre dette i selve 
regnskapsoppstillingene. I noteprosjektet skal det vurderes om det skal gis 
noteopplysninger på linje med det som kreves i NRS 12. Det ble fremhevet at 
dette er et område hvor brukerne virkelig trenger informasjon. 

 
29.29N: Begrepet ”skattekonsern” erstattes med ”mulighet for skatteutjevning 
via konsernbidrag”, siden enkelte mente at man i Norge ikke kunne sies å ha 
skattekonsern, i og med at vi ikke har konsernbeskatning. Det som ligger i 
fotnote, flyttes opp i selve bestemmelsen. Dette skyldes at RSS mente at man 
i Norge ikke har juridisk håndhevbar rett til motregning selv om eierforholdene 
er slik at man er innenfor konsernbidragsordningen. Det at man likevel kan 
motregne i de tilfeller man er innenfor konsernbidragsordningen, må derfor 
fremgå av selve bestemmelsen. 

 
  Kapittel 24 - Offentlige tilskudd 

Kapitlet ble av tidsmessige årsaker ikke gjennomgått. 

  
 

 
 

 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. januar 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 15. januar 2014 kl 12:00 – 15:40  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen, Signe Moen (til kl 14), Hanne Opsahl (til kl 15), 
Kjell Ove Røsok og Oddbjørn Skaare.  

 
Forfall:  Reidar Jensen, og Odd Egil Kanestrøm. 
 
Dessuten møte: Erik Løkken Østli, Harald Brandsås (fra kl 13) og Britt Torunn 
Hove (til kl 15). 
 
   
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
     
  
  Kapittel 23 – Driftsinntekter 
Et flertall i RSS besluttet at kapittel 23 skal kalles inntekter. Det er likevel aktuelt å bruke 
”driftsinntekter” i enkelte av bestemmelsene i kapitlet. Det ble ikke oppfattet som 
problematisk å ha en overskrift som favner litt videre enn bestemmelsene. 
 
23.1: I forslag til kapittel 23 var det lagt inn en fotnote som beskriver presentasjon av 
inntekter. RSS besluttet at presentasjon ikke skal omtales i kapittel 23, det er andre kapitler i 
standarden der dette er mer relevant. 
 
23.7: RSS var enig i prosjektleders forbedring av språket i bestemmelsen og hans vurdering 
av at dette ikke gjorde punktet til et N-punkt.  
 
23.14: RSS mente at det ikke forandrer praksis for behandling av salg av tjenester at 
løpende avregnings metode framgår av norsk regnskapsstandard. 
 
 23.17: Det ble stilt spørsmål ved om det er tilstrekkelig med en fotnote når norsk 
regnskapsstandard definerer anleggskontrakt på annen måte enn i IFRS for SMEs.  RSS 
bestemte at det skal være en fotnote til kapitteloverskriften, som henviser helt eksplisitt til N-
punkt i ordlista der anleggskontrakt defineres. Andre del av fotnoten legges inn som fotnote 
til definisjonen av anleggskontrakt i ordlista, som en presisering. RSS mente også at har det 
vært behov for klargjøring knyttet til salg av leiligheter (”serieproduserte” leiligheter) før, så er 
det fremdeles det. Det vil trolig kunne misforstås dersom punkt 2.6 fra NRS 2 bare tas bort. 
Fotnoten til anleggskontrakt i ordlista skal derfor også omtale egenregiprosjekter, og skal si 
at definisjonen innebærer at et egenregiprosjekt blir en anleggskontrakt når hele eller deler 
av prosjektet selges i perioden. Problemstillingen må omtales i høringsbrevet. 
 
23.28N: N-merkingen fjernes. Fotnote 3 omformuleres. Det blir ikke riktig å si at utbytte 
inkluderer konsernbidrag, det man vil ha fram er at konsernbidrag innregnes på samme måte 
som utbytte. Videre er det ikke behov for å ha med ”mottatt” i fotnoten, siden vi er i en 
standard for inntektsføring. 
 
23.29(c)N: Tar ut ”og andre utdelinger”, og legger på samme fotnote om konsernbidrag som 
omtalt i punktet over. Inntektsføring ved tingsutdeling reguleres ikke, men det skal bes om 
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innspill til eventuell ønsket regulering i høringen. Formuleringen fra NRS (V) 
Regnskapsføring av inntekt skal tas inn som et spørsmål man ønsker særskilt tilbakemelding 
på. Bakgrunnen for å ta inn dette i høringsbrevet er at man har fått noe motbør på løsningen 
i NRS(V) Regnskapsføring av inntekt. 
 
RSS bestemte at formuleringen rundt utbytte i konsernforhold ikke skal være strammere i 
norsk regnskapsstandard enn i NRS(V) Regnskapsføring av inntekt. Ingen kunne huske at 
RSS hadde diskutert om formuleringen i NRS(V) Regnskapsføring av inntekt i realiteten 
innebar at et morforetak kan velge om det vil inntektsføre utbytte fra datter i avsetningsåret 
eller i vedtaksåret. I fagutvalg små foretak har det vært diskutert, og det følger av NRS 8 God 
regnskapsskikk for små foretak punkt 5.5.2 at foretaket kan velge som prinsipp at 
utbytteinntekten periodiseres til avsetningsåret. Det kan også velge inntektsføring når vedtak 
om utbytte er fattet. Dette valget er ikke i uthevet skrift, det vil si at man har vurdert det slik at 
alle foretak har det samme valget. Det skal fremdeles være valgfritt, slik at formuleringen blir 
”normalt at morforetaket kan regnskapsføre utbytte i avsetningsåret”. 
 
Et flertall i RSS bestemte at norsk regnskapsstandard ikke skal inneholde krav om at bare 
utbytte som er opptjent inntekt skal inntektsføres. Bakgrunnen for å omgjøre vedtaket fra 
oktober, var at man oppfattet det slik at opptjeningsprinsippet ikke var så stringent som man 
hadde trodd (jf omtalen av valgfrihet innenfor opptjeningsprinsippet over om utbytte i 
konsernforhold). Som en følge av den nye beslutningen, er det behov for en tilpasning av 
kapittel 27. Mottatt utbytte skal være nedskrivningsindikator. RSS besluttet at dette punktet 
eksplisitt skulle tas opp i høringsbrevet. 
 
RSS mente at det var behov for å videreføre reguleringen fra god regnskapsskikk om 
konsernbidrag som gis direkte mellom datterforetak. Dette ble oppfattet som praktisk veldig 
nyttig, og videreføringen gjøres ut fra forenklingshensynet. 
 
Eksempler 
Disse sendes ut som de er. I høringsbrevet skal det spørres om høringsinstansene savner 
eksplisitt angitte eksempler som ikke er med fra NRS(V) Regnskapsføring av inntekt. 
 
23A.15N: Det skal tas inn en fotnote som forklarer hvorfor eksempelet utgår. Forklaringen er 
at definisjonen av en anleggskontrakt er forskjellig. 
 

Kapittel 2 – Ramme 
I møtet 20.11.13 bestemte RSS at kapittel 2 skulle oversettes med ingen eller minimale 
endringer, men at det skulle inntas en særnorsk regel som henviser til de grunnleggende 
prinsippene i regnskapsloven kapittel 4. Signe Moen overtok i november jobben som 
ressursperson på kapitlet. Nå som RSS hadde mottatt et konkret forslag basert på sitt 
tidligere vedtak, stilte hun spørsmål om dette var en farbar vei å gå. Alternativet ville være en 
tilpasning av hver enkelt bestemmelse i kapittel 2, slik man har gjort i de øvrige kapitlene i 
standarden. To av RSS-medlemmene ønsket at det skulle gjøres en tilpasning av hver enkelt 
bestemmelse i kapittel 2, de øvrige mente at vedtaket gjort 20.11.13 var en farbar vei å gå. 
Det ble kommentert at det var behov for å synliggjøre bedre enn i det mottatte forslaget de 
punktene der de regnskapspliktige må følge annen regulering enn det som følger av den 
oversatte IFRS for SMEs-teksten. 
 
2.1N: Dette var forslaget til den særnorske bestemmelsen nevnt over. Det overordnede 
innholdet i denne ble diskutert, blant annet om den kunne være mindre teoretisk og kun 
inneholde konklusjonen. RSS mente at det var behov for teori på nivå med forslaget, for at 
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de regnskapspliktige skal skjønne hva det er de skal vurdere. Når det gjelder formuleringen 
om sammenstillingsprinsippet ble det også diskutert om teksten heller burde tas inn i 2.45. 
RSS bestemte at 2.45 skal utgå. Enkelte hadde kommentarer til bruken av ordet ”forrang”, og 
ønsket at prosjektleder skal se på dette. 
 
Det ble også diskutert om forsiktighetsprinsippet i 2.9 er mer forsiktig enn 
forsiktighetsprinsippet, inkludert beste estimat,i regnskapsloven. Det ble sagt at beste 
estimat uten margin er ren teori, og at praksis i Norge oppfattes å være i tråd med 2.9. Det 
som sies om forsiktighetsprinsippet i 2.1N tas følgelig ut, men det skal sies klart i 
høringsbrevet hva RSS har lagt til grunn. 
 
RSS mente også at avsnittet om obligatoriske oppstillingsplaner ikke var nødvendig, dette 
tas derfor ut. 
 
Det ble trukket fram at den tidligere arbeidsgruppa IFRS for SMEs har vurdert det slik at 
verifiserbarhet mangler blant de kvalitative egenskapene i IFRS for SMEs, og at dette var et 
avvik fra dagens GRS. Dette er imidlertid ikke eksplisitt regulert i dagens GRS, og det står 
svært lite om det i forarbeidene til regnskapsloven. RSS ønsket derfor ikke å ta inn noen 
fotnote om forholdet knyttet til det kvalitative kravet om pålitelighet, men det skal omtales i 
høringsbrevet. 
 
Alle sender sine forslag til språklige forbedringer av punktet til prosjektleder. 
 
2.23N: RSS støttet N-punktet. 
 
2.24: Det er behov for en henvisning til 2.1N i fotnote. 
 
2.25 a: Fotnote 2 flyttes til kapittel 5. Den skal også ha med at finansinntekter kan være 
driftsinntekter. Biinntekter mente man var et dårlig begrep, prosjektleder forsøker å finne et 
annet. 
 
2.25b: Siden norsk regnskapsstandard ikke har egen oppstilling av totalresultat som mulig 
regnskapsoppstilling, ble det foreslått at oppstilling av totalresultat erstattes med 
resultatregnskap i den foreslåtte fotnoten. RSS mente at dette ville være i tråd med det man 
tidligere har bestemt (i fotnoten skal det tas stilling til hvor det skal innregnes). Samme 
endring gjelder også 2.26 b. Fotnote 3 og 4 flyttes til kapittel 5.  
 
2.27: Fotnoten tas ut, flyttes til 2.24. 
 
2.35: Bestemmelsen utgår, da RSS mente at det ikke var behov for den. Kildehierarkiet er 
allerede regulert i kapittel 10. 
 
2.36: Det ble diskutert om bestemmelsen skulle utgå, om tekst fra fotnote skulle flyttes opp 
som N-punkt eller om forslaget fra prosjektleder med fotnote skulle beholdes. RSS bestemte 
seg for å følge forslaget fra prosjektleder.  
 
2.37N: RSS bestemte at punktet ikke skulle N-merkes. Det samme gjelder 2.41N og 2.42N.  
 
2.47N til 2.51N: RSS ønsket at systematikken ellers i arbeidet med norsk regnskapsstandard 
skulle følges, slik at bestemmelser ikke utgår med mindre de er uforenlige med 
regnskapsloven. Det ble diskutert om man skulle foreta en gjennomgang av bestemmelse for 
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bestemmelse, eller om det skulle tas inn ett N-punkt som henviser til regnskapsloven kapittel 
5. Prosjektleder mente at det ikke var særlig arbeidskrevende å gjennomgå punkt for punkt, 
dette gjøres derfor. 
 
Avslutningsvis ble det bemerket at det var en vanskelig grensedragning mellom hva som bør 
N-markeres og hva som bør omtales i fotnote. RSS ønsker å se det igjen i sammenheng en 
gang til når prosjektleder har gjennomgått kapitlet og gjort det slik han oppfatter er best. I 
fotnotene skal bruken av ”skal ha forrang” tas ut. 
 

Kapittel 24 - Offentlige tilskudd 
 
24.1: Prosjektleder hadde stilt spørsmål om det er behov for regulering av tilskudd fra andre 
enn det offentlige. RSS besluttet at regnskapsprodusenten i disse tilfellene overlates til 
kildehierarkiet. Prosjektleder hadde også stilt spørsmål om det er behov for regulering av 
gaver. Dersom det ikke er knyttet vilkår eller betingelser til det som mottas, står man overfor 
en gave. Gaver faller utenfor tilskuddsbegrepet, slik at en eventuell regulering av 
regnskapsføring av gaver ville høre naturlig hjemme i kapittel 23 Inntekter. I og med at 
foretak med økonomisk vinning som formål sjelden mottar gaver, mente RSS at det ikke var 
behov for regulering av gaver i norsk regnskapsstandard. Regnskapsføring av gaver for 
foretak som ikke har økonomisk vinning som formål, er regulert i NRS(F) God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Regnskapsføring av gaver for foretak som har 
økonomisk vinning som formål, er regulert i god regnskapsskikk i dag, i NRS(V) 
Regnskapsføring av inntekt. Det skal stilles spørsmål i høringsbrevet om høringsinstansene 
oppfatter at det er behov for regulering av regnskapsføring av gaver. 
 
24.2: Prosjektleder hadde stilt spørsmål om det er behov for å si noe om hvordan de skjulte 
tilskuddene som det med rimelighet kan knyttes verdi til, skal regnskapsføres. RSS bestemte 
at det ikke skal gis særskilt veiledning på dette området. 
 
24.3: RSS var enig i prosjektleders vurdering av at Skattefunn vil være omfattet av 
standarden. Det tas inn en fotnote som slår fast dette. 
 
24.4N-a: RSS støttet det foreslåtte N-punktet i standarden. 
 
24.4N-b: RSS støttet  at det var behov for et N-punktet i standarden. I og med at god 
regnskapsskikk på området skal videreføres, bestemte RSS at ”rimelig sikkerhet” (definert 
som sannsynlighet over 90 % i NRS 13) skal erstattes med ”er sannsynlig” – formuleringen 
fra NRS 4 tas inn i nr. 24.4 N-b. Formuleringen fra nr. 24.4 (c) skal stå som foreslått 
 
24.N-c: RSS besluttet at de løsningene som er valgt når det gjelder offentlige tilskudd skal 
tas med i høringsbrevet. 
 
24.N-d: RSS støttet det foreslåtte N-punktet i standarden. 
 
 
  Kapittel 11 - Alminnelige finansielle instrumenter 
 
RSS besluttet at kapittel 11 skal hete ”alminnelige finansielle instrumenter” i stedet for 
”grunnleggende finansielle instrumenter”. 

  
11.1: RSS støttet forslag til ”lese-anvisningen”. 
 
11.2-11.8: RSS støttet de forslag/endringer som var foretatt. Disse er i hovedsak foretatt i 
samsvar med RSS sine tidligere beslutninger. 
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11.9: RSS besluttet å benytte ”NIBOR” som eksempel i stedet for ”LIBOR”. RSS var for øvrig 
enig i endringen som var foretatt i (c). 
 
11.10: RSS støttet de forslag/endringer som var foretatt. 
 
11.11: I forbindelse med gjennomgang av kapittel 22 besluttet RSS å gå for SME-løsningen. 
Sammensatte finansielle instrumenter skal splittes i en egenkapitaldel og en forpliktelsesdel. 
Kapittel 22 regulerer regnskapsføringen hos utsteder. Prosjektleder stilte spørsmål ved om 
regnskapsføringen hos innehaver skal regulere i kapittel 12? 
 
Under møtet ble det hevdet at det må sies noe om regnskapsføring av investeringer i 
konvertibel gjeld i ny NRS, på grunn av at SME-løsningen (ref kapittel 22 – skille ut gjeld- og 
egenkapitalelement) vil være endring av det som oppfattes å være praksis i Norge. Et 
alternativ var at det skal legges inn i en fotnote i kapittel 11 eller kapittel 12. 
 
Norsk praksis avviker fra SME-løsningen, men RSS bestemte at forholdet ikke skal flagges 
som et avvik mot gjeldende regler.  
 
Det ble fremhevet at kapittel 12 gjelder regnskapsføringen hos fordringshaver (ikke utsteder), 
og regnskapsføringen avgjøres av om man er innenfor rskl. § 5-2 eller 5-8. 
 
RSS besluttet at det ikke er behov for å si noe om regnskapsføringen på fordringssiden. 
 
Resten av kapittel 11 ble utsatt til neste styremøte 

 
Eventuelt 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove og Erik Løkken Østli 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 24. januar 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 22. januar 2014 kl 10:30 – 16:00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Odd Egil Kanestrøm, Signe Moen, Hanne Opsahl (til kl 14.30), 
Kjell Ove Røsok og Oddbjørn Skaare.  

 
Forfall:  Reidar Jensen og Kirsten Jacobsen. 
 
Dessuten møte: Erik Løkken Østli, Thomas Yul Hanssen, Vidar Nilsen (sak 2 og 

sak 3 kapittel 28) og Britt Torunn Hove. 
 
   
Sak 1:  Høringssaker utbytte 
 Mottatte høringssvar på NRS 3 og NRS 8 ble behandlet under ett. 
 
 DnRs kommentarer: Disse ble støttet. Imidlertid mente RSS at dersom utbytte 

er vedtatt pr balansedagen (ubetalt pr 31.12), kan det presenteres som annen 
kortsiktig gjeld. I tillegg bestemte RSS at det var behov for at punkt 11 i NRS 3 
også tar høyde for at vedtatt ekstraordinært utbytte etter balansedagen kan 
være basert på en mellombalanse med 31.12 som balansedag, slik at foreslått 
ordlyd fra DnR utvides med dette. 

  
 KPMGs kommentarer: KPMG mener at RSS ikke bør gjøre endringer av 

standardene nå, fordi endringen kommer i årsoppgjøret og på grunn av 
arbeidet med samlestandarden. De mener at det heller bør komme en 
uttalelse fra DnR. Ingen andre høringsinstanser gir uttrykk for dette synet, og 
på bakgrunn av dette endrer RSS standardene som planlagt. 

 
 Det spørres om NRS har vurdert kost/nytte av reguleringen som kan innebære 

at regnskapet må justeres ved utdelinger etter at styret har vedtatt forslag til 
årsregnskap, men før generalforsamlingen har behandlet forslaget. RSS 
mente at man her var inne på selskapsrettslige problemstillinger, at det er et 
spørsmål om hva generalforsamlingen har adgang til å vedta ved utdelinger 
som ikke er reflektert i styrets forslag til årsregnskap.  

 
KPMG mener at dersom et ekstraordinært utbytte omfatter både utdeling av 
tidligere opptjente resultater og resultater etter regnskapsårets slutt, må man 
skille på dette. Utdeling av opptjente resultater pr regnskapsårets slutt vises 
som disponering av årets utbytte og utdelinger som har sitt opphav i resultat 
opptjent etter regnskapsårets slutt informeres om som hendelse etter 
balansedagen. Dette var en av løsningene RSS diskuterte i forbindelse med 
utarbeidelse av høringsutkastet, men RSS avviste dette fordi man mente at 
dette var en for komplisert løsning.  

 
PwCs kommentarer: De mener at den foreslåtte formuleringen i punkt 11 er 
uheldig, idet tilleggsutbytte vedtas basert på regnskapsåret forut for den 
perioden årsregnskapet skal avlegges for. RSS var enig i dette, og besluttet at 
det skulle settes punktum i punkt 11 etter ordet ”balansedagen”. PwC 
etterlyser også rettledning knyttet til presentasjon av utdeling av tilleggsutbytte 
og ekstraordinært utbytte. NRS 3 har også tidligere vært taus om hvordan det 
som før ble kalt ekstraordinært utbytte (det som tilsvarer nåværende 
tilleggsutbytte før 31.12) skulle presenteres, og RSS var ikke stemt for å gi 
mer rettledning på det nåværede tidspunkt, når det meste dreier seg om 
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ferdigstilling av norsk regnskapsstandard. Av samme grunn ønsker RSS heller 
ikke å si noe mer om andre foretaksformer. Innspillet tas med i det videre 
arbeidet med norsk regnskapsstandard.  
  

 
Deloittes kommentar: Deloitte synes å mene at resultatdisponeringen bare 
skal vise disponering av det som er opptjent i inneværende regnskapsår. Det 
som minimum må fremgå av årsberetningen, er det utbyttet som 
generalforsamlingen vedtar i forbindelse med vedtakelsen av årsregnskapet, 
og her vil også tilbakeholdte resultater fra tidligere regnskapsår kunne inngå. 
RSS så at det kunne være to måter å se disse tingene på, og at det ville ha 
vært mulig å komme til at resultatdisponeringen i resultatregnskapet bare 
skulle inneholde det utbyttet som generalforsamlingen må vedta i forbindelse 
med vedtakelsen av årsregnskapet. RSS mente det mest informative for en 
regnskapsbruker var forslaget som ligger inne i NRS 8, og ville ikke gjøre 
endringer på dette. 
 
Skattedirektoratets kommentarer: Deres synspunkter er allerede vurdert ved 
gjennomgangen av høringskommentarene nevnt over. 

  
 Oppsummering behandling av høringssvar: 
 
 NRS 3: Tar inn forslag til endret tekst fra DnR, i tillegg tas ” eller på” inn etter 

ordet ”før”, og det settes punktum etter ordet ”balansedagen”. Punkt 11 skal 
altså lyde slik: 

 
  
  ”Foreslått ordinært utbytte, vedtatt tilleggsutbytte etter balansedagen og 

vedtatt ekstraordinært utbytte etter balansedagen basert på en 
mellombalansedag før eller på balansedagen klassifiseres som kortsiktig 
gjeld på balansedagen.” 

 
 NRS 8: 
 6.2.1.8.1:Det skal framgå at ubetalt tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte pr 

31.12 vedtatt før 31.12 kan inngå i annen kortsiktig gjeld. 
 
 5.3.1: Det skal framgå at også utbytte som tas fra annet enn annen opptjent 

egenkapital skal inngå i disponeringen. 
 
 5.3.2: Det skal tas inn en henvisning til 5.3.3, slik at et utbytte som kan 

avsettes, er det som kan inntektsføres. 
 
 5.1.1.6: Ikke registrert kapitalnedsettelse skal kun vedrøre aksjekapital. Det 

tas inn regulering av nedsettelsesbeløp utover selve aksjekapitalnedsettelsen. 
 
 5.5: Annen innskutt egenkapital endres til annen innskutt egenkapital og/eller 

overkurs. 
 
Sak 2: Oppdatert vedlegg 1 til NRS 6 
  Forslag til oppdatert vedlegg 1 til NRS 6 fra fagutvalg pensjon ved Vidar 

Nilsen ble gjennomgått.  
 
 Oppdateringen har bakgrunn i ny lov om tjenestepensjon, men det er også 

foreslått noen andre endringer, blant annet er det tatt ut bestemmelser som 
ikke gjelder lenger og bestemmelser som ikke er i tråd med gjeldende NRS 6, 
er endret. Fagutvalg pensjon så behov for avklaringer av regnskapsmessig 
behandling, ettersom tjenestepensjonsloven er svært fleksibel, før foretakene 
eventuelt tilpasser seg den nye loven. Det ble avgitt en uttalelse like før jul 
vedrørende samme tema for IAS 19-foretakene. Samme regulering foreslås i 
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vedlegget til NRS 6, men henvisningene er til bestemmelser i NRS 6 i stedet 
for til IAS 19. 

 
 Punkt 38 ble diskutert. Da IAS 19 ble endret i 2011, ble behandlingen av 

administrasjonskostnader endret, disse skal ikke lenger inngå ved 
beregningen av PBO. Praksis i Norge har vært å ikke inkludere 
administrasjonskostnader, selv om veiledningen om pensjonsforutsetninger 
har vært på linje med IAS 19 før endringen i 2011. Det ble kommentert at det 
var noe tungt tilgjengelig at det ikke skal legges vekt på 
administrasjonskostnader ved vurderingen av om man står overfor en 
innskuddsordning eller en ytelsesordning etter tjenestepensjonsloven. Det ble 
bestemt å ta inn en henvisning til pkt 38 i andre ballpunkt i pkt 36.  

  
Det er behov for å rette henvisningen i pkt 54, samt punktnummereringen fra 
pkt 73 og utover. 

  
 Vidar Nilsen tar i tillegg en ekstra kontroll av at alle henvisninger til NRS 6 er 

riktige. 
 
  
Sak 3:  Norsk Regnskapsstandard 
     
  Kapittel 28 – Ytelser til ansatte 
 
  Kapittel 28 har mange fotnoter i forhold til det som er tilfelle for de andre 

kapitlene i norsk regnskapsstandard. Enkelte mente at dette var uheldig, og 
det ble foreslått at alle fotnoter skulle tas ut, og at kapitlet sendes på høring 
med spørsmål om høringsinstansene savner regulering på noe område. Andre 
mente at det var helt naturlig at kapitlet om pensjon har mange fotnoter, da det 
er et område som er svært kortfattet regulert i IFRS for SMEs sammenlignet 
med NRS 6 og IAS 19. Det er et område der man har sett behov for et eget 
fagutvalg, flere veiledninger og et vedlegg til NRS 6 som anvender prinsippene 
i NRS 6 på konkrete problemstillinger innenfor norsk pensjonsregulering. 
Siden det er gjort et omfattende arbeid med vurdering av hvilken regulering 
det er behov for å videreføre, sendes forslaget til kapittel 28 på høring med 
alle de foreslåtte fotnotene. Høringsinstansene skal spørres om de ser behov 
for disse, og om de ville finne det hensiktsmessig at innholdet i disse heller 
framgår av en veiledning. Det ble i den forbindelse stilt spørsmål ved om det 
ville være forskjell i statusen til reguleringen om den lå i fotnote eller i 
veiledning. Sannsynligvis vil det ikke være det. 

 
  Etter denne innledende diskusjonen, ble utsendt matrise gjennomgått. Det ble 

bemerket at språket var tungt, men at dette kanskje også var tilfelle for den 
engelske teksten. Hans Robert Schwencke og Kjell-Magne Baksaas vil 
språkvaske kapitlet, på samme måte som de øvrige kapitlene. 

 
 28.9: ”Post-employment medical care” er oversatt med ”legehjelp etter 

fratredelse”. RSS mente at dette var en lite treffende oversettelse, og 
bestemte at ”medisinske ytelser etter fratredelse” skal brukes i stedet. 

 
 28.18 – N: I oktober besluttet RSS at påløpte ytelsers metode alltid skal 

benyttes, altså at regnskapsprodusentene ikke kan unnlate å bruke denne 
fordi bruk anses å være forbundet med urimelige utgifter eller anstrengelser. 
En del av begrunnelsen for dette, var at sluttlønnsordninger er det vanlige i 
Norge, og at det finnes et godt apparat for å produsere de nødvendige 
beregningene. I andre land kan situasjonen være en annen. Som en følge av 
dette, besluttet RSS at kravet om bruk av påløpte ytelsers metode skal gjelde 
norske pensjonsordninger. Eventuell utelatt bruk av metoden på utenlandske 
ordninger må følgelig begrunnes i «urimelige utgifter eller anstrengelser». Det 
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ble også diskutert om det var behov for forenklingene i 28.19 som en følge av 
at ny tjenestepensjonslov nå er vedtatt, jf sak 1. Ingen av forenklingene ville 
hjelpe i forhold til den lovens problemstillinger. I høringsbrevet skal det 
forklares hvorfor RSS har ment at det er behov for å ha en regel om at påløpte 
ytelsers metode må anvendes, og det skal bes om høringsinstansenes 
synspunkt på dette. 

 
 28.19: Punktet må N-merkes, for å være i tråd med framgangsmåten som har 

vært brukt ellers i norsk regnskapsstandard. 
 
 28.25 – N: RSS mente at det ikke var behov for et eget N-punkt knyttet til 

presentasjon av pensjonskostnad som lønnskostnad. Det har vært en utvikling 
i synet på hva begrepet pensjonskostnad omfatter etter at Ot.prp. nr 42 (1997-
1998) ble skrevet. Hadde det vært behov for et N-punkt, ville det vært naturlig 
om dette lå i kapittel 5. 

 
 28.28: Det ble stilt spørsmål ved hva som kunne være omfattet av dette 

punktet. Punktet oppfattes ikke å være aktuelt for norske ordninger i dag. Da 
det var skattegunstig med egne topplederavtaler over 12G, ville regelen kunne 
hatt betydning på slike avtaler. (Foretaket kjøpte forsikring i sitt navn og fikk 
utbetalinger til seg, samtidig som det ble inngått separat avtale på samme 
ytelse mellom foretaket og en ansatt). 

 
 Det ble kommentert at notene etter IFRS for SMEs ser omfattende ut. Noter er 

ikke sett på i detalj enda, men Vidar Nilsen mente at de er på nivå med 
dagens god regnskapsskikk. Pensjoner er et område der man har 
forventninger til at det skal være mulig å få til en vesentlig reduksjon i 
notekravene i norsk regnskapsstandard. Vidar Nilsen og Britt Torunn Hove 
utarbeider forslag til noteopplysninger på kapittel 28.   

 
 Vedlegget til NRS 6 har samme status som NRS 6 selv. RSS diskuterte om 

innholdet i vedlegget skulle bestå som vedlegg til kapittel 28, om det burde 
omgjøres til en egen veiledning eller om innholdet kan innarbeides i noen av 
de andre tre veiledningene som finnes på pensjonsområdet. RSS mente at 
innholdet burde inngå i veiledning, og det overlates til FU Pensjon å ta stilling 
til om det skal være en egen veiledning eller om innholdet kan innarbeides i de 
andre veiledningene. FU Pensjon ser også på om det kan være 
hensiktsmessig at eksisterende veiledninger slås sammen i større grad enn 
det som er tilfelle i dag. 

 
 RSS mente at det var behov for at ordlista definerer aktuarmessige gevinster 

og tap, siden 28.24 inneholder valg av regnskapsprinsipp for presentasjon av 
disse.  

 
 Prosjektleder Erik Løkken Østli gjør nødvendige språklige tilpasninger for at 

kapitlet skal være i tråd med resten av norsk regnskapsstandard. 
 
 Avslutningsvis ble det oppsummert at utformingen av kapitlet innebærer 

følgende: 
 

Muligheter som forsvinner ved overgang til norsk regnskapsstandard: 
‐ Adgangen til utsatt innregning av estimatavvik, herunder korridor. RSS 

har bestemt at foretakene får 5 år fra standarden trer i kraft til å tilpasse 
seg denne endringen. 

‐ Adgangen til å bruke 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 
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‐ Adgangen til å kunne velge diskonteringsrente 

Muligheter som kommer inn: 
‐ Adgang til å bruke samme forventede avkastning både i beregningen av 

pensjonsmidler og pensjonskostnad 
‐ Adgang til å innregne estimatavvik i andre inntekter og kostnader som valg 

av regnskapsprinsipp, både for pensjonsytelser og andre langsiktige 
ytelser til ansatte (for eksempel separat opptjeningsbasert uføreytelse). 

  
Kapittel 11 – Alminnelige finansielle instrumenter 
 
11.13N: I forslag til formulering av bestemmelsen er følgende tatt inn: ”Det er 
likevel ikke anledning til å innregne urealiserte gevinster”. Dette ble også 
diskutert på møtet den 15.01.2014, og RSS har besluttet at formuleringen tas 
ut. Bakgrunnen for dette er at de ikke ønsker å regulere noe som oppfattes 
som ”sært”. Bestemmelsen omhandler førstegangsmåling, og man har ikke 
klart å finne eksempler på hvor dag-1-gevinster kan oppstå. 
 
11.13N: Eksempel 1 for finansielle eiendeler og eksempel 1 for finansielle 
forpliktelser er egnet til å forvirre, på grunn av at formuleringen ”innregnes til 
nåverdi” benyttes. I disse eksemplene er det transaksjonsprisen som skal 
innregnes (som vil være nåverdien), og RSS besluttet derfor at disse 
eksemplene omformuleres. 
 
11.14 (a) (i)N til (iii)N: RSS var enig i utformingen av regelen for etterfølgende 
måling av gjeldsinstrumenter. Når det gjelder (i)N besluttet RSS at det som var 
tatt ut om avtaler som i realiteten er en finansieringstransaksjon tas inn igjen, 
men med en parentes som henviser til nr. 11.20, og dette vil ikke lenger være 
et N-punkt. 
 
11.14 (c) (i)N RSS var enig i forlag til bestemmelse. 
 
11.20N-a: Det er ikke enighet i arbeidsgruppa for finansielle instrumenter om 
hva som er dagens god regnskapsskikk, når det gjelder tidspunkt for 
innregning av endrede kontantstrømmer (innbetalingen kommer før i tid og 
innbetalingen øker som følge av redusert kredittrisiko). Selv om det er lite 
prinsippbasert regelutforming, kom RSS til at alternativ 2 til siste setning var 
det som klarest oppfattes å være dagens god regnskapsskikk, som 
videreføres. 
 
11.24 a: Notat fra prosjektleder redegjør for hjemmelen for porteføljevurdering. 
Tre alternativer ble diskutert,  
- 1. ikke si noe i ny NRS (vil da stenge for muligheten til porteføljevurdering),  
- 2. åpne for porteføljevurdering, men avgrense bestemmelsen til når den kan 
benyttes  
- 3. åpne for porteføljevurdering ved å ikke utelukke det som et alternativ. Som 
en følge av åpningen i loven, oppfattet RSS at det var behov for å ta inn et N-
punkt som åpner for porteføljevurdering. Å henvise til muligheten som finnes, 
og redegjøre for hvilke kriterier som må oppfylles for at porteføljevurdering 
faktisk kan brukes, oppfattes som krevende. Det mest nærliggende alternativet 
er trolig bare å si at porteføljevurdering kan være innenfor regnskapsloven, og 
henvise til omtalen i forarbeidene. Dette medfører fare for misbruk, men ikke 
større enn i dag. Det ble ikke konkludert på hvordan punktet skal utformes, 
men RSS ønsket at det lages en egen bestemmelse, hvor det kan være 
aktuelt å hente formuleringer fra forarbeidene til regnskapsloven. 
 



 
 

6

11.25 (a)N: RSS støttet forslaget til utforming av bestemmelsen. Det er neppe 
tvil om at loven påbyr nedskrivning av fastrentefordringer som holdes til forfall 
ved renteoppgang, forslag om annen regel ble sendt på høring og avvist i 
forbindelse med arbeidet med NRS 18.  
 
11.27: RSS støttet utformingen av bestemmelsen. Siste del av bestemmelsen 
strykes, siden ingen av eksemplene nevnt er aktuelle i norsk 
regnskapsstandard. Siste bestemmelse i ny NRS som henviser til hierarkiet i 
kapittel 11 er nr.  28.15, men denne er ikke nevnt i den opprinnelige SME-
teksten.  
 
Kapittel 13 – Beholdninger 
 
13.2 (c)N: RSS var enig i at bestemmelsen skal utgå. Det ble oppfattet som 
enklest for brukerne av standarden at de ikke blir sendt til en annen standard 
som etter IFRS for SMEs regulerer en løsning som ikke er tillatt i Norge, for 
deretter å bli sendt tilbake til kapittel 13.  
Det ble tentativt bestemt å ta bort den delen av kapittel 34 som omhandler 
biologiske eiendeler, så fremt vi ikke mister noe ved å ta det ut. Det må også 
sørges for at biologiske eiendeler dekkes av kapittel 13 
 
13.3 (a): RSS bestemt at også denne bestemmelsen skal utgå, jf 13.2 (c)N.  
 
13.7: RSS mente at det ikke var behov for N-punkt. Vesentlighetsbetraktninger 
gjør at dette nok svært sjelden blir aktuelt. 
 
13.12N: RSS støttet utformingen av punktet. 
 
13.14: RSS klarte heller ikke å finne bedre begrep enn ”alminnelig 
administrasjonspersonell”, som for øvrig også er begrepet som brukes i IAS 2. 
 
13.15N: Punktet utgår, jf 13.2(c)N. 
 
13.17: Det er ikke forbudt med spesifikk tilordning av ombyttbare eiendeler 
etter IFRS for SMEs. Det er også prosjektleders vurdering at vi ikke mister noe 
fra NRS 1 ved å gå over til bruk av 13.17 og 13.18. 
 
Fotnote 1: Denne skrives om. Det skal framgå at når det er hensiktsmessig, 
kan opplysninger gis i regnskapsoppstillingene i stedet for i notene. 
 
13.22N: Det ble stilt spørsmål ved om det er behov for å ha med 
vesentlighetsvurderingen og ta med fotnoten omtalt over i hvert kapittel, eller 
er det mulig å samle det bare ett sted. RSS opprettholdt sin tidligere 
beslutning om at begge deler skal sies i alle kapitler. RSS besluttet at noten 
skal ha den alternative formulering fra regnskapsloven. 
 
13.22 (b)N: RSS var enig i vurderingen av at NRS 1 pkt. 3.5 (c) ikke skal 
videreføres som et notekrav i norsk regnskapsstandard, som en forenkling. 
 
13.22 (e)N: Det skal også framgå hvor noten er flyttet til. 
 
RSS anser kapitlet ferdigbehandlet. Skulle det bli behov for flere avklaringer, 
legges det opp til at disse tas pr e-post.  
 
Kapittel 17 – Eiendom, anlegg og utstyr 
 
17.1N: Innskuddet ”herunder investeringseiendom”, tas inn etter eiendom, 
anlegg og utstyr. 
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17.3(a)N: RSS var enige i at bestemmelsen skulle utgå, jf beslutningen som 
ble tatt for kapittel 13. 
 
17.4: RSS var enige med prosjektleders forslag om at punktet kan være en 
direkte oversettelse av IFRS for SMEs.  
 
17.7: RSS støttet den språklige endringen som var gjort, og var enig med 
prosjektleders vurdering av at erstatningen av ”buss” med ”skip” ikke gjør 
punktet til et N-punkt. 
 
17.10(d)N: RSS var enig i omskrivningen av bestemmelsen. 
 
17.10N: Punktet tas ut, da RSS ikke så behov for noe N-punkt på området  
 
17.28N: RSS ønsket at punktet skal være en direkte oversettelse av IFRS for 
SMEs, men hvor ”driftsinntekt” erstattes med ”salgsinntekt”. Dette medfører 
ikke at det blir et  N-punkt.  
 
17.30: RSS bestemte at punktet beholdes som direkte oversatt IFRS for 
SMEs-tekst. Det var ulike syn på om dette medfører at norsk praksis for 
regnskapsføring av forsikringsoppgjør vil ligge innenfor bestemmelsen eller 
ikke. IFRS for SMEs er taus om den problemstillingen, og det er ingen plikt til 
å se hen til reguleringen innenfor full IFRS.  
 
Noter:  
17.31 N: Det skal ikke være krav om presentasjon av noteopplysningene for 
tidligere perioder. Reservasjonen ”med mindre det er vesentlig for å bedømme 
foretakets stilling og resultat” tas følgelig ut av bestemmelsen. 
 
Kapittel 19 – Virksomhetssammenslutninger og goodwill 
De ulike alternativene for innholdet av kapittel 100 og 101 ble kort diskutert. 
Det er trolig ønskelig at de inneholder mer enn regulering av 
kontinuitetssituasjonene. Det må imidlertid sikres at innholdet i disse andre 
delene ikke er i strid med reguleringen i kapittel 19. Det tas sikte på at disse 
kapitlene sendes på høring seinere, sammen med de tilpassede veiledningene 
på pensjonsområdet. 
 
Kapittel 23 - Inntekt 
RSS bestemte i forrige møte at reguleringen av konsernbidrag direkte mellom 
søstre fra NRS(V) Regnskapsføring av inntekt pkt 7.19.2 skulle videreføres. 
Det ble kommentert at dette virker noe underlig. Her skilles det på om 
konsernbidraget ligger innenfor opptjente resultater i morselskapets 
eierperiode eller ikke, mens RSS har bestemt for utbytte at det ikke skal være 
krav om å vurdere om midler kommer fra opptjente midler eller ikke, alt kan 
uansett inntektsføres. Det ble diskutert om en mulig regulering kan være at alt 
konsernbidrag gitt direkte mellom datterselskap skal føre til justering av 
anskaffelseskost på aksjene i datterselskapene i morselskapets regnskap, 
men det ble ikke trukket noen konklusjon. Problemstillingen må diskuteres 
videre i et seinere møte. 

 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 10. februar 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 5. februar 2014 kl 12:00 – 16:00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas (fra 12:30), Kirsten 

Jacobsen (til kl 14), Reidar Jensen(fra 12:30), Odd Egil 
Kanestrøm, Signe Moen(fra 12:30), Hanne Opsahl (til kl 15), Kjell 
Ove Røsok og Oddbjørn Skaare.  

 
Forfall:  Hans Robert Schwencke. 
 
Dessuten møte: Erik Løkken Østli, Thomas Yul Hanssen, Harald Brandsås og 

Britt Torunn Hove (til kl 15.40). 
 
   
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
     
  Kapittel 8 – Noter til finansregnskapet 

8.2N: RSS omgjorde sin tidligere beslutning om at det i alle noter som ikke er 
obligatoriske etter regnskapsloven, skulle fremgå at opplysningene gis dersom 
de er «nødvendig for å bedømme foretakets stilling og resultat». Bakgrunnen 
for dette var at RSS følte usikkerhet i forhold til om dette var gjennomførbart. 
Om man bommer, vil dette medføre at noter som ikke er obligatoriske, vil 
kunne bli oppfattet som obligatoriske. RSS bestemte at man skal spørre 
høringsinstansene om bruken av nevnte formulering i hvert kapittel.  I kapittel 
8 skal formuleringen kun innarbeides i nr. 8.2N.  
 
RSS bestemte i stedet at ordet “alltid” skal inngå ved gjengivelse av 
obligatoriske noter. Dette “systemet” skal introduseres i dette punktet, og skal 
også tas opp i høringsbrevet. 

  
8.6N: RSS bestemte at alternativ fire for informasjon om vurderinger skal 
benyttes i norsk regnskapsstandard. 

  
8.7N: RSS bestemte at første del av bestemmelsen skal være direkte 
oversettelse, og at bestemmelsen skal være ett avsnitt. Punktet blir ikke et N-
punkt, som følge av beslutningen omtalt i 8.2 N. RSS ønsket også at å bruke 
forutsetninger om fremtiden, i stedet for forutsetninger for fremtiden. 

 
8.8N: RSS bestemte at alternativ 1 for opplysninger om avviklet virksomhet 
skal benyttes i norsk regnskapsstandard, men at forslaget må omformuleres 
slik at det benyttes fullstendige setninger 

 
Kapittel 33 – Opplysninger om nærstående parter 
Innledningsvis ble det bemerket at dette var et område der det var behov for å 
ha mer brukerfokus enn det som har vært lagt til grunn i arbeidet ellers med 
norsk regnskapsstandard. RSS uttalte at man må ta hensyn til dette i 
høringsbrevet. 
 
RSS bestemte at det skal lages et punkt 33.1N, der det skal framgå at store 
foretak ikke omfattes. Det samme skal gjøres i kapitlet om aksjebasert 
avlønning og kapittel 8. Dette er et unntak fra RSS sin beslutning om at Norsk 
Regnskapsstandard skal være komplett når det gjelder noteopplysninger. 
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33.2N-b: RSS bestemte at teksten fra forskriften skal være del av norsk 
regnskapsstandard, som en følge av tidligere beslutninger om at den skal 
være “stand alone” i forhold til regnskapsloven. 
 
33.4N: RSS var enige i at denne bestemmelsen må utgå, som en følge av at 
man har erstattet punkt 33.2 i IFRS for SMEs med en egen norsk definisjonen 
av nærstående part. 
 
33.5N: RSS var ikke enige i å ta ut kravet om opplysninger om det 
overordnede morforetaket. Dette skal fremgå av punktet, da RSS mente det 
var en viktig opplysning som ikke bør være tyngende å gi. Dette kravet 
sammen med rskl. § 7-15, 3. ledd skal utgjøre nr. 33.5N i standarden.  
 
33.6N: I annet avsnitt ble språket i parentesen oppfattet som noe uheldig, og 
prosjektleder forsøker å endre dette. Det er ytelser til ansatte som er definert i 
kapittel 28, ikke ledende personer. 
 
33.7N-a: RSS besluttet at «som ikke er store foretak» skal tas ut av 
bestemmelsen. Når store foretak er utenfor virkeområdet, blir det underlig å 
snakke om foretak som ikke er store foretak. I tillegg skal det legges inn en 
fotnote som sier at det gjelder egne krav for store foretak.  
 
33.7N-b: Samme kommentar som for 33.7N-a. 
 
33.9: RSS var enig i prosjektleders forslag om å inkludere «vesentlige» i første 
setning. RSS var enige med prosjektleders vurderinger, slik at b) til d) inngår 
som del av norsk regnskapsstandard. I a) ønsket RSS direkte oversettelse, for 
best mulig samsvar med ordlyden i b). 
 
33.10N: RSS var enig i prosjektleders forslag om at bestemmelsen utgår som 
en forenkling.  
 
33.11N: RSS var enig i prosjektleders forslag om at bestemmelsen utgår da 
det ikke er hjemmel for å innføre fritaket. 
 
33.12 g: Liten skrivefeil må rettes, det samme gjelder i overskriften før pkt 
33.15N. 
 
 
Kapittel 9 – Konsernregnskap og morforetakets selskapsregnskap 
9.2N: RSS bestemte at all norsk særregulering flyttes ned til punkt 9.3, slik at 
punkt 9.2 ikke blir N-punkt. Reguleringen som flyttes til 9.3, skal også dels i to: 
Unntak fra plikt til å utarbeide konsernregnskap og konsolideringsutelatelse. 
 
9.4: RSS diskuterte bruken av begrepene “makt” og “bestemmende 
innflytelse”. Bruk av noe annet enn “makt” i den norske regnskapsstandarden 
synes å kreve mye omarbeidelse, og gjøres derfor ikke. 
 
9.5 eN: RSS bestemte seg for likevel å beholde punktet, siden det ikke er 
åpenbart at forholdet kan sies å være dekket av d). 
  
9.6: RSS mente at uttrykket «til enhver tid» ikke favnet betydningen av 
“currently exercisable”, og derfor ikke kan brukes. Prosjektleder kommer med 
nytt forslag.  
 
9.7: RSS diskuterte om det var behov for å videreføre regulering som vil 
muliggjøre uendret praksis for investeringsselskaper. Det ble hevdet at 
adgangen til unnlatt konsolidering av slike selskapers datterselskaper var mye 
brukt. Bestillingen fra Stiftelsesstyret med fokus på lave overgangskostnader 
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tilsier at N-punkt bør benyttes for å videreføre den norske løsningen. RSS 
oppfattet at det ville være arbeidskrevende å formulere unntaket på en presis 
måte, og at man ikke har den nødvendige tiden til å gjøre dette arbeidet før 
norsk regnskapsstandard skal sendes på høring.  
RSS besluttet at det skal tas opp i høringsbrevet at IFRS for SMEs som et 
utgangspunkt foreslås innført, hvilket innebærer at det ikke vil være noe eget 
unntak for konsolidering for investeringsselskaper (venture capital organisation 
/ risikokapitalorganisasjon). I høringsbrevet skal det markeres tydelig at det er 
et alternativ å videreføre dagens GRS, hvor RSS mener at det i så fall er 
behov for en noe nærmere avgrensning av unntakets omfang. RSS mener 
videre at det i så fall er behov for et notekrav om virkelig verdi på 
investeringene.  
 
9.8N: RSS støttet prosjektleders forslag om å stryke siste del av punktet, av 
forenklingshensyn. 
 
9.10: Ordet “smalt” byttes ut med ordet “avgrenset”. 
 
9.13: I første setning byttes ordet “foretaksenhet” ut med ordet “enhet.” 
 
9.18: Siden det ikke er krav om egen linje for omregningsdifferanser etter den 
norske balansen, oppfattet ikke RSS behandlingen i balansen som 
problematisk. RSS har allerede besluttet å innføres SME-løsningen for 
behandling av omregningsdifferanser ved avhending av datterselskaper, som 
sier at akkumulerte omregningsdifferanser ikke skal reklassifiseres i resultatet 
ved avhendingen. Det skal derfor ikke være noe krav om å holde rede på 
omregningsdifferansene for balanseformål. 
 
RSS oppfattet at bestemmelsen er uklar, og at det derfor er uklart hva som 
faktisk menes. Bestemmelsen er skrevet om i ED 2013, og RSS besluttet at 
man skulle forskuttere formuleringen i høringsutkastet fra IASB. Dette utgjør 
ingen realitetsendring.  
RSS diskuterte begrepet ”oppstillingen av totalresultatet”. Etter 
regnskapsloven finnes ikke denne oppstillingen. Heller ikke kapittel 5 definerer 
en slik oppstilling. Kapittel 5 sier at et foretak skal presentere totalresultatet i to 
oppstillinger (ikke én). I de tilfeller kapittel 5 snakker om oppstilling av 
totalresultatet, er det alltid som «separat oppstilling av totalresultatet», dog 
med ett unntak: tittelen på kapitlet er «oppstilling over totalresultat». På 
bakgrunn av dette skal det i nr. 9.8 benyttes «konsernets totalresultat».  

 
Opplysninger i konsernregnskap: RSS diskuterte om opplysningskravet knyttet 
til negative minoritetsinteresser fra NRS 17 burde videreføres. Det videreføres 
av forenklingssyn ikke.  
 
9.23(d)N: RSS besluttet at det skal stå «utgår» ved dette nummer, for å vise 
hvilke bestemmelser som er tatt ut av IFRS for SMEs. Forslag til (d)N, blir 
dermed (e)N osv. 
 
9.23 (g)N: RSS besluttet at alternativ formulering om proforma-opplysninger 
skal inngå i norsk regnskapsstandard. Beslutningen omtalt over i 8.2N må 
likevel hensyntas. Det ble også understreket at det er viktig å sørge for en 
logisk sammenheng mot fusjonskapitlet. 
 
9.26N: Entallsord må brukes i den norske oversettelsen («financial 
statements» - «det» og «dette») 
 
Framdrift 
RSS vil ikke klare målet om utsendelse på høring til 15. februar. Nytt mål er 
slutten av mars. Flere i RSS ønsket at fristen for utsendelse skulle flyttes til 
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sommeren 2014. Engasjementsavtalen til prosjektleder går ut i midten av 
mars. Det ble opplyst at KPMG neppe er villige til å forlenge prosjektleders 
engasjement, da han er tiltenkt andre oppgaver fra det tidspunkt 
engasjementet for NRS går ut. Ved en plan om ferdigstillelse i juni, vil siste del 
av jobben sannsynligvis måtte skje uten prosjektleder. Sistnevnte er lite 
ønskelig, og RSS forsøker derfor å bli ferdige til høringsutsendelse i slutten av 
mars. 
 
Følgende nye møter ble berammet: 
Onsdag 19. februar 
Onsdag 26. februar 
Onsdag 5. mars 
Onsdag 19. mars 
Torsdag 27. mars 
 
   
Kapittel 14 – Investeringer i tilknyttede foretak 
14.8 i(i): RSS mente at foreslått løsning om resultatføring av verdiøkning på 
tidligere eierandel ved overgang fra tilknyttet selskap til datterselskap, ikke vil 
være tillatt innenfor regnskapsloven (anskaffelseskost). Innenfor god 
regnskapsskikk fører man verdistigningen på tidligere eierandel mot 
egenkapitalen. RSS besluttet at formuleringen fra NRS 17 pkt. 6.2 (siste 
setning) skal benyttes, men slik at «egenkapital» erstattes med «andre 
inntekter og kostnader». Siden andre inntekter og kostnader er tatt inn i norsk 
regnskapsstandard, mente RSS at verdistigningen hører hjemme der. Andre 
inntekter og kostnader ble sagt å skulle inkludere alle endringer i 
egenkapitalen som ikke har bakgrunn i transaksjoner med eiere. Det er 
følgelig behov for å endre kapittel 5.  
 
Resirkulering av denne posten i andre inntekter og kostnader ble diskutert. I 
IFRS for SMEs er det kun sikring som må resirkuleres. Av forenklingsgrunner 
må ingenting ellers i andre inntekter og kostnader resirkuleres. RSS bestemte 
seg for å videreføre adgangen til resirkulering i NRS 17 pkt. 7.7. Denne må 
innarbeides i kapittel 9. 
 
RSS bestemte seg for å stryke reguleringen i punktet som vedrører overgang 
fra tilknyttet selskap til felleskontrollert virksomhet. God regnskapsskikk 
oppfattes ikke å regulere spørsmålet.  
 
14.4/14.5: Overskriften til punkt 14.4 er “Måling – valg av 
regnskapsprinsipper.” Denne passer ikke helt, da det kun er i 
konsernregnskapet den regnskapspliktige har et valg mellom metoder. 
Overskriften til punkt 14.5 er “Anskaffelseskostmodellen”. Da bør dette punktet 
kun forklare hva denne modellen innebærer, siden nr. 14.4 allerede beskriver 
når de forskjellige metodene kan benyttes. 
 
14.6: RSS mente at her kunne det ikke stå «skal», men at det må stå “kan”, jf 
den tidligere diskusjonen av tilsvarende problemstilling i kapittel 23. Punktet 
må derfor N-merkes. Ordet “mottatt” ble også oppfattet som problematisk, i og 
med at norsk regnskapsstandard viderefører løsningen fra god regnskapsskikk 
med mulig inntektsføring allerede på avsetningstidspunktet. Som en følge av 
dette strykes ordet “mottatt”, slik at bestemmelsen ikke sier noe om 
periodisering. Dette reguleres i kapittel 23. RSS diskuterte også om «andre 
utdelinger» skulle strykes. Dette ble gjort i kapittel 23, og RSS besluttet at 
andre utdelinger skal tas ut. Det må gjøres likt i kapittel 14 og 23. 
 
14.8 (f) og (f)N: RSS var enig i prosjektleders vurdering av at disse to 
bestemmelsene oppfattes som delvis overlappende. På bakgrunn av dette 
besluttet RSS å videreføre formuleringen fra NRS (F) Investering i tilknyttet 
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selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet pkt. 3.8, siden IFRS for 
SMEs vurderes å være strengere enn NRS (F).  
 

 14.11N: RSS ønsket at denne bestemmelsen skulle beskrive direkte hvilke 
eiendeler den regulerer presentasjonen av, og ikke via de som «ikke kommer 
inn under 14.4N-c». 

 
14.12 (b): RSS var enig i prosjektleders forslag om at notekravet utgår. I 
oppstillingsplanen har vi en egen linje som heter «investeringer i tilknyttet 
selskap». Videre indikerer opplæringsmaterialet til IASB at opplysningene skal 
gis samlet.  
 
14.12 (c): RSS besluttet at (c) utgår. Begrunnelsen for dette er at det er en 
forenkling, samt at vi ikke har dette notekravet i dag. Videre er det slik at 
børskurser i de aller fleste tilfeller vil være lett tilgjengelig for de som måtte 
være interessert i slike opplysninger. 
 
14.13N: RSS var enig i prosjektleders forslag om at dette notekravet utgår, da 
dette ikke er et notekrav etter dagens GRS. I oppstillingsplanene er det en 
egen linje som heter «inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet 
selskap». 
 
14.14N: Siden rskl. § 7-16 er innarbeidet i kapittel 14 er første notekrav i nr. 
14.14N innarbeidet.  
 
Når det gjelder avviklet virksomhet har RSS besluttet at dette skal reguleres 
samlet ett sted i Norsk Regnskapsstandard, nemlig i kapittel 8. 
 
Øvrige notekrav i dagens GRS: Prosjektleder hadde synliggjort notekravene 
fra dagens NRS (F), som ikke var innarbeidet i Norsk Regnskapsstandard, i 
sakspapirene.  Som en forenkling besluttet RSS at ingen av disse skulle 
videreføres. 

 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove og Erik Løkken Østli 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 24. februar 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. februar 2014 kl. 12:00 – 16:00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Hanne Opsahl (til kl. 

14.00), Reidar Jensen, Kjell Ove Røsok (til kl. 15.30) og Odd Egil 
Kanestrøm 

 
Forfall:  Hans Robert Schwencke, Kirsten Jacobsen, Signe Moen, og 

Oddbjørn Skaare. 
 
Dessuten møte: Erik Løkken Østli 
 
   
     
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
   

Kapittel 3 – Presentasjon av finansregnskap 
 
Finansregnskap: Bruken av begrepet finansregnskap ble diskutert. I den 
oversatte teksten brukes som oftest «finansregnskap». Noen ganger er også 
«financial statements» oversatt til «finansregnskapene». Ved endringer som er 
foretatt i den oversatte teksten benyttes som oftest «et finansregnskap». 
Bruken av begrepet må være konsistent i ny Norsk Regnskapsstandard. RSS 
besluttet å benytte «et finansregnskap», samt «finansregnskapet» der hvor 
dette er aktuelt. 
 
3.2N: RSS var enig i at denne bestemmelsen kan stå uten endring, som følge 
av beslutningen som er fattet vedrørende kapittel 2. Kapittel 2 har endret navn, 
dette må oppdateres i nr. 3.2N. RSS var også enig i at rskl. § 7-1 fjerde ledd 
var tatt inn som en henvisning. 
 
3.3N: Bestemmelsen var oppdatert som følge av endringer i kapittel 8. 
«Regnskapsloven og god regnskapsskikk» var innarbeidet i første setning, 
men ikke i andre setning. Spørsmålet var derfor om vi snakker om to 
forskjellige ting. Grunnen til at andre setning ikke inneholder samme 
formulering som første setning er på grunn av at man ikke får noen til å 
bekrefte at man ikke avlegger et regnskap som ikke er i samsvar med loven. 
RSS besluttet at andre setning strykes. Et foretak må følge loven. På den 
annen side er det ikke pålagt å følge regnskapsstandarden. 
 
Opplysninger: RSS har besluttet at «vesentlighetsvurderingen» for noter skal 
innarbeides èn gang i hvert kapittel – i overskriften «opplysninger». Dette 
passer ikke bra i kapittel 3 siden kapitlet inneholder flere bestemmelser om 
opplysninger – fordelt utover hele kapitlet. Når det gjelde fravik for å gi et 
rettvisende bilde var RSS enig i at «vesentlighetsvurderingen» ikke var 
innarbeidet i disse bestemmelsene siden dette er svært sjelden aktuelt i 
praksis, og i de tilfellene det vil være aktuelt så er det vesentlig. 
 
I nr. 3.10N, 3.12N og 3.20N er «vesentlighetsvurderingen» innarbeidet direkte 
i bestemmelsen. Dette ble oppfattet som lite brukervennlig og kan være egnet 
til å forvirre. RSS besluttet derfor å legge inn formuleringen i en fotnote til 
overskriften «etterlevelse av Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard». 
På grunn av strukturen i kapittel 3 må denne fotnoten formuleres annerledes 
enn den vanlige formuleringen.   
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3.5 (b)N: RSS var enig i at formuleringen «regnskapsloven og god 
regnskapsskikk» var innarbeidet i bestemmelsen. 
 
3.5 (c)N: RSS besluttet å ta inn igjen «i rskl. § 3-2a, første ledd» i andre 
kulepunkt. RSS besluttet at (c)N kan stå uten endring, selv om SME kan 
oppfattes som mer krevende enn rskl. Begrunnelse for dette er at dette 
uansett er svært lite aktuelt i praksis. 
 
3.6: Som for 3.5 (c)N. La stå siden det er lite aktuelt i praksis. 
 
3.9: Opplysningskravene som fremkommer av denne bestemmelsen ligner 
mye på det vi i dag kjenner fra bestemmelsen i rskl. § 3-3a om årsberetningen. 
Dog er det slik at årsberetningen og årsregnskapet er to separate dokumenter 
som skal kunne leses hver for seg. Det er derfor krav om å inkludere 
opplysninger om fortsatt drift både i årsregnskapet og årsberetningen.  
 
Vi har ikke noe spesifikt notekrav i dagens GRS. Imidlertid står det i NRS 8 (i 
fet skrift) at «Små foretak kan dekke kravet til nærmere redegjørelse gjennom 
henvisning til omtalen i årsberetningen». 

 
Som følge av dette må det gjelde noe annet for øvrige foretak. Hvor mye mer 
og hva fremkommer ikke, men det må innebære at det er et opplysningskrav 
for foretak som ikke er små. Dette vil bli dekket ved at IFRS for SMEs 
innføres.  RSS besluttet derfor at nr. 3.9 innføres i ny Norsk 
Regnskapsstandard uten endring. 
 
3.14; RSS mente det er OK at siste del av denne bestemmelsen blir stående 
uten endring. Det ble stilt spørsmålstegn ved formuleringen «for alle 
beløp…skal foretaket gi..» Er det riktig å bruke alle? Vurderingen var at det 
ikke kan utelukkes, men at man ikke hadde noen eksempler. RSS besluttet å 
innarbeide forbeholdet som ligger i SME-teksten. 
 
3.17: Det ble stilt spørsmålstegn ved bruken av begrepet «fullstendig 
finansregnskap». I Norge har vi ett regnskap, slik at det er merkelig å bruke 
«fullstendig finansregnskap». RSS besluttet å slette «fullstendig». Videre ble 
det besluttet at den opprinnelige nummereringen i IFRS for SMEs skal 
beholdes. Resultatregnskapet skal omtales i (b) (i) og separat oppstilling av 
totalresultat i (b) (ii). 
 
3.24N: RSS var enig i at denne bestemmelsen utgår. 
 
3.25N: RSS var enig i at denne bestemmelsen utgår. 
 
Kapittel 4 – Balanse 
 
4.2N: RSS ønsket at det ble lagt inn en fotnote som sier at presentasjon etter 
likviditet er et tillatt alternativ. Slik nr. 4.2N lyder nå, så står det at et foretak 
skal oppstillingsplanen i nr. 4.2. 
 
4.3N-a: RSS besluttet å gå for alternativ 1 – regnskapslovens formulering 
 
4.3N-b: RSS var enig i bestemmelsen 
 
4.5 (a): Det ble stilt spørsmål om RSS ønsket en alternativ formulering da 
SME ble oppfattet som litt tungt tilgjengelig, særlig sammenhold med bokstav 
(c). I tillegg til at rskl. bruker «hensikt» som begrep. RSS besluttet å beholde 
SME-oversettelsen. Noe kan forsvinne ved å bruke den alternative 
formuleringen – eks. en fordring med forfall utover 12 måneder. 
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4.5 (c) og 4.5N. I forbindelse med disse bestemmelsene ble det stilt spørsmål 
om hva man gjør med et driftsmiddel som skal selges? Dersom (c) følges skal 
dette omklassifiseres til et omløpsmiddel.  Det et også mulig å tolke et 
anleggsmiddel inn i nr. 4.5N. Praksis har vært å beholde et driftsmiddel som et 
anleggsmiddel selv om det skal selges – dette er ikke endret hensikt. Ønsker 
RSS å beholde (c) og 4.5N slik at det åpnes for omklassifisering? 
Regnskapsprodusentene hadde innvendinger mot dette. Nr. 4.5N er primært 
tiltenkt fordringer utenfor varekretsløpet, men kan altså tolkes til også å 
omfatte driftsmidler. RSS besluttet at (c) utgår og at nr. 4.5N skal 
omformuleres slik at den omhandler fordringer som forfaller innen 12 måneder 
regnet fra balansedagen eller fra transaksjonstidspunktet. Videre skal rskl. § 5-
1, 3 ledd innarbeides. RSS mente at det kanskje var mulig å hente 
formuleringer fra NRS 8. 
 
På bakgrunn av beslutning vedrørende nr. 4.7 besluttet RSS at nr. 4.5N – 
omformulert- skal flyttes opp til (c). 
 
4.7 (c) og 4.7N: RSS kommenterte at (c) blir tatt hånd om gjennom nr. 4.8N – 
klassifisering av første års avdrag, men at nr. 4.7N gir samme løsning (men 
også andre uønskede løsninger). Nr. 4.7N ser helt bort fra covenants og man 
får forskjellig løsning etter denne bestemmelsen og kapittel 32. Det er ikke 
behov for omklassifisering dersom nr. 4.7N benyttes.  RSS besluttet at (d) skal 
tas ut av nr. 4.7N og at nr. 4.8N skal innarbeides i nr. 4.7N. Videre ble det 
besluttet at formuleringen som er tatt inn i kapittel 32 (32.7 (c)N – om brudd på 
lånevilkår – skal legges inn i kapittel 4. I kapittel 32 skal det henvises til 
kapittel. Omformulert nr. 4.7N skal flyttes opp til (c). Det mangler noe i siste 
setning i nr. 32.7 (c)N, som dermed må omformuleres. 
 
Nr. 4.12N: RSS besluttet at noteopplysningene om aksjekapital skal flyttes til 
kapittel 22. Men at det i nr. 4.12N skal si noe ala «et foretak med aksjekapital 
skal gi opplysninger som følge av kapittel 22». 
 
Angående nummerering av bestemmelser: RSS mente at der hvor temaet er 
likt det som er i SME, så skal våre notekrav inngå uten at disse merkes med 
«erstattet». Videre skal det i kapittel 4 skrives 4.11-4.14 «utgår». Nr. 4.11 N 
skal inneholde notekravet som er foreslått i nr. 4.15N. 
 
Opplysninger: «Vesentlighetsvurderingen» må innarbeides i overskriften. 

 
 

 Kapittel 5 – Totalresultatet 
 
5.1N: I denne bestemmelsen er fotnoten unødvendig siden samme innhold 
kommer i nr. 5.2. 
 
5.2N: RSS ønsket en omformulering av denne bestemmelsen ved at andre 
setning skal starte med «en separat oppstilling» - noe ala «Opplysningene i en 
separat oppstilling av totalresultatet kan i stedet gis i en egenkapitalnote ihht 
3.17N-b». RSS ønsket ikke at andre inntekter og kostnader ble omtalt i nr. 5.2 
siden dette begrepet ikke er introdusert tidligere i kapitlet. 
 
5.4N: RSS hadde kommentarer til fotnote 2 og formuleringen «slik de 
defineres i nr. 2.25 (a)». Dette er ikke slik de defineres, men er eksempler 
dersom det er en hovedaktivitet i foretaket. RSS ønsket derfor en 
omformulering – noe ala «som omtalt i nr. 2.25 kan omfatte». 
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5.5N-a: RSS hadde kommentarer til formuleringen «skal som et minstekrav 
inneholder poster…». RSS ønsket at denne ble omformulert – noe ala «videre 
inneholder følgende poster». 
 
5.5N-a (b): RSS var enig i formuleringen av (iv), samt innarbeidelsen av 
henvisninger i punktene (i) – (iv). 
 
5.5N-a (c): Det ble stilt spørsmål om RSS ønsket å innføre denne 
bestemmelsen, da det kunne oppfattes som en vesentlig endring for 
investeringsselskaper. RSS vurderte at dette likevel ikke vil utgjøre en 
vesentlig endring. Det er slik at vi naturligvis må ha inn OCI når vi har innført 
dette. Det er snakk om andre inntekter og kostnader ved bruk av ek-metoden 
eller bruttometoden. 
 
5.5N-a (d): RSS besluttet at «der denne linjen merkes årsresultat» tas ut. 
 
Overskriften «Krav som gjelder for begge oppstillinger»: RSS besluttet at 
denne må flyttes over nr. 5.6, siden denne bestemmelsen gjelder begge 
oppstillinger. 
 
5.9N-a: RSS besluttet å gå for alternativ 1– regnskapslovens formulering. Det 
ble også stilt spørsmål om RSS ønsket å videreføre omtale av særskilte poster 
fra NRS 5. RSS ønsket ikke å videreføre dette. Det er mange andre områder 
hvor nyttig veiledning ikke er videreført, og dette ble ikke oppfattet som viktig 
nok til å skulle videreføres. 
 
5.9N-b: RSS besluttet å gå for alternativ 1. 
 
5.10N: Det ble stilt spørsmål til RSS om omtalen av ekstraordinære poster 
skal ekskluderes fra ny Norsk Regnskapsstandard. Ved at oppstillingsplanene 
gjelder, så er det fare for å gjeninnføre åpningen for at noe kan klassifiseres 
som ekstraordinært.  RSS ønsket ikke å åpen for dette, og besluttet at nr. 5.10 
skal innarbeides i standarden, dog noe omformulert. 
 
Vesentlighetsvurderingen angående noter: RSS har tidligere besluttet at 
vesentlighetsvurderingen skal innarbeides i overskriften «opplysninger». Det 
ble fremmet to forslag, ett basert på rskl. § 7-1, 2 ledd og ett basert på rskl. § 
7-1 3 ledd. RSS ønsket å gå for alternativ 1 som er basert på 7-1 3 ledd – som 
vil utgjøre «taket» for noteopplysninger. Alt som er over «taket» kan utelates. 
 
Kapittel 18 – Andre immaterielle eiendeler enn goodwill 
 
Forholdet til sammenstillingsprinsippet: RSS mente at eiendeler som følger av 
anvendelse av sammenstillingsprinsippet er tilstrekkelig dekket av kapittel 2. 
 
18.4 (c)N: RSS har indikasjoner på at det er en praksis for å tolke rskl. § 5-6 
dithen at det kun er kostnader som er påløpt internt i foretaket som er omfattet 
av regelen. Dersom et prosjekt i egen regi består av interne og eksterne 
kostnader, så er det kun de interne som kostnadsføres. Som en følge av dette 
ønsket RSS at bokstav (c) endres for å utdype loven. Dette skal gjøres ved å 
innarbeide egen regi i bestemmelsen. 
 
18.6: Det var enkelte språklige kommentarer til denne bestemmelsen. «flyten» 
erstattes med «strømmen». «større» erstattes med «størst». 
 
18.8: RSS var enig i de endringer som var foretatt i bestemmelsen. 
 
18.11: RSS var enig i at denne bestemmelsen kan stå uten endring. 
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18.12N: Regnskapsføring av immaterielle eiendeler som mottas som et 
offentlig tilskudd er uregulert i dagens GRS. En innføring av en slik regulering 
ble vurdert å kunne ha utilsiktede konsekvenser. Av den grunn besluttet RSS 
at denne bestemmelsen skal utgå. 
 
18.15N: RSS besluttet at «internt utviklet goodwill» skal innarbeides i denne 
bestemmelsen.  Dette medfører at setning nummer 2 må skrives om. 
Nummereringen skal også endres. 18.15 utgår og 18.15N skal inneholde den 
norske bestemmelsen. Til slutt ble formuleringen «påløpt internt» kommentert, 
og RSS ønsket at denne ble erstattet med noe ala «utgifter til intern utvikling 
av immaterielle eiendeler». 
 
18.16N: Det ser ut til at det mangler noe i siste setning. RSS ønsket at 
prosjektleder følger opp dette. 
 
18.24: Formuleringen «siste årlige balansedag» må endres. 
 
Opplysninger: Som nevnt ovenfor. RSS besluttet å gå for alternativ 1. 

 
  18.27 (d)N RSS var enig i at dette notekravet utgår. 
 
  18.27 (e) (iii)N RSS var enig i at dette notekravet utgår. 
 
  18.28: RSS var enig i at disse notekravene utgår – forenklingshensynet. 
 

 Kapittel 11 – Alminnelige finansielle instrumenter 
 
11.13 – eksemplene: RSS besluttet å gå for fotnote til eksempel 1 for hhv. 
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 
 
11.24N: Det ble oppfattet som litt underlig å beskrive at det finnes vilkår, uten 
å beskrive disse nærmere. RSS besluttet at nr. 11.24N skal innarbeides som 
en fotnote til (a), dog omformulert. Som tidligere ble det kommentert at 
porteføljeprinsippet ikke kan utelukkes, jf. rskl. § 7-2. 

 
 

Kapittel 11 – Alminnelige finansielle instrumenter – opplysninger 
 
RSS var enig i forslaget om at NRS 18.22 ikke videreføres, og at dette var 
tilstrekkelig dekket av nr. 11.40. 
 
11.39N: RSS var enig i at dette notekravet utgår. 
 
11.40: RSS besluttet at dette notekravet skal lyde som opprinnelig, og at 
porteføljevurderingen innarbeides i det eget nr. 11.40N. 
 
11.41N: Nummeringen må endres slik at det står 11.41 utgår. For øvrig var 
RSS enig i de vurderinger som var gjort. SME-kravet utgår av 
forenklingshensyn og at rskl. gir tilstrekkelig informasjon. 
 
11.42N: RSS besluttet at eksemplet i denne bestemmelsen ble tatt ut. Ønsket 
ikke at dette kan tolkes som mer spesifikt enn dagens krav. Tas ut av 
forenklingshensyn. RSS var for øvrig enig i de tilpasninger som var gjort i 
bestemmelsen. 
 
11.44N-b: RSS var enig i de tilpasninger til rskl. som var gjort. 
 
11.47: RSS besluttet at «langsiktige» ble tatt ut av bestemmelsen, da man ved 
å ha det med ekskluderer kassekreditten. RSS ønsket at det ble innført som 
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en notekrav selv om det ikke følger av dagens GRS. RSS ønsker å være 
tydelig på at dette skal være et notekrav, noe man ikke har vært tidligere. 
 
11.49N: RSS besluttet at notekravet om å opplyse om dersom forbigående art 
i rskl er benyttet. Tidligere har RSS sagt at dette er en tom mengde i kapittel 
11 og ønsker derfor ikke et notekrav. 
 
Kapittel 12 – Andre finansielle instrumenter 
 
12.3 (d) og (f): RSS var enig i de endringer som var gjort i disse 
bestemmelsene 
 
12.6: RSS besluttet at nr. 12.6 kan stå.  Det er vilkår at du er en part i en 
avtale, men ikke et krav om at alle kontrakter skal regnskapsføres. Altså en 
ikke-uttømmende bestemmelse. 
 
Sikringsbokføring: RSS besluttet at IAS 39-alternativet skal utgå. De IFRS-
rapporterende foretakene kan benytte forenklet IFRS. Muligheten i IAS 39 til å 
regnskapsføres flere sikringsrelasjoner enn dagens GRS ble ikke oppfattet 
som viktig. Etter GRS er det kun økonomisk sikring som kan sikringsbokføres, 
men dette er ikke et vilkår etter IAS 39. 
 
Opplysninger: RSS hadde ingen kommentarer til de endringer, tilpasninger og 
vurderinger som var gjort i kapittel 12. 
 
Kapittel 22 – Forpliktelser og egenkapital 
 
22.8N: RSS hadde kommentarer til formuleringen «Dette gjelder likevel ikke 
dersom transaksjonen er gjenstand for kontinuitetsgjennomskjæring». For det 
første er ikke dette en transaksjon og for det andre er det uheldig å benytte 
begrepet. Elisabet sender forslag til prosjektleder. 
 

 
Protokoll ved 
Erik Løkken Østli 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 10. mars 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 05. mars 2014 kl. 12:00 – 16:00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Reidar Jensen, Kjell Ove Røsok, Kirsten Jacobsen (til kl 13), 
Signe Moen, og Oddbjørn Skaare 

 
Forfall:  Odd Egil Kanestrøm og Hanne Opsahl. 
 
Dessuten møte: Thomas Yul Hanssen, Erik Løkken Østli og Britt Torunn Hove. 
 
   
     
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
   

 
Kapittel 32 – Hendelser etter balansedagen 
 
32.2: RSS støttet den endrede fotnoten. 
 
32.5 a): RSS hadde ikke innvendinger til den språklige justeringen av 
bestemmelsen. 
 
32.7 c)N: RSS var enige i at den foreslåtte fotnoten som henviser til kapittel 4 
skulle tas inn, men med noen mindre omformuleringer. Denne fotnoten hører 
mer hjemme under overskriften Hendelser etter balansedagen som det skal 
tas hensyn til. 
 
32.8N: Et flertall i RSS støttet foreslått formulering, som avviker fra den nylig 
vedtatte NRS 3.  
 
32.10N: Noten flyttes til kapittel 4. 
 
32.11 k) N: RSS var enige i at bestemmelsen måtte endres for å samsvare 
med 32.8N.  
 
 
Kapittel 22 – Forpliktelser og egenkapital 
 
22.3: RSS diskuterte bruken av begrepet «resultat», og kom til at det omfatter 
mer enn det som inngår i «årsresultat» etter regnskapsloven § 6-1. Det er 
følgelig ikke behov for å endre punktet. 
 
22.5b): Det ble påpekt at bestemmelsen vil gjøre at egenkapital i selskaper 
med skjevdelt resultat, som for eksempel revisjonsfirmaer, vil bli gjeld. Det skal 
gjøres oppmerksom på dette i høringsbrevet. Bestemmelsen innebærer 
samme løsning som IFRS, men dette har ikke vært regulert tidligere. Praksis 
er trolig ikke i samsvar med nr. 22.5 (b). 
 
22.6: Coop har hatt møte med BDO der de begrunnet hvorfor de ikke ønsker 
at denne bestemmelsen skal være del av norsk regnskapsstandard. COOP sin 
vurdering er at det er en entydig praksis i dag for å behandle 
medlemsinnskudd i samvirkeforetak som egenkapital, og at fokuset til NRS 
ved utarbeidelse av norsk regnskapsstandard har vært forenkling og reduserte 
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overgangskostnader. Nr. 22.6 samsvarer ikke så godt med dette. Videre 
mener de at nr. 22.6 er i strid med hovedregelen i samvirkeloven – selv om det 
ikke kan henvises til en eksakt bestemmelse. Det ligger som en forutsetning 
for loven. De skal også oversende notat til NRS. RSS avventer dette notatet 
før det tas stilling til om det er behov for en annen regulering enn den 
foreslåtte.  
 
22.8N: RSS støttet bestemmelsen, men besluttet at den skal omformuleres. 
Den skal lyde slik: «Dersom det ikke er en regnskapsmessig transaksjon skjer 
målingen til regnskapsmessig kontinuitet». 
 
22.17: Fotnote 7 ble ansett som overflødig og tas ut. 
 
22.18N: Et flertall i RSS vedtok at bestemmelsen skal stå som foreslått, og 
ønsker at NRS 8 skal endres til samme løsning. Noen ga uttrykk for at de 
synes løsningen med måling av forpliktelsen til balanseført verdi er rar. 
 
22.19N: Enkelte mente at det ikke var behov for å videreføre den norske 
løsningen med beregning av goodwill ved nye kjøp, men RSS omgjorde ikke 
sin tidligere beslutning om at denne delen av norsk regulering skal 
videreføres. Det ble forslått en språklig justering som setter fokus på at det 
dreier seg om ny goodwill knyttet til den sist anskaffede eierandelen. 
 
 
Kapittel 28 – Ytelser til ansatte 
 
I forbindelse med gjennomgangen av kapitlet den 22. januar, bestemte RSS at 
veiledningen i dagens vedlegg 1 til NRS 6 skal inngå i veiledning, og ikke som 
vedlegg til kapittel 28 i norsk regnskapsstandard. Dette må reflekteres i fotnote 
16. 
 
I ett av de to neste møtene vil RSS diskutere veiledning til norsk 
regnskapsstandard generelt. Det ble bemerket at man fint kunne ha veiledning 
på det vanskelige pensjonsområdet, uten at det trenger å bety noe for 
veiledningsdiskusjonen for øvrig. 
 
Endringene gjennomført i matrisen etter forrige møte 22. januar ble ikke 
gjennomgått, det ble fokusert på de foreslåtte noteopplysningene. RSS hadde 
ikke innvendinger til notene foreslått for kortsiktige ytelser til ansatte, andre 
langsiktige ytelser til ansatte og sluttlønnsordninger. Forslaget til noter for 
pensjonsytelser syntes RSS var for omfattende. RSS bestemte at det ikke skal 
være krav om å opplyse om sammensetningen av pensjonsmidler (28.41 h), 
og at 28.41 e og f skal slås sammen til en bestemmelse som kanskje heller 
ikke behøver å inneholde samme linjer som disse bestemmelsene. Kjell Ove 
Røsok utarbeider forslag til sistnevnte. I tillegg ville RSS at det skal tas inn en 
bestemmelse i kapittel 28 som sier at det skal opplyses om 
pensjonskostnaden som en del av spesifikasjonen av lønnskostnader, jf 
regnskapsloven § 7-11. Opplysningskravet vil omfatte den delen av 
pensjonskostnaden som ikke føres som andre inntekter og kostnader eller 
som finanspost. 
 
 
Kapittel 29 – Resultatskatt 
 
29.2: RSS støttet prosjektleders forslag om at begrepet «resultatskatt» ikke 
brukes i de to linjene der periodeskatt og utsatt skatt forklares. 
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29.9: RSS besluttet å benytte «skattemessige verdiene» i stedet for 
«beløpene som tilskrives de samme eiendelene og forpliktelsene av 
skattemyndighetene».  
 
29.13: RSS besluttet at «at» erstattes med «når» i første setning. 
 
29.15 (e): Det tas inn en fotnote med samme innhold som fotnote 3 på det 
punktet som dekker øvrige aksjer (rettledningen er ikke bare aktuell for 
datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet).  
 
29.16N: RSS ønsket et forkortet alternativ 2 i norsk regnskapsstandard. 
Følgende tas ut: «og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker 
regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig resultat (skattemessig 
underskudd)». 
 
29.17AN: Det skal i punktet henvises til 29.16N. 

   
Fotnote 8: 
RSS besluttet at fotnoten skal forkortes, slik at den kun omhandler skatt. RSS 
vil bare ha første linje om mottatt konsernbidrag, pluss en linje til om 
skatteeffekten av avgitt konsernbidrag (transaksjoner mellom mor og datter). 
 
Det skal spørre i høringsbrevet om høringsinstansene ser behov for regulering 
for øvrig av konsernbidrag. 
 
29.27: Det ble stilt spørsmål ved om utgift burde brukes i stedet for kostnad. 
RSS ble enige om å ikke bruke noen av begrepene, kun skatt. 
 
29.29: RSS støttet forslaget til formulering av bestemmelsen.  
 
Noter: 
RSS støttet forslaget til noteopplysninger, inkludert at 29.31 h) tas ut. 
 
Kapittel 34 – Spesialiserte aktiviteter 
 
34.1: Bestemmelsen må endres, som følge av at man i norsk 
regnskapsstandard har tatt ut alt om landbruk fra kapitlet i IFRS for SMEs. 
 
Tjenesteutsettingsordninger 
 
Reidar Jensen var ikke enig i det forslaget som forelå, men kunne ikke 
umiddelbart sette fingeren på hva konkret som etter hans syn måtte endres. 
RSS oppfattet dette som et lite viktig område i norsk regnskapsstandard, og 
det brukes ikke mer ressurser på kapitlet før utsendelse av høringsutkastet.  
 
34.14: Tar ut «som er mottatt eller skal mottas». 
 
34.15: Tar ut «som er mottatt eller skal mottas». 
 
Kapittel 35 – Overgangsbestemmelser 
RSS mente at oversikten som var utarbeidet til møtet var et godt grunnlag for 
utarbeidelse av konkrete overgangsbestemmelser. Utgangspunktet skal være 
at det ikke er behov for sammenligningstall, men at IB omarbeides. Unntak fra 
dette diskutert i møte var skatt ved oppkjøp vurdert til nåverdi. Utkast til 
konkret formulering av overgangsbestemmelser skal foreligge til neste møte.  
  
 

 
Protokoll ved 
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Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. mars 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. mars 2014 kl. 12:00 – 16:30  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Reidar Jensen, Kjell Ove Røsok, Kirsten Jacobsen, Odd Egil 
Kanestrøm, Signe Moen og Oddbjørn Skaare 

 
Forfall:  Hanne Opsahl. 
 
Dessuten møte: Harald Brandsås, Erik Løkken Østli og Britt Torunn Hove. 
 
   
     
Sak 1:  Norsk Regnskapsstandard 
   
  Kapittel 29 – Resultatskatt 
I nr. 29.32 står det blant annet følgende: Et foretak skal opplyse om følgende 
separat: (d) for hver type midlertidig forskjell og for hver type framførbare 
skattemessige underskudd og framførbare skattefradrag: (i) beløpet for forpliktelser 
ved utsatt skatt og eiendeler ved utsatt skatt på balansedagen 
 
Det vil si at det for hver type midlertidig forskjell (eks: fordringer, varer, PPE) skal 
balanseført utsatt skatt opplyses, ikke den midlertidige forskjellen. 
Opplæringsmaterialet inneholder følgende eksempel: 
 

 
 
I dagens NRS (F) står det: «Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd 
til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte fordeler spesifisert på typer 
av midlertidige forskjeller». I forbindelse med noteprosjektet ble det vurdert at dette 
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notekravet er i samsvar med nr. 29.32 (d) (i). Sett ut fra ordlyden i notekravene er 
denne vurderingen fremdeles den samme. «Skatteeffekten av midlertidige 
forskjeller» er den utsatte skatten, og det er krav om å gi opplysninger om denne for 
hver type midlertidig forskjell etter NRS (F).  
 
Praksis i Norge er å opplyse om de midlertidige forskjellene også, i tillegg til 
skatteeffekten av dem. Det var stilt spørsmål ved om dette er noe som medfører at 
kapittel 29 bør endres. 
 
RSS så ikke noe behov for å endre 29.32. Det er tillatt å gi mer opplysninger enn det 
standarden krever. 
 

 
Notekrav – brudd lånebetingelser 

RSS diskuterte de ulike alternativene for å få til et bedre samspill mellom 11.47 og 4.13N. 
RSS bestemte seg for et justert alternativ 3 fra notatet om temaet. Dette innebærer at 11.47 
står uendret, mens 4.13N skal kreve begrunnelse for at brudd på lånebetingelser for et 
langsiktig lån ikke har medført reklassifisering til kortsiktig gjeld. Eneste begrunnelse er at 
man har fått en waiver. For å tydeliggjøre dette, skal det henvises til 11.47 c. 

 
 
Kapittel 28 – Ytelser til ansatte 

Forslaget til justerte noteopplysninger i 28.41 ble godkjent. Ytterligere forenklinger ble 
diskutert. Som en følge av dette, tas første setning under opplistingen i (k) ut. Den er 
overflødig, siden det i norsk regnskapsstandard angis særskilt når det må gis 
sammenligningsinformasjon i noter. 
 
Forslaget til ny spesifikasjonsbestemmelse i 28.45N ble godkjent, etter at ordet 
«folketrygdavgift» fra regnskapsloven § 7-11a erstattes med ordet «arbeidsgiveravgift» som 
er benyttet i kapittel 28. 

 
Kapittel 35 – Overgangsbestemmelser 

35.1: RSS ville at det skulle settes punktum etter regnskapsstandard. Dette innebærer at det 
dekker all førstegangsbruk av standarden, uansett hvilket annet regnskapsrammeverk man 
har benyttet tidligere. Det følger av senere punkter at du kan være førstegangsbruker flere 
ganger. Overgangsreglene blir ikke skreddersydd for annet enn overgang fra gammel god 
regnskapsskikk for øvrige foretak til norsk regnskapsstandard. 
 
35.1N: Bestemmelsen justeres noe, for å få klart fram at man sier noe om overgang fra 
regler for små foretak til regler for øvrige foretak. 
 
35.4N: RSS kom til at punktet ikke var et N-punkt. I tillegg ønsket RSS at siste setning ble 
omformulert – «et foretaks første slike finansregnskap» er ikke helt treffende. 
 
35.7N: RSS bestemte seg for denne formuleringen: «Det er et tillatt alternativ å sette 
overgangstidspunktet til begynnelsen av den rapporteringsperioden foretaket anvender 
denne standarden for første gang. Det følger av dette at sammenligningstallene ikke 
omarbeides.» 
 
35.8: RSS bestemte seg for at ordet «rammeverk» skulle byttes ut med «løsninger».1 
 
35.9: RSS bestemte seg for at ordet «rammeverk» skulle byttes ut med ordet «løsninger».1 
 

                                            
1 Prosjektleder har etterpå foreslått endret ordlyd i bestemmelsen, som en følge av at bruk av ordet 
løsninger ble vanskelig. 
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39.9 (c): RSS var enig med prosjektleders vurdering av at det ikke er nødvendig med et eget 
overgangspunkt knyttet til dekomponering, dette inngår i dette punktet om 
regnskapsestimater. Det samme gjelder avsetning for forpliktelser. 
 
35.9 (d): Tas heller inn i 35.10. Det samme gjelder (e). Dette innebærer at det blir adgang til 
retrospektiv endring av regnskapsføringen av avviklet virksomhet og ikke-kontrollerende 
eierinteresser. 
 
35.10 (a): RSS bestemte at ordet «etterfølgende» skal brukes i stedet for ordet «tidligere». 
 
35.10(b)N: RSS bestemte seg for at det skal framgå hva som skal gjøres, dersom man ikke 
velger retrospektiv endring av regnskapsføringen for aksjeverdibaserte 
betalingstransaksjoner. Tidligere løsning kan videreføres (underforstått, har den vært 
akseptert tidligere, kan den også aksepteres i overgangsperioden). Formuleringen skal lyde 
noe ala «for avtaler som er inngått før overgangstidspunktet kan foretaket anvende tidligere 
regnskapsmessig løsning» 
 
35.10(e)N : RSS kom til at man ikke trengte denne bestemmelsen. 
 
35.10(j)N : Signe Moen  følger opp om det er behov for denne bestemmelsen.  
 
35.10(k)N : «i stedet for» skal brukes i stedet for «snarere». 
 
35.10(n)N: RSS bestemte at første setning var tilstrekkelig. Bestemmelsen er bare aktuell for 
foretak som har benyttet seg av adgangen til bruk av sikringsbestemmelsene i IAS 39. 
 
35.10(o)N: RSS mente at denne bestemmelsen må flyttes opp til forbudsbestemmelsen 35.9.  
 
35.10(p) og (q)N: RSS mente at det var lite arbeid forbundet med å omarbeide eiendeler i 
balansen her, og ville derfor ikke ha disse to overgangsbestemmelsene. 
 
35.10(r)N: RSS omgjorde sin tidligere beslutning om at aktuarmessige gevinster og tap på 
tidspunktet for overgang må tas i sin helhet i ett av årene i femårsperioden. De kan spres 
over femårsperioden på en hvilken som helst måte, med motpost i egenkapitalen 
(prinsippendring). Det skal fremgå av bestemmelsen at effekten av balanseføring av tidligere 
uinnregnede estimatavvik skal regnskapsføres mot egenkapitalen. Det tas inn et 
noteopplysningskrav om uamortisert beløp på balansedagen.  
 
35.10(s)N: I tillegg til at det ikke er krav om retrospektiv anvendelse, ville RSS at det heller 
ikke skulle være krav om anvendelse fra 1.1 i overgangsåret, slik at det ikke blir krav om 
innhentelse av ny aktuarberegning. Dersom det innhentes ny aktuarberegning, mente RSS 
at avvik ift beregningen 31.12 også skal inngå i estimatavvikene som behandles etter 
35.10(r)N. Bestemmelsene må tilpasses, slik at synspunktene til RSS kan leses ut av 
bestemmelsene. 
 
35.10(t)N: Det må også her tas inn regulering av hva som skal gjøres, dersom man ikke 
velger å anvende bestemmelsen på transaksjoner som er foretatt før tidspunktet for 
overgang til denne standarden. Tidligere løsninger videreføres. 
 
35.10(u) og (v)N: RSS mente at man ikke trengte disse overgangsbestemmelsene. 
 
35.12N: RSS støttet N-punktet, siden det er slik at man ikke vil måtte vise sammenlignbare 
sammenligningstall. 
 
35.13N: b(i) strykes. 
 
Som nevnt over, skal det tas inn notekrav om gjenstående uamortiserte estimatavvik. Dette 
notekravet trenger også en egen del-overskrift. 
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35.14: Dette punktet tas inn igjen.  
 
35.16N: Flertallet støttet forslaget til bestemmelse om ikrafttredelse. 
 
Videre framdrift norsk regnskapsstandard 
Prosjektleder vil ha utkast til høringsbrev klart til etter lunsj tirsdag 25. mars. Møtet torsdag 
27. mars utvides med 1,5 timer.  
 
RSS bestemte seg for å holde en Rundebordskonferanse i mai, for å presentere 
høringsutkastet og legge til rette for høringskommentarer. Alternative tidspunkter er 7. 
(ettermiddag), 13, 14 og 15. mai. Sekretariatet sender ut poll for å undersøke hvilket 
tidspunkt som passer best for medlemmene i RSS. Trolig kan det også være hensiktsmessig 
med et oppfølgingsarrangement i første halvdel av august. 
 
Egenkapital i samvirkeforetak 
RSS har mottatt brevet man har ventet på fra Coop. Flere oppfattet det som tynt i forhold til å 
begrunne hvorfor samvirkeforetak trenger spesialregulering for skillet mellom egenkapital og 
gjeld. 
 
Et flertall besluttet tentativt at unntaksregelen Coop ber om, legges inn i høringsutkastet 
punkt 22.6. Samtidig skal Coop bes om å begrunne behovet for egen regulering med 
utgangspunkt i reguleringen av samvirkeforetak med forarbeider. RSS ønsker å kunne 
forklare hvorfor det er lagt inn egen regulering for akkurat denne foretaksformen, mens det 
ikke er gjort tilsvarende unntak for andre foretaksformer som vil måtte endre presentasjon av 
noe fra egenkapital til gjeld. 
  
Begreper 
Det ble informert om at det er behov for å endre fra «regnskapsføre» til «registrere» noen 
steder der ordet «record» er benyttet. 
 
RSS var opptatt av at man må være konsistent når det gjelder begrepene knyttet til 
resultatregnskap og de ulike resultatbegrepene: 
Resultatregnskap slutter med resultatbegrepet årsresultat. 
Separat oppstilling totalresultat slutter med resultatbegrepet totalresultat (årsresultat + andre 
inntekter og kostnader). 
Resultatregnskap + separat oppstilling totalresultat kalles også totalresultat. 
 
Enkelte likte ikke begrepet andre inntekter og kostnader, og det ble foreslått å erstatte dette 
med utvidet resultat. RSS bestemte seg imidlertid for å beholde andre inntekter og 
kostnader. 
  
Formuleringen «innregnes i resultatet» gir ikke entydig rettledning for om innregning skal skje 
i resultatregnskapet eller som andre inntekter og kostnader. RSS bestemte at det skal 
uttrykkes som «innregnes i resultatregnskapet» eller «innregnes i andre inntekter og 
kostnader». 
 
Det kan være uklart for leseren av standarden hva det innebærer at det i teksten står 
«slettet», mens det andre steder står «utgår». Slettet har IASB stått for, utgår har NRS stått 
for. Det ble bestemt at det skal stå «slettet av IASB» de stedene det i dag står slettet. Disse 
stedene er markert med klammer. Samme markering skal benyttes rundt utgår. 
 
Innspill til norsk regnskapsstandard etter at den er lest i sammenheng  
 
Konsernbidrag 
Utgangspunktet i kapittel 22 ble sagt å være at noe vises som egenkapital når penger eller 
ting er mottatt. Slik er det imidlertid ikke for konsernbidrag fra mor til datter. Det savnes 
omtale av dette i kapittel 22. RSS ønsker at dette omtales i N-punkt, også konsekvensen av 
konsernbidrag den andre veien.  
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Gjeldsettergivelse 
Gjeldsettergivelse er regulert i NRS(V) Regnskapsføring av inntekt. Prinsippet i ny norsk 
regnskapsstandard er at det er transaksjoner med eier, retting av feil og prinsippendringer 
som føres mot egenkapitalen. Dersom man ikke vil endre god regnskapsskikk, er det behov 
for tilpasning av norsk regnskapsstandard. RSS oppfattet det ikke som viktig å videreføre 
veiledningen i NRS(V) Regnskapsføring av inntekt, og så ikke behov for noen endring av 
norsk regnskapsstandard.  
 
Skyldig utbytte 
Det ble stilt spørsmål ved om det ikke var behov for at det tydelig framgår av et 
balansekapittel at avsatt utbytte er gjeld. 
 
Betinget forpliktelse 
Uttrykket brukes på en annen måte i norsk regnskapsstandard (og i IFRS for SMEs og full 
IFRS) enn etter NRS 13. Det bør trolig forklares i høringsbrevet hvorfor man har gitt begrepet 
et nytt innhold. 

 
 

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 16. juni 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 27. mars 2014 kl. 12:00 – 17:30  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, 

Reidar Jensen, Kjell Ove Røsok, Kirsten Jacobsen, Odd Egil 
Kanestrøm, Signe Moen og Oddbjørn Skaare 

 
Forfall:  Hanne Opsahl. 
 
Dessuten møte: Harald Brandsås, Erik Løkken Østli og Britt Torunn Hove. 
 
Sak 1:  Valg fagutvalg 
 

Elisabet Ekberg (leder), Elsie Tjeransen (nestleder), Erik Lie, Hans Petter 
Nissen, Svein-Arne Martinsen og Øivind Karlsen gjenvelges og Hans-Christian 
Berger velges som nytt medlem i Fagutvalg ideelle organisasjoner. Alle med 
en valgperiode som løper til 01.01.2016.  
 
Kåre Rødssæteren, Karl-Asbjørn Kjennerud og Stein Erik Lund gjenvelges 
som medlemmer i Fagutvalg små foretak. Alle med en valgperiode som løper 
til 01.01.2016. Leder Hanne Opsahl takket nei til gjenvalg. Det må derfor 
finnes en ny leder av Fagutvalg små foretak. 
 
Vidar Nilsen (leder), Karina Vasstveit Hestås (nestleder), Anfinn Fardal, Bjørn 
Rydland, Geir Tore Nygaard og Ellen Wettre-Johnsen gjenvelges mens Anne-
Cathrine Bernhoft og Arne Bjørnstadjordet velges som nye medlemmer i 
Fagutvalg pensjoner. Alle med en valgperiode som løper til 01.01.2016. 

 
     
Sak 2:  Norsk Regnskapsstandard 
 
 

RSS gjennomgikk og foreslo noen justeringer av kapittel 22 og kapittel 35. 
 

Høringsbrev: 
Høringsbrevet skal ikke ha noen egen del 2, spørsmålene som ligger i del 2 
flyttes til kapittel 6 i del 1.  

 
Det tas inn en ny setning innledningsvis som forklarer hva standarden er 
benevnt videre og hva som er tenkt som dens navn. 

 
1.0 Innledning 
Denne setningen tas ut: «De to sistnevnte vil også i fremtiden bli ivaretatt av 
de respektive fagutvalg», og erstattes med nytt forslag fra Elisabet Ekberg. 
 
Stryker «imidlertid» og «etter innspill fra RSS» 
 
Stryker også nestsiste strekpunkt og siste setning (siste setning har mer 
sammenheng med punkt 9.) 
 
2.0 Hvorfor en ny norsk regnskapsstandard, og hvorfor nå?  
RSS oppfattet det slik at det svares delvis på det første, men ikke på det 
andre.  
Britt Torunn Hove omformulerer med bakgrunn i innspillene i møtet. 
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3.0 Hvorfor baseres ny norsk regnskapsstandard på IFRS for SMEs?  
Det ses nøyere på strukturen i høringsbrevet, det er mulig at mesteparten av 
punkt 3 naturlig inngår i punkt 2. 

 
4.0 Litt om IFRS for SMEs 
Omtalen av Rundebordskonferansen tas ut. 

 
 

Noen savnet en oppsummering av de viktige valg man har tatt. For å komme i 
mål, ble man enige om å si at dette blir omtalt i fremstillingen av hvert kapittel. 

 
 
 

5.0 Forskutteringer i IASBs høringsutkast 
Avsnittet skal kort omtale nye og endrede løsninger fra IASB. 

 
S0: Det tas inn et nytt innledende spørsmål knyttet til strategi. 

 
S1 andre avsnitt: Erstattes med teksten i 2.1N.  

 
S2: Tar bort «50 ansatte» 
Deles i a og b, altså eget punkt om noe fra dagens standarder som bør 
videreføres i tillegg til det som er foreslått videreført   

 
S3: Annet avsnitt, erstatte skal med må eller trenger. 

 
S4: Skal også spørre motsatt vei, altså er det løsninger vi har latt utgå som 
anses lovlige.  

 
S5: Det skal spørres om høringsinstansene er enige i våre avveininger, krav i 
IFRS for SMEs som fremstår som uforholdsmessig byrdefulle. Går for 
sistnevnte, da må kanskje overskriften være en annen 

 
S6: Tar inn eksempel fra kapittel 19 og kapittel 29. 

 
S7: Tredje avsnitt, bare si at SME-strukturen er blitt benyttet. 

 
S8: Internbegrepet «noteprosjektet» skal ikke benyttes i høringsbrevet. Det 
skal forklares hva det betyr at notene er fullstendige, men at dette ikke gjelder 
store foretak. 
Det skal også gjøres forsøk på å få klarere frem hva RSS faktisk har gjort: 
Redusert dagens notekrav betraktelig og også redusert kravene etter IFRS for 
SMEs.  

 
S9: Ordlyden strammes opp.  

 
S10: Fjerde avsnitt tas ut. 

 
S11: Dette spørsmålet tas ut av høringsbrevet. 

 
S13: Siste setning skrives om. 

 
S14: Siste setning: Bare si at intensjonen er at kapittel 100 og 101 skal 
utarbeides.  

 
S15: Tar ut nestsiste avsnitt 

 
S16 og S17: Disse spørsmålene tas ut av høringsbrevet. 
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S18: Overgangsregler, 2 overordnede spørsmål (er de som er der 
hensiktsmessige, skulle det vært flere) + to spesifikke (pensjon og 
sammenligningstall). 

 
 

6.0 Endringer i forhold til dagens norske regnskapsstandarder mm 
  

Kap 3: a) Legger inn presis henvisning, og stryker setningen om direkte føring 
mot egenkapitalen. 
b) Kortes betydelig ned, samme regel i dag, selv om ikke sagt eksplisitt. 

 
Kap 4: a) Synes ikke helt heldig formulert, ser ut som man går ut over loven. 
Tar bort siste setning. 
b) Tar det motsatt, starter med SME, videreføring god regnskapsskikk i form 
av reparering. 

 
Kap 8: Tar ut omtale av noteprosjektet, se omtale over. 

 
Kap 9: a: Tar ut setningen til sist i første avsnitt. 

 
Kap 10: I første setning tas det inn henvisning til konkret punkt i den nye 
standarden. 

 
Kap 11: Annet avsnitt siste setning skal konkretiseres. 

 
Kap 12: Fjerde avsnitt, det skal framgå at forenklet IFRS ikke var vedlikeholdt. 

 
Kap 13: b: Få tydeligere fram at det er praksis man tenker på. 

 
Kap 15  
a: Sjekker om det stemmer det som sies om god regnskapsskikk. 
b: Tar bort siste setning 

 
Kap 16: Si noe om dette med fet skrift lenger framme. 

 
Kap 17: b) Nestsiste setning, si at man ikke har sett behov for videreføring av 
norsk løsning  
c) Siste avsnitt skal dekke begge underoverskriftene, men dette kommer ikke 
særlig tydelig fram, man forsøker å bedre dette. 

 
Kap 18: Første setning andre avsnitt – kriteriene følger av standarden 

 
Kap 19: Ordet minoritet skal ikke benyttes. 

 
Kapittel 20: 
a: «Trolig tilsvarer» ble ansett for vagt, «anses å tilsvare» benyttes i stedet, tar 
bort sannsynlighet. 
b: Sette punktum etter endring 

 
Kapittel 21:  
c) Midt i andre avsnitt, må for det meste ut. 
e) Ta inn henvisning til NRS 13 

 
Kapittel 22: 
b: Omformuleres 

 
 
 
Protokoll ved 
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Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 25. juni 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 23. juni 2014 kl. 12:00 – 14:45  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Anne-Cathrine 

Bernhoft, Reidar Jensen, Jan Terje Kaaby og Signe Moen.  
 
Forfall:  Kjell Magne Baksaas, Kirsten Jacobsen, Odd Egil Kanestrøm og 

Oddbjørn Skaare. 
 
Dessuten møte: Harald Brandsås og Britt Torunn Hove. 
 
Sak 1:  Orientering fra årsmøte i Stiftelsesstyret 

Elisabet Ekberg orienterte fra årsmøtet i Stiftelsesstyret 3. juni.  
     
Sak 2: Godkjenning av referat og protokoller 
 RSS var enige i forslaget om e-post-behandling av referatene utsendt til 

dagens møte, og av protokollene som vil bli utarbeidet på bakgrunn av dem.  
 
 RSS diskuterte formen på protokollene fra møtene det var mottatt utkast til 

referater for. Disse møtene har alle hatt ny norsk regnskapsstandard som 
hovedtema. Av hensyn til høringsinstansene, legges utkast til protokoller så 
tett opptil referatene som mulig, i stedet for lage dem så knappe som de 
vanligvis er.  

  
Sak 3: Norsk Regnskapsstandard 
 Plan for arbeidet med kapittel 100 Fusjon og 101 Fisjon 
  

RSS var enige om at det var hensiktsmessig at arbeidet med disse kapitlene 
starter opp nå, og at det er ønske om at begge kapitler sendes ut på høring før 
høringsfristen på norsk regnskapsstandard går ut. 
 
Anne-Cathrine Bernhoft fikk ansvaret for kapitlet om fusjon og Reidar Jensen 
for kapitlet om fisjon.  
 

 
 Plan for arbeidet med høringskommentarene, inklusive beramming av 

møtetidspunkter. 
 RSS jobber mot å ha endelig standard på plass innen juni 2015, slik at den blir 

pliktig å anvende fra 2017, frivillig å anvende fra 2016. 
 

Det er kommet indikasjoner på at RSS vil motta omfattende høringssvar. Det 
legges opp til at sekretariatet får ca to uker til å sammenstille 
høringskommentarene i ett felles dokument for utsendelse til RSS. 
 
Følgende møtetidspunkter ble berammet: 

 
 Onsdag 27.8. Tema: Fusjon 
 Tirsdag 23.9 eller onsdag 1.10. Tema: Fisjon  
 Mandag 13.10. Tema: Fisjon 
 Onsdag 19.11 
 Onsdag og torsdag 10. og 11. 12 
 Onsdag 14.1 
 Onsdag 11.2 
 Onsdag 11.3 
 Onsdag 15.4 
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 Onsdag 6.5 
 Onsdag 20.5 
 Onsdag 10.6 
 Onsdag 24.6 
  
 
 Pensjon i ideelle organisasjoner. 
 Det er kommet reaksjoner på at korridoren forsvinner fra dette segmentet. For 

ideelle organisasjoner åpner regnskapsloven for at sammenstillingsprinsippet 
kan fravikes. RSS var tvilende til om dette vil være en god regnskapsfaglig 
løsning. Elisabet Ekberg er blitt bedt om å delta på en konferanse/samling for 
økonomi-direktører i Virke etter sommerferien. 

  
Det ble også en kort diskusjon om lokal GAAP for regnskapsføring av 
pensjoner for ikke børsnoterte foretak i andre europeiske land. Det ble hevdet 
at det grovt sett kun var Tyskland og England som krever balanseføring av 
pensjonsforpliktelser. Regnskapslovens sammenstillingsprinsipp er neppe 
forenlig med slik regulering i Norge, i den grad man ut ifra et 
forenklingsperspektiv skulle ønske seg det.  

     
Sak 4: NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak 
 Jan Terje Kaaby ble valgt som nytt medlem og leder av fagutvalg små foretak. 

PwC kommer tilbake med forslag om ny person til erstatning av Jens Erik 
Huneide. 

 
 Stiftelsesstyret ønsker ikke at det gjøres omfattende arbeider med standarden 

før man vet mer hvordan norsk regnskapsstandard blir. RSS mente at 
fagutvalget kan begynne å tenke på hva som trolig må gjøres med struktur og 
framstilling. Er det for eksempel ønskelig at krav kommer i uthevet skrift, mens 
mer veiledende tekst står i vanlig skrift?  

 
 Målet er å ha et utkast til standard klart for høring rundt jul 2015. 
  
Sak 5: NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 
 Stiftelsesstyret ønsker ikke at det gjøres omfattende arbeider med standarden 

før man vet mer hvordan norsk regnskapsstandard blir. RSS mente at 
fagutvalget kan begynne å tenke på hva som skal gjøres, for eksempel 
struktur og framstilling.  

 
 Målet er å ha et utkast til standard klart for høring rundt jul 2015. 
 
Eventuelt 

RSS godkjente at Britt Torunn Hove erstatter Arne Bjørnstadjordet som BDOs 
representant i fagutvalg Pensjon fra i dag. Britt Torunn Hove begynner i BDO i 
løpet av høsten. 
 
Ved en inkurie ble ikke referansen i vedlegg til NRS 18 Finansielle eiendeler 
og forpliktelser endret fra NRS(F) Finansielle eiendeler og forpliktelser til NRS 
18 Finansielle eiendeler og forpliktelser. Dette korrigeres.  

 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 13. september 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 27. august 2014 kl. 09:00 – 14:30  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke (til kl 12), Kjell Magne 

Baksaas, Anne-Cathrine Bernhoft, Kirsten Jacobsen, Reidar 
Jensen og Jan Terje Kaaby.  

 
Forfall:  Odd Egil Kanestrøm, Signe Moen og Oddbjørn Skaare. 
 
Dessuten møte: Harald Brandsås, Erik Løkken Østli, Thomas Yul Hansen (fra 

10.45) og Britt Torunn Hove. 
 
Sak 1: Godkjenning av referat og protokoll  
 Utkast til referat og protokoll fra møtet 23. juni ble godkjent. 
     
Sak 2: Ny NRS: Kapittel 100 Fusjon 
  Anne-Cathrine Bernhoft forklarte hva arbeidsgruppa har gjort. Arbeidsgruppa 

har bestått av Erik Avlesen Østli, Elisabet Ekberg og Anne-Cathrine Bernhoft. I 
tillegg har Hans Robert Schwencke bidratt. Det foreslås at reguleringen av 
fusjoner til virkelig verdi skal være omfattet av reguleringen som allerede 
finnes i kapittel 19. Et eget sakspapir viser hvilken regulering fra NRS 9 som 
med denne framgangsmåten ikke lenger vil være regulert i standard.  Fusjoner 
til kontinuitet er foreslått regulert i kapittel 100. I sakspapirene som RSS har 
mottatt, er reguleringen fra NRS 9 ved fusjoner til kontinuitet innarbeidet uten 
at det er gjort endringer. Spørsmålene som ønskes diskutert med RSS, ligger 
som merknader i standardteksten. 

  
 RSS ønsker å få forslaget til kapittel 100 ut på høring så snart som mulig.  
 
 RSS gikk gjennom utkastet til kapittel 100 med merknader. 
 
 Virkeområde  

Kapittel 100 får navnet «Fusjoner som regnskapsføres etter 
kontinuitetsmetoden», og 100.1 strykes. I 19.2 tas det inn en henvisning til 
kapittel 100. Punkt 100.3 og 100.4 skal komme under overskriften 
«Virkeområde og metodeanvendelse». 

 
 Definisjoner  

RSS diskuterte om selskapsrettslig regulering, inklusive juridiske definisjoner, 
skal være del av kapittel 100. At slik regulering inngår, kan være nyttig for 
regnskapsprodusentene. På den andre siden er det i tråd med det som er gjort 
ellers i ny NRS at man holder seg til regnskapsmessig regulering og 
definisjoner. I og med at oppkjøpsfusjoner reguleres i kapittel 19, vil det også 
kunne framstå som rart om gjengivelsen av selskapsrettslig regulering er på et 
annet i nivå i kapittel 100 enn i kapittel 19.  RSS bestemte derfor at avsnittet 
om ulike juridiske strukturer tas ut. Tilleggsvederlag settes i fet skrift, og 
defineres i ordlista. Det ble påpekt at dette krever noe omskrivning i forhold til 
omtalen i dagens NRS 9, som ikke kan sies å være noen reell definisjon. 
Vederlagsaksjer legges også i ordlista, og henvisningen til aksjeloven tas ut. 
Identisk eiersammensetning flyttes til ordlista. RSS kom etter noe diskusjon til 
at samme kontroll ikke skal defineres i ordlista. I stedet flyttes omtalen i 100.6 
opp til 100.3, samt at den utdypes noe. 
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Regnskapsføring 
100.7: RSS var enige i at selskapskontinuitet og konsernkontinuitet tas med 
som definisjoner i ordlista. 

 
100.8: RSS mente at bestemmelsen ble unødvendig komplisert, i og med at 
full goodwill ikke lenger vil være et alternativ etter ny NRS. RSS likte bedre 
den alternative teksten som lå i merknad kun i det endringsmarkerte 
dokumentet som var sendt ut til møtet. Andre setning derfra legges ned i 
fotnote, med henvisning til overgangsregel. 

 
100.11: RSS er klar over at bestemmelsen er uklar. 

 
100.16: Overskriften endres til «Innregning mot egenkapital» (siden beløp 
leder tankene hen mot størrelse, mens det her reguleres hvilke 
egenkapitalposter som skal benyttes). 

 
100.17: Etter endringene av aksjeloven i 2013, er overkurs ikke lenger bundet 
egenkapital. Som en forenkling bestemte RSS at standarden skal inneholde 
en adgang til å la all egenkapital fra overdragende selskap bortsett fra den 
som eventuelt dekker aksjekapitalforhøyelsen og som ligger i fond for 
vurderingsforskjeller inngå i annen egenkapital. RSS mente at regnskapsloven 
§ 6-2s skille på innskutt og opptjent egenkapital og angivelsen av overkurs og 
annen innskutt egenkapital i §§ 6-2 C.I.2 og 6-2 C.I.3 ikke var til hinder for 
dette, men spørsmålet tas med i høringsbrevet.  Teksten om andre inntekter 
og kostnader tas ut av punktet. Det vurderes om det bør være en fotnote om 
andre inntekter og kostnader på annen egenkapital. I og med at RSS aldri har 
tatt stilling til hva kontinuitet er (måle-regel eller en «som om»-regel),  er det 
ikke helt åpenbart at kontinuitet vil innebære at overtakende selskap arver en 
eventuell resirkuleringsplikt fra overdragende selskap. 

 
100.20: Teksten i punktet forenkles. 

 
100.28:  RSS diskuterte om forenklingen i 100.17 hadde noen innvirkning på 
dette punktet, men kom til at det hadde den ikke. 

 
 

100.29: Som en forenkling, strykes siste del av c). 
 

Sammenligningstall 
Adgangen til å omarbeide sammenligningstallene ved kontinuitetsfusjon kom 
inn da NRS 9 ble revidert i 2009. Det er mulig at det bør tas inn at 1.1 må 
brukes som tidspunkt for regnskapsføring for at denne adgangen skal gjelde, 
om ikke, gir den ikke fjorårstall som er sammenlignbare med årets tall. Det er 
også mulig at adgangsbestemmelsen bør omformuleres noe, da den etter 
ordlydstolkning ikke gir adgang for endring av sammenligningstall ved vertikale 
fusjoner. Den er heller ikke klar i forhold til om et nystiftet selskap kan vise 
sammenligningstall. 

 
Annet 
Med utgangspunkt i 100.7a og 100.10 og Finance Credit-saken, ble det 
diskutert om det var behov for å si eksplisitt at fordring på seg selv ikke inngår 
i verdien av tingsinnskuddet. Det ble hevdet at det er aksjeloven som regulerer 
hva som kan brukes som innskudd. RSS kommer tilbake til spørsmålet, men 
det var i utgangspunktet skepsis til å gi mer veiledning enn man har gjort før. 

 
RSS diskuterte deretter oversikten som var utarbeidet om forhold i NRS 9 som 
ikke er innarbeidet i kapittel 19. 
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Det ble besluttet at det skal utarbeides et notat som viser eksempler på 
forhold som ikke er omtalt i kapittel 19; noe man oppfatter klart kan utgå og 
noe man oppfatter bør videreføres. Dette notatet sendes ut som en del av 
høringen, og høringsinstansene skal spørres om det er andre forhold de 
ønsker videreført regulering for. Det legges ikke opp til videreføring av de to 
eksemplene. Anne-Cathrine Bernhoft utarbeider forslag til notat og 
høringsbrev. 

 
I neste møte 23. september går RSS gjennom oppdatert forslag til kapittel 
100, utkast til notat om forhold det ikke er videreført regulering for i kapittel 19 
og utkast til høringsbrev. I tillegg utarbeider Reidar Jensen et notat som 
trekker opp alternativene for utarbeiding av kapittel 101 om fisjon, samt 
fordelene og ulempene ved de ulike alternativene. Siste versjon av det 
bearbeidede høringsutkastet om fisjon skal også sendes til alle RSS-
medlemmene. 

 
 

Sak 3: Tilbakemeldinger på høringsforslaget til ny NRS 
Det ble utvekslet informasjon om arbeidet med høringssvar til ny NRS. 

  
 

Diverse 
 

Henvendelse fra Virke til alle RSS-medlemmene vedrørende pensjon 
Elisabet Ekberg skal ha et 45 minutters innlegg på Virkes konferanse 5. 
september. Andre RSS-medlemmer ble også oppfordret til å komme. 
Problemstillingen er de akkumulerte uinnregnede estimatavvikene og effekten 
på egenkapitalen av å ta disse inn i regnskapet. Det ble bemerket at 
organisasjonene bør snu seg rundt og jobbe med finansieringen, mange får 
vel sin finansiering fra kommune eller stat. Økonomisk realitet påvirkes ikke av 
regnskapsføringen, det er pensjonsløftene som er problemet, ikke 
regnskapsføringen.  

 
Nytt regnskapslovutvalg 
Fristen for implementering av EU-direktivet fra 2013 i norsk lovgivning er juli 
2015. Thomas Yul Hansen sa at det var håp om å ha det nye 
regnskapslovutvalget på plass ganske snart, men at dette avhang av formelle 
prosesser knyttet til utnevning av representanter til utvalget. 

 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 24. september 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 23. september 2014 kl. 10:00 – 13:30  
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Anne-Cathrine 

Bernhoft, Kirsten Jacobsen (til 11.45), Reidar Jensen, Odd Egil 
Kanestrøm, Jan Terje Kaaby, Signe Moen (til 11.45) og Oddbjørn 
Skaare.  

 
Forfall:  Kjell Magne Baksaas. 
 
Dessuten møte: Harald Brandsås (til 12.30), Erik Løkken Østli, Thomas Yul 

Hansen og Britt Torunn Hove. 
 
Sak 1: Godkjenning av referat og protokoll  
 Utkast til referat og protokoll fra møtet 27. august 2014 ble godkjent, etter at 

teksten i sak 2, underoverskriften «Annet», tredje avsnitt nestsiste setning 
avsluttes på denne måten: «som er vedlegg til dagens NRS 9». Protokollene 
fra 16.10, 13.11, 20.11 og 04.12 2013 samt 06.01, 15.01, 22.01, 05.02, 19.02, 
05.03, 19.03 og 27.03 2014 ble godkjent. 

       
Sak 2: Ny NRS: Kapittel 100 Fusjon 
  
 RSS gikk igjennom utsendt justert forslag til tekst. 
 
 Signe Moen utarbeider forslag til omstrukturering av punkt 100N.1 til 100N.3. 
   
 100N.4: Punktet flyttes også opp under underoverskriften virkeområde og 

metodeanvendelse. 
 
 100N.5: RSS ønsket at definisjonen som er gjort av vertikal fusjon skal brukes. 

Punktet skal derfor lyde slik: I en vertikal fusjon med deleid datterforetak kan 
ny måling av goodwill gjennomføres på eierinteresse overtatt i fusjonen (se nr. 
22.19N)1. 

 
 100N.6: I og med at kapitlet bare omhandler fusjon til regnskapsmessig 

kontinuitet, er det ikke nødvendig at punktet innleder med det. Første setning 
skal derfor bare slå fast at fusjonsutgifter resultatføres. 

 
 100N.9: Det tas inn henvisning til virkeområdet. Etter at fusjoner til kontinuitet 

reguleres i kapittel 100 og fusjoner til virkelig verdi reguleres i kapittel 19, er 
det bare en delmengde av horisontale fusjoner som reguleres i kapittel 100. 

 
 100N.11: Det ble diskutert om punktet inneholdt tekst som var «smør på 

flesk». I og med at dette er en av de vanskeligst tilgjengelige bestemmelsene i 
kapitlet, ble det bestemt å beholde teksten slik den var. 

   
 100N.12: Teksten i punktet flyttes til 100N.9. 
  
 100N.16 og 18: Det likestilte alternativet fra 100N.14 skal tydelig framgå også i 

disse to punktene. 
 

                                            
1 Dette gjelder likevel ikke i de tilfeller der foretaket har innregnet goodwill for ikke-kontrollerende eierinteresse for 
virksomhetssammenslutninger som skjedde før tidspunkt for overgang til denne standarden. 
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 Fotnote 2: Et flertall i RSS ville at kapitlet skulle inneholde en regel om at 
kontinuitet innebærer at resirkuleringsplikt i overdragende selskap overtas av 
overtakende selskap. Det var ikke et område der flertallet ville tillate en 
forenkling i form av at en eventuell resirkuleringsplikt i overdragende foretak 
bortfaller ved fusjonen. Teksten i fotnoten flyttes derfor opp i 100N.14.  
Ny fotnotetekst utarbeides for å forklare hva dette dreier seg om, nemlig 
overtakelse av resirkuleringsplikt fra overdragende foretak. Det skal også 
framgå hvilke områder en slik resirkuleringsplikt kan ha sitt opphav i (sikring 
og evt trinnvise kjøp).  
 

 100N.17: Det ble oppfattet som uheldig at punktet ikke lenger inneholder en 
beskrivelse av hvordan situasjonen løses om man gjør ting på riktig måte. 
Derfor tas den teksten fra gamle punkt 6.5.1 inn igjen. 

 
 100N.25: Det er behov for mer veiledning. 
  
 RSS diskuterte kort om det var behov for å ta med videre omtalen av 

konsernfusjon fra NRS 9. Når det gjelder skatteproblemstillingen, gjelder den 
fusjoner både til kontinuitet og virkelig verdi, slik at det vil være underlig om 
den kun omtales i kapittel 100. En problemstilling har også vært om den 
størrelsen på fordringen som kontinuitetsmetoden gir, er selskapsrettslig lovlig. 
I relasjon til det siste synes det å være behov for noe videreføring av omtalen 
av konsernfusjon. 

 
 Utkastet til høringsbrev ble ikke gjennomgått i detalj. Det tas inn omtale av at 

det er en endring knyttet til goodwill ved økt eierandel i datterselskap (følger 
av endringer i ny NRS). Begrunnelser for endringer som er gjort skal i noe 
større utstrekning tas inn.  Beslutningen om å ikke videreføre deler av 
selskapsrettslig regulering skal forklares grundig. Beskrivelsen av forhold i 
NRS 9 som ikke er videreført skal ikke omtales i eget notat, men heller tas inn 
i selve høringsbrevet. 

 
 Fusjon sluttbehandles i neste møte 13. oktober. Standardteksten skal 

sirkuleres på e-post på forhånd. Høringsbrevet oppdateres og sendes ut til 
møtet. 

  
  
 
Sak 3:  Ny NRS: Kapittel 101 Fisjon 

I og med at notatet om alternativer ble sendt ut så seint, behandles det i neste 
møte 13. oktober. RSS ønsket at Reidar Jensen skulle gjøre det samme med 
fisjon som er gjort med fusjon, altså se på hvilken regulering fra dagens 
fisjonsstandard som faller bort dersom man legger seg på reguleringen i ny 
NRS for fisjoner til virkelig verdi. Alle RSS-medlemmene bes sjekke med sine 
fagavdelinger om omvendt utskilling er regulert i full IFRS, og i så fall hvordan.  

 
 
Sak 4: Ny NRS: Pensjon i ideelle organisasjoner  
 Elisabet Ekberg orienterte fra seminaret med Virke 5. september og sine 

inntrykk i forbindelse med dette.  
 
Eventuelt 

  
Regnskapslovutvalg 
RSS diskuterte kort hvordan NRS kunne tenke seg å bli involvert i arbeidet til 
det nyoppnevnte Regnskapslovutvalget. Man vil komme tilbake til dette etter at 
Regnskapslovutvalget har hatt sitt første møte, og man vet hvordan de legger 
opp arbeidet. 
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Et forslag kan være at RSS gjennomgår N-punktene i ny NRS. Hvilke er der 
som en følge av dagens regnskapslov? Hvilke ønsker man å bli kvitt? Hvilke 
ønsker man å beholde?  

 
 
 
Protokoll ved 
Britt Torunn Hove 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. november 2014 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 13. oktober 2014 kl. 09:00 – 14:30  
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Kjell Magne Baksaas, Anne-Cathrine Bernhoft, 

Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen, Odd Egil Kanestrøm, Jan 
Terje Kaaby og Signe Moen.  

 
Forfall:  Hans Robert Schwencke og Oddbjørn Skaare. 
 
Dessuten møte: Erik Avlesen-Østli og Thomas Yul Hansen. 
 
Sak 1: Godkjenning av referat og protokoll  
 Utkast til protokoll og referat fra møtet 23. september 2014 ble godkjent. 
       
Sak 2:  Ny NRS: Kapittel 100 Fusjon 
 

- Overordnet: 
 

Kapittel 100 Fusjon var gjenstand for behandling av RSS den 23.09.2014, 
hvor det til neste møte ble det besluttet at Signe Moen skulle utarbeidet et 
forslag til en alternativ formulering av nr. 100N.1 til 100N.3. I styremøte 
den 13.10.2014 ble derfor to alternativer gjennomgått - ett som diskutert i 
tidligere møte og ett alternativt utarbeidet etter forslag fra Signe Moen.  
 
RSS diskuterte hvilket alternativ som skulle legges til grunn for det videre 
arbeidet, hvorpå RSS besluttet å gå for alternativ 2. RSS er av den 
oppfatning at de to alternativene ikke bør oppfattes som en 
realitetsendring, men at det sikkert kan være flere syn på dette. 
 
RSS diskuterte om kapittel 100 Fusjon kan oppfattes å definere hva som 
er en regnskapsmessig transaksjon, og om dette muligens kan utgjøre en 
forskjell. RSS var av den oppfatning at kapitlet ikke skaper problemer i 
forhold til hva som er en regnskapsmessig transaksjon. RSS har ikke tatt 
mål av seg, og tar ikke stilling til hvor grensen mellom regnskapsmessig og 
ikke-regnskapsmessig transaksjon ligger. 

 
Kommentarene til bestemmelsene som følger nedenfor gjelder den 
versjonen som ble besluttet i møte (alternativ 2). 

 
- 100N.3: Det ble diskutert om deler av definisjonen var en utdyping eller 

presisering av begrepet ”samme kontroll”? 
 

RSS var av den oppfatning at «samme kontroll», slik det benyttes i nr. 
100N.3, kan være egnet til å misforstås. Videre at kontrolldefinisjonen må 
brukes likt gjennom hele standarden. Enkelte oppfattet at det som var tatt 
inn som veiledning i nr. 100N.3, ikke skal være en del av ny NRS. 

 
RSS besluttet å ta ut setningen som er tatt inn fra NRS 9 – «Kontroll kan 
også grunne i avtale, uavhengig av om eierskap foreligger». I tillegg ble 
det besluttet at dette skulle kommenteres i høringsbrevet, og at det skal 
legges inn en henvisning til nr. 19.2 (a) – hvor ”samme kontroll” også er 
definert. 

 
- 100N.5: RSS besluttet at andre ledd av nr. 100N.5 - ”For fusjon hvor det 

ikke er åpenbart om fusjonen er en regnskapsmessig transaksjon eller 
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ikke, må metodevalget forankres i regnskapsloven på en slik måte at 
regnskapsføringen av fusjonen gir et rettvisende bilde av de økonomiske 
realiteter i fusjonen, jf. regnskapsloven § 3-2a”, skal tas inn som et eget 
punkt 100N.6. 

- 100N.12: I utkast til kapittel 100N er både «identisk eierskap» og «identisk 
eiersammensetning» benyttet som begreper. RSS besluttet å benytte 
«identisk eiersammensetning» som begrep gjennomgående i hele kapitlet. 

 
- 100N.17: Dette punktet var tatt inn i kapittel 100N på bakgrunn av 

beslutning i forrige møte. Bestemmelsen var ikke innarbeidet i Signe Moen 
sin versjon. RSS diskuterte plasseringen av denne bestemmelsen, og det 
var enighet om at den skal stå.  

 
- 100N.20: Angående egenkapitalens sammensetning: 

 
I saksdokumentene fra møte den 23.09.2014 var den aktuelle 
bestemmelsen nr. 100N.14. I forbindelse med «annen egenkapital» var det 
innarbeidet en fotnote som sa: «Andre inntekter og kostnader i de 
fusjonerende foretakene videreføres». RSS besluttet følgende: «Et flertall i 
RSS ville at kapitlet skulle inneholde en regel om at kontinuitet innebærer 
at resirkuleringsplikt i overdragende selskap overtas av overtakende 
selskap. Det var ikke et område der flertallet ville tillate en forenkling i form 
av at en eventuell resirkuleringsplikt i overdragende foretak bortfaller ved 
fusjonen. Teksten i fotnoten flyttes derfor opp i 100N.14. Ny fotnotetekst 
utarbeides for å forklare hva dette dreier seg om, nemlig overtakelse av 
resirkuleringsplikt fra overdragende foretak. Det skal også framgå hvilke 
områder en slik resirkuleringsplikt kan ha sitt opphav i (sikring og evt 
trinnvise kjøp)».  

 
I forhold til hva som ble besluttet i forrige møte, er ikke den klare 
anvisningen av hvilke områder en resirkuleringsplikt for OCI-poster 
innarbeidet. Bakgrunnen for dette er at det vil føre til «følgefeil» om noe 
endres i standarden. RSS var enig i arbeidsgruppen sitt forslag. 

 
Andre inntekter og kostnader er resultatstørrelser slik det er definert i 
standarden. Bestemmelsen er derfor formulert som at det er akkumulerte 
andre inntekter og kostnader i egenkapitalen. RSS hadde ingen 
kommentarer til dette. 

 
RSS oppfattet videre at fotnote nr. 2 var vanskelig å lese, og besluttet 
derfor at formuleringen skulle vurderes på nytt. 

 
Utover dette diskuterte RSS om det er mulig å innføre en forenkling når det 
gjelder andre inntekter og kostnader, ved at alt skal kunne føres mot 
overkurs. Det ble diskutert om et foretak skal holde orden på OCI-poster 
dersom alt føres mot overkurs, og om det må være et krav om resirkulering 
av OCI-poster for å få kontinuitet fullt ut (at disse overføres / videreføres i 
en fusjon). RSS besluttet at det ikke skal være en forenkling på dette 
punktet. Dette følger av den modellen RSS har valgt i forhold til kontinuitet. 

 
Forenklingsregelen i saksdokumentet lyder som følger: ”Som et likestilt 
alternativ kan hele kapitalforhøyelsen føres mot selskapskapital og 
overkurs, med unntak av fond for vurderingsforskjeller som videreføres”. 
Som følge av beslutningen i RSS må også andre inntekter og kostnader 
innarbeides som et unntak. RSS besluttet også at dette punktet skal tas 
inn i høringsbrevet. 
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- 100N.31: Henvisningen til omvendt oppkjøp er fjernet sammenlignet med 
NRS 9-teksten. Arbeidsgruppen har diskutert hvordan denne 
bestemmelsen skal forstås og er av den oppfatning at dette ikke er helt 
enkelt å tolke. Spørsmålet er om det er behov for klargjøring på dette 
punktet gjennom ytterligere veiledning. Det er videre et spørsmål om 
forenklingsregelen som er foreslått i 100N.14 siste avsnitt er aktuell her. 
Det som er utfordringen er den siste setningen i bestemmelsen: «Overkurs 

settes slik at egenkapitalens fordeling så langt som mulig blir slik den ville 

ha blitt, om morforetaket hadde vært selskapsrettslig overtakende». 

Enkelte hevdet at utfordringene med denne bestemmelsen starter tidligere 
i bestemmelsen. Dette gjelder formuleringen: «I fusjonsbalansen 
videreføres verdiene i konsernregnskapet». Hva mener vi med 
fusjonsbalansen, og er det slik at konsernkontinuitet legges til grunn?  

 
Det ble også knyttet kommentarer til: «Når et morforetak fusjonerer inn i et 
datterforetak (omvendt vertikal fusjon) benyttes morforetakets aksjer i 
datterforetaket som fusjonsvederlag til morforetakets aksjonærer. 
Aksjevederlag ut over dette fremskaffes ved kapitalforhøyelse i 
datterforetaket med grunnlag i øvrige eiendeler og gjeld som overdras fra 
morforetaket». Her ble det bemerket at datterselskapet kan ha «egne 
aksjer», som også kan benyttes som vederlag ved at dette ikke tas med 
utelates ett alternativ (dette er egentlig et selskapsrettslig spørsmål). 
 
Det ble fremmet forslag om å fjerne hele punktet, men det var ikke ønske 
om dette. Et annet alternativ som ble diskutert var å fjerne alt som gjaldt 
selskapsrett. RSS besluttet at «som» erstatter «utover dette», men da vil 
ikke lenger setningen stemme.  

 
RSS kom frem til at dette vil være en helt ordinær kapitalforhøyelse, og 
mente at man ikke trenger å regulere dette i regnskapsstandarden. Neste 
spørsmål er hva man da står igjen med?  

 
Dette er en vertikal fusjon som skal til kontinuitet - vertikal fusjon uten 
vederlag. I nr. 100N.26 er mor-datter fusjon eksplisitt regulert, og enkelte 
mente derfor at kapittel 100N også bør omtale omvendt mor-datter. RSS 
diskuterte flere alternativer og besluttet til slutt at hele nr. 100N.31 skal 
utgå. Omvendte vertikale fusjoner innarbeides i kapittel 100N ved at 
definisjonen av vertikale fusjoner skrives om slik at den også omhandler 
omvendte vertikale fusjoner. 
 
Det faktum at punktet er fjernet skal tas med i høringsbrevet. 
 

- Ordlisten:  
 

RSS diskuterte ordlisten og bruk av begrepene. Det ble besluttet å ha en 
felles ordliste (ikke en egen for kapittel 100N), men det ble poengtert at 
man må være nøye på at vi sier ting riktig. Hvis ikke må et begrep forklares 
direkte i teksten. 

 
RSS besluttet at «samme kontroll» skal tas ut av ordlisten, men likevel slik 
at det tas inn en henvisning til nr. 19.2 i nr. 100N.3 

 
Videre ble det beslutte at selskapskontinuitet skal tas ut, da dette allerede 
blir forklart i nr. 100N.8 allerede. 
 
Til slutt ble det besluttet at vederlagsaksjer og tilleggsvederlag skal tas ut 
av ordlisten. 
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- Annet:  

 
Henvisningen i nr. 100N.31 til 100N.11 er feil og må oppdateres. RSS 
besluttet at prosjektleder skal ta en gjennomgang av henvisninger etter at 
alt er ferdig. 

 
- Høringsbrevet:  

 
Høringsbrevet ble gjennomgått og dokumentet må oppdateres på 
bakgrunn av beslutninger i dagens møte. Anne-Cathrine oppdaterer og 
sender ut for mailbehandling. Frist for tilbakemelding settes til onsdag den 
15.10.2014. RSS besluttet å sende på høring i slutten av uken med 
Høringsfrist ut januar 2015. 

 
Sak 3: Ny NRS: Kapitel 101 Fisjon  
  

- Overordnede diskusjoner og generelle kommentarer til kapittel 101N Fisjon 
 

Sakspapirer fra Reidar Jensen ble gjennomgått, samt at ytterligere ett 
dokument ble oversendt under møtet. 

 
Innledningsvis ble det diskutert hvilke alternativer som finnes for kapittel 
101N. To alternativer ble diskutert: NRS (F) Fisjon eller NRS (HU) Fisjon. 
RSS mente at det eneste fornuftige alternativet er å gå for fisjon (HU).  

 
Neste spørsmål som ble diskutert var hva kapittel 101N skal omhandle. 
Skal det bare omhandle kontinuitet (som ved fusjon), eller både fisjoner 
som går til kontinuitet og fisjoner som er transaksjoner? RSS besluttet at 
kapittel 101N skal regulere kontinuitet. 

 
Neste spørsmål som ble diskutert var hva som skjer dersom vi ikke har 
noen særskilt regulering av transaksjonsfisjoner? RSS mente at ny NRS 
på en eller annen måte må regulere slike fisjoner. Flere alternativer ble 
diskutert. Et alternativ er å regulere dette i kapittel 22 (enten under utdeling 
og kapitalforhøyelse, eller som et eget avsnitt i kapitlet). Et annet alternativ 
er å regulere dette i 101N (da til forskjell fra kapittel 100N Fusjon). RSS er 
av den oppfatning at hensynene til fisjon og fusjon er forskjellig, men 
ønsker likevel å være konsistente slik at 101N kun omhandler kontinuitet. 
RSS sin tentative beslutning er at det blir utarbeidet et fisjonskapittel som 
kun omhandler kontinuitet, og at fisjoner som regnskapsføres til virkelig 
verdi blir innarbeidet «der det hører hjemme». Det kan bli aktuelt å endre 
på denne beslutningen dersom det viser seg at det ikke vil føre frem til et 
fornuftig resultat.  

 
Identifisering av overdragende part og tidfesting vil ikke lenger være 
omtalt, og RSS er at den oppfatning at mange trolig vil ha kommentarer til 
dette. Kapittel 5 i NRS (HU) vil falle ut i sin helhet - Regnskapsføring av 

transaksjonsfisjon. 
 
Kapittel 22 må omarbeides parallelt med kapitel 101N. 

 
Omvendt utskilling: Angående dette temaet ble det diskutert hva som er 
IFRS-løsningen. Oppfatningen er at dette er uregulert. Det ble besluttet at 
alle skal sjekke opp med sine fagavdelinger. I praksis har det vært tolkes 
som tolket som et krav etter regnskapsloven. Dette følger av forarbeidene, 
ikke direkte av regnskapsloven. 
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Et annet spørsmål som ble diskutert var hvor mye veiledning det er behov 
for? Enkelte oppfattet at det er mer behov for veiledning når det gjelder 
fisjoner enn på andre områder. RSS ønsket imidlertid å være konsistente i 
vurderingen i forhold til hvor mye veiledning man skal ha. 

 
RSS diskuterte hvordan tilfeller hvor en virksomhet skytes inn som 
tingsinnskudd bør behandles i regnskapsstandarden. Et forslag som ble 
fremmet var at dette løses gjennom en henvisning til kapittel 19.  

 
- Veien videre 

 
RSS besluttet at den tidligere arbeidsgruppen for fisjon skal arbeide videre 
med kapittel 101N, med Reidar Jensen som prosjektleder. PWC har ikke 
et medlem i arbeidsgruppen. Signe Moen vil sjekke opp i forhold til aktuelle 
kandidater. RSS besluttet også at Erik Avlesen-Østli blir også en del av 
arbeidsgruppen. 

 
RSS ønsket en oversikt over hvor den ulike reguleringen i høringsutkastet 
til ny NRS er å finne. Dette gjelder relevant regulering for det utdelende 
selskap, innskudd osv. 
 
Omvendt utskilling er ikke regulert i høringsutkast, og det må derfor 
innarbeides en særregel om dette skal reguleres. 

 
RSS besluttet at kontinuitetsdelen av NRS (HU) Fisjon skal tilpasses 
strukturen og språket i kapittel 100N Fusjon så lagt det lar seg gjøre. 

 
Transaksjonsfisjoner skal reguleres på en tilfredsstillende måte i det 
resterende an ny NRS. RSS ønsket at det skulle identifiseres hva som 
mangler, ved å fjerne innholdet i fisjonsstandard og kartlegge hva som 
kreves av øvrig regulering i kapittel 22. En annen oppgave vil være å 
kartlegge transaksjonsfisjoner i høringsutkastet. 

 
- Gjennomgang av saksdokument «Endringsmarkert standard basert på 

høringskommentarer», og det som går på kontinuitetsdelen av en fisjon  
 
Etter at de overordene spørsmålene var klargjort og veien videre var satt, 
valgte RSS å gjennomgå reguleringen av kontinuitetsdelen av fisjon i 
nevnte saksdokument. 
 

o Nr. 1 – 3 i NRS (HU) Fisjon: Virkeområde, Norsk 
regnskapslovgivning og definisjoner 

 
Disse avsnittene i NRS (HU) Fisjon må omarbeids i henhold til 
beslutningene i dagens møtet.  

 
o Nr. 4 i NRS (HU) Fisjon: Metodeanvendelse  

 
Følgende formulering i høringsutkastet ble kommentert: «Ved 
kontinuitet på fusjonsdelen etter NRS 9 vil de regnskapsmessig 
verdiene fra fisjonsdelen videreføres etter fusjonen». Enkelte 
oppfattet at denne setningen er vanskelig å forstå i forbindelse med 
en omvendt overtakelse i fusjonsdelen i en fisjonsfusjon. RSS 
besluttet ikke skal være en del av kapittel 101N, men at det må 
vurderes om det skal inn et annet sted i standarden da det ikke 
hører hjemme under metodeanvendelse. RSS ønsket videre at 
forholdet mellom fisjons- og fusjonskapitlet i forhold til hva som er 
en regnskapsmessig transaksjon må innarbeides. 
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I forbindelse med den samme formuleringen inngår følgende i 
parentes: «(Behandling av fisjonsfusjoner er nærmere beskrevet i 
vedlegg X)». Her ønsket RSS at arbeidsgruppen ser på muligheten 
til å få inn denne beskrivelsen i andre avsnitt. Når det gjelder 
vedlegget så ble det poengtert at dette benytter 
«selskapsrettslige», hvor selskapsrettslige forhold er forsøkt tatt ut 
så langt det lar seg gjøre for øvrig i ny NRS. Arbeidsgruppen må se 
på dette. RSS ønsket at det ble tegnet opp en figur som legges ved 
som vedlegg. 

 
Følgende formulering ble også kommentert: «I fisjoner med flere 
regnskapsmessig overtakende selskaper, skal metodeanvendelsen 
vurderes separat for hvert overtakende selskap (Vurdering i forhold 
til fisjoner med flere overtakende selskaper er nærmere beskrevet i 
vedlegg Y)». Her ble det kommentert at man kan komme til motsatt 
konklusjon i vedlegg 3, ved at det ikke nødvendigvis er konsistens 
mellom standardteksten og vedlegget. I den forbindelse henvises 
det til formuleringen: «Dersom det gjennomføres en 
omorganisering med flere overtakende selskaper må det 
gjennomføres en helhetsvurdering av innholdet i 
omorganiseringen» 
 
I saksdokumentet var det tatt inn en alternativ formulering fra Signe 
Moen. RSS besluttet at denne formuleringen skulle stå og at man 
skulle se på vedlegget senere. 
 

o Nr. 4 i NRS (HU) Fisjon: Metodeanvendelse - kontinuitetsfisjoner 
 
I avsnittet om kontinuitetsfisjoner ble det av enkelte kommentert at 
de ikke var tilhengere av eksakte grenser (eks: Fisjoner som 
medfører et eierskifte på mindre enn 10 %). RSS besluttet at disse 
skulle stå, og uttalte at dersom man ikke har eksakte grenser så er 
det nødvendig med kriterier. Imidlertid åpnes det opp for 
kommentarer igjen da dette skal ut på høring.   

 

En annen kommentar til avsnittet kontinuitetsfisjoner var knyttet til 
følgende eksempel: «Fisjoner som medfører et eierskifte på mindre 
enn 10 % i bakenforliggende eierforhold, for eksempel fisjoner hvor 
de direkte eierforholdene i de fisjonerte selskapene kan være 
endret, men hvor selskapene inngår i samme konsern. 
Bakenforliggende eierforhold nøytraliserer da effekten av eierskifte 
på selskapsnivå». Her ble det kommentert at dette eksemplet ikke 
er helt presist, og det det derfor må foretas en ny vurdering. RSS 
besluttet at eksemplet tas ut og at dette i stedet tas inn i vedlegg 1. 
I den forbindelse skal det innarbeides en henvisning til dette 
vedlegget. Arbeidsgruppen skal vurdere om det skal legges inn en 
henvisning fra vedlegget til kulepunkt nummer 2. Det ble bemerket 
at det også er et eksempel på underliggende eiendeler i vedlegg 1.  
 
For øvrig ble følgende kommentert: 

 Legg til 10 % eller mer i forbindelse med «kan være endret» 
 Bakenforliggende eierforhold ble oppfattet som underlig 

begrepsbruk. Arbeidsgruppen må se på dette. Kan et 
alternativ være «indirekte eierskap»? 

 

o Nr. 6.2 i NRS (HU) Fisjon: Egenkapitalføringen ved 
kontinuitetsfisjon 
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Det ble knyttet kommentarer til formuleringen «Egenkapitaluttaket i 
overdragende selskap er lik balanseført verdi av overdratte 
eiendeler og forpliktelser, med tillegg av eventuelt 
tilleggsvederlag». Er det klart at eiendeler og forpliktelser går til 
overtakende, mens tilleggsvederlaget går til eierne? 
Tilleggsvederlag er cash, men det kan også oppfattes som 
overdratte eiendeler. Egenkapitaluttaket i overdragende selskap er 
lik balanseført verdi som tas ut /deles ut i forbindelse med fisjonen. 
 
Det ble også knyttet kommentarer til formuleringen 
«Kapitalinnskuddet i overtakende selskap(er) er lik 
egenkapitaluttaket fra overdragende selskap med fradrag for 
eventuelt tilleggsvederlag og emisjonsutgifter». Det er kun 
stiftelsesutgifter som er aktuelt. Dette gjelder også andre steder i, 
eks: nr. 6.3. 
 
Når det gjelder formuleringen «Det skal være kontinuitet i 
egenkapitalens sammensetning for de fisjonerte selskapene sett 
under ett, forutsatt at de selskapsrettslige beslutninger er forenlig 
med dette», ble det kommentert at fond for vurderingsforskjeller 
også må vurderes (ikke mulig å frigjøre bundne fond). Det ble også 
kommentert at det skulle vurderes om forenklingsreglene i 
fusjonskapitlet skal innarbeides også her (poenget er å skille 
mellom innskutt og opptjent egenkapital). Forholdet til andre 
inntekter og kostnader må også inn i kapittel 101N. Det ble også 
oppfattet som underlig at vi bruker formuleringen «Aksjekapitalen 
endres i tråd med selskapsrettslig beslutninger», når vi sier at det 
skal være kontinuitet i egenkapitalens sammensetning. RSS 
besluttet at det ikke skal benyttes «skal» i innledningen og at det 
ikke skal være noen henvisninger til selskapsrettslige beslutninger. 
Til slutt besluttet RSS at arbeidsgruppen skulle se på hele avsnittet 
og utarbeide dette etter samme lest som fusjonskapitlet. 

 

o Nr. 6.3 i NRS (HU) Fisjon: Emisjons- og fisjonsutgifter 
 
RSS besluttet at det må gjøres endringer i dette avsnittet. 

 

o Nr. 7 i NRS (HU) Fisjon: Noteopplysninger 
 

RSS vurderte at en del av noteopplysningene fremstår som 
unødvendige, og at de bærer preg av å omfatte både kontinuitet og 
transaksjonsfisjoner. RSS besluttet derfor at arbeidsgruppen skulle 
foreta en gjennomgang av noteopplysningene. Spesielt ble det 
knyttet kommentarer til kravet om å gi opplysninger om: 
 
- «Formålet med fisjonen», da dette ikke er viktig ved 
kontinuitetsfisjoner 
- «Delingstidspunkt / tidspunkt for regnskapsføring». Her bør vi 
benytte ett begrep. 
- «Beskrivelse av alle vederlag». Hva menes med dette? 
- «Solidaransvar som nevnt aksjelovene § 14-11 skal opplyses, og 
eventuelt regnskapsføres, i samsvar med retningslinjene i NRS 
Usikre forpliktelser og betingede eiendeler». Bør ikke omtale 
regnskapsføring under noteopplysninger. Plasseringen oppfattes 
som feil. 
- «Det skal gis opplysninger i samsvar med NRS 12 Avvikling og 
avhendelse for foretaksdel som er besluttet fisjonert, er fisjonert i 
perioden eller i perioden det gis sammenligningstall for». Det ble 
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stilt spørsmål ved om dette skal reguleres eksplisitt her? RSS 
besluttet at dette skal avstemmes mot høringsutkastet. 
 

o Nr. 8 i NRS (HU) Fisjon: Sammenligningstall og proforma 
informasjon 

 
Her ble det stilt spørsmål om hva som menes med 
sammenligningstall i denne sammenhengen? Finnes ikke 
sammenligningstall for et nystiftet selskap. Sammenligningstall for 
den delen som skilles ut. Overtakende selskap har ikke 
sammenligningstall. Det er sammenligningstall for den 
virksomheten som er overtatt som er poenget. 

     
Når det gjelder formuleringen «Ved nystiftelsesfisjon med 
kontinuitet tillates presentasjon av sammenligningstall for 
overtakende selskap dersom fisjonen gjennomføres med 
regnskapsmessig virkning fra 01.01», ble det besluttet at denne 
skal lyde som følger: «For overtakende selskap tillates 
presentasjon av sammenligningstall for de eiendeler og forpliktelser 
som er overtatt i fisjonen, dersom gjennomføres med 
regnskapsmessig virkning fra 01.01» 

 

o Vedlegg i NRS (HU) Fisjon:  
 

Vedleggene gjennomgås neste gang og må gjennomarbeides. Ikke 
bruk omorganisering og skjevdeling. 

 
o Annet 

 
Hvordan benytte 10%-regelen? Ved ett overtakende så er det ok 
Hva når det er flere overtakende? RSS besluttet at de ville ha et 
konkret forslag fra arbeidsgruppen 

 
For øvrig skal jobben som gjøres videre med fisjonskapitlet, kobles 
opp mot høringskommentarer (Intern Basis for Conclusion). 

 
Sak 4: Samarbeid med Regnskapslovutvalg  
  

Elisabet Ekberg orienterte om Regnskapslovutvalget og hvilke oppgaver som 
skal utføres til hvilke tidspunkter.  
 
Videre informerte hun at det ikke er ikke har blitt tenkt konkret hvordan RSS 
kan jobbe i forhold til regnskapslovutvalget. 
 
Når det gjelder Elisabet sin mulighet til å informere RSS så er det i 
utgangspunktet ingen restriksjoner – alt kan diskuteres og drøftes med RSS. 
Elisabet vil fortelle om hva som skjer og hva hun selv mener, men har ikke 
anledning til å forskuttere konklusjoner. 
 
Dette blir et punkt på hvert RSS-møte – hvis det har skjedd noe. 
 
Om det var behov for en prosjektsekretær, som bindeledd mellom RSS og 
Regnskapslovutvalget, ble diskutert. Britt Torun Hove ble utpekt som et 
alternativ, og det ble besluttet at Reidar Jensen skulle ta dette videre med Britt 
Torun. 
 
Når det gjelder konkrete oppgaver i forbindelse med lovutredningen har 
Elisabet fått i oppgave å vurdere hva som skal gjelde for små foretak. En 
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annen person har fått i oppgave å vurdere mikroforetakene, hvor det er 
anledning til å akseptere unntak fra periodisering (altså kontantregnskap). 

 
 
 
Eventuelt 
 

- Agenda neste møte den 19.11.2014 
 

Neste møte er den 19.11. Til da ønsker RSS at høringskommentarene er 
gjennomgått og blir presentert i møtet. 
 
Når det gjelder fisjon så skal arbeidsgruppen arbeide med forslag til kapitel 
101N, basert på de beslutninger som ble fattet i møtet. 
 
Til slutt skal vesentlige direktivendringer presenteres og gjennomgås– slik at 
man overordnet forstår hva man skal forholde seg til. Eks: Ser man noen 
områder med åpenbare forenklinger? 

 
 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
 
Vedtatt av RSS den 19.11.2014 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. januar 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. november 2014 kl. 10:15 – 17:30  
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke (fra kl. 10:45), Jan 

Terje Kaaby, Signe Moen, Anne-Cathrine Bernhoft, Kjell Magne 
Baksaas, Oddbjørn Skaare og Odd Egil Kanestrøm.  

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen og Reidar Jensen. 
 
Dessuten møtte: Britt Torunn Hove (sak 2), Harald Brandsås, Erik Avlesen-Østli, 

Signe Haakanes (eventuelt – unntatt forenklet IFRS) og Thomas 
Yul Hansen. 

 
PROTOKOLL 

 
Sak 1: Godkjenning av referat og protokoll  
  
Utkast til protokoll og referat fra møtet 13. oktober 2014 ble godkjent. 
       
Sak 2:  Regnskapslovutvalg 
 
Foreløpig er det avholdt tre møter i lovutvalget. Et utdrag fra møtereferatene etter disse 
møtene ble sendt til RSS. 
 
Britt Torunn Hove gjennomgikk en presentasjon hvor hovedtemaet var grunnleggende 
regnskapsprinsipper. RSS ga sine innspill til dette. 
 
Sak 3: Ny NRS: Høringssvar og veien videre  

 
Veien videre 
 
Diskusjon om hva RSS tenker om veien videre, mht høringsutkast til ny standard? Sett i lys 
av at det nylig er oppnevnt et lovutvalg og de høringssvarene som har kommet inn. 
 
Det var delte meninger vedrørende dette spørsmålet i RSS. Det ble oppstilt tre alternativer 
for «veien videre»:  
 
1. Legge alt arbeid med høringsutkastet til side til juni 2015 
2. Fortsette som planlagt frem mot sommeren med mål om å ferdigstille standarden. I den 

forbindelse ta hensyn til de høringssvarene RSS rekker 
3. Bearbeide høringsutkast på et overordnet nivå og ta med høringssvarene inn mot 

lovutvalget.  
 
Etter en relativt omfattende diskusjon kom RSS til slutt det ikke er realistisk å kjøre på etter 
den opprinnelige tidsplanen for ny NRS, at det ikke er ønskelig å legge arbeidet med 
høringsutkastet helt til side til man får innspill fra lovutvalget, og at arbeidet med 
høringsutkastet må være fremadrettet (ikke utarbeides innenfor rammen av dagens lov). Det 
ble hevdet at det er høy grad av sannsynlighet for at det vil åpnes for IFRS for SMEs, og at 
det ikke vil være hensiktsmessig å arbeide med andre løsninger enn det som forventes.  
Hvor langt regnskapslovutvalget vil gå i retning IFRS for SMEs er imidlertid ikke avklart. Det 
vil være anledning til å revurdere de tilpasningene som er gjort i forhold til IFRS for SMEs i 
høringsutkastet. 
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RSS besluttet å arbeide videre med ny NRS i tre trinn - både med henblikk på å gi innspill til 
lovutvalget og i forbindelse med videre arbeid med ny NRS: 

1. En overordnet faglig gjennomgang av innholdet i kapitlene i IFRS for SMEs (siden det 
tentative utgangspunktet er SME-løsningen) hvor det skal kartlegges norske 
forenklinger som er ønskelige 

2. Gjennomgå høringssvarene i forhold til de overordnede spørsmålene i høringsbrevet 
til ny NRS. 

3. Gjennomgå høringssvarene i forhold til de detaljerte tilbakemeldingene fra 
høringsinstansene. 

 
RSS presiserte at det ikke skal ses helt bort fra N-punktene, og at ting må ses i 
sammenheng. En del kapitler henger mer naturlig sammen enn andre.  
Det ble poengtert at det er viktig å ha en klar formening om hvor lang tid det vil ta å bli ferdig 
med produktet vi har. Fremdriftsplanen diskuteres på todagersmøtet i desember. 
 
Fisjon 
 
Sett i lys av det som ble diskutert ovenfor ble det stilt spørsmål om hva som skjer med 
fisjonskapitlet i ny NRS (kapittel 101).  
 
RSS besluttet at fisjonskapitlet kan utsettes, også slik at man kan avvente høringssvar på 
fusjonskapitelet. Videre ble det besluttet at denne beslutningen skulle offentliggjøres.  
 
Det ble besluttet at det skal klargjøres i statusrapporten hvilken rangering standardene har 
der hvor det ligger et høringsutkast i stedet for foreløpig standard. En foreløpig standard har 
forrang. 
 
Hvem skal arbeide videre med standarden? 
 
RSS besluttet at de ønsker å fortsette med Erik Avlesen-Østli som prosjektleder.  
 
RSS ønsker imidlertid at det etableres et arbeidsutvalg/arbeidsgruppe innenfor området 
finansielle instrumenter.  
 
Følgende kandidater ble nevnt:  
 Lars Inge Pettersen (KPMG),  
 Didrik Thrane-Nilsen (PwC) 
 Robert Madsen (EY)  
 Terje Nilsen (Finanstilsynet).  
 
RSS var klare på at arbeidsgruppen må få klare premisser for arbeidet, og at arbeidet må 
ses på med øvrige foretaks øyne (ikke børsnoterte foretaket). I tillegg til utfordringer knyttet til 
IFRS for SMEs løsninger innenfor gjeldende regnskapslov vil arbeidsgruppen også få i 
oppgave å klargjøre og utdype eventuelle problemstillinger i løsningene i IFRS for SMEs som 
sådan. Det arbeidet gruppen skal gjøre bør imidlertid komme noe fremover i tid.  
 
Annet 
 

a) RSS diskuterte hva som ligger i «forenklinger». Det er klart at færre valg 
representerer en forenkling for brukerne av regnskapet, men det er vanskelig å gi en 
klar definisjon på hva som er en forenkling.  

 
b) Fagutvalg pensjoner hadde før sommeren en separat gjennomgang av kapittel 28 i 

høringsutkastet til ny NRS, dels for å forstå hva som forventes å komme og dels for å 
kunne gi innspill i den videre prosessen med utarbeidelse av ny NRS. RSS har 
mottatt innspill fra FU Pensjon vedrørende kapittel 28 i ny NRS. 

 
Sak 4: Åpent møte med Virke  
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Virke vil presentere sine synspunkter for RSS. 
 
  
Sak 5: Møteberamming februar – juli 2015  
 
RSS besluttet at møtene for perioden februar til juli skal diskuteres på neste møte 
 
Den 10.12 og 11.12 ble det besluttet at møtene skal være hhv. 10.00 – 17.00 og 09.00 – 
15.00.  
 
RSS besluttet følgende agende til neste møte 

- Virke: fra kl 10.00 – 10.30 
- Ny NRS Standard 

o Mail fra Vidar – «høringssvar fra arbeidsgruppen pensjon 
- Lovutvalg 
- Reidar – notat om fisjon 

 
Eventuelt 
 
Under eventuelt ble Signe Haakanes i DnR invitert til å presentere 

- Orientering om levealdersjustering – pensjon (FO IFRS) 
- Orienteringssak fagutvalg Ideelle organisasjoner 
- Hjemmesider til NRS 

 
Orientering om levealdersjustering – pensjon (FO IFRS) 
 
Det er sendt brev de 5 store revisjonsselskapene til FO IFRS, hvor det etterspørres en 
begrunnelse for enkelte forhold i pensjonsveiledningen. 
 
RSS presiserte at pensjon er lagt til FO IFRS, og at arbeidsdelingen videreføres.  
 
Orienteringssak fagutvalg Ideelle organisasjoner 
 
Åpent møte 02.12.2014 i forbindelse med regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner. 
Totalt er det 65 deltakere, en gledelig stor oppslutning, som viser at standarden for ideelle 
organisasjoner er av interesse for målgruppen. 
 
Hjemmesider til NRS 
 
Signe Haakanes viste hvordan den nye hjemmesiden vil se ut. 
 
Forenklet IFRS 
 
Tidspunkt for ikrafttredelsen av oppdatert forskrift om forenklet anvendelse av IFRS ble 
diskutert. Hvorfor er det adgang til å benytte den gamle forskrift i en overgangsperiode? 
 
Begrunnelsen for dette er at det ikke skal gjennomføres endringer med tilbakevirkende 
kraft/pliktig for inneværende regnskapsår – spesielt når endringene vedtas på slutten av 
regnskapsåret. 
 
Styreadministrasjonsprogram 
 
RSS besluttet at det skal undersøkes om det finnes et styreadministrasjonsprogram til en 
akseptabel pris. 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
 
Vedtatt av RSS den 14.01.2015 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 18. februar 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 10. desember 2014 kl. 10:00 – 16:30 og 11. 
desember 2014 kl. 09:00 – 15:00  

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft, Elisabet Ekberg, Hans Robert 

Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kirsten Jacobsen, Kjell Magne 
Baksaas, Reidar Jensen (den 11.12), Signe Moen (fra kl. 11:00 
den 11.12) og Oddbjørn Skaare (den 10.12).  

 
Forfall:  Odd Egil Kanestrøm. 
 
Dessuten møtte: Britt Torunn Hove (fra kl. 11:00 den 10.12), Harald Brandsås 

(den 10.12) og Erik Avlesen-Østli. 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Virke – redegjørelse for høringssvar ny NRS 
 
Iman Winkelman fra Virke og Vidar Solheim fra Haraldsplass redegjorde for Virke sitt 
høringssvar og sine standpunkter vedrørende regnskapsmessig behandling av pensjoner i 
ideell sektor, eksemplifisert med effekter for Haraldsplass spesielt.  
 
RSS stilte spørsmål og kom med innspill til Virke og Haraldsplass. 
 
Sak 2:  Godkjenning av referat og protokoller 
 
Utkast til protokoll og referat fra møtet 19. november 2014 ble gjennomgått. RSS godkjente 
referatet, men hadde enkelte innspill til protokollen.  
 
RSS besluttet også at protokoller fra tidligere år skal være tilgjengelig på hjemmesiden til 
regnskapsstiftelsen.  
 
Sak 3:  Ny NRS: Høringssvar og veien videre 
 
Sak 3 var delt inn i tre deler. 
  
1) Gjennomgangen representerer første trinn i beslutningen som ble fattet den 19.11.2014. 

Til møtet var det utarbeidet et sakspapir som tok for seg de mest relevante 
bestemmelsene i høringsutkast til ny NRS og IFRS for SMEs, hvor hensikten er å få frem 
ønsker i forhold til materielt innhold i ny lov. I tillegg til dette inneholdt sakspapiret en 
angivelse av om det er forskjeller mellom høringsutkastet og IFRS for SMEs, og hvilke 
forslag som er eventuelt er foreslått i ED 2013. 
 
Enkelte i RSS mente at det ville være hensiktsmessig om handlingsrommet innenfor 
regnskapsdirektivet var kjent. En slik oversikt finner ikke per i dag. I den forbindelse er 
det verdt å merke seg at EU-kommisjonen har vurdert om IFRS for SMEs er innenfor 
regnskapsdirektivet, hvilket den er vurdert å være med unntak av for tegnet ikke innbetalt 
aksjekapital. Tidligere var også avskrivninger av goodwill nevnt som et forhold som ikke 
var innenfor regnskapsdirektivet, men med de endringer som forslås IFRS for SMEs (ED 
2013) er ikke dette lenger aktuelt. 
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RSS diskuterte de mest sentrale forholdene som fremkom av sakspapiret, hvor det ble 
lagt hovedvekt på vurderingsreglene i ny NRS og IFRS for SMEs. Diskusjonene var i stor 
grad fokusert mot å gi innspill til lovutvalget. 

 
2) I forhold til «høringssvar» fra arbeidsgruppen Pensjon besluttet RSS å avvente 

gjennomgangen av kapittel 28. 
 
3) RSS har mottatt innspill om at det er behov for informasjon om det videre arbeidet med 

ny NRS, herunder oppdatert tidsplan.  
 

RSS besluttet at det skal gis informasjon om veien videre, og at slik informasjon hører 
hjemme i årsrapporten. Se for øvrig sak nummer 7. 

 
Sak 4: Regnskapslovutvalg 
 
Regnskapslovutvalget har åpnet for at RSS skal kunne gi innspill i forbindelse med utvalgets 
arbeid, og RSS har valgt å benytte denne anledningen. RSS konstaterte at en viktig for 
oppgave blir å vurdere hvilke løsninger som ønskes/ikke ønskes og spille inn dette til 
lovutvalget. Kjernen i dette blir særnorske regler og omfanget av slike særnorske regler.  
 
Sak 4 inneholdt to temaer: 1) God regnskapsskikk og organisering av standardsetter og 2) 
Små foretak.  
 
Innledningsvis orienterte sekretær i regnskapslovutvalget, Britt Torunn Hove, om lovutvalgets 
respons på de innspill som ble gitt av RSS i forbindelse med møtet den 19.11.2014 
(forutsetningen om fortsatt drift og substans over form). 
 
 God regnskapsskikk og organisering av standardsetter 
 
Britt Torunn Hove gjennomgikk en presentasjon hvor temaet var god regnskapsskikk og 
organisering av standardsetter. RSS ga sine innspill til dette temaet. 
 
 Små foretak 
 
Elisabet Ekberg gjennomgikk sin presentasjon hvor temaet var små foretak (og 
mikroforetak). RSS ga sine innspill til dette temaet. 
 
Sak 5: Arbeidsgruppe finansielle instrumenter 
 
Alle aktuelle kandidater til arbeidsgruppen har takket ja til oppgaven. Arbeidsgruppen består 
av: Lars Inge Pettersen, Didrik Thrane-Nielsen, Terje Nilsen, Robert Madsen og Sondre 
Aannø. 
 
Mandatet til arbeidsgruppen ble diskutert på dagens møte. 
 
RSS var av den oppfatning av at arbeidsgruppen skal jobbe fremadrettet i forhold til en ny 
regnskapslov, og ikke dagens regnskapslov. 
 
RSS understreket viktigheten av at arbeidet må komme raskt i gang, slik at det kan være 
mulig å gi innspill til lovutvalget. Tidsplanen må være så stram som mulig. RSS ønsker et 
utkast i utgangen av februar. 
 
RSS besluttet at Erik Avlesen-Østli utarbeider et utkast til mandat som sendes til RSS for 
behandling per epost. 
 
Sak 6: Fisjon 
 
RSS besluttet at det skal gis ut informasjon om at nytt høringsutkast fisjon settes på hold, og 
at det er den foreløpige standarden som skal legges til grunn. Det skal gis ut informasjon om 



 
 

3

dette og at endringer som følger av høringsutkastet til fisjonsstandard ikke er gjeldende god 
regnskapsskikk.  

 
Når det gjelder hvordan en bruker av standardene skal forholde seg i de tilfeller hvor det 
foreligger et høringsutkast og en foreløpig standard, så vil dette bli omtalt i årsrapporten.  
 
Sak 7: Årsrapport 2014 (erstatter statusrapporten) 
 
Statusrapporten er tatt ut av revisors håndbok, og erstattet med en årsrapport som gjøres 
tilgjengelig på hjemmesidene til NRS. 
 
RSS tar sikte på at årsrapporten skal gi en klar omtale av tidsplanen for ny norsk 
regnskapsstandard. NRS arbeider med mål om å ha et utkast til ny standard ferdigstilt innen 
utgangen av 2015. Siktemål er at standarden skal tas i bruk når ny regnskapslov 
implementeres, sannsynlig i 2017. RSS ville at det skulle omtales i årsrapporten at ny 
standard tidligst vil komme anvendelse i 2017. RSS er også klar på at utkast til ny standard 
skal sendes på høring før den tid.  
 
RSS ønsket også at høringsutkastene som foreligger på fisjon og fusjon skal omtales i 
årsrapporten. 
 
RSS besluttet at vedtak av årsrapporten settes opp på januarmøtet, og at Erik Avlesen-Østli 
kommuniserer RSS sine innspill til Harald Brandsås. 
 
Sak 8: Møteberamming februar - juli 2015 
   
RSS besluttet følgende møteplan frem til sommeren 2015: 
 

- Onsdag 14.01.2015, kl. 12:00 – 18:00 
- Onsdag 18.02.2015, kl. 09.00 – 15:00 
- Onsdag 11.03.2015, kl. 09.00 – 15:00 
- Onsdag 15.04.2015, kl. 09.00 – 15:00 
- Onsdag 06.05.2015, kl. 09.00 – 15:00 
- Onsdag 10.06.2015, kl. 09.00 – 15:00 

 
Sak 9: Medlem fagutvalg små foretak 
 
RSS besluttet enstemmig å utnevne May Sigrun Rusdal Fikke som medlem av og Gunhild 
Kveine som nestleder av fagutvalget for små foretak. 
 
RSS besluttet også at Kirsten Jacobsen skulle forhøre seg internt om interesse i Deloitte for 
representasjon i fagutvalget. Oppnevning av ytterligere medlem tas deretter opp på nytt i 
RSS. 
 
Sak 10:  Kort orientering åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle 

organisasjoner den 2.12.14 
  
Den 2.12.2014 ble det avholdt et åpent møte for ideelle organisasjoner, et møte med gledelig 
stor oppslutning.  
 
I forbindelse med møtet ble det mottatt innspill på at fagutvalget for ideelle organisasjoner 
bør vurdere en del områder i dagens foreløpige standard. Det er et sterkt ønske fra flere 
ideelle organisasjoner at dagens foreløpige standard blir vurdert og gjennomgått, likevel ikke 
slik at standarden skal omarbeides helt. 
 
I forbindelse med arbeidet med ny NRS har NRS tidligere uttalt at det ikke skal gjøres noe 
med eksisterende standarder. Det er ønske å gjøre ett unntak for dette, når det gjelder 
standarden for ideelle organisasjoner. Man ser for seg at fagutvalget arbeider parallelt med 
at RSS arbeider med ny NRS for øvrige foretak. 
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I forhold til en ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner finnes et internasjonalt 
utgangspunkt (SORP). Det er foretatt en vurdering av denne, og vurderingen er at den er 
godt egnet for norske forhold. I forhold til regnskapsmessige løsninger vil vi få samme 
løsninger som vi har i dag, men veien til løsningen blir en annen enn i dag.  
 
Enkelte i RSS kommenterte at de er svært positiv til endringen, og til at det ses hen til 
Storbritannia som er langt framme når det gjelder standardsetting. 
 
RSS stilte imidlertid spørsmål ved om arbeidet med en ny standard for ideelle organisasjoner 
bør avvente lovutvalgets arbeid og hvorfor det haster med en ny standard nå. På bakgrunn 
av de potensielle endringer lovutvalget diskuterer kan det likevel være hensiktsmessig å 
prioritere denne oppgaven nå. 
 
Sak 11:  Eventuelt 
 
Under eventuelt ble samarbeidet mellom RSS og fagutvalg for små foretak diskutert. 
Fagutvalget for små foretak arbeider for tiden ikke med standarder, men skal gi innspill til 
lovutvalget. 
 
RSS diskuterte om alt fagutvalget vurderer i den forbindelse skal tas opp med RSS. RSS 
mener at fagutvalget er et selvstendig utvalg som skal foreta sine egne vurderinger og 
derigjennom gi innspill til lovutvalget på selvstendig grunnlag. Imidlertid ble det besluttet at alt 
som sendes fra fagutvalget, skal sendes på sirkulasjon til RSS. 
 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
 
Vedtatt av RSS den 18.02.2015 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. april 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 14. januar 2015 kl. 12:00 – 18:00  

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft, Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, 

Jan Terje Kaaby (til kl. 15.45), Kirsten Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, 
Odd Egil Kanestrøm, Oddbjørn Skaare, Reidar Jensen og Signe Moen 
(til kl. 15.00). 

 
Forfall:  Ingen 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Erik Avlesen-Østli. 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Regnskapslovutvalg 
 
Fagutvalg små foretak hadde møte den 09.01.2015. Jan Terje Kaaby (leder av fagutvalg 
små foretak) orienterte om fagutvalgets arbeid i forhold til å gi innspill til lovutvalget.  
 
Jan Terje har også hatt møte med representanter fra regnskapslovutvalget, hvor det ble 
enighet om hvordan det videre arbeidet skal foregå. 
 
Videre drøftet Jan Terje hva som menes med en forenklinger for små foretak (forenklinger i 
forhold til ny NRS for øvrige foretak). Små foretak skal fremdeles kunne velge hovedreglene 
dersom de ønsker det. Generelt ønsker FU minst mulig endringer av regnskapsmessige 
løsninger for små foretak.  
 
* * * 
 
«Substance over form» er diskutert av RSS tidligere, og innspill er gitt til lovutvalget. I denne 
omgang ga RSS innspill til om det i ny regnskapslov skal være forskjellig regulering av 
«substance over form» for små foretak i forhold til øvrige foretak. 
 
RSS diskuterte og ga innspill til Elisabet når det gjelder standardsetting og rammene for det 
videre arbeidet med ny regnskapsstandard.  
Lovutvalget arrangerer et åpnet møte i mars. RSS tok opp spørsmål om referat, og om det vil 
være mulig å delta via videolink og/eller om møtet blir tatt opp lydfil. 
 
Sak 2:  Ny NRS: Høringssvar og veien videre 
 
- Ny NRS: Høringssvar og veien videre (trinn 2) 
 
RSS gjennomgikk sakspapir som tok for seg høringssvarene på de overordnende 
spørsmålene i høringsbrevet til ny norsk regnskapsstandard (Trinn 2 i beslutningen fra møte 
den 19. november 2014). 
 
1) S1 Strategien 
 
a) Målgruppen for standarden: Forholdet til børsnoterte foretak, IFRS-rapporterende foretak, 

datterselskap i IFRS-rapporterende konsern 
 
I høringsrunden hadde KPMG, Deloitte og Agder Energi kommentarer til målgruppen for 
standarden, og var således ikke enige i denne delen av strategien. 
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RSS kommenterte innledningsvis at mandatet for regnskapslovutvalget tillegger utvalget å 
vurdere hvorvidt forskrift om forenklet IFRS skal videreføres. 
 
RSS mener det kan være grunner til å fjerne forskriften om forenklet IFRS; ettersom det er 
så få foretak som benytter forskriften. Foretak som ikke plikter å avlegge regnskap etter full 
IFRS, skal kunne velge full-IFRS, men med forenklede notekrav. Spørsmålet om forenklede 
notekrav må løses gjennom lovreguleringen. Videre er RSS av den oppfatning at det blir 
lovutvalgets oppgave å vurdere om det er spesielle behov for datterselskaper i IFRS-
rapporterende konsern. Det ble bemerket at en forutsetning for dette standpunktet er at 
lovutvalget kommer med en løsning på gjennomgående utbytte. 
 
b) Hvordan ivareta eventuelle endringer i ny NRS som følge av endringer i selskapsretten 

og skatteretten? 
 
RSS er av den oppfatning av dette er kommende standardsetter sin oppgave, og at dette må 
håndteres når det eventuelt kommer opp. 
 
c) Videreføre / oppdatering av forskrift om forenklet IFRS? 
 
Se kommentarer ovenfor under bokstav a. 
 
d) Resultatorientering vs. balanseorientering – manipulasjonsmuligheter? 
 
I LO sitt høringssvar fremkom det innvendinger mot en balanseorientert tilnærming. 
Lovutvalgets klare hovedretning er IFRS for SMEs. Med bakgrunn i dette og at 
problemstillingen ikke er tatt opp på samme måte av andre høringsinstanser, mener RSS at 
det lite hensiktsmessig å endre denne tilnærmingen. 
 
2) S2 Kapittel 2 vs. grunnleggende regnskapsprinsipper 
 
a) Rammeverk som ikke gjelder etter full IFRS 
 
I sitt høringssvar hadde KPMG kommentarer til at det innføres et rammeverk som ikke er en 
del av IFRS slik den er godkjent av EU. 
 
Hvilke konsekvenser det medfører at det konseptuelle rammeverket blir en del av ny norsk 
regnskapsstandard (trolig en rettslig bindende standard), må utredes nærmere. RSS vil 
imidlertid avvente lovutvalgets arbeidet, og hvilke føringer som eventuelt blir gitt i 
lovforarbeidene. 
Bakgrunnen for at IASB har valgt å inkludere rammeverket i IFRS for SMEs kan ha 
sammenheng med omfanget av veiledning, ettersom det er mer veiledning i IFRS enn i IFRS 
for SMEs. 
 
3) Temaer som er uregulert eller ikke tilstrekkelig regulert i ny NRS 
 
a) Regulering av konserninterne omorganiseringer, herunder uendret eierskap og andre 

samme-kontroll-transaksjoner, herunder spørsmål om kontinuitetsgjennomskjæring 
 
RSS mener at kontinuitet kan være aktuell for særregulering i ny NRS. Det ble stilt spørsmål 
om temaet er noe RSS eller lovutvalget skal vurdere. RSS antar at det er usannsynlig at 
spørsmålet blir fullt ut avklart gjennom regnskapslovutredningen. 
 
RSS oppfatter at det er et sterkt behov for regulering av kontinuitet i praksis. Et alternativ er 
at det settes ned en arbeidsgruppe som utreder temaet, men det er usikkert om de vil 
komme særlig lenger enn vi er i dag. 
 
RSS besluttet å avvente kontinuitetsspørsmålet inntil det foreligger mer kunnskap om 
regnskapslovens utforming. Problemstillingen settes på agendaen for ny vurdering på et 
senere tidspunkt. 
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b) Tydeliggjøring av kilde- eller veiledningshierarkiet 
 
RSS mener at dette er et spørsmål som må avventes inntil det foreligger mer kunnskap om 
regnskapslovens utforming. 
 
c) NRS 16 Årsberetning 
 
Dette er et område hvor det er muligheter for forenklinger i direktivet. Små foretak kan for 
eksempel unntas helt fra kravet. 
 
I dag er årsberetningen og årsregnskapet to separate dokumenter. Enkelte i RSS ser visse 
fordeler med å definere det som ett dokument, ved at det ikke vil være behov for å beskrive 
samme forhold to ganger etc.  
 
RSS mener at spørsmålet om NRS 16 årsberetningen må avventes inntil det foreligger mer 
kunnskap om regnskapslovens utforming  
d) Regulering av biologiske eiendeler, herunder landbruk? 
 
RSS mener at spørsmålet først kan vurderes etter at regnskapslovutvalget har temaet. 
 
e) Regulere delårsregnskap 
 
Dette spørsmålet inngår i del to av mandatet til regnskapslovutvalget. 
 
f) Regulere regnskapsavleggelse når fortsatt drift ikke legges til grunn? 
 
Dette er et forhold regnskapslovutvalget skal vurdere. 
 
g) Regulering av sikring av netto investering? 
 
RSS besluttet at dette skal være et tilleggspunkt til mandatet for arbeidsgruppen på 
finansielle instrumenter (kapittel 11 og 12). 
 
h) Nærmere avklaring av virkeområdet til rskl. § 5-8? 
 
Før RSS vurderer dette, må det avklares om bestemmelsen blir videreført i ny regnskapslov. 
 
4) S4 Veiledning 
 
I høringsutkastet til ny NRS er veiledning innarbeidet i fotnoter. Mange høringssvar har 
kommentarer til denne løsningen, og den oppfattes å være lite hensiktsmessig. RSS 
besluttet at det som er tatt inn som veiledning i fotnoter tas ut av standarden.  

Videre mener flere høringsinstanser at det er for lite veiledning i høringsutkastet. I KPMGs 
høringssvar ble det kommentert at det ville være en god ide å etablere et system for å 
håndtere overgangs- og fortolkningsspørsmål for å sikre en så ensartet implementering og 
praktisering av ny standard som mulig, tilsvarende IFRIC for IASB. RSS mener at innspillet til 
KPMG kan være hensiktsmessig og tar det med i det videre arbeidet med standarden.  

 
Et foretak som avlegger regnskap etter IFRS for SMEs har ikke plikt til å gå til QA og det er 
ikke avklart hvilken status «training material» har. Dersom løsningen i Norge blir IFRS for 
SMEs, er spørsmålet hva vi egentlig trenger av særnorsk veiledning og hvor grensen skal 
settes. I den forbindelse mener enkelte i RSS at IFRS for SMEs uten ytterligere veiledning 
forringer nytten for brukerne av standarden. Det ble konstatert at det er vanskelig å 
bestemme omfanget av veiledning. 
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Ettersom RSS går inn for å ta ut veiledningen som er innarbeidet i fotnoter, ser RSS for seg 
at det utarbeides separate veiledningsdokumenter. Formen på disse er imidlertid ikke 
besluttet. 
 
 
5) S5 Løsninger i ny NRS som vurderes ikke å være i samsvar med regnskapsloven 
 
På bakgrunn av at loven når er under utredning diskuterte ikke RSS dette spørsmålet. 
 
6) S6 Kost / nyttevurdering – forenklinger i ny NRS 
 
RSS diskuterte ikke dette spørsmålet. 
 
7) S7 Språk 
 
Feil i høringsutkastet rettes opp. 
 
Enkelte i RSS mener at brukervennligheten bedres om høringsutkastet skrives om. I de 
tilfeller teksten er lik i full IFRS og IFRS for SMEs, kunne en løsning vært å omformulere den 
norske oversettelsen av IFRS for SMEs. En slik løsning ble imidlertid oppfattet som 
problematisk, særlig i de tilfeller innholdet i en bestemmelse endres. Det ble bemerket at 
heller ikke IFRS-oversettelsen er særlig god. I den forbindelse er det også verdt å merke seg 
at lovutvalget vil legge IFRS-språk til grunn, sannsynligvis med et par unntak. 
  
Det vil ikke bli foretatt en full gjennomgang av språket i høringsutkastet, men foruten om å 
rette opp feil, vil de konkrete tilbakemeldingene på språket i høringsutkastet bli gjennomgått.  
 
8) S8 Nummerering 
 
RSS diskuterte ikke dette punktet inngående, men konstaterte at det trolig blir mindre N-
punkter i ny standard.  
 
9) S9 Noteopplysninger 
 
RSS besluttet å vente med dette til gjennomgangen av de aktuelle bestemmelsene i 
standarden. Når det gjelder notesjekklister er RSS av den oppfatning at dette ikke er en 
oppgave for standardsetter, dette behovet ivaretas godt av andre aktører. 
 
10) Konsolideringsunntak for investeringsselskaper 
 
RSS besluttet å utsette denne til gjennomgangen av den aktuelle bestemmelsen. RSS 
diskuterte dette spørsmålet på overordnet nivå under møtene i desember 2014. 
 
11) S11 Totalresultatet 
 
RSS besluttet at denne skulle vente. Lovutvalget skal vurdere om det er noe som stemmer 
bedre med innholdet enn begrepet «totalresultatet». RSS oppfatter at det ligger an til at det 
blir åpnet for IFRS-løsningen i ny regnskapslov (én samlet oppstilling av totalresultatet). 
 
12) S12 Eksempler i kapittel 23 Inntekter 
 
RSS besluttet å utsette dette til gjennomgangen av de aktuelle bestemmelsene. 
 
13) S13 Pensjon 
 
RSS besluttet å utsette dette til gjennomgangen av de aktuelle bestemmelsene. 
 
14) Fusjon og Fisjon 
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RSS besluttet å utsette dette til gjennomgangen av de aktuelle bestemmelsene 
 
15) S15 Konsernbidrag 
 
RSS besluttet å utsette dette til gjennomgangen av de aktuelle bestemmelsene 
 
16)  S16 Overgangsbestemmelser 
 
Gjennomgang av overgangsbestemmelsene var foreslått utsatt inntil den nye/reviderte 
regnskapslovens hovedregler foreligger, og endringer i forhold til eksisterende regler er kjent. 
RSS hadde ingen kommentarer til dette forslaget. 
 
- Ny NRS: Høringssvar og veien videre (trinn 1) – fortsettelse fra forrige møte 
 
I møtet den 10 og 11 desember 2014 diskuterte RSS første trinn i beslutningen som ble fattet 
den 19.11.2014. RSS diskuterte de mest sentrale forholdene som fremkom av sakspapiret, 
hvor det ble lagt hovedvekt på vurderingsreglene i ny NRS og IFRS for SMEs. Diskusjonene 
var i stor grad fokusert mot å gi innspill til lovutvalget. De forhold som ikke ble diskutert i 
desember, ble raskt vurdert i dagens møte. 
 
- Ramme for det videre arbeidet med ny NRS 
 
I forhold til det videre arbeid med ny NRS oppfatter enkelte i RSS at det er en utfordring at 
rammen det jobbes etter ikke er kjent. RSS diskutert hvilke kriterier som skal benyttes for å 
avvike fra IFRS for SMEs, og hvilke rammer som skal legges for dette arbeidet. Enkelte i 
RSS mener at lovutvalget bør diskutere og få dette avklart, noe som vil forenkle det videre 
arbeidet med ny NRS betydelig. 
 
Mandatet fra stiftelsesstyret ble gitt under gjeldende lov og regime. I dette mandatet var 
forholdet til overgangsutgifter et viktig moment. Det er ikke avklart hvor klare føringer som vil 
komme i lovforarbeidene, og NRS vil ikke kunne overstyre klare føringer i lov/forarbeider. 
Representantene fra regnskapsprodusentene ønsker så lave overgangsutgifter som mulig. 
Ettersom regnskapsloven vil bli endret er ikke hensynet til overgangsutgiftene lenger like 
fremtredende. 
 
RSS diskuterte nåværende mandat fra NRS, og RSS ser at det er behov for en ny 
retningslinje og vurdering fra NRS. RSS vurderer i den forbindelse å rette en henvendelse til 
stiftelsesstyret, men før den tid er det ønskelig med klarere indikasjoner på hvilken linje 
lovutvalget forventer å legge seg på i forhold til nasjonale tilpasninger i forhold til IFRS for 
SMEs. 
 
- Oppdateringer av høringsutkast ny NRS 
 
RSS diskuterte hvordan det skal jobbes videre med ny NRS. RSS besluttet at det skal 
arbeides med språket etc. der hvor vi har rene SME-løsninger. Videre skal alle 
bestemmelser som er tatt ut på grunn av tilpasning til regnskapsloven, innarbeides i 
standarden. Tilsvarende skal alle bestemmelser som er tatt med i ny NRS som følge av 
tilpasning til regnskapsloven, vurderes tatt ut av standarden.  
 
Til slutt besluttet RSS å avvente vurdering av forenklinger og videreføring på grunn av 
overgangsutgifter. Disse bestemmelsene skal markeres i gult. 
 
Sak 3:  Godkjenning av referat og protokoller 
 
Utkast til protokoll og referat fra møtene den 10 og 11 desember 2014, og oppdatert protokoll 
fra møtet den 19 november 2014 ble behandlet. RSS godkjente referatet og protokollen fra 
19 november 2014. RSS hadde enkelte kommentarer til protokollen fra møtene i desember 
2014.  
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Sak 4: Årsrapport 2014 
 
Innledningsvis ble det stilt spørsmål om den reviderte fremdriftsplanen for ny NRS skal 
publiseres. Revidert fremdriftsplan for ny NRS omtales i årsrapporten. Dette er et forhold 
som er av stor praktisk betydning, og RSS hadde ingen innvendinger mot at fremdriftsplanen 
publiseres på hjemmesiden.  
 
* * * 
 
Oppdatert utkast til årsrapport ble gjennomgått, og RSS hadde kommentarer til flere av 
formuleringene i årsrapporten. Utover dette besluttet RSS at det i forbindelse med 
høringsutkast til kapittel 100 i ny NRS, skal angis hva som er statusen til NRS 9.  
 
RSS besluttet at oppdatert utkast behandles per mail. 
 
Sak 5:  Eventuelt 
 
- Medlem fagutvalg små foretak 
 
RSS besluttet enstemmig å utnevne Thomas Hagen Alm som medlem av fagutvalg små 
foretak.  
 
- FO IFRS - evaluering av veiledningens fremtid 
 
RSS diskuterte at FO IFRS har bedt om synspunkter på at pensjonsveiledningens fremtid tas 
opp til vurdering, om det er hensiktsmessig å fortsette med oppdatering av veiledningen eller 
om denne delen av NRS virksomhet bør avvikles.  
 
RSS besluttet at det skulle foreslås et uformelt møte mellom Vidar Nilsen, Erlend Kvaal, 
Harald Brandsås og Elisabet Ekberg. 
 
- Arbeidsgruppe finansielle instrumenter 
 
RSS besluttet at dette arbeidet skal behandles den 11.03.2015 
 
- Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner 
 
RSS diskuterte også regnskapsstandard for ideelle organisasjoner i forrige møte. Siden 
regnskapsloven blir endret er utgangspunktet for ideelle organisasjoner sammenlignbart med 
ny NRS for øvrige og ny NRS for små foretak. Det innebærer at må arbeides med 
standarden for å kunne gi innspill til lovutvalget, og den må tilpasses ny regnskapslov.  
 
I likhet med andre foretak er det også viktig for ideelle organisasjoner at en 
regnskapsstandard kan tre i kraft samtidig med loven.  
 
RSS besluttet at det skal fremsettes et forslag fra RSS til stiftelsesstyret. Saken settes på 
agendaen til neste møte i RSS. 
 
 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
 
Godkjent av RSS den 06.05.2015 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. april 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 18. februar 2015 kl. 09:00 – 13:50  

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft, Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke (til 

kl. 12:30), Jan Terje Kaaby, Kirsten Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, 
Odd Egil Kanestrøm, Reidar Jensen (fra kl. 09:20) og Signe Moen (ute 
fra kl.11:55 til kl. 13:25). 

 
Forfall:  Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Erik Avlesen-Østli. 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Regnskapslovutvalg 
 
Elisabet orienterte om lovutvalgets arbeid siden forrige møte i RSS.  
 
Hovedretningen er fremdeles IFRS for SMEs, men utvalget har diskutert om IFRS for SMEs 
skal legges til grunn "as is" eller med tilpasninger. Lovutvalget har tentativt sluttet seg til at 
det ikke skal være forbud mot enkelte, men begrensede nasjonale tilpasninger (særnorske 
løsninger). Det vil bli innarbeidet klare retningslinjer (rammer/kriterier) for avvik fra IFRS for 
SMEs. RSS diskuterte og ga innspill til Elisabet når det gjelder mulige kriterier for særnorske 
løsninger. 
 
Den 2 mars 2015 arrangerer lovutvalget et åpent måte. I den forbindelse vil det bli utarbeidet 
et saksdokument som tar for seg utvalgets arbeid så langt.  
 
Sak 2:  Ny NRS: Høringssvar og veien videre 
 
- Ny NRS: Høringssvar og veien videre (trinn 3) 
 
RSS gjennomgikk sakspapiret som tok for seg høringssvar til enkeltbestemmelser i 
høringsutkastet (trinn 3 i beslutningen fra møte den 19. november 2014).  
 
Gjennomgangen omfattet kapittel 2-9, og var i hovedsak rettet mot kommentarene i 
sakspapiret merket «TIL DISKUSJON I RSS».  
 
Utover en gjennomgang av sakspapiret diskuterte RSS rammen for å foreta justeringer av 
høringsutkast til ny NRS (HU). Inntil det foreligger nye føringer fra lovutvalget, er vurderingen 
å legge seg så nær IFRS for SMEs som mulig.  
 
RSS diskuterte og besluttet følgende overordnede prinsipper for videre arbeid med HU. 
 

1. Bestemmelser i IFRS for SMEs som er tatt ut i HU, på grunn av tilpasning til dagens 
regnskapslov, skal innarbeides. Språkvasken gjøres på et senere tidspunkt. 
Endringene markeres i blått. 

2. Endringer som er foreslått/besluttet i IFRS for SMEs innarbeides i HU (ED 2013). 
Språkvasken gjøres på et senere tidspunkt. Endringene markeres i blått. 

3. Bestemmelser som er innarbeidet i HU på grunn av tilpasning til dagens regnskapslov 
skal tas ut i oppdatert HU.  

4. Bestemmelser som er innarbeidet i HU med henvisning til forenkling og 
overgangsutgifter markeres i gult. 

5. Gjennomgang av noteopplysninger utsettes. Markeres i lilla. 
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6. Gjennomgang av oppstillingsplaner og begreper for de forskjellige 
regnskapsoppstillingene utsettes i påvente av lovutvalgets avklaring i forhold 
direktivets rammer. 

7. Hovedmålsettingen er at HU språklig sett skal være mest mulig lik IFRS på Norsk.  
a. Oversettelse i HU hvor man har vært tro mot en «dårlig» oversettelse i «IFRS 

på Norsk», og hvor det vurderes å være rom forbedringer, skal avmerkes. Det 
skal utarbeides en oppfølgingsliste for mulig endring av IFRS på Norsk. 

b. Høringssvar som gjelder språk skal hensyntas i oppdatert HU. 
c. I tilfeller hvor vurderingen er at oversettelsen av IFRS for SMEs er uforståelig 

skal det foreslås endring og tas opp til diskusjon i RSS.  
d. Hvor bokstavtro man skal være i forhold til formuleringene i IFRS for SMEs, 

vurderes bestemmelse for bestemmelse. 
8. På tross av at mange høringssvar er relatert til mangel på veiledning, tas ikke disse 

opp til diskusjon siden hovedretningen er IFRS for SMEs «as is». Veiledning tas ikke 
inn i standarden, men RSS besluttet at innkomne høringssvar innarbeides i en liste 
over ønsket veiledning. 

9. Det skal foretas en separat gjennomgang av bruken av begrepene «kostnad» og 
«utgift», som skal være en oversettelse av henholdsvis «expense» og «cost». 
Gjennomgangen skal også omfatte begrepet «expenditure» (eks. nr. 2.37). 

 
RSS besluttet at kapittel 10, 13, 16, 17 og 18 skal gjennomgås i neste møte.  
 
- Arbeidsgruppe finansielle instrumenter 
 
RSS har engasjert en arbeidsgruppe til å vurdere kapittel 11 og 12 – finansiell instrumenter. 
Det er mottatt mange høringskommentarer til disse kapitlene, og RSS mener at 
arbeidsgruppen må se på behovet for eksplisitt regulering i ny NRS, herunder å vurdere 
behovet for forenklinger. I den forbindelse ble det stilt spørsmål om det er behov for å justere 
arbeidsgruppens mandat. RSS mener at forenkling kan være grunn til avvik, men at 
forenklinger må være begrunnet - utover at det er en forenkling. Dersom arbeidsgruppen ikke 
støtter løsninger i IFRS for SMEs, må de ha en god begrunnelse for å avvik fra dette. 
 
Trolig er det lite realistisk at arbeidsgruppen vil få ferdigstilt sitt arbeid innen utgangen av 
februar. RSS besluttet at det rettes en forespørsel til arbeidsgruppen for å få klargjort hvor 
langt de har kommet i arbeidet. I den forbindelse skal det opplyses om at følgende punkt i 
mandatet ikke lenger er like aktuelt: «Identifisere og redegjøre for eventuelle 
overgangseffekter ved at finansielle instrumenter følger kapittel 11 og 12 i IFRS for SMEs, 
herunder om reguleringen blir forenklet eller mer kompleks enn dagens regulering». Det 
haster ikke å vurdere overgangsbestemmelsene. 
 
Sak 3:  Godkjenning av referat og protokoller 
 
Oppdatert utkast til protokoll fra møtene den 10 og 11 desember 2014 ble gjennomgått. RSS 
godkjente protokollen, forutsatt at det ble foretatt en mindre justering. 
 
RSS godkjente referatet fra møtet den 14 januar 2014, men hadde enkelte kommentarer til 
protokollen. Protokollen oppdateres og behandles på nytt i neste møte. 
 
Sak 4: Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner 
 
Utarbeidelse av en ny standard for ideelle organisasjoner basert på relevant SORP vurderes 
å være en fornuftig angrepsvinkel.  
 
RSS besluttet at Elisabet utarbeider et forslag til innstilling til stiftelsesstyret. Forslaget 
behandles i neste møte. 
 
Sak 5:  Veiledning pensjonsforutsetninger 
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Samtidig med at oppdatert «Veiledning pensjonsforutsetninger» per 31.12.14 ble publisert, 
ba FO IFRS om innspill på om NRS fremdeles skal utgi pensjonsveiledningen. RSS mener at 
det er behov for at NRS fortsetter å utgi veiledningen, men at det trolig vil være nødvendig å 
utnevne et eller flere medlemmer med kompetanse på makroøkonomi. 
 
RSS besluttet at Elisabet skriver et forslag til innspill til FO IFRS, som sendes til RSS på 
sirkulasjon før utsendelse. 
 
Sak 6:  Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
 
Godkjent av RSS den 06.05.2015 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. april 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 11. mars 2015 kl. 09:00 – 15:00  

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kirsten 

Jacobsen (til kl. 13:30), Kjell Magne Baksaas, Oddbjørn Skaare og 
Signe Moen (til kl. 13:00). 

 
Forfall:  Anne-Cathrine Bernhoft, Odd Egil Kanestrøm og Reidar Jensen  
 
Dessuten møtte: Britt Torunn Hove (sak 1) og Erik Avlesen-Østli. 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Regnskapslovutvalg 
 
Under lovutvalgets åpne møte ble tre temaer presentert: 1. grunnleggende 
regnskapsprinsipper, 2. god regnskapsskikk og rettvisende bilde og 3. arbeidet med 
regnskapsstandarder. 
 
Elisabet Ekberg orienterte om lovutvalgets vurderinger i forhold til temaet «arbeidet med 
regnskapsstandarder», hvor det foreligger to alternative forslag for det fremtidige arbeidet 
med regnskapsstandardene.  
 
Hans Robert Schwencke er engasjert av regnskapslovutvalget for å utrede hvordan «god 
regnskapsskikk» er benyttet i norske rettsavgjørelser. Hans Robert orienterte om sitt arbeid 
så langt. 
 
Utover dette orienterte Elisabet Ekberg og lovutvalgets sekretariat ved Britt Torunn Hove om 
lovutvalgets arbeid siden forrige møte i RSS. Hovedretningen er som kjent IFRS for SMEs, 
men utvalget legger opp til at det skal være tillatt å avvike fra IFRS for SMEs etter strenge 
kriterier. 
 
RSS ble også orientert om lovutvalgets arbeid i forbindelse med vurderingsreglene i dagens 
og ny regnskapslov, samt lovutvalgets vurderinger av om det skal innføres en egen 
foretakskategori – mikroforetak. 
 
Sak 2:  Ny NRS: Høringssvar og veien videre 
 
RSS gjennomgikk sakspapiret som tok for seg høringssvar til enkeltbestemmelser i 
høringsutkastet (trinn 3 i beslutningen fra møte den 19. november 2014).  
 
Gjennomgangen omfattet kapittel 10, 13, 16 og 17, og var i hovedsak rettet mot 
kommentarene i sakspapiret merket «TIL DISKUSJON I RSS». 
 
Gjennomgangen av kapittel 18 ble utsatt til neste møte. I tillegg besluttet at kapittel 20,21, 23 
og 24 skal forberedes til dette møtet. 
 
Sak 3:  Godkjenning av referat og protokoller 
 
Gjennomgang av utkast til protokoll og referat fra møtet den 18 februar 2015, og oppdatert 
protokoll fra møtet den 14 januar 2015, ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 4: Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner 
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RSS var enig i forslag til innstilling til stiftelsesstyret.  
 
Sak 5:  Høringssvar kapittel 100N 
 
Gjennomgangen av sak 5 ble utsatt til neste møte 
 
Sak 6:  Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
 
Godkjent av RSS den 06.05.2015 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 23. april 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 15. april 2015 kl. 09:00 – 14:30 

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft, Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, 

Kirsten Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, Odd Egil Kanestrøm og Signe 
Moen (til kl. 14:00). 

 
Forfall:  Jan Terje Kaaby, Oddbjørn Skaare og Reidar Jensen  
 
Dessuten møtte: Tonny Stenheim (sak 1.1), Harald Brandsås og Erik Avlesen-Østli. 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Regnskapslovutvalg 
 
1) Orientering om regnskapsutvalgets arbeid etter 11.03.2015: 
 
Lovutvalgets sekretariat representert ved Tonny Stenheim gjennomgikk lovutvalgets 
foreløpige diskusjoner om konsern.  
 
Videre orienterte Elisabet Ekberg og sekretariatet om endringer i kapitlet om 
vurderingsregler, i forhold til det som ble presentert for RSS den 11.03.2015. Det ble også 
orientert om utvalgets arbeid med små foretak, samt at kriterier for valg av særnorske 
løsninger i ny NRS ble diskutert. 
 
2) Separat finansregnskap vs. selskapsregnskap – innspill til lovutvalget? 
 
RSS diskuterte enkelte utfordringer som oppstår i praksis som følge av forskjellene mellom 
finansregnskapene i henholdsvis IFRS for SMEs og regnskapsloven. Oppfatningen er at det 
er viktig at begrepene ikke blandes sammen, og at «separat finansregnskap» ikke oversettes 
til «selskapsregnskap». Et separat finansregnskap og et selskapsregnskap er ikke det 
samme, selv om de kan være identiske.  
 
RSS hadde ikke et konkret løsningsforslag, men det ble gitt uttrykk for at det bør være mulig 
å klargjøre og forenkle reglene 
 
Sak 2:  Ny NRS: Høringssvar og veien videre 
 
1) Nr. 10.8 (b) om endringer i regnskapsprinsipper 
 
Bestemmelsen ble diskutert den 11.03.2015, hvor RSS vurderte å innarbeide en 
forenklingsregel (et N-punkt – (c)N). Det er stilt spørsmålstegn ved om en slik særnorsk 
bestemmelse gjør at nr. 10.8 (b) ikke lenger har noen selvstendig verdi. 
 
I sakspapiret legges det til grunn at den mest kompliserte løsningen er den som gir pålitelig 
og mest relevant informasjon. RSS mener at den mest kompliserte løsningen ikke alltid er 
den mest relevante løsningen - presumsjonen som tatt i innledningen i sakspapiret er derfor 
ikke helt treffende. Det er for eksempel relevant å trekke inn bransjepraksis i vurderingen av 
hva som er mest relevant. 
 
Da RSS diskuterte dette i forrige møte var det ut fra et ønske om å innarbeide en 
forenklingsregel - en tilsvarende regulering som vi har i dagens NRS 8. Formålet var å 
innarbeide en friere endringsadgang enn det som følger av IFRS for SMEs. 
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RSS besluttet å sette en særnorsk bestemmelse i nr. 10.8 på listen over ønskede N-punkter. 
Bestemmelsen, samt innarbeiding av den, vurderes på et senere tidspunkt. Bestemmelsen 
skal eventuelt regulere alternativer som er likestilte. 
 
2) Fortsettelse trinn 3, jf. beslutningen fra møte den 19. november 2014. 
 
a) Oppdatert HU 
 
RSS gjennomgikk sakspapiret som tok for seg høringssvar til enkeltbestemmelser i 
høringsutkastet (trinn 3 i beslutningen 19. november 2014).  
 
Gjennomgangen omfattet kapittel 18 og 20, og var i hovedsak rettet mot kommentarene i 
sakspapiret merket «TIL DISKUSJON I RSS». 
 
Gjennomgangen av kapittel 21 (med unntak av sannsynlighetsbegrepene), 23 og 24 ble 
utsatt til neste møte. RSS besluttet det ikke skal forberedes flere kapitler til dette møtet.  
 
b) Sannsynlighetsbegreper: 
 
Det kunne vært ønskelig å videreføre definisjonene i NRS 13, men hovedlinjen er IFRS for 
SMEs slik at dette alternativet ikke er aktuelt. 
 
RSS gjennomgikk tabellen i sakspapiret, og fattet følgende beslutninger: 
 
1. «Så godt som sikkert»: I NRS 13 er dette definert som «nær 100%». RSS mener at det 

ikke er opplagt at grensen er like høy i IFRS for SMEs (og IFRS). Dersom forståelsen fra 
NRS 13 skal videreføres, må dette klargjøres i et eget dokument. Dersom dette ikke er 
tilfellet må det uansett klargjøres at det er IFRS for SMEs som legges til grunn. En 
oppsummering er at «så godt som sikkert» ikke er begrepsmessig endret, men at 
innholdet i begrepet er endret. 

 
RSS besluttet at «så godt som sikkert» skal benyttes konsistent i hele standarden. Nr. 
28.28 må derfor endres fra «praktisk talt med sikkerhet». 

 
RSS besluttet også å endre nr. 17.25. Siden IAS 16.65 benytter «blir mottakbar», som en 
oversettelse av «becomes receivable», besluttet RSS å benytte samme formulering som i 
IAS 16. I den forbindelse må det også sikres konsistens med nr. 32.7 (b). 

 
2. «Svært sannsynlig»: I den norske versjonen av IAS 39 benyttes «svært sannsynlig». 

RSS besluttet derfor å endre kapittel 12, samt at definisjonen i ordlisten endres tilbake til 
opprinnelsen. «Highly probable» benyttes kun i kapittel 12 i IFRS for SMEs. 

 
3. «Rimelig sikker»: RSS ønsker ikke å definere dette begrepet i ordlisten, fordi det ikke er 

definert i ordlisten til IFRS for SMEs. 
 
4. «Betydelig sannsynlighetsovervekt»: Dette begrepet vil ikke lenger være en del av ny 

NRS, siden nr. 29.39 foreslås endret slik at den blir i samsvar med IFRS for SMEs. 
 
5. «Sannsynlig»: Dette er en oversettelse av «probale». RSS hadde ingen kommentarer til 

oversettelsen. 
 
6. «Likely to»: I høringsutkastet er også dette begrepet oversatt til sannsynlig. Det ble stilt 

spørsmål om «trolig» kan brukes i stedet. RSS besluttet også at det skal vurderes om nr. 
23.A28 kan endres da det er en fordel å benytte samme begrep. 

 
7. «Unliky to»: Det ble stilt spørsmål om oversettelsen skulle vært «usannsynlig» i stedet for 

«sannsynligvis ikke». Oppfatningen er at «not likely» er «sannsynligvis ikke».  
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RSS besluttet også at det må vurderes hvordan begrepene brukes sett ut fra 
sammenhengen. 
 
Sak 3:  Godkjenning av referat og protokoller 
 
RSS hadde ingen kommentarer til referatene fra møtene den 18 februar og 11 mars 2015, 
men hadde enkelte mindre kommentarer til protokollene fra møtene, samt protokollen fra 
møtet den 14 januar 2015.  
 
Sak 4:  Høringssvar kapittel 100N 
 
Gjennomgangen av sak 4 ble utsatt til neste møte 
 
Sak 5:  Eventuelt 
 
Elisabet Ekberg deltok på styremøte i NRS den 7 april 2015, og orienterte om at 
stiftelsesstyret sluttet seg til at det skulle gjøres et arbeid med en ny standard for ideelle 
organisasjoner. Arbeidet med oversettelse av den britiske standarden kan påbegynnes nå, 
men innenfor en kostnadsramme på 150.000 kr inkl mva. 
 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
 
Godkjent av RSS den 06.05.2015 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 19. mai 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 06. mai 2015 kl. 09:00 – 15:00 

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft, Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, 

Jan Terje Kaaby, Kirsten Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, Oddbjørn 
Skaare og Reidar Jensen  

 
Forfall:  Odd Egil Kanestrøm og Signe Moen.  
 
Dessuten møtte: Tonny Stenheim (sak 1.1) og Erik Avlesen-Østli. 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Regnskapslovutvalg 
 
1) Orientering om regnskapsutvalgets arbeid etter 15.04.2015: 
  
Lovutvalgets sekretariat representert ved Tonny Stenheim gjennomgikk lovutvalgets 
foreløpige diskusjoner om krav til noteopplysninger i revidert regnskapslov. 
 
Videre orienterte sekretariatet om endringer i kapitlet om konsern i forhold til det som ble 
presentert for RSS den 15.04.2015, herunder lovutvalgets tilbakemeldinger på RSS sine 
innspill til dette kapitlet.  
 
2. Tilbakemelding fra lovutvalget – innspill § 5-3 (2) 
 
Under forrige møte spilte RSS inn til lovutvalg at forslag til § 5-3 (2) måtte endres. 
Sekretariatet har gitt muntlig tilbakemelding på innspillet, hvilket er oppsummert i sakspapiret 
til sak 1 nr. 2. 
 
RSS diskuterte regulering av immaterielle eiendeler i oppdatert høringsutkast til ny norsk 
regnskapsstandard. RSS fattet ingen beslutning, men det foreligger to tenkelige alternativer.  
 
1) IFRS for SMEs «as is»  
2) IFRS for SMEs med full IFRS som et valg. 
 
RSS presiserte at man må være konsistente slik at de tilfellene hvor standarden åpner for full 
IFRS bygger på samme argumentasjon.  
 
Sak 2:  Ny NRS: Høringssvar og veien videre 
 
1) Egenutviklede immaterielle eiendeler 
 
RSS mener at egenutvikling av immaterielle eiendeler kan være en egnet kandidat 
for at det i standarden kan åpnes for et alternativ med løsning i samsvar med full 
IFRS. Dette vil være samsvar med løsningen i den britiske standarden. Endelig 
beslutning ble ikke tatt, men det ble bestemt at regulering av egenutviklede 
immaterielle eiendeler føres opp på en liste over områder hvor det kan være ønskelig 
med særnorske løsninger i standarden, i samsvar med full IFRS. 
 
2) Kapittel 20 - leasing 
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Bjørn Rydland i PwC har utarbeidet et notat som vurderer enkelte av høringskommentarene 
til ny NRS. RSS oppfatter at notatet underbygger at SME-løsningen kan legges til grunn, 
uten særnorske løsninger. 
 
3) Fortsettelse trinn 3, jf. beslutningen fra møte den 19. november 2014. 
 
RSS gjennomgikk sakspapiret som tok for seg høringssvar til enkeltbestemmelser i 
høringsutkastet (trinn 3 i beslutningen 19. november 2014).  
 
Gjennomgangen omfattet kapittel 21, 23 og 24, og var i hovedsak rettet mot kommentarene i 
sakspapiret merket «TIL DISKUSJON I RSS». 
 
RSS besluttet at kapittel 25 og 27 skal forberedes til neste møte. I tillegg til dette skal det 
utarbeides en statusoversikt over beslutninger som er fattet.  
 
Sak 3:  Godkjenning av referat og protokoller 
 
RSS hadde ingen kommentarer til oppdaterte protokoller fra møtene i januar, februar og 
mars 2015. RSS godkjente referatet fra møtet i april 2015, men hadde enkelte mindre 
kommentarer til protokollen.  
 
Sak 4:  Høringssvar kapittel 100N 
 
RSS besluttet å avvente kapittel 100N til lovforslaget foreligger. Det er et usikkerhetsmoment 
at lovformuleringen ikke er kjent, og RSS besluttet derfor å vurdere kapittel 100N på nytt på 
et senere tidspunkt. 
 
Sak 5:  Eventuelt 
 
1) Møte med Riksrevisjonen – AFP 
 
Riksrevisjonen ønsker et møte med regnskapsstiftelsen vedrørende regelverket for 
regnskapsføring av pensjoner, og da i hovedsak knyttet til AFP.  
 
RSS støttet forslaget om at Vidar Nilsen møter sammen med representant fra FO IFRS.  
 
2) Status arbeidsgruppen finansielle instrumenter 
 
Arbeidsgruppen har hatt ett innledende møte, men grunnet sykdom og høyt arbeidspress har 
ikke fremdriften vært som forventet. Arbeidsgruppen avholdt sitt andre møte den 20 april 
hvor kapittel 11 ble gjennomgått. Gjennomgangen kan indikere at arbeidsgruppen kommer til 
å ha en del kommentarer og innspill til dette kapitlet. Det er berammet møter 5 mai, 22 mai 
og 29 mai.  
 
Det er sendt ut en tidsplan til arbeidsgruppen som skal sikre rapportering til RSS, og for å 
oppfylle delformålet om å gi innspill til lovutvalget. 
 
3) Forenklet IFRS 
 
En del av regnskapslovutvalgets mandat er å vurdere videreføring av forskrift om forenklet 
IFRS. RSS diskuterte problemstillingen den 14.01.2015, og som en forlengelse av dette har 
Oddbjørn Skaare undersøkt årsaken til at så få foretak anvender forskriften. Spørsmålet er 
diskutert av et regnskapsforum etablert i regi av Energi Norge.  
 
Oddbjørn orienterte om diskusjonene vedrørende bruken av forenklet IFRS.  
 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
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Godkjent av RSS den 10.06.2015 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 12. august 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 10. juni 2015 kl. 09:00 – 15:00 

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft, Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, 

Jan Terje Kaaby (til kl. 12:00), Kirsten Jacobsen, Reidar Jensen og 
Signe Moen (per telefon). 

 
Forfall:  Kjell Magne Baksaas, Oddbjørn Skaare og Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås, Erik Avlesen-Østli og Terje Nilsen 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Regnskapslovutvalg 
1) Orientering fra regnskapslovutvalget, ved Elisabet Ekberg  

 
Elisabet orienterte om lovutvalgets vurderinger vedrørende eventuell videreføring av forskrift 
om forenklet IFRS, skillet mellom årsregnskap og konsernregnskap, regulering av små 
foretak og muligheten for gjennomgående utbytte. Regulering av gjennomgående utbytte 
utsettes til andre delutredning. Det ble også orientert om at bestemmelser om 
offentlighet/innsendelse mv. utsettes til andre delutredning. 
 
Forslag til lovtekst slik den forelå per 08.06.2015 ble gjennomgått. RSS diskuterte enkelte av 
bestemmelsene i forslaget. 
 
2) Britens regulering av investeringer i DS, TS og FKV i det separate finansregnskapet 
 
Vår henvendelse til FRC v/Jenny Carter er besvart. Britene forklarer at de har implementert 
direktivets artikkel 8 nr. 6, og vi blir henvist til Appendix IV: Note on legal requirements i FRS 
102. 
 
Punkt A4.33 og A4.34 i Appendix IV omhandler måling av investeringer i tilknyttede 
selskaper og felleskontrollert virksomhet hos en investor som ikke er et morforetak.  
 
Sak 2: Ny NRS: Høringssvar og veien videre 
1) Arbeidsgruppen finansielle instrumenter 
 
Arbeidsgruppen for finansielle instrumenter har utarbeidet et notat som tar for seg kapittel 11 
og 12 i IFRS for SMEs, med unntak av bestemmelsene om sikringsbokføring. Terje Nilsen 
gjennomgikk notatet, som er en sammenstillingen av arbeidsgruppens synspunkter.  
 
 
2) Status oppdatert høringsutkast 
 
Det ble orientert om hvordan det er arbeidet med statusoppdateringen og hva sakspapiret 
inneholder. RSS så ikke ytterligere behov for å diskutere statusoppdateringen og innholdet i 
den. 
 
3) Revalueringsmodellen 
 
Den 21.05.2015 publiserte IASB oppdatert IFRS for SMEs. Endringer som er foretatt i IFRS 
for SMEs – sammenlignet med den opprinnelige versjonen av IFRS for SMEs var innarbeidet 
i sakspapiret. 
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RSS diskuterte reguleringen av revalueringsmodellen i oppdatert høringsutkast til ny NRS, 
og har ingen klare argumenter for å ikke tillate SME-løsningen, siden den er tatt inn i SME 
(2015).  
 
4) Kapittel 20 – leasing 
 
I notat fra Bjørn Rydland var en feil definisjon av «rimelig sikker» lagt til grunn.  
RSS besluttet at Signe Moen og Erik Avlesen-Østli følger opp for å få klarlagt om dette kan 
ha betydning. 
 
5) Fortsettelse trinn 3, jf. beslutningen fra møte den 19. november 2014. 
 
RSS gjennomgikk sakspapiret som tok for seg høringssvar til enkeltbestemmelser i 
høringsutkastet (trinn 3 i beslutningen fra møte den 19. november 2014).  
 
Gjennomgangen omfattet kapittel 25 og 27, og var i hovedsak rettet mot kommentarene i 
sakspapiret merket «TIL DISKUSJON I RSS».  
 
Sak 3: Godkjenning av referat og protokoller 
 
RSS hadde ingen kommentarer til referat og protokoll fra møtet den 6 mai 2015. 
  
Sak 4:  Eventuelt 
 
Under eventuelt ble det orientert om fire saker 
 

I.  Orientering om møtetidspunkter andre halvår 2015 
 
Møtetidspunkter for andre halvår 2015 er som følger: Mandag 31.08.2015, mandag 
28.09.2015, mandag 19.10.2015, torsdag 12.11.2015 og torsdag 10.12.2015 
 
Møtene er fra kl. 09.00 – 15.00, med unntak for møter som faller på mandager, hvor møtetid 
er kl. 10.00 – 16.00. 
 

II.  Orientering om møtet med Riksrevisjonen vedrørende AFP 
 
RSS ble orientert om møtet med Riksrevisjonen som omfattet diskusjon av regelverket rundt 
AFP og regnskapsføring av AFP, NRS sin rolle som standardsetter, diskusjonene som har 
vært rundt regnskapsføring av AFP historisk, NRS sitt standpunkt p.t, hvorvidt det er mulig å 
beregne AFP-forpliktelsene mv. 
 

III. Norsk Olje & Gass:  
 
Norsk Olje & Gass har i sitt høringssvar argumentert for at salgsmetoden og 
rettighetsmetoden er utelukket etter IFRS for SMEs / Høringsutkast til ny NRS. NRS ønsker 
en tilbakemelding på bakgrunnen for denne argumentasjonene. Problemstillingen skal 
vurderes av en ekspertgruppe i uke 24.  
 

IV. Orientering om at oppdatert IFRS for SMEs legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
IFRS for SMEs slik den foreligger per 21 mai 2015 legges til grunn i det videre arbeidet. 
Høringsutkastet oppdateres imidlertid ikke før fullversjonen av IFRS for SMEs foreligger, da 
den trolig inneholder mange mindre språklige endringer (tilsvarende som i ED 2013). 
 
 
Protokoll ved 
Erik Avlesen-Østli 
 
Godkjent av RSS den 31.08.2015 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. september 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 31. august 2015 kl. 10:00 – 15:00 

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft (pr. telefon), Elisabet Ekberg, Hans Robert 

Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kjell Magne Baksaas, Odd Egil 
Kanestrøm, og Signe Moen (til kl. 11.15 - sak 1 og 4). 

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Oddbjørn Skaare og Reidar Jensen 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (fra kl. 10.45) og Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:   Regnskapslovutvalg 
 
Lovutvalget leverte NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt den 26.06.2015. Forslaget er 
foreløpig ikke sendt på høring1. Innledningsvis berømmet RSS lovutvalgets arbeid.  
 
Det viktigste for RSS i nevnte NOU, er retningslinjene for standardsetting slik disse 
fremkommer i kapittel 10.3.4. Lovutredningen angir klart fem kriterier som utvalget mener bør 
være oppfylt for å gjøre tilpasninger i Norsk Regnskapsstandard, sammenlignet med IFRS 
for SMEs.  
 
Presentasjonen av lovforslaget som ble presentert for stiftelsesstyret den 30.06.2015 
(sakspapir til sak 4) ble gjennomgått. RSS diskuterte og kommenterte på en rekke forhold i 
presentasjonen. 
 
Sak 2:  Ny NRS: Høringssvar og veien videre 

 
1) Arbeidsgruppen finansielle instrumenter 

 
Arbeidsgruppen for finansielle instrumenter har utarbeidet et notat som omhandler 
bestemmelsene om sikring i kapittel 12 i IFRS for SMEs. 
 
Arbeidsgruppen har gjort en grundig gjennomgang av bestemmelsene om regnskapsmessig 
sikring i kapittel 12. Grovt sett anbefales det at grunnstrukturen og rammene for regelverket 
beholdes. Arbeidsgruppen fraråder imidlertid å implementere IFRS for SMEs helt uten 
endringer. På enkelte områder er standarden så uklar at den vanskelig kan hevdes å stå på 
egne ben. Dette gjør at regelverket må forventes å bli svært utfordrende å håndtere i praksis, 
om det ikke gis ytterligere veiledning.  
 
Det er planlagt en fullstendig gjennomgang av arbeidsgruppens arbeid i møtet den 28. 
september. Representanter fra arbeidsgruppen kommer og presenterer arbeidet, samt 
eventuelle innspill til foreløpige vurderinger i RSS. Av den grunn ble det ikke lagt opp til en 
full gjennomgang av sakspapiret i møtet, men det ble åpnet opp for kommentarer. Ingen 
hadde spesifikke kommentarer til sakspapiret i denne omgang. 
 
Arbeidsgruppen argumenterer for en del avvik fra IFRS for SMEs, og RSS oppfatter at dette 
er kjernespørsmålet i diskusjonen. Det er i den forbindelse relevant å ta britenes FRS 102 i 
betraktning. RSS besluttet å forespørre arbeidsgruppen å se hen til England på de områder 

                                            
1 NOU 2015: 10 ble sendt på høring den 02.09.2015, med høringsfrist den 02.12.2015. 
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hvor arbeidsgruppen foreslår rene avvik fra IFRS for SMEs på innregning og måling. Det er 
forøvrig avgjørende at potensielle avvik vurderes opp mot kriteriene fra lovutvalget.  
 
I forhold til eventuelle avvik fra IFRS for SMEs besluttet RSS at arbeidsgruppen skal sette 
opp en prioriteringsliste. 
 
2) Fortsettelse trinn 3, jf. beslutningen fra møte den 19. november 2014. 

 
Sakspapiret hvor høringssvar til enkeltbestemmelser i høringsutkastet, samt oppdatert med 
endringer i IFRS for SMEs (mai 2015) og NOU 2015:10, ble gjennomgått. Gjennomgangen 
omfattet sakspapiret til kapittel 1 og sakspapiret til 9, 14 og 15 som tok for seg enkelte 
overordnede spørsmål. 
 
 Kapittel 1 – Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard 
 
I sakspapiret ble tre alternativer presentert; (1) IFRS for SMEs «as is» med fotnote, (2) ta ut 
kapittel 1 i sin helhet, eller (3) en omarbeidet versjon av kapitelet.  
 
RSS besluttet at innledningen i kapittel 1 skal formuleres slik: «Norsk Regnskapsstandard 
utfyller og presiserer lov om regnskapsplikt av xx.xx.201x nr. xx og», i tillegg kommer teksten 
i forslaget i «vedlegg kapittel 1 ny versjon». Kapittel 1 blir kapittel 1N. I tillegg til dette ble det 
besluttet å henvise til den aktuelle hovedbestemmelsen (hjemmel for regnskapsstandard i 
rskl. § 1-3) i fotnote. Se f.eks FSFIN.  
 
 Felles for kapittel 9, 14 og 15 
 
Sakspapiret som omhandlet enkelte overordnede spørsmål ble gjennomgått og diskutert.  
 

1) Ønsker RSS å gå for sporvalget som lovutvalget åpner for?  
 
Direktivet setter i utgangspunktet begrensninger for måling av investeringer i DS, TS og FKV 
til virkelig verdi. Lovutvalget har imidlertid benyttet medlemsstatsopsjonen i direktivet som 
tillater at finansielle instrumenter måles i samsvar med IFRS. Dette er et sporvalg som 
påvirker målingen av alle finansielle instrumenter, med unntak av sikring. 
 
RSS besluttet å åpne for sporvalget full IFRS, som innebærer em mulighet for at den 
regnskapspliktige kan velge IFRS. RSS besluttet at denne sporvalg-bestemmelsen skal 
innarbeides i alle kapitler det er relevant.  
 
Utover dette må løsningene i IFRS for SMEs for øvrig tilpasses lovforslaget - på tilsvarende 
måte som i høringsutkastet. RSS diskuterte deretter hva som skal gjøres videre i forbindelse 
med arbeidet med oppdatert høringsutkast. Et alternativ som ble fremmet er at det 
utarbeides en løsning som er ihht utvalgets forslag, og en løsning som ikke er i henhold til 
direktivet slik lovutvalget har vurdert det (ref løsningen i England). RSS besluttet at det må 
utarbeides et oppdatert høringsutkast basert på den rammen som foreligger, og at 
problemstillinger diskuteres etter hvert som de dukker opp. 
 
RSS besluttet at prosjektleder foretar en ny gjennomgang av kapitlene og vurderer hva som 
gjenstår, før det tas en ny gjennomgang i RSS. 
 
 Kapittel 9 – Konsernregnskap og morforetakets årsregnskap 
 

1) Skal kontrolldefinisjonen i IFRS for SMEs erstattes med kontrolldefinisjonen i 
lovforslaget? 

 
Definisjonen av kontroll i IFRS for SMEs avviker fra definisjonen i lovforslaget, og RSS 
diskuterte hvordan denne problemstillingen skal løses. To alternativer ble foreslått, (1) la 
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definisjonen i IFRS for SMEs stå uendret, eller (2) tilpasse definisjonen i IFRS for SMEs etter 
en konkret vurdering. 
 
RSS kom etter en diskusjon frem til at det ikke er behov for et N-punkt på 
kontrolldefinisjonen. 
 
De-facto kontroll er regulert i nr. 9.5N i høringsutkastet. RSS besluttet at denne 
bestemmelsen skal tas ut i oppdatert versjon. 
 
 Kapittel 15 – Investeringer i felleskontrollerte virksomheter 
 

1) Dersom RSS benytter IFRS-sporvalget slik at investeringer i DS, TS og FKV 
regnskapsføres etter IFRS, må definisjonen i IFRS i så fall legges til grunn? 

 
 RSS er av den oppfatning at et fullt sporvalg også inkluderer definisjonene i IFRS. 
 

2) Faller felleskontrollert drift og felleskontrollerte eiendeler faller utenfor, og da også fra 
forslag til § 7-10? 

 
I sakspapiret er det vurdert at bestemmelsene i lovforslaget som omhandler felleskontrollert 
virksomhet gjelder felleskontrollerte foretak. Artikkel 26 i direktivet omhandler «foretak», selv 
om ordlyden i lovforslaget indikerer noe annet. Regnskapsføring av felleskontrollert drift og 
felleskontrollerte eiendeler følger en form for bruttometode (se nr. 15.5 og 15.7) etter IFRS 
for SMEs. Vurderingen er at «bruttometoden» kan benyttes for regnskapsføring av 
felleskontrollert drift og felleskontrollerte eiendeler, både i konsernregnskapet og 
årsregnskapet.   
 
 Begrepsbruk: 
 
Lovutvalget foreslår å skille årsregnskapet og konsernregnskapet. IFRS for SMEs benytter 
«financial statement» som er oversatt til finansregnskap. RSS mener at 
regnskapslovsbegrepene som hovedregel skal benyttes. Finansregnskap inkluderer både 
årsregnskap og konsernregnskap.  
 
RSS besluttet å definere at finansregnskapet både er årsregnskapet og konsernregnskapet. 
Dette medfører at finansregnskapet benyttes i tilfeller hvor bestemmelsene er relevant for 
begge. Der bestemmelsene ikke er relevante for konsernregnskapet og ikke årsregnskapet, 
og vice versa, benyttes de respektive begrepene. RSS mener at dette må fremkomme i nr. 
3.17, dette kan for eksempel være en fotnote. 
 
RSS mener videre at det er naturlig med en harmonisering av begrepsbruken også i forhold 
til full IFRS og at dette kan medføre behov for justeringer i forskrift om full IFRS. 
 
 Separat finansregnskap og sammenslått finansregnskap 
 
IFRS for SMEs regulerer ikke årsregnskapet, men et separat finansregnskap. RSS mener at 
årsregnskapet må reguleres i regnskapsstandarden. RSS besluttet at separat 
finansregnskap ikke skal reguleres i regnskapsstandarden. Det er ikke ønskelig å ha en egen 
bestemmelse for årsregnskapet og en egen for separat finansregnskap, ettersom lovutvalget 
ikke har foreslått regulering av separat finansregnskap i regnskapsloven. RSS mener derfor 
at det ikke er behov for å regulere separat finansregnskap i standarden. 
 
RSS har tidligere besluttet at sammenslått finansregnskap skal være en del av ny NRS. RSS 
diskuterte dette på nytt, og besluttet at sammenslått finansregnskap ikke skal reguleres. 
 
Sak 3:  Godkjenning av referat og protokoller 
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RSS hadde ingen kommentarer til referat og protokoll fra møtet den 10 juni 2015.  
 
Sak 4:  Årsmøte NRS 

 
Protokollen fra møte i stiftelsesstyret den 30.06.2015 var vedlagt sakspapirene til 
medlemmene av RSS til orientering.   
 
Sak 5:  Oppdatering av kopiliste RSS 

 
RSS diskuterte valg av personer som skal inngå på kopi-listen. Disse er valgt av RSS 
medlemmene/dem de representerer, og mottar et utvalg av sakspapirene fra møtene i RSS 
 
RSS besluttet som en kjøreregel at hvert medlem av RSS kan velge én person som skal 
inngå på kopilisten. Videre at det bør være personer som arbeider tett opp mot RSS. 
 
Sak 6:  Medlemmer av FU Pensjon 
 
RSS behandlet forslaget om at Lars Ragnar Vigdel erstatter Anne-Cathrine Bernhoft som 
EYs representant i FU pensjon fra høsten 2015. RSS hadde ingen innvendinger mot dette, 
men mener det er uheldig at RSS ikke har et medlem i FU pensjon. RSS bør ha et medlem i 
FU pensjon, og det ble besluttet å ta opp dette på neste møte. 
 
Sak 7:  Eventuelt 
 
Under eventuelt ble det orientert om at en referansegruppe i Norsk olje og gass har diskutert 
forespørselen fra NRS vedrørende høringskommentaren til høringsutkast til ny NRS: «Norsk 
olje og gass har ikke sett noe i IFRS for SMEs/Høringsutkast til ny NRS som spesifikt 
utelukker hverken salgsmetoden eller «entitlement»-metoden, men mente bare å 
understreke at det er viktig for medlemsselskapene at salgsmetoden så vel som 
«entitlement»-metoden kan videreføres med ny NRS.»  
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
 
Godkjent av RSS 28.09.2015 
 
 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 21. oktober 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 28. september 2015 kl. 10:00 – 15:15 

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft (fra kl 11.30), Elisabet Ekberg, Hans Robert 

Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kirsten Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, 
Odd Egil Kanestrøm, Reidar Jensen og Signe Moen (per telefon). 

 
Forfall:  Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Robert Madsen (fra kl 10.30 – 14.15) og Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
 
 
 Sak 1:  Ny NRS – kapittel 11, 12 og 22 
 

1) Presentasjon av arbeidsgruppens innspill 
 
RSS har engasjert en arbeidsgruppe for å gjennomgå kapittel 11, 12 og 22 i IFRS for SMEs 
(2015), med hovedformål å identifisere områder i IFRS for SMEs hvor det er tungtveiende 
grunner for å gjøre avvik i Norsk Regnskapsstandard.  
 
Arbeidsgruppen har bestått av Robert Madsen, Didrik Thrane-Nielsen, Sondre Aannø, Lars I. 
Pettersen og Terje Nilsen. Arbeidsgruppens hovedfokus har vært å gi innspill til RSS, for å 
bidra til at det utarbeides en forståelig og anvendelig regnskapsstandard 
 
Arbeidsgruppens representert ved Robert Madsen gjennomgikk og presenterte 
hovedpunktene i arbeidsgruppens vurderinger av nevnte kapitler i IFRS for SMEs. RSS 
diskuterte flere av innspillene fra arbeidsgruppen. 
 

2) Veien videre for kapittel 11, 12 og 22 
 
RSS diskuterte hvordan det skal arbeides videre med kapittel 11, 12 og 22. I første omgang 
besluttet RSS å arbeide videre med sikringsbestemmelsene i kapittel 12. Dette innebærer at 
det utarbeides et forslag hvor arbeidsgruppens hovedinnvendinger er innarbeidet, herunder 
de klargjøringene arbeidsgruppen mener er nødvendige for at reglene om sikringsbokføring 
skal bli forståelig.  
 
Det skal tas utgangspunkt i den gamle oversettelsen av sikringsbestemmelsene i IFRS for 
SMEs, hvor endringene i IFRS for SMEs per mai 2015 skal innarbeides. 
Sikringsbestemmelsen i IFRS for SMEs er ikke behandlet av RSS i detalj tidligere, da det i 
(HU) Ny norsk regnskapsstandard ble besluttet å erstatte bestemmelsene i kapittel 12 med 
relevante bestemmelser i NRS 18. Oversettelsen skal derfor gjennomgås for å identifisere 
forhold som eventuelt må justeres i forhold til den opprinnelig oversettelsen. Det vil være 
relevant å se hen til FRS 102 i dette arbeidet. 
 
RSS besluttet at prosjektleder utarbeider et forslag som gjennomgås av RSS, før det 
oversendes til arbeidsgruppen. En slik gjennomgang vurderes å være tilstrekkelig å kunne 
lage et mandat til arbeidsgruppen for videre arbeid med kapittel 11, 12 og 22.  
 
I tillegg til dette besluttet RSS at en oppdatert versjon av kapittel 9, 14 og 15, basert på 
kommentarer fra forrige møte, skal utarbeides til møtet den 19. oktober. 



 
 

 

2

 
Sak 2:  Godkjenning av referat og protokoller 
  
RSS klargjorde at et fullt sporvalg til IFRS, også omfatter definisjonene i IFRS. NRS har 
besluttet at det ikke skal gis høringssvar på annet enn organisering av standardsetter. RSS 
hadde derfor en kommentar til det som omtales som en aktuell kandidat for høringsuttalelse i 
referatet. 
 
RSS besluttet å oppdatere protokoll og referat i samsvar med disse kommentarene. 
 
Sak 3:  RSS-medlem i FU Pensjon 
 
RSS diskuterte valg av RSS-medlem til FU pensjon. RSS besluttet at koblingen mellom RSS 
og FU Pensjon opprettholdes ved at leder for FU Pensjon orienterer for fagutvalgets arbeid i 
styremøte i RSS, eksempelvis i forbindelse med at det skal utgis en publikasjon. Videre 
besluttet RSS at FU Pensjon skal involveres i arbeidet med kapittel 28 i oppdatert 
høringsutkast til norsk regnskapsstandard. 
 
Sak 4:  Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS den 12.11.2015 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 05. November 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. oktober 2015 kl. 10:00 – 16:00 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg (fra kl 10.25), Hans Robert Schwencke, Jan Terje 

Kaaby, Kirsten Jacobsen, Kjell Magne Baksaas (til kl 15.00), Reidar 
Jensen (til kl 14.40) og Signe Moen. 

 
Forfall:  Anne-Cathrine Bernhoft, Oddbjørn Skaare og Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Ny NRS 

 
1) Kapittel 12 – bestemmelser om sikring 

 
Til møtet var det utarbeidet sakspapirer som omhandler regulering av sikringsbokføring i 
kapittel 12.  
 
Formålet med sakspapirene var å presentere et forslag basert på RSS sine beslutninger fra 
forrige møte, som gjenspeiler arbeidsgruppens to hovedinnvendinger. Videre er formålet å 
vise RSS sin respons på arbeidsgruppens innspill.  
 
I forhold til arbeidsgruppens innspill mener RSS at det ikke er nødvendig å begrunne innspill 
som tas til følge. Annerledes der hvor RSS går mot arbeidsgruppens innspill. RSS mener det 
er mulig å begrunne eventuelle særnorske bestemmelser om sikring i kapittel 12 med 
tilpasning til IFRS.  
 
RSS besluttet å gi en tilbakemelding til arbeidsgruppen i form av at det arrangeres et møte 
med arbeidsgruppen. 

Sporvalget i lovforslagets § 4-12 
 

Som en forlengelse av diskusjonen av at særnorsk regulering i kapittel 12 begrunnes med 
tilpasning til IFRS, diskuterte RSS hva sporvalget egentlig innebærer. Lovforslaget legger 
opp til et fullt sporvalg for alle finansielle instrumenter.  
 
Standardsetter har ikke mulighet til å komme til en avvisning av "det totale sporvalget". Dette 
følger av direktivet og er innarbeidet i § 4-12. Det som er diskusjonen er om standardsetter 
har et eget "lite sporvalg" for sikring eller om RSS skal vurdere enkeltinnspillene fra 
arbeidsgruppen for så å velge enkeltbestemmelser fra IFRS.  
 
RSS er av den oppfatning at det ikke er anledning til å ha et eget sporvalg for sikring som 
gjelder fullt ut, for samtidig å ha særnorske løsninger sammenlignet med IFRS for SMEs.  
 
Arbeidsgruppen har ikke vurdert eller har blitt spurt om det skal tillates regnskapsføring av 
sikring som et eget lite sporvalg. RSS mener det hadde vært interessant å vite hva 
arbeidsgruppen mener om dette, men RSS ønsker ikke å rette flere henvendelser til 
arbeidsgruppen for å pålegge den ytterligere oppgaver.  
 
Ikke alle mener at det er anledning til å foreta et eget «sporvalg» på sikring. Bakgrunnen for 
dette er at lovutvalget uttaler at et sporvalg omfatter «alle» finansielle instrumenter. Når det 
gjelder anledningen til å benytte valget i IFRS for SME nr. 11.2 (b), har lovutvalget klart uttalt 
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at dette ikke er tillatt dersom sporvalget (§ 4-12) velges. Det er altså ikke anledning til å velge 
IAS 39 med noteopplysninger som i kapittel 11 og 12 i IFRS for SMEs. 
 
RSS mener at problemstillingen dreier seg om å anvende løsninger fra full IFRS, jf. NOU 
2015: 10 kapittel 10.3.4. RSS mener derfor at det ikke blir riktig å kalle dette et sporvalg. 
RSS mener det er snakk om å ta hele IFRS-løsningen på dette området, og ikke 
enkeltløsninger fra IFRS. Enkelte i RSS mener det er uklart hvor strengt IFRS-føringen i 
NOU’en (side 305) skal tolkes, jf ordlyden «IFRS løsninger». 
 
Flertallet i RSS mener det bør være tillatt med IFRS som et alternativ (full IFRS-løsning). 
RSS besluttet dermed å åpne for, i tillegg til sporvalg ("full pakke") på finansielle 
instrumenter, full IFRS-løsning på sikring. Sistnevnte er ikke som et "sporvalg", men en 
IFRS-løsning som et alternativ, hvilket det er åpnet for i lovutredningen. RSS diskuterte 
hvordan dette skal løses i praksis. Norsk regnskapsstandard skal være stand alone noe som 
gjør det nødvendig å innarbeide bestemmelsene i standarden. RSS besluttet som et unntak, 
gjennom henvisning til full IFRS, ikke ved å ta inn alle relevante bestemmelser om sikring fra 
full IFRS. 

Gjennomgang av sakspapirer – kapittel 12 
 
RSS gjennomgikk matrisen som viser sikringsbestemmelsene i kapittel 12, oppdatert i 
henhold til IFRS for SMEs per mai 2015, hvor det er gjort tilpasninger i forhold til innspill fra 
arbeidsgruppen.  
 
Gjennomgangen var i hovedsak rettet mot kommentarene i sakspapiret merket «TIL 
DISKUSJON I RSS». 
 
2) Kapittel 9, 14 og 15 
 
Før RSS diskuterte enkeltbestemmelsene i kapittel 9, ble det diskutert hvorfor tilknyttede 
foretak og felleskontrollerte virksomheter er tatt ut av scopet til kapittel 9 i ny NRS. RSS 
besluttet at tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter skal innarbeides i kapittel 9 
slik som i IFRS for SMEs.  

Gjennomgang av sakspapiret 
 
RSS begynte deretter på gjennomgangen av sakspapiret som omfattet kapittel 9, 14 og 15. 
Kapitlene er oppdatert i henhold til beslutninger i RSS den 31. august 2015.  
 
Gjennomgangen var i hovedsak rettet mot kommentarene i sakspapiret merket «TIL 
DISKUSJON I RSS».  
 
Gjennomgang av bestemmelsene i kapittel 9, fra og med nr. 9.8, kapittel 14 og 15 ble utsatt 
til møtet i november. 
 
Sak 2:  Godkjenning av referat og protokoller 
  
RSS hadde ingen kommentarer til referat og protokoll fra møtet den 31. august 2015 og 
referat fra møtet den 28. september 2015, men hadde kommentarer til protokollen fra møtet 
den 28. september 2015. Oppdatert utkast utarbeides til neste møte.  
 
Sak 3:  Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS den 12.11.2015 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 4. desember 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret 12. november 2015 kl. 10:00 – 13:00 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Kirsten Jacobsen, Kjell 

Magne Baksaas, Jan Terje Kaaby, Anne-Cathrine Bernhoft, Reidar 
Jensen og Signe Moen. 

 
Forfall:  Oddbjørn Skaare og Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Signe Haakanes 
 
 
 

Protokoll 
 
Sak 1:  Ny NRS 
 
Til møtet forelå sakspapirer til kapittel 9, 14 og 15. Kapittel 9 frem til og med nr.  9.22 ble 
gjennomgått. Gjennomgangen var i hovedsak rettet mot kommentarene i sakspapiret merket 
«TIL DISKUSJON I RSS», særlig regulering av konsolidering i investeringsforetak. 
 
Regulering av morforetakets årsregnskap mv. (resten av kapittel 9 med unntak av 
bestemmelser om noteopplysninger), kapittel 14 og kapittel 15 ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 2:  Godkjenning av referat og protokoller 
  
Oppdatert protokoll fra møtet 28. september 2015 og referat og protokoll fra møtet den 31. 
august 2015 ble godkjent. 
 
Sak 3:  Eventuelt 
 
Fremdriftsplan for ferdigstillelse av både ny norsk regnskapsstandard og ny 
regnskapsstandard for små foretak settes på sakslisten til neste møte.  
 
Sekretariatet undersøker med leder i FU Pensjoner når pensjon kan settes på dagsorden i 
RSS. Det er også behov for å snakke om overgangsregler mer generelt.  
 
Det tas sikte på at det skal utarbeides et «grunnlag for konklusjoner»-dokument som 
forklarer/begrunner hvert avvik i den nye norske standarden fra IFRS for SMEs. 
 
 
Protokoll ved Signe Haakanes 
Godkjent av RSS den 12.01.2016 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 22. Desember 2015 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret torsdag 10. desember 2015 kl. 09:00 – 13:45 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Anne-Cathrine Bernhoft (til kl. 13:40), Elisabet Ekberg, Hans Robert 

Schwencke, Kirsten Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, Oddbjørn 
Skaare, Odd Egil Kanestrøm, Reidar Jensen og Signe Moen (til kl. 
11.40). 

 
Forfall:  Jan-Terje Kaaby  
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås og Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
  
Sak 1:  Regnskapslovutvalg 
 
a) Delutredning II 

 
Elisabet gjennomgikk en presentasjon som omhandlet regnskapslovutvalgets foreløpige 
arbeid med andre delutredning, herunder temaer som skal behandles i denne 
delutredningen. . 
 
Lovutvalget har hatt ett møte hvor kategori II-foretakene med begrenset regnskapsplikt, 
delårsregnskap, avvikende regnskapsår og utbyttenøytralitet og annen binding av 
egenkapitalen er diskutert. Lovutvalget har kun hatt innledende diskusjoner og det er ikke 
fattet noen endelige beslutninger for noen av temaene. RSS diskuterte enkelte av temaene 
og gav innspill til lovutvalget. 
 
b) Videre arbeid med ny NRS sett i lys av høringskommentarer til NOU 2015:10 
 
Høringskommentarene til NOU 2015: 10 er ikke entydig positive, RSS mener at dette 
medfører en viss usikkerhet som kan ha betydning for arbeidet med ny NRS. RSS bestemte 
etter diskusjon at det arbeides videre med gjennomgang av gjenstående kapitler i 
standarden. I de tilfeller det vurderes å være usikkerhet/uklarhet med hensyn til om en 
bestemmelse i IFRS for SMEs er i samsvar med regnskapsdirektivet utsettes vurderingen av 
dette inntil videre. RSS skal fremdeles arbeide med en arbeidshypotese som innebærer en 
norsk standard basert på IFRS for SMEs med få særnorske løsninger. 
 
Sak 2:  Ny NRS 
 
1) Kapittel 9, 14 og 15 

 
RSS fullførte gjennomgangen av kapittel 9, 14 og 15, som også har vært oppe til behandling 
i møtene den 19. oktober og 12. november 2015.  
 
Gjennomgangen var i hovedsak rettet mot kommentarene i sakspapiret merket «TIL 
DISKUSJON I RSS», samt fire oppfølgingsspørsmål etter forrige møte. 
 
2) Fremdriftsplan – ny NRS 

 
RSS har fått tilsendt et utkast til fremdriftsplan for standarden totalt sett, samt en oversikt 
over fremdrift per kapittel i standarden per starten av desember 2015. Fremdriftsplanen ble 
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ikke gjennomgått i detalj, men på bakgrunn av det som er diskutert under sak 1 og 
fastsettelsen av møteplanen under sak 6 vil fremdriftsplanen måtte endres. 
 
RSS besluttet at gjennomgangen av kapittel 28 utsettes til høsten 2016 og at FU Pensjon 
informeres om dette. RSS besluttet videre at kapittel 19, 20, 31 og 32 skal behandles i møtet 
i april 2016. Videre fremdrift besluttes i dette møtet. 
 
3) Fremdriftsplan – ny NRS for små foretak 
 
En orientering fra leder for FU små foretak Jan Terje Kaaby var sendt ut i forkant av møtet. 
Som følge av endret fremdriftsplan for hovedstandarden og Jan-Terjes fravær under dagens 
møte, besluttet RSS å sette punktet på dagsorden neste møte. 
 
Sak 3:  Overgangsregler i ny NRS. 
 
RSS foretok en generell innledende diskusjon om overgangsregler i ny NRS. I 
høringsutkastet var forholdet til overgangsutgiftene sentralt, et hensyn som ikke lenger er 
relevant. 
 
Det ble reist spørsmål om det skal utarbeides egne overgangsregler ved første overgang til 
standarden og egne regler når et foretak skifter klasse fra små foretak til foretak med 
alminnelig regnskapsplikt (øvrige foretak). Det er ikke opplagt at tankesettet skal være likt i 
disse to situasjonene. Høringsutkastet omhandler det førstnevnte tilfellet. RSS vil diskutere 
problemstillingen mer inngående på et senere tidspunkt. 
 
RSS besluttet at overgangsreglene skal vurderes i forbindelse med at respektive kapitler i 
standarden gjennomgås. Overgangsbestemmelsene behandles i møte og RSS fatter 
tentative beslutninger.  
 
Sak 4:  Arbeidsgruppen finansielle instrumenter – videre arbeid 
 
RSS diskuterte på nytt hvordan det skal arbeides med kapittel 11, 12 og 22. RSS besluttet å 
utsette arbeidet med kapitlene til høsten 2016. Videre besluttet RSS at arbeidsgruppen skal 
varsles om at det kommer en nærmere bestilling fra RSS. 
 
RSS besluttet å utvide arbeidsgruppen med en person som ikke er en IFRS-ekspert. 
Oddbjørn Skaare fra E-Co Energi takket ja til å bli en del av arbeidsgruppen. 

 
Sak 5:  Godkjenning av referat og protokoller 
  
Utkast til protokoll og referat fra møtet den 12.11.2015 ble ikke behandlet. RSS besluttet at 
dokumentene behandles per epost, og at de sendes ut sammen med utkast til årsrapport for 
2015 (se sak 7). 

 
Sak 6:  Møter første halvår 2016 
 
RSS fastsatte følgende møtetidspunkter for første halvår 2016.  
 
- Tirsdag 05.04.16, kl. 10.00 – 16.00 
- Fredag 20.05.16, kl. 09.00 – 15.00 
- Onsdag 22.06.16, kl. 09.00 – 15.00 
  
Sak 7:  Eventuelt 
 

a) Årsrapport 2015 
 

RSS diskuterte momenter som skal omtales i årsrapporten for 2015. Utkast til årsrapport skal 
foreligge innen årsskiftet og RSS besluttet å behandles den per epost. 
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b) Ideelle organisasjoner:  
 
Det ble orientert om at SORP’en er oversatt. Fagutvalget må ta stilling til fremdriftsplanen for 
en eventuell ny standard. 
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS den 12.01.2016 
 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 2. mai 2016 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 5. april 2016 kl. 10:00 – 15:30 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kirsten 

Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, Oddbjørn Skaare, Reidar Jensen og 
Signe Moen (til kl. 13.30). 

 
Forfall:  Anne-Cathrine Bernhoft og Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (ute kl. 10.45 - 13.00) og Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
  
Sak 1:  Regnskapslovutvalget 
 
Elisabet Ekberg gjennomgikk en presentasjon som omhandlet regnskapslovutvalgets 
foreløpige arbeid med andre delutredning. Foreløpig har lovutvalget diskutert følgende 
temaer; elektronisk signatur, norsk deltakelse i internasjonal regnskapsutvikling, 
årsberetningen og ikke-finansiell informasjon, avvikende regnskapsår, offentlighet og 
innsending og gjennomgående utbytte. 
  
For lovutvalget gjenstår det å diskutere reguleringen av valuta, regulering for foretak som er 
utenfor direktivet (andre enn kategori 1-foretak), kravene til åpnings- og mellombalanse, 
disponering av årsresultat og opptjent egenkapital (herunder skillet mellom innskutt og 
opptjent egenkapital og direktivkrav til bunden egenkapital/utbytterestriksjoner) og 
overgangskostnader.  
 
Elisabet Ekberg orienterer videre om lovutvalgets arbeid i neste møte den 20. mai. 
 
Sak 2:  Ny NRS 
 
1) Kapittel 19, 20, 31 og 32 

 
RSS gjennomgikk sakspapirene vedrørende kapittel 19, 20, 31 og 32.  Gjennomgangen var i 
hovedsak rettet mot kommentarene i sakspapirene merket «TIL DISKUSJON I RSS».  
 
Kapittel 20 og 31 ble godkjent slik disse forelå til behandling, men med to mindre språklige 
endringer i kapittel 20. 
 
2) Fremdriftsplan – ny NRS for små foretak 
 
Jan Terje Kaaby (leder for Fagutvalg små foretak) orienterte om fagutvalgets fremdriftsplan 
for ny regnskapsstandard for små foretak. 
 
Fagutvalget har som mål å utarbeide en egen standard for små foretak. Dette innebærer at 
det ikke skal lages et tillegg til standarden for foretak med alminnelig regnskapsplikt (FAR). 
Standarden skal være stand alone, og det skal fremdeles være mulig for små foretak fritt å 
velge regnskapsmessige løsninger. Planen er at det skal tas utgangspunkt i standarden for 
FAR, hvor regulering som ikke er aktuell for små foretak fjernes og hvor relevant regulering 
for små foretak legges inn i tillegg. 
 



 
 

 

2

Før arbeidet med standarden påbegynnes mener fagutvalget at standarden for foretak med 
alminnelig regnskapsplikt (FAR) må foreligge, samt ny regnskapslov som viser hvilke 
bestemmelser det kan gjøres unntak fra.  
 
RSS støtter at det er for tidlig å ta utgangspunkt i regnskapsstandarden for FAR slik den nå 
foreligger. Når det gjelder ny regnskapslov ble det henvist til lovutvalgets vurderinger av 
dagens forenklingsregler for små foretak i NOU 2015: 10. RSS mener at arbeidet med 
standarden for små foretak bør starte opp, dersom målet om en standard som trer i kraft 
samtidig med ikrafttredelse av ny regnskapsloven skal nås. 
 
En hovedproblemstilling for fagutvalget er ressurssituasjonen. Per i dag har ikke fagutvalget 
tilgjengelige ressurser for selv å utarbeide standarden. RSS mener at arbeidet med 
standarden er et omfattende oppdrag og at det i tillegg til ressursspørsmålet, også er et 
spørsmål om hvordan dette skal finansieres. I tillegg må det finnes riktige ressurser som kan 
inneha en prosjektlederrolle. 
 
RSS diskuterte hvordan standardarbeidet skal løses, det er forskjellige synspunkter på 
hvordan strategien for standarden bør være.  
 
RSS besluttet i første omgang å ta opp ressursspørsmålet med stiftelsesstyret, da dette er 
helt avgjørende for at arbeidet skal kunne starte opp.  
 
Sak 3:  Orientering om møte med Finansdepartementet 
 
Elisabet Ekberg orienterte om møtet som representanter fra RSS har hatt med 
Finansdepartementet.  
 
Deretter diskuterte RSS om det som fremkom i dette møtet påvirker det videre arbeidet med 
regnskapsstandarden for foretak med alminnelig regnskapsplikt (øvrige foretak). RSS 
besluttet å arbeide videre med standarden, på samme spor som tidligere. Det skal fremdeles 
ikke legges ned mye arbeid i bestemmelser hvor det er usikkerhet vedrørende forståelsen av 
direktivet. 
 
Sak 4:  Eventuelt 
 
RSS diskuterte møteplan og fremtidige møter. I førstkommende møte deltar Signe Haakanes 
i stedet for Erik Avlesen-Østli. Til det møtet besluttet RSS at kapittel 26 og 29 skal 
forberedes. Det skal utarbeides forslag til kapitlene basert på IFRS for SMEs, men for 
kapittel 26 skal RSS tenke på mulige forenklinger. 
 
I møtet i juni skal mandatene til arbeidsgruppen for finansielle instrumenter og fagorgan 
pensjon gjennomgås. I tillegg til dette skal status per juni og fremdriftsplan gjennomgås, samt 
at møteplan for andre halvår 2016 skal diskuteres. Det skal ikke utarbeides nye kapitler til 
dette møtet. På agendaen til møtet i juni settes også det videre arbeidet med standarden for 
små foretak 
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS den 20.05.2016 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 30. mai 2016 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 20. mai 2016 kl. 09:00 – 15:00 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Anne-

Cathrine Bernhoft, Kjell Magne Baksaas (fra kl. 09:30, Reidar Jensen 
(til kl. 11:00) og Signe Moen. 

 
Forfall:  Oddbjørn Skaare, Kirsten Jacobsen og Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (til kl. 12:00) og Signe Haakanes 
 
 

PROTOKOLL 
   
 
Sak 1:  Ny NRS små foretak 
   

Jan Terje Kaaby har utarbeidet et notat om behovet for sekretærressurser for 
utarbeidelse av ny standard for små foretak basert på ny standard for øvrige 
foretak. Det ble besluttet at Elisabet Ekberg tar opp behovet for 
sekretærressurser med stiftelsesstyret, med basis i notatet. 

 
 
Sak 2:  Regnskapslovutvalg 
 
 Elisabet Ekberg orienterte om status for arbeidet med andre delutredning. 
 
 
Sak 2:  Ny NRS 
 

1) Kapittel 26 og 29 
 
RSS gjennomgikk sakspapirene vedrørende kapittel 26 og 29. 
Gjennomgangen var i hovedsak rettet mot kommentarene i sakspapirene 
merket «TIL DISKUSJON I RSS». 
 
2) Oppfølging kapittel 19 – unntak for innregning av utsatt skatt som oppstår 

ved førstegangsinnregning av en eiendel 
 

RSS kom til at utfordringene med nettometoden bør kunne løses ved 
veiledning fra NRS eller andre. RSS besluttet på det grunnlag å ikke 
videreføre teknisk goodwill som et alternativ. Det ble påpekt at alternativ med 
teknisk goodwill også har sine problemstillinger. 
 
 

Sak 3:  Godkjenning av referat og protokoller 
  

Protokollen og referatet fra møtet 5. april 2016 ble godkjent.  
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Det ble besluttet at regnskapsføring ved etablering av felleskontrollert 
virksomhet gjennom en fusjon skal noteres som et punkt til veiledning eller 
nærmere vurdering når RSS diskuterer regulering av fusjon. 
 
 

Sak 4:  Eventuelt 
Harald Brandsås orienterte fra møte NHO, Regnskap Norge og 
Revisorforeningen har hatt med representanter for Finansdepartementet og 
statssekretær Tore Vamraak. 
 

 
Protokoll ved Signe Haakanes 
 
Godkjent av RSS den 08.09.2016 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 07. juli 2016 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret onsdag 22. juni 2016 kl. 10:30 – 15:00 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft, Hans Robert Schwencke, 

Kjell Magne Baksaas, Oddbjørn Skaare og Signe Moen. 
 
Forfall:  Jan Terje Kaaby, Kirsten Jacobsen, Odd Egil Kanestrøm og Reidar 

Jensen 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (fra kl. 10.45) og Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
   
Sak 1:  Ny NRS små foretak 
   
Den 9. juni 2016 diskuterte stiftelsesstyret arbeidet med en ny regnskapsstandard for små 
foretak. Elisabet Ekberg og Harald Brandsås orienterte om stiftelsesstyrets beslutninger. 
 
Stiftelsesstyret besluttet at arbeidet med standarden for små foretak avventes inntil en ferdig 
versjon av standarden for øvrige foretak foreligger. Dette medfører at arbeidet ikke starter 
opp i 2016. 
 
Sak 2:  Regnskapslovutvalg 
 
Elisabet Ekberg orienterte om arbeidet med andre delutredning ved å gjennomgå en 
presentasjon som oppsummerer lovutvalgets beslutninger hva angår årsberetningen, 
regnskapsåret, offentlighet og innsending, signering, foretak som ikke omfattes av direktivet, 
utbyttenøytralitet, gjennomgående utbytte/KB, åpningsbalanse og øvrige spørsmål. I tillegg 
ble spørsmål vedrørende valuta kommentert. 
 
Presentasjonen sendes til RSS i etterkant av møtet. 
 
Sak 3:  Ny NRS 
 
1) Mandat fagutvalg pensjon 
 
RSS godkjente utkastet til mandat i forbindelse med at fagutvalg pensjon skal oppdatere 
kapittel 28 i ny NRS. Punktet om gjennomgang av høringskommentarer skal imidlertid tas ut. 
  
2) Mandat arbeidsgruppen finansielle instrumenter 
 
RSS gjennomgikk utkast til mandat i forbindelse med at arbeidsgruppen skal foreta 
ytterligere vurderinger av kapittel 11, 12 og 22 i IFRS for SMEs. RSS hadde enkelte 
kommentarer til utkastet. Det ble besluttet at Oddbjørn Skaare godkjenner mandatet etter at 
RSS sine kommentarer er hensyntatt. 
 
3) Oppdatert regnskapsstandard, status per juni 2016 og fremdrift 
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I kapitlene i ny NRS som foreløpig er behandlet av RSS, er det enkelte forhold som bør 
avklares. RSS gjennomgikk derfor sakspapiret som inneholdt en kort status per kapittel og 
punkter til diskusjon i RSS.  
 
Sak 4:  Godkjenning av referat og protokoller 
  
Gjennomgang av utkast til protokoll og referat fra møtet den 20.05.2016 ble utsatt til neste 
møte. 
 
Sak 5:  Møteplan for andre halvår 2016 
 
RSS er enig om at det minimum må avholdes ett møte per måned om det skal være mulig å 
komme i mål innenfor fristen. RSS besluttet følgende møteplan for andre halvår 2016: 8 
september, 4 oktober, 25 oktober (Etterskrift: Møtet er flyttet til den 27.oktober 2016), 15 
november alle dager fra kl. 09:00 – 15:00, og den 13. desember fra kl. 10:00 – 18:00. Etter 
møtet den 13 desember arrangeres julebord. 
  
Sak 6:  Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
 
Godkjent av RSS den 08.09.2016 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 16. september 2016 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret onsdag 08. september 2016 kl. 09:00 – 14:30 
hos DnR (Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft, Hans Robert Schwencke, 

Jan Terje Kaaby, Kirsten Jacobsen (til kl. 14.15), Kjell Magne Baksaas, 
Reidar Jensen og Signe Moen (til kl 12.00). 

 
Forfall:  Odd Egil Kanestrøm og Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Harald Brandsås (til kl. 12.00) og Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
   
Sak 1: Regnskapslovutvalg 
 
RSS diskuterte enkelte forhold vedrørende lovutvalgets utredning som ble levert den 24 juni 
(NOU 2016: 11).  
  
Gjennomgående utbytte: 
 

 Lovutvalget har foreslått å videreføre muligheten for gjennomgående utbytte fra 
datterforetak. Ved regnskapsføring etter egenkapitalmetoden er det et vilkår at utbyttet er 
vedtatt etter balansedagen, men før morselskapet vedtar sitt årsregnskap. Lovutvalget 
omtaler ikke dette vilkåret eksplisitt for kostmetoden, intensjonen har vært at vilkåret gjelder 
både ved regnskapsføring etter kostmetoden og egenkapitalmetoden, men at vilkåret når det 
gjelder kostmetoden stilles gjennom regnskapsstandard og ikke eksplisitt i lovteksten.  
 
Regelrådet: 
 
Det ble orientert om at Regelrådet gjennomgår regnskapslovutredningen. Regelrådets rolle 
er å ta stilling til om konsekvensutredningene tilfredsstiller de kravene som 
utredningsinstruksen stiller, og om konsekvensene for næringslivet har blitt tilstrekkelig 
kartlagt.  
 
Proposisjonen:  

 
RSS har ikke mottatt ytterligere informasjon fra Finansdepartementet angående 
proposisjonen og eventuelle beslutninger som er fattet i den forbindelse. 
 
Sak 2: Ny NRS 
 
1) Klargjøring av mandat til arbeidsgruppen finansielle instrumenter 
 
Arbeidsgruppen har etterspurt en klargjøring av om de i arbeidet skal se hen til IFRS 9 eller 
IAS 39, eventuelt begge standardene. RSS mener at det er IFRS 9 som skal legges til grunn 
ved vurdering av om det skal innføres en IFRS-løsning/gjøres endringer i ny NRS 
sammenlignet med IFRS for SMEs.  
 
2) Ny NRS 
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RSS gjennomgikk kapittel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 30 og 34. Gjennomgangen var i hovedsak rettet 
mot kommentarene i sakspapirene merket «PUNKT TIL DISKUSJON I RSS».  
 
Sak 3: Godkjenning av referat og protokoller 
 
Utkast til protokoll og referat fra møtene den 20.05.2016 og 22.06.2016 ble godkjent. 

 
Sak 4: Små foretak og sikring 
 
Det følger av regnskapsloven § 4-1 (2) at små foretak kan fravike prinsippet om sikring. Dette 
innebærer at små foretak kan unnlate å gjennomføre sikringsbokføring, uansett om vilkårene 
for sikring skulle være til stede. Erfaringene fra praksis tilsier at konsekvensene av 
unntaksbestemmelsen kan misforstås. RSS diskuterte om det skal klargjøres i NRS 8 
hvordan unntaksregelen skal anvendes.  
 
I påvente av ny lov og ny regnskapsstandard har RSS tidligere besluttet at det ikke er en 
prioritert oppgave å oppdatere eller gjøre andre endringer i eksisterende standarder. RSS 
mener derfor at det ikke er riktig tidspunkt å foreta endring av NRS 8. 
 
Sak 5:  Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
 
Godkjent av RSS den 04.10.2016 
 



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 20. oktober 2016 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret onsdag 04. oktober 2016 kl. 09:00 – 13:15 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft, Hans Robert Schwencke (til 

kl. 11.00), Jan Terje Kaaby, Kirsten Jacobsen (fra kl. 09.15), Kjell 
Magne Baksaas, Odd Egil Kanestrøm, Reidar Jensen og Signe Moen. 

 
Forfall:  Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Vidar Nilsen (sak 1), Harald Brandsås (til kl. 11.00) og Erik Avlesen-

Østli 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Ny NRS 
 
1.1 Kapittel 28 ytelser til ansatte 
 
Fagutvalg pensjon har gjennomgått og vurdert kapittel 28. Vidar Nilsen presenterte 
fagutvalgets forslag, som er basert på mandat av 28.06.2016. 
 
Kapittel 28 i høringsutkastet fra 2014 var i det store og det hele i tråd med IFRS for SMEs 
(2009). Det var innarbeidet ett N-punkt i reglene om innregning og måling (nr. 28.18N), samt 
at det var foretatt noen justeringer i notekravene. I tillegg var det innarbeidet veiledning 
fotnoter. Fagutvalget foreslår at all veiledning som fremkom av fotnotene tas ut. Fagutvalget 
foreslår også at nr. 28.18N tas ut i det oppdaterte høringsutkastet. N-punktet var begrunnet i 
sammenstillingsprinsippet, som lovutvalget har foreslått at ikke skal videreføres. 
 
Endringer som er foretatt i IFRS for SMEs (2015) er innarbeidet. Fagutvalget har delt inn sine 
forslag til tilpasninger sammenlignet med IFRS for SMEs i henholdsvis, løsninger fra IFRS 
som RSS bør innarbeide i ny NRS og løsninger fra IFRS som RSS kan vurdere å innarbeide 
i ny NRS.  RSS besluttet at IFRS-løsningen for regnskapsføring av administrasjonsutgifter 
skal innarbeides i ny NRS. Nettorentemetoden og ansattes egenandeler og bidrag fra 
tredjepart, innarbeides ikke i ny NRS. Når det gjelder overgangsregler besluttet RSS at 
vurderingen av dette skal utsettes til kapittel 35 skal gjennomgås i sin helhet. 
 
1.2 Ny NRS 

 
RSS gjennomgikk kapittel 8, 13, 16, 17 og 34. Gjennomgangen var i hovedsak rettet mot 
kommentarene i sakspapirene merket «PUNKT TIL DISKUSJON I RSS».  
 
RSS besluttet at gjennomgangen av noteopplysningene i kapitlene utsettes og gjennomgås 
samlet for alle kapitler.  
 
Sak 2: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Protokoll og referat fra møtet den 08.09.2016 ble godkjent. 

 
Sak 3:  Eventuelt 
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- Ny person til FU pensjon 
 
Britt Torunn Hove har sluttet i BDO, og vil bli erstattet i FU pensjon. BDO vil komme med en 
ny kandidat i løpet av kort tid. Dette tas opp til behandling i et senere møte i RSS. 
 

- Høring ny NRS 
 
RSS diskuterte høringen for ny NRS. RSS mener det høringen av ny NRS må samordnes 
med proposisjonen, da det vil være krevende for høringsinstansene å ta stilling til ny NRS før 
proposisjonen foreligger.  
 

- Status ny NRS 
 
RSS besluttet at det skal utarbeides en oversikt over gjenstående arbeid med standarden. I 
tillegg er det ønskelig med en konsolidert versjon av standarden med alt som er ferdig.  
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS den 15.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 03. november 2016 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret onsdag 27. oktober 2016 kl. 09:00 – 15:00 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft, Kirsten Jacobsen, Oddbjørn 

Skaare, Reidar Jensen og Signe Moen (til kl. 13.30). 
 
Forfall:  Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kjell Magne Baksaas og 

Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Robert Madsen (sak 1) og Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Ny NRS – arbeidsgruppens arbeid med kapittel 11, 12 og 22 
 
Arbeidsgruppens vurderinger baserer seg i stor grad på arbeidet som ble presentert for RSS 
høsten 2015. Arbeidsgruppen har forholdt seg til mandatet som ble oversendt den 04.07.2016, 
med unntak av punkt 3 som gjelder vurdering av nasjonale tilpasninger mot lovutvalgets kriterier. 
Arbeidsgruppen mener dette er vurderinger RSS selv må gjøre, men at arbeidet kan utgjøre en 
del av grunnlaget for vurderingen. 
 
Innledningsvis ble det diskutert hvordan RSS skal forholde seg til kapittel 11, 12 og 22, særlig på 
grunn av kommentarene til strukturen på og samspillet mellom kapittel 11 og 12. Måten kapitlene 
er strukturert på gjør at omtrent 1/3 av all tekst i kapitlene er gjentagelser for å avgrense 
kapitlenes virkeområde. Dette gjør kapitlene vanskelig tilgjengelig. 
 
Arbeidsgruppen mener at det hadde vært mest hensiktsmessig å foreta en full omarbeiding av 
kapitlene. To alternativer ble presentert, hvor det første innebærer at kapittel 11 kun regulerer 
finansielle instrumenter som måles til kost, mens finansielle instrumenter som måles til virkelig 
verdi reguleres i kapittel 12. Det andre alternativet er at alle finansielle instrumenter reguleres i 
kapittel 11, mens kapittel 12 kun regulerer sikringsbokføring.  
 
I tillegg har arbeidsgruppen detaljerte kommentarer til flere av bestemmelsene i IFRS for SMEs. 
RSS mener at arbeidsgruppens kommentarer kan deles inn i to kategorier; 1. bestemmelser med 
substansielle utfordringer og 2. bestemmelser hvor ordlyden er misvisende, uklar, upresis e.l.  
 
RSS mener at standarden ikke bør være med på å komplisere et område som i seg selv er 
komplisert, og mener derfor at det er nødvendig å gjøre endringer i ny NRS. RSS mener samtidig 
at det kan være utfordrende å gjøre omfattende endringer i noe IASB mener er forståelig og godt 
nok. RSS mener at det er akseptabelt at IFRS for SMEs har et større tolkningsrom enn full IFRS 
og mener det ikke er behov for å regulere alt for å sikre ensartet praksis. 
 
RSS gjennomgikk bestemmelsene fra nr. 11.1 til og med 11.38. Gjennomgangen fortsetter i neste 
møte. Strukturen og grad av avvik fra IFRS for SMEs vil bli vurdert etter at kapitlene er 
gjennomgått. 
 
Sak 2: Høring ny NRS  

 
Saken ble utsatt til et senere møte. 
 
Sak 3: Godkjenning av referat og protokoller 
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Godkjenning av utkast til protokoll og referat fra møtet den 04.10.2016 ble utsatt til et senere 
møte. 
 
Sak 4:  Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS den 15.11.2016 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 29. november 2016 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 15. november 2016 kl. 09:00 – 14:30 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft (fra kl. 10.00), Jan Terje 

Kaaby, Kirsten Jacobsen (til kl. 12.30), Kjell Magne Baksaas, Oddbjørn 
Skaare, Reidar Jensen (til kl. 12.30) og Signe Moen. 

 
Forfall:  Hans Robert Schwencke og Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Robert Madsen (sak 1) og Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Ny NRS – arbeidsgruppens arbeid med kapittel 11, 12 og 22 
 
RSS fortsatte gjennomgangen av arbeidsgruppens vurderinger av kapittel 11, 12 og 22 som 
ble påbegynt den 27.10.2016.  
 
Etter gjennomgangen av arbeidsgruppens vurderinger av kapittel 11, 12 og 22, diskuterte 
RSS strukturen og samspillet mellom kapittel 11 og 12. Arbeidsgruppen har uttrykt en 
bekymring rundt dette temaet og har derfor foreslått at kapittel 11 og 12 skrives om i sin 
helhet. Som grunnlag for beslutning om struktur på kapitlene ble det bestemt at det 
utarbeides et forslag til kapittel 11 og 12. Dette forslaget skal ikke omfatte 
sikringsbestemmelsene.  
 
Når det gjelder sikring kan et alternativ være å legge sikringsbestemmelsene i FRS 102 til 
grunn i ny NRS. RSS ønsker imidlertid å få presentert bestemmelsene før det fattes en 
beslutning. RSS besluttet å forespørre arbeidsgruppen om de kan foreta en gjennomgang av 
de aktuelle bestemmelsene i den britiske standarden. 
 
Sak 2: Høring ny NRS  
 
I forbindelse med møtet den 04. oktober 2016 ble det fremmet forslag om at ny NRS 
publiseres for informasjonsformål så snart den er ferdig, men at høringen ikke starter før 
proposisjonen foreligger. RSS besluttet å ikke ta stilling til dette spørsmålet på nåværende 
tidspunkt. 
 
RSS mener at det er positivt med åpenhet. Det er anledning til å referere til tentative 
beslutninger og flertallsdiskusjoner. Det ble presisert at det er viktig å være tydelig på at det 
er tentative beslutninger, og at endringer derfor kan forekomme. Det er ikke anledning til å 
referere til mindretallet, så sant en selv ikke utgjør mindretallet.  
  
Sak 3: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Utkast til protokoll og referat fra møtene den 04.10.2016 og 27.10.2016 ble godkjent. Ett 
åpent forhold i referatet fra 04.10.2016 ble avklart.  
 
Sak 4: Status ny NRS  
 
RSS hadde ingen innspill til det oversendte materialet.  

 
Sak 5:  Eventuelt 
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Under eventuelt diskuterte organiseringen av møter i første halvår 2017 og agenda for møtet 
den 13.12.2016 
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS den 13.12.2016 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 02. januar 2017 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 13. desember 2016 kl. 10:00 – 17:00 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft, Hans Robert Schwencke, 

Jan Terje Kaaby, Kirsten Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, Reidar 
Jensen (fra kl. 10.45) og Signe Moen. 

 
Forfall:  Odd Egil Kanestrøm og Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Ny NRS – gjennomgang av samledokumentet 
 
RSS gjennomgikk og diskuterte flere bestemmelser i den oppdaterte versjonen av 
standarden per 04.11.2016 

 
Sak 2: Ny NRS – forenklinger i kapittel 26  
 
IFRS for SMEs er basert på IFRS 2, men det er foretatt enkelte forenklinger i IFRS for SMEs 
sammenlignet med IFRS 2. IFRS for SMEs skal derfor i teorien innebære en forenkling 
sammenlignet med dagens NRS 15A. Med utgangspunkt i reguleringen i Sverige, Danmark 
og Storbritannia diskuterte RSS aktuelle forenklinger i ny NRS, sammenlignet med IFRS for 
SMEs. RSS vurderer at det er et alternativ å se hen til forenklingen som er foretatt i FRS 
102. Det er imidlertid et spørsmål om endringen i nr. 26.11 representerer en reell forenkling 
for foretakene.  
 
Sak 3: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Protokoll og referat fra møtet den 15.11.2016 ble godkjent. 
 
Sak 4:  Eventuelt 
 
RSS fastsatte møte planen for første halvår 2017. I tillegg diskuterte RSS koordineringen av 
proposisjonen og det oppdaterte høringsutkastet til ny NRS, samt standarden for små foretak 
og overgangsbestemmelser generelt. 

 
 

Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 28.04.2017 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 25. januar 2017 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret torsdag 12. januar 2017 kl. 12:30 – 17:00 hos 
DnR (Oslo). 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke (til kl. 16.15), Jan Terje 

Kaaby (til kl. 16.30), Kirsten Jacobsen (ute fra 16.00 – 16.30), Kjell 
Magne Baksaas, Reidar Jensen og Signe Moen. 

 
Forfall:  Anne-Cathrine Bernhoft, Odd Egil Kanestrøm og Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli, Harald Brandsås, Per Fiskerud (observatør fra 

Finansdepartementet) og Robert Madsen (sak 1 – fra kl. 14.45 – 15.45) 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Ny NRS – Sikringsbestemmelsene i FRS 102 
 
Arbeidsgruppen på finansielle instrumenter har vurdert sikringsbestemmelsene i FRS 102. 
Arbeidsgruppen har også bistått RSS med gjennomgang av reguleringen av finansielle 
instrumenter i IFRS for SMEs og gitt omfattende og verdifulle innspill til RSS. RSS ønsker å gi 
honnør til arbeidsgruppen.  
 
Arbeidsgruppens vurderinger av sikringsbestemmelsene i FRS 102 ble presentert av Robert 
Madsen. Arbeidsgruppen mener sikringsbestemmelsene i FRS 102 vil utgjøre en hensiktsmessig 
regulering i norsk regnskapsstandard. Arbeidsgruppen mener imidlertid at det er behov for å 
foreta tre endringer sammenlignet med den britiske standarden. Arbeidsgruppen gjorde også 
RSS oppmerksom på enkelte språklige forhold i FRS 102.  
 
RSS besluttet at sikringsbestemmelsene i FRS 102 skal danne utgangspunktet for reguleringen 
av dette området i ny NRS. Prosjektleder utarbeider et forslag til norsk oversettelse av FRS 102, 
hvor de tre substansielle kommentarene fra arbeidsgruppen innarbeides.  

 
Sak 2: Ny NRS – Kapittel 11, 12 (unntatt sikring) 
 
Arbeidsgruppen på finansielle instrumenter mener at strukturen i og samspillet mellom kapittel 11 
og 12 ikke er optimal. Med utgangspunkt i det konkrete forslaget til kapittel 11 og 12 (med unntak 
av sikringsbestemmelsene) diskuterte RSS diskuterte strukturspørsmålet. 
  
RSS besluttet tentativt å beholde strukturen i IFRS for SMEs. Kapittel 11 og 12 i ny NRS blir 
dermed utarbeidet i tråd med IFRS for SMEs, med eventuelle særnorske løsninger, men med 
sikringsbestemmelsene fra FRS 102. 
 
Etter at strukturspørsmålet var avklart, gjennomgikk RSS arbeidsdokumentet/matrisen for 
henholdsvis kapittel 11 og 12. Gjennomgangen var i hovedsak rettet mot kommentarene i 
sakspapirene merket «PUNKT TIL DISKUSJON I RSS».  

 
Sak 3: Ny NRS – kapittel 22 
 
RSS behandlet ikke forslaget til kapittel 22 i ny NRS.  
 
 
Sak 4: Årsrapport 2016 
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Behandling av nytt utkast til årsrapport for 2016, samt oversikten over tentativt besluttede N-
punkter i ny NRS, ble ikke gjennomgått. Etterskrift: Dokumentene behandles per epost i uke 3.  
 
Sak 5: Ny NRS – aksjeverdibaserte betalingstransaksjoner 
 
Sak 5 ble utsatt til et senere møte. 

 
Sak 6: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Behandlingen av referat og protokoll fra møtet den 13.12.2016 ble utsatt. 
 
Sak 7:  Eventuelt 
 
Per Fiskerud orienterte om Finansdepartementets arbeid med proposisjonen. Arbeidet med 
proposisjonen er et prioritert arbeid for departementet og det tas sikte på en proposisjon i 
vårsesjonen 2017. Enkelte problemstillinger er utfordrende, men må løses.  
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 03.05.2017 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 15. mai 2017 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret torsdag 20. april 2017 kl. 09:00 – 14:45 hos DnR 
(Oslo). 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft, Kirsten Jacobsen (fra kl. 

11.30), Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen (fra kl. 09.30) og Signe 
Moen. 

 
Forfall:  Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Odd Egil Kanestrøm og 

Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås (fra kl. 10.30 til kl. 11.30) 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Ny NRS – Sikringsbestemmelsene i FRS 102 
 
Behandling av saken ble utsatt til et senere møte. 
 
Det ble kommentert at FRC nylig har publisert et høringsutkast til endringer i FRS 102. Siden 
RSS har valgt å legge sikringsbestemmelsene i FRS 102 til grunn i ny NRS, må eventuelle 
foreslåtte endringer gjennomgås. 
 
Sak 2: Ny NRS – kapittel 22 
 
RSS startet gjennomgangen av kapittel 22. Bestemmelser som ikke ble gjennomgått ble utsatt til 
møtet i mai. RSS besluttet også at enkelte problemstillinger skal følges opp nærmere til dette 
møtet. De aktuelle oppgavene ble fordelt på enkelte av medlemmene i RSS.  
 
Sak 3: Ny NRS – aksjeverdibaserte betalingstransaksjoner 
 
RSS mener det kan være hensiktsmessig med forenklede regler i kapittel 26 om 
aksjeverdibaserte betalingstransaksjoner. Det foreligger få konkrete forenklingsforslag. KPMG 
har i sitt høringssvar til høringsutkastet fra 2014 trukket fram at egenkapitalinstrumentene 
eventuelt kan fastsettes til (den estimerte) egenverdien, uten at det justeres for effekter av 
markedsbetingelser og betingelser som ikke er innvinningsbetingelser.  
 
RSS støttet forslaget om å forespørre KPMG om en konkret vurdering av reguleringen i kapittel 
26. RSS ønsker at det legges fram et notat til behandling i RSS.  
 
Sak 4: Ny NRS – begrepsapparatet i kapittel 23 
 
I høringsutkastet fra 2014 foreslo RSS enkelte endringer i begrepsapparatet i kapittel 23. Det er 
mottatt enkelte høringskommentarer til disse endringene. Lovforslaget løser ikke 
problemstillingen. RSS diskuterte derfor hvilket begrepsapparat som skal benyttes i kapittel 23 i 
ny NRS, herunder hvordan lovutvalget har ment å regulere klassifiseringen av finansposter i 
resultatregnskapet.  
 
RSS besluttet at «income» skal oversettes til «inntekter» og at «revenue» skal oversettes til 
«driftsinntekter». Dette sikrer konsistent begrepsapparatet i kapittel 23 og kapittel 2. I tillegg 
mener RSS at det vil være behov for et forklaringspunkt i kapittel 23, samt i nr. 5.4N, som klargjør 
sammenhengen med lovforslaget.  
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Sak 5: Ny NRS – noteopplysninger 
 
Gjennomgang av forslag til noteopplysninger i kapittel 4-7, 10, 13, 16-23 og 33 ble utsatt til et 
senere møte. 

 
Sak 6: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Utkast til protokoll og referat fra møtene den 13.12.2016 og 12.01.2017 ble godkjent, forutsatt at 
det foretas en mindre endring i protokollen fra 12.01.2017. Forslag til formulering sendes til RSS 
for gjennomgang. For øvrig skal protokollen fra møtet den 13.12.2016 sendes til medlemmene 
som ikke deltok på dagens møte for eventuelle kommentarer. 
 
Sak 7:  Eventuelt 
 
- Overgangsbestemmelser i ny NRS 
 
RSS diskuterte ikke overgangsbestemmelser i ny NRS, men i forbindelse med sak 2 ble det 
kommentert at det må utarbeides overgangsbestemmelser for overganger fra reglene for små 
foretak til hovedreglene. 
 
- Status Finansdepartementets arbeid med proposisjonen 
 
Harald Brandsås oppdaterte RSS på status vedrørende Finansdepartementets arbeid med 
proposisjonen.  
 
RSS diskuterte deretter hvordan dette påvirker arbeidet med standarden. Det er kjent at NRS 
ikke har midler til å finansiere driften i mer enn et drøyt år. Stiftelsesstyret har møte 12 juni, og det 
ble bestemt at RSS fortsetter arbeidet på samme måte som tidligere, en eventuell endring vil 
måtte bli bestemt av stiftelsesstyret. 
 
- Arbeidsmetoden 
 
På grunn av omfanget av sakspapirer, samt at temaene som har vært oppe til behandling den 
senere tiden er krevende og som følge av at mange av problemstillingene er detaljerte, besluttet 
RSS å vurdere å organisere arbeidet på en annen måte.  
 
RSS besluttet at arbeidsoppgavene skal fordeles på RSS-medlemmene, arbeidsoppgavene kan 
fordeles på én eller to medlemmer, avhengig av omfanget. 
 
Selv om arbeidsoppgavene fordeles, skal alle i RSS ha anledning til å komme med innspill. RSS-
medlemmene skal derfor utarbeide sakspapirer med konkrete forslag og vurderinger som skal 
behandles i møte.  
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 23.05.2017 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 09. oktober 2017 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 23. mai 2017 kl. 09:00 – 13:30 hos DnR 
(Oslo). 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft (fra kl. 09.30), Hans Robert 

Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kjell Magne Baksaas, Odd Egil 
Kanestrøm, Reidar Jensen og Signe Moen. 

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen og Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås (fra kl. 11.20) 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Ny NRS – kapittel 22, fortsettelse fra 20.04.2017  
 
RSS besluttet den 20.04.2017 at enkelte forhold i kapittel 22 skulle undersøkes nærmere. 
Arbeidet med de forskjellige problemstillingene ble presentert og gjennomgått. 
 
1. Høringskommentar til kapittel 22 om skrevne salgsopsjoner over minoritet. 
 
Siden ikke alle var til stede på dagens møte besluttet RSS at spørsmålet tas opp på nytt i neste 
møte.  
 
2. Gjennomgang av nr. 22.5 (a) og nr. 22.4 
 
Utgangspunktet i nr. 22.4 er at selskapet har en finansiell forpliktelse, hvis det ikke er tilfellet er 
ikke nr. 22.4 aktuell.  
 
Utfordringen med eksemplet i nr. 22.5 (a) er at et gjeldsinstrument hvor det ikke foreligger en 
betalingsforpliktelse vil bli en finansiell forpliktelse. Dette til tross for at definisjonen av en 
forpliktelse ikke er oppfylt. Avviklingen må være utenfor selskapets kontroll for at nr. 22.5 (a) skal 
være relevant. Derfor må man inn i nr. 22.4 først. 
 
RSS mener reguleringen er klar når bestemmelsene leses i sammenheng, og at det må forventes 
at brukerne av standarden gjør dette. 
 
RSS besluttet å legge inn en henvisning til nr. 22.4 (b) i nr. 22.5 (a) på tilsvarende måte som i 
FRS 102. Unntaket i nr. 22.4 (b) er knyttet til finansielle instrumenter som pålegger selskapet en 
forpliktelse i form av tvungen avvikling av selskapet. Eksempel nr. 22.5 (a) gjelder unntaket i nr. 
22.4 (b). I tillegg besluttet RSS at innledningen til bestemmelsen i FRS 102 også skal innarbeides 
i ny NRS.  
 
3. Presentasjon av ikke-innbetalt aksjekapital 

 
RSS diskuterte forståelsen av direktivets krav (alternativer) når det gjelder presentasjon av ikke-
innbetalt aksjekapital (evt. også ikke-innkalt), herunder kartlegging av lovutvalgets forståelse i 
lovforslaget. 
 
Krav på kapital (fordring) er angitt som et område hvor IFRS for SMEs ikke er kompatibel med 
direktivet. Dette må derfor hensyntas i ny NRS.  
 
RSS besluttet at det kun er krav på kapital som skal ha en særnorsk regulering i ny NRS. Dette 
innebærer at kapitalnedsettelser ikke reguleres (ref. HU nr. 22.17 (a)N). RSS besluttet å løse 
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dette ved at nr. 22.7 (a) – (c) erstattes med reguleringen av «ikke registrert kapitalforhøyelse» i 
NRS 8.  

 
4. IASBs intensjon med eksemplet i nr. 22.5 (b). 
 
Prosjektleder har vært i kontakt med Michelle Fisher i IASB (Technical manager IFRS for SMEs), 
for å få avklart hva som er intensjonen bak eksemplet. Tilbakemeldingen er at ett eller to av 
eksemplene i nr. 22.5 ikke synes å være en klar anvendelse av nr. 22.4 og derfor kan være 
forvirrende. De har ingen erfaringer som tilsier at dette skaper utfordringer i praksis og mener 
derfor at det ikke er et umiddelbart behov for å endre standarden. 
 
RSS mener at nr. 22.5 (b) kun er et eksempel, og at det derfor ikke kan utelukkes at det finnes 
andre eksempler. RSS besluttet å fjerne siste setning i nr. 22.5 (b). Med dette mener RSS at 
måling av netto eiendelene til bokførte verdier etter denne standarden eller virkelig verdi skal 
kvalifisere til klassifisering som egenkapital.  
 
5. Krever IFRS for SMEs separat regnskapsføring etter IFRS, jf. nr. 22.5 (c) i IFRS for SMEs? 
 
Arbeidsgruppen angir at eksemplet kan forstås som at hele instrumentet skal klassifiseres som 
finansiell forpliktelse i tilfeller hvor instrumentet gir ubetinget rett til utbytte. I FRS 102 har britene 
beholdt eksemplet uendret. Eksemplet kan fremstå som uklart, men det følger uansett av nr. 
22.13 - 22.15 at det skal gjennomføres separat regnskapsføring av komponentene i et 
sammensatt finansielt instrument. Eksemplene i nr. 22.5 kan ikke overstyre nr. 22.13 – 22.15. 
Forslaget er derfor å legge inn «eller en del av et instrument» i nr. 22.5 (c) for å unngå uklarhet. 
RSS støttet det slik at forslaget som ble presentert i forrige møte blir opprettholdt.  
 
Etter dagens gjennomgang anser RSS seg tilnærmet ferdig med kapittel 22, enkelte forhold 
gjenstår og er notert for oppfølging i RSS.  
 
Sak 2: Ny NRS – status og fordeling av oppgaver  
 
RSS diskuterte fremdriftsplanen og oppgavefordelingen for å omforenes om det som skal gjøres 
fremover og av hvem.  

 
Sak 3: Godkjenning av referat og protokoller 
  
RSS hadde ingen kommentarer til protokoll og referat fra møtet den 20.04.2017 og ble godkjent. 
 
Sak 4:  Eventuelt 
 

- Status Finansdepartementets arbeid med proposisjonen 
 
Harald Brandsås orienterte om siste nytt når det gjelder regnskapslovproposisjonen.  
 
Protokoll av Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 26.06.2018 
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 25. april 2018 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 9. januar 2018 kl. 13:00 – 17:00 hos DnR 
(Oslo). 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft, Kirsten Jacobsen, Kjell 

Magne Baksaas, Odd Egil Kanestrøm (til kl. 16:30), Oddbjørn Skaare 
(fra kl. 14:00), Reidar Jensen og Signe Moen. 

 
Forfall:  Hans Robert Schwencke og Jan Terje Kaaby 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: NRS 16 

 
RSS gjennomgikk utkast til endringer i NRS 16 Årsberetning. Endringene er foretatt på 
bakgrunn av endring i aksjeloven om styrets handleplikt, endring i regnskapsloven om 
årsberetning mv. og vedtak av ny likestillings- og diskrimineringslov. RSS hadde enkelte 
mindre kommentarer til utkastet, herunder korrigering av noen skrivefeil.  
  
Endringene i standarden må godkjennes av stiftelsesstyret før en oppdatert versjon av NRS 
16 publiseres. 

 
Sak 2: NRS 8 
  
Fagutvalg små foretak har vurdert hvordan NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak bør 
utformes som følge av at plikten for små foretak til å utarbeide årsberetning er opphevet. I 
forlengelsen av dette har fagutvalget vurdert hvor redegjørelsen bør gis i situasjoner noen 
har innvendinger mot årsregnskapet og det påtegnes med forbehold (rskl. § 3-5 annet ledd). 
Fagutvalget har også vurdert den nye regelen i regnskapsloven om begrenset 
regnskapsplikt.  
 
RSS diskuterte notatet som oppsummer fagutvalgets vurderinger. 
 
Årsberetning 
 
RSS mener det kunne være hensiktsmessig med et klart skille mellom en årsberetning og en 
frivillig «årsberetning». Vurderingen er at det ikke finnes noen hjemmel til å gjennomføre en 
slik løsning. Flertallet i RSS mente heller at det skal anbefales en slik løsning i standarden. 
Lovgiver har besluttet at små foretak skal fritas fra plikten til å utarbeide årsberetning. RSS 
bør av den grunn ikke anbefale noe i en regnskapsstandard. En anbefaling i en 
regnskapsstandard blir i praksis tolket som et krav.  
 
RSS diskuterte deretter om det i NRS 8 skal anbefales at det innledningsvis i årsberetningen 
skal angis om årsberetningen er en årsberetning etter regnskapsloven eller om det er en 
frivillig «årsberetning». RSS besluttet at det i NRS 8 skal tas inn en anbefaling om at dersom 
et foretak avgir en årsberetning i samsvar med regnskapsloven § 3-3a kan det være 
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hensiktsmessig å angi dette innledningsvis i årsberetningen. Det skal også tas inn i NRS 8 at 
dersom et «små foretak» velger å utarbeide en årsberetning i samsvar med regnskapsloven 
§ 3-3a, så gjelder NRS 16 Årsberetning. 
 
Innvendinger mot regnskapet 
 
Regnskapsloven § 3-5 ble ikke konsekvensjustert i forbindelse med at plikten til å utarbeide 
årsberetning ble opphevet for små foretak. Av andre ledd fremkommer det at dersom en som 
skal underskrive har innvendinger mot årsregnskapet eller årsberetningen, skal 
vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i 
årsberetningen. 
 
Når små foretak ikke lenger plikter å utarbeide årsberetning er det ingen steder å gi en slik 
redegjørelse.  
 
Fagutvalg små foretak vurdert problemstillingen og skisserer følgende alternative løsninger:  

1. I note til årsregnskapet. 
2. I et eget vedlegg til årsregnskapet («Innvendinger mot årsregnskapet»). 
3. I en eventuell frivillig årsberetning (uavhengig av om den utarbeides etter 

regnskapslovens regler eller ikke). 
 
RSS diskuterte om det er en oppgave for standardsetter å anbefale en løsning eller om det 
er andre som bør uttale seg. RSS ønsket at Revisorforeningen uttaler seg om 
problemstillingen og kommer med en avklaring på hvordan dette bør gjøres i praksis, gjerne i 
samarbeid med Regnskap Norge. I møtet ble det presentert et alternativ 4 som innebærer at 
redegjørelsen blir tatt inn umiddelbart etter underskriftene. Enten på samme side som 
underskriftene, eller på en egen side som blir lagt til etter underskriftene, men før 
noteopplysningene. 
 
Revisorforeningen vil også kommunisere den manglende konsekvensjusteringen til 
Finansdepartementet, slik at dette kan rettes opp ved en senere anledning. 
 
Begrenset regnskapsplikt 
 
Lovgiver har lagt opp til at det skal utarbeides en slik standard, og at det er NRS som skal 
gjøre denne jobben. Det er enighet i RSS om at det bør utarbeides en standard om 
begrenset regnskapsplikt. 
 
Det ble besluttet at det skal gis en innstilling til Stiftelsesstyret, hvor det fremkommer at RSS 
er villig til å utarbeide en regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt. Uten en 
regnskapsstandard er den nye bestemmelsen uten innhold. Lovforarbeidene gir klare 
føringer om at det skal utarbeides en standard, og det er forutsatt at NRS skal utføre denne 
jobben. Det må fremgå av innstillingen at før arbeidet kan starte er det behov for avklaringer 
fra Skatteetaten (oppdatert eller ny NO 1).  
 
Når det gjelder standardens innehold mener RSS at den kun skal omhandle presentasjon og 
noteopplysninger. Standarden skal ikke omhandle vurderingsregler siden det er 
skattereglene som skal legges til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. I proposisjonen 
har Finansdepartementet gitt anvisning på hvilke notekrav som minimum bør kreves. 
 
Sak 3: NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 
 
Fagutvalg ideelle organisasjoner har vurdert hvordan den foreløpige regnskapsstandarden 
bør utformes som følge av at kravet til å utarbeide årsberetning ble opphevet for små foretak. 
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Ny likestillings- og diskrimineringslov som trer i kraft 1. januar 2018, medfører også behov for 
enkelte tekniske justeringer i standarden. 
 
Notatet fra fagutvalg Ideelle organisasjoner stiller i hovedsak to spørsmål. Første spørsmål 
er om det skal gis veiledning/anbefalinger til små organisasjoner som ønsker å gi en skriftlig 
redegjørelse. Neste spørsmål er om standarden skal gi veiledning om hvordan dokumentet 
benevnes. 
 
For det siste spørsmålet ble det henvist til sak 1 hvor det ble konkludert med at ordet 
«årsberetning» ikke er forbeholdt årsberetninger som er i samsvar med regnskapslovens 
hovedregler i § 3-3a. 
 
Den foreløpige standarden tilføyes en anbefaling om at små ideelle organisasjoner gir en 
skriftlig redegjørelse («årsberetning»), med en videreføring av de anbefalte 
tilleggsopplysningene (opplysninger utover regnskapslovens krav) som etter gjeldende NRS 
(F). De samme tilleggsopplysningene vil også fortsatt være anbefalt for organisasjoner som 
utarbeider årsberetning i samsvar med regnskapsloven § 3-3a. Eksempler på anbefalte 
tilleggsopplysninger er omtale av gjennomførte aktiviteter for oppfyllelse av organisasjonens 
formål, bevilgninger, tilskudd, gaver og dugnader.  
 
Sak 4: Konsekvensvurdering – ny NRS basert på IFRS for SMEs 
   
I desember 2017 møtte NRS politisk ledelse i Finansdepartementet for å diskutere 
regnskapslovutredningene fra 2015 og 2016. Bakgrunnen for møtet var Finansministerens 
svar på brev fra NRS, Finansdepartementets uttalelser i Prop. 160 L og regjeringspartienes 
synspunkter i finanskomiteens innstilling. For NRS er et viktig å få avklart hva 
Finansdepartementet ser for seg med tanke på de deler av lovutredningen som foreløpig 
ikke er fulgt opp.  
 
Lovforslaget er ikke forkastet, men Finansdepartementet trenger mer tid til å vurdere 
forslaget. Et av Finansdepartementets ankepunkter mot å gå videre med lovutvalgets forslag 
er at de økonomiske og administrative konsekvensene er mangelfullt utredet.  

 
Med utgangspunkt i det som ble diskutert i møtet mellom NRS og Finansdepartementet, 
mener RSS at det nødvendig at RSS gjør et arbeid for departementet. Flertallet i RSS 
besluttet at RSS kan bidra med en GAP-analyse for å synliggjøre forskjellene mellom IFRS 
for SMEs (dvs. ny NRS slik det foreligger p.t) og gjeldende regnskapsstandarder (GRS)).  
 
RSS vil gi sin innstilling til Stiftelsesstyret, som må avgjøre hva RSS skal foreta seg i 
forbindelse med dette. 
 
Sak 5: Fremtiden og innstilling til NRS 

 
Diskusjonene under sak 4 ledet RSS til dels inn i diskusjonen av hva NRS skal prioritere i 
tiden fremover. NRS har i lang tid hatt som strategi å se hen til internasjonale 
regnskapsstandarder i den nasjonale standardsettingen. De siste 5-6 årene har strategien 
vært å utarbeide en regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs.  
 
NRS har ved flere anledninger vedtatt at det ikke er aktuelt å gå tilbake å endre eksisterende 
regnskapsstandarder. Konsekvensen av dette er at disse regnskapsstandardene ikke er 
oppdatert på nærmere 10 år. RSS ønsker ikke å endre den overordnede strategien, men 
ønsker styrets vurdering av RSS oppgaver og arbeid i perioden frem til at det foreligger en 
avklaring fra lovgivers side.  
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Sak 6: Årsrapport 2017 
   
Utkast til årsrapport for 2017 ble gjennomgått. RSS hadde enkelte mindre kommentarer til 
utkastet som diskutert i møtet. 
 
Sak 7: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Gjennomgang av utkast til protokoll og referat fra møtet den 23.05.2017 ble utsatt. 
 
Sak 8:  Eventuelt 
 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 29. mai 2018 
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 NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 23. mai 2018 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret onsdag 2. mai 2018 kl. 09:00 – 12:00 hos DnR 
(Oslo). 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke. Jan Terje Kaaby, Kirsten 

Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, Odd Egil Kanestrøm, Reidar Jensen 
og Signe Moen. 

 
Forfall:  Anne-Cathrine Bernhoft og Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås (til kl: 10:45), Per Hanstad (kl: 

10:00 – 10:45) 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: GAP-analyse 
  
I forrige møte ble det diskuterte om RSS skal utarbeide en GAP-analyse. I etterkant av møtet ble 
det sendt en innstilling til styret i NRS. I 16. april 2018 besluttet styret i NRS at det skal foretas en 
slik analyse. 
 
En GAP-analyse er noe Finansdepartementet ser positivt på og noe de potensielt vil kunne ha 
nytte av i sitt videre arbeid. Forutsetningen for å starte arbeidet med GAP-analysen er derfor 
tilstede. 
 
Det er enighet i RSS om at det skal foretas en GAP-analyse, men det er ikke enighet om 
analysens innhold og omfang. En GAP-analyse vil ha sammenheng med sak 2, og en 
hensiktsmessig angrepsvinkel kan være å jobbe med GAP-analyse parallelt. Saken tas opp til ny 
diskusjon i neste møte. 
 
Sak 2:  Regnskapsstandardstyrets arbeid i påvente av endret regnskapslov – ny 

NRS 
 

Styret i NRS besluttet 16. april 2018 at det skal arbeides videre med ny norsk regnskapsstandard 
for øvrige foretak, innenfor rammene av gjeldende regnskapslov. Flertallet i styret mener at man 
skal ta utgangspunkt i versjonen fra 2014 og oppdatere denne med høringskommentarer, senere 
endringer i SME-standarden og lovendringer. Det skal fortsatt legges vekt å redusere 
innføringskostnadene.  

 
Målsettingen er at RSS skal ha en oppdatert versjon klar i løpet av 2018.  
RSS besluttet at det skal arbeides videre med høringsutkastet fra 2014. Før arbeidet starter må 
RSS avklare angrepsvinkelen på overordnet nivå og hensiktsmessige forutsetninger og 
avgrensninger for arbeidet.  
 
Til neste møte ble det bestemt at Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas og Tonny 
Stenheim lager et notat vedrørende de grunnleggende prinsippene og at Elisabet Ekberg 
forbereder en gjennomgang av høringskommentarene knyttet til de grunnleggende 
regnskapsprinsippene – der høringsutkastet er vurdert å være i strid med prinsippene. 
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RSS har ikke tatt stilling til hvorvidt den nye gjennomarbeidede standarden skal sendes ut på 
høring. 
 
Sak 3: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Godkjenning av protokoll og referat fra møtet den 23.05.2017 (utsatt fra møtet i januar 2018) og 
fra møtet den 09.01.2018 ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 4:  Eventuelt 
 
Det ble fastsatt møtetidspunkt frem mot sommeren, samt et møte i slutten av august 2018. 
 
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 29. mai 2018 
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 19. juni 2018 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret onsdag 29. mai 2018 kl. 09:00 – 15:00 hos DnR 
(Oslo). 
 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft (fra kl. 09:40), Hans Robert 

Schwencke. Jan Terje Kaaby, Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen og 
Signe Moen (fra kl. 09:30 – 12:50). 

 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Odd Egil Kanestrøm og Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Jan Aastveit (observatør Finanstilsynet), Trine Salvesen (vikar for 

Kirsten Jacobsen), Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås (til kl. 11:15) 
 
 

PROTOKOLL 
Sak 1:  Ny NRS 
 
Representanter fra Deloitte, EY og PwC har sendt brev til styret i NRS angående beslutningen 
om å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard. Det anmodes om fornyet behandling i 
Stiftelsesstyret. RSS gjennomgikk og diskuterte innholdet i brevet. 

 
Møtet ble så gjennomført som planlagt, men deretter avventes Stiftelsesstyrets beslutning 7. juni 
2018. 
 
Notat vedrørende forholdet mellom grunnleggende regnskapsprinsipper og kapittel 2 i ny NRS 
 
RSS konkluderte tentativt på at løsningen som ble valgt i høringsutkastet fra 2014 beholdes, men 
at det må foretas en gjennomgang av struktur og systematikken i kapittel 2. Regulering skal ikke 
skje fotnoter. Dersom det er noe som skal reguleres må dette inn som egne N-punkter. 
 
Notat med høringskommentarer knyttet til grunnleggende regnskapsprinsipper 
 
RSS diskuterte høringskommentarer knyttet til de grunnleggende prinsippene og de vurderinger 
som er foretatt i den forbindelse. Høringskommentarene viser at det er relativt få konflikter 
mellom de grunnleggende regnskapsprinsippene og IFRS for SMEs. 
 
RSS diskuterte også de oppdaterte versjonene av kapittel 13 og 17.  
 
Sak 2: GAP-analysens innhold og omfang 
  
GAP-analysen skal inneholde gjeldende god regnskapsskikk, det som følger av lovforslaget, 
herunder gjeldende IFRS for SMEs, med de begrensninger som følger av lovforslaget. I første 
omgang skal det utarbeides en slik GAP-analyse til Finansdepartementet. Presumtivt jobber RSS 
videre med HU 2014 (se sak 1), slik at det skal utarbeides en ny GAP-analyse for denne delen på 
et senere tidspunkt.  
 
RSS besluttet at tabellen skal utarbeides først, og at det foretas en fornyet vurdering av om man 
skal utarbeidet eksempelregnskap senere (illustrerende eksempler).  
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Sak 3: Høring – EU-kommisjonen 
  
Det ble kort orientert om høringen, samt at det ble vist hvordan spørreskjemaet ser ut. RSS 
mener at dette er en viktig høring, med mange prinsipielle og viktige spørsmål. RSS skal derfor gi 
høringskommentarer, sammen med FO IFRS.  

 
Sak 4: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Det besluttet endringer i referat fra 9. januar 2018, samt protokoll og referat fra møtet 2. mai 
2018. Protokoller og referater fra møtene den 23.05.2017, 09.01.2018 og 02.05.2018 ble deretter 
godkjent. 
 
Sak 5:  Eventuelt 
 
I forbindelse med sak 1 ble standarden om begrenset regnskapsplikt diskutert. Å utarbeide en 
regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt er en prioritert oppgave for RSS, men RSS 
venter fremdeles på ny eller oppdatert Næringsoppgave 1.  
 
Protokoll av Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 31.08.2018 
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 06. august 2018 

        
 

Protokoll 
 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 26. juni 2018 kl. 09:00 – 11:45 hos DnR (Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kjell Magne 

Baksaas, Knut Aker, Reidar Jensen og Signe Moen. 
 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Odd Egil Kanestrøm og Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Jan Aastveit (observatør Finanstilsynet), Trine Salvesen (vikar for 

Kirsten Jacobsen), Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås (til kl. 09:45) 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Sak fra Stiftelsesstyret – ny NRS 

 
På bakgrunn av et brev til Stiftelsesstyret, ble det i styremøte 7. juni 2018 bestemt at saken om å 
gjenoppta arbeidet med den norske regnskapsstandarden for øvrige foretak skal sendes tilbake til 
RSS for behandling. RSS skal foreta en ny behandling av saken og gi sin innstilling til Stiftelsesstyret. 
 
Det ble besluttet at det skal skrives en flertallsinnstilling og en mindretallsinnstilling til Stiftelsesstyret. 
Flertallet mener at det skal arbeides videre med høringsutkastet fra 2014 innenfor rammen av 
gjeldende regnskapslov. Mindretallet er uenig.  
 
Sak 2: GAP-analysen 
  
RSS skal utarbeide en GAP-analyse til Finansdepartementet og diskuterte hvordan analysen skal 
foretas. For å synliggjøre hovedforskjellene besluttet RSS at det skal utarbeides en overordnet 
kommentar til hvert kapittel. Dette kommer i tillegg til en detaljert oversikt på linje med utkast til GAP-
analyse til kapittel 13.  
  
Sak 3: Høring – EU-kommisjonen 
  
RSS gjennomgikk presentasjonen som tar for seg del I og II av høringen. RSS støtter FO IFRS sin 
vurdering om å ikke besvare del I. Når det gjelder del II mener RSS at de ikke har tilstrekkelig 
kjennskap til regelverket og de praktiske implikasjonene til å kunne mene noe om de fleste 
spørsmålene. RSS ble enige om å besvare spørsmål 14, 15, 17 og 18. 
 
Sak 4: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Protokoll fra møtet den 23.05.2017 ble godkjent. RSS hadde enkelte kommentarer til referat og 
protokoll fra møtet den 29.05.2018. Nye versjoner skal sendes til RSS for godkjenning. 
 
Sak 5:  Eventuelt 
 
Regnskapsregisteret har utviklet en ny skjematjeneste for små foretak som skal benyttes ved 
innsending av årsregnskap (RR-0002). Vurderingen er at det er behov for å ta opp enkelte forhold ved 
utformingen av skjemaet med Regnskapsregisteret. RSS kan være riktig avsender av en henvendelse 
til Regnskapsregisteret.  
 
Protokoll av Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 31.08.2018 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 12. september 2018 

        
 

Protokoll 
 

fra møte i Regnskapsstandardstyret fredag 31. august 2018 kl. 09:00 – 12:15 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kjell Magne 

Baksaas, Knut Aker, Reidar Jensen og Signe Moen. 
 
Forfall:  Kirsten Jacobsen, Odd Egil Kanestrøm og Oddbjørn Skaare 
 
Dessuten møtte: Jan Aastveit (observatør Finanstilsynet), Trine Salvesen (vikar for 

Kirsten Jacobsen), Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås  
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1:  Innstilling til Stiftelsesstyret 

 
I møte 26. juni 2018 ble det besluttet at det skal avgis en flertallsinnstilling og en 
mindretallsinnstilling til Stiftelsesstyret. Til behandling var utkast til de to innstillingene. RSS 
diskuterte innstillingene og enkelte endringer ble besluttet. 
 
Sak 2: GAP-analyse 
  
RSS gjennomgikk og diskuterte GAP-analysen for kapittel 2 og 10, 3, 4, 5, 6, 13, 20 og 26. I 
forkant av gjennomgangen ble de overordnede synspunktene til analysen diskutert. RSS 
besluttet forrige gang at det skal utarbeides et brev/notat til Finansdepartementet som 
oppsummerer de viktigste forholdene / endringene per kapittel. Den detaljerte oversikten per 
kapittel skal følge som vedlegg. GAP-analysen skal fokuseres på det RSS oppfatter som 
reelle avvik mellom gjeldende regulering og NRS SMEs.  
  
Sak 3: Valg av medlemmer til fagutvalgene 
  
RSS foretok valg av medlemmer til fagutvalg små foretak og fagutvalg ideelle 
organisasjoner. I møtet ble det foreslått ett navn som mulig erstatter for regnskapsprodusent-
siden i fagutvalg små foretak. Sekretær tar kontakt med vedkommende. 
 
Når det gjelder fagutvalg ideelle organisasjoner er det ikke foreslått en erstatter for personen 
som går ut av utvalget. RSS bestemte at fagutvalget fortsetter på 7 medlemmer. Vedtektene 
sier at fagutvalget skal ha mellom 5 og 8 medlemmer. 
 
Valg av medlemmer til FU Pensjon behandles senere. 
 
Sak 4: Godkjenning av referat og protokoller 
  
RSS hadde ingen kommentarer til oppdatert referat og protokoll fra møtet den 29.05.2018. 
Vedrørende protokoll og referat fra møtet den 26.06.2018 hadde RSS enkelte mindre 
kommentarer. Referat og protokoll ble godkjent med disse endringene. 
 
Sak 5:  Eventuelt 
  
• Begrenset regnskapsplikt – NO 5:  
 
Jan Terje orienterte om utkast til Næringsoppgave 5. Denne skal benyttes av alle som har 
valgt å utarbeide årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt, samt alle 
ikke-regnskapspliktige ANS.  
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• Møter høsten 2018 

 
Protokoll av Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 01. november 2018 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret mandag 08. oktober 2018 kl. 13:15 – 15:30 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Knut Aker, Odd Egil Kanestrøm, Reidar Jensen og 

Trine Salvesen (vikar for Kirsten Jacobsen) 
 
Forfall:  Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kjell Magne Baksaas, 

Kirsten Jacobsen og Signe Moen 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli  
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: GAP-analyse 
  
RSS gjennomgikk og diskuterte GAP-analysene på kapittel 7, 21, 25, 27, 32, 34. Kapittel 23 
og 24 ble utsatt til neste møte. I tillegg til dette ble det foretatt en overordnet diskusjon av 
kapittel 29.  

 
Sak 2: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Utkast til protokoll og referat fra møtet den 31.08.2018 ble gjennomgått. Ingen hadde 
kommentarer til dokumentene. Grunnet forfall fra flere ble det bestemt å undersøke 
eventuelle kommentarer fra resterende medlemmer. 
 
Sak 3:  Eventuelt 
  
 
Protokoll av Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 06.11.2018 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 14. november 2018 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 06. november 2018 kl. 09:00 – 14:05 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kjell Magne 

Baksaas, Knut Aker (til kl. 12:40), Reidar Jensen, Signe Moen (fra kl. 
09:40, til kl. 13:50) og Trine Salvesen (vikar for Kirsten Jacobsen) 

 
Forfall:  Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli, Jan Aastveit og Harald Brandsås (fra kl. 10.10) 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sak 1: Orientering fra styremøte i Norsk RegnskapsStiftelse  
  
Den 22. oktober besluttet styret i Norsk RegnskapsStiftelse på nytt at arbeidet med ny norsk 
regnskapsstandard for øvrige foretak skal stilles i bero. Arbeidet utsettes inntil det foreligger 
en avklaring fra Finansdepartementet om regnskapsloven. Stiftelsesstyret ønsker heller ikke 
at RSS skal arbeide med de eksisterende regnskapsstandardene i denne perioden, men 
arbeidet med GAP-analysen skal prioriteres. I tillegg skal RSS ferdigstille det påbegynte 
arbeidet med regnskapsstandarden om begrenset regnskapsplikt. 
 
Sak 2: Behov for oppdatering av gjeldende regnskapsstandarder mv. 
 
Flere av de norske regnkapsstandardene har behov for oppdatering. Det fremkommer av 
vedtaket fra stiftelsesstyret at et slikt arbeid ikke skal prioriteres. 
 
Vedtaket fra styret i NRS er ikke til hinder for enkelte mindre justeringer. RSS har mottatt 
innspill om NRS 18, som henviser til IAS 39. IAS 39 ble erstattet av IFRS 9 fra og med 
01.01.2018. RSS besluttet å rette henvisningen i NRS 18. I publisering av dette skal det 
fremgå at NRS 18 ikke er gjennomgått eller revidert, utover at henvisningen er rettet. 
 
RSS har også mottatt henvendelse om behovet for oppdatering av forskrift om forenklet 
anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (Forenklet IFRS). RSS mener at 
forskriften må oppdateres og at RSS skal henvende seg til Finansdepartementet for å ta opp 
behovet for en oppdatering av forskriften. 
 
Sak 3: GAP-analyse 
 
RSS gjennomgikk og diskuterte GAP-analysene av kapittel 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
22, 23, 24, 28 og 30, samt utkast til brev til Finansdepartementet.  
 
Sak 4: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Ingen hadde kommentarer til utkast til protokoll og referat fra møtet den 08.10.2018. Det ble 
bestemt at det skulle undersøkes med de som ikke var tilstede under behandlingen, om de 
har kommentarer til dokumentene. 
 
Etterskrift: De som ikke var tilstede på møtet hadde heller ingen kommentarer til referat og 
protokoll. Dokumentene er derfor godkjent. 
 
Sak 5:  Begrenset regnskapsplikt 
 



 
 

2 

Jan Terje Kaaby orienterte om arbeidet med regnskapsstandarden om begrenset 
regnskapsplikt. Det foreligger et første utkast, og det forventes at et høringsutkast publiseres 
i løpet av 2018. RSS mener at det er tilstrekkelig at det foreligger et høringsutkast for å 
kunne anvende bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt. Anvendelse av regelen om 
begrenset regnskapsplikt for regnskapsåret 2018 vil kun være aktuelt for regnskapspliktige 
enkeltpersonforetak. 

 
Sak 6:  Eventuelt 
  
Det er kommet innspill om at det er uklarheter i reguleringen av regnskapsmessig behandling 
av goodwill. Reguleringen er i NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap punkt 6.1.6 og 
punkt 7.2.2. I NRS (F) Resultatskatt punkt 2.8.1 er goodwill også omtalt. RSS vurderer at det 
ikke er grunnlag for å foreta endringer for å klargjøre dette i nåværende situasjon, jf. sak 1 og 
vedtak fra styret i NRS.  
 
Protokoll av Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 18.12.2018 
 
 



NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE 
Oslo, 13. februar 2019 

        
Protokoll 

 
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 18. desember 2018 kl. 10:00 – 15:00 hos DnR 
(Oslo). 

 
Til stede:  Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby (til kl. 

13:30), Kjell Magne Baksaas, Knut Aker, Reidar Jensen (til kl. 14:00), 
Signe Moen (på telefon sak 2 til kl. 12.00) og Trine Salvesen (vikar for 
Kirsten Jacobsen) 

 
Forfall:  Odd Egil Kanestrøm 
 
Dessuten møtte: Erik Avlesen-Østli, Jan Aastveit og Harald Brandsås 
 
 

PROTOKOLL 
 
 
Sak 1: Kort orientering fra møte i Stiftelsesstyret  
   
Det ble orientert om diskusjonene og beslutningene som ble fattet i Stiftelsesstyrets møte. Frem til det 
foreligger en avklaring rundt regnskapsloven, ble det besluttet at det ikke skal arbeides med 
standardsetting, utover et nødvendig minimumsnivå. RSS er ikke nedlagt, men både RSS og FO IFRS 
må vurdere hva som er et nødvendig minimumsnivå for aktivitet i denne perioden. 
 
Sak 2: GAP-analyse 
 
RSS gjennomgikk og diskuterte oversendte sakspapirer. Gjennomgang var i hovedsak rettet mot 
innholdet i oversendelsesbrevet. Det er denne delen av leveransen som er oppfattet som det mest 
sentrale for Finansdepartementet. 
 
Oppdatert utkast oversendes RSS, før alt sendes til Finansdepartementet. Målet er at dokumentene 
skal sendes innen utgangen av året. 

 
Sak 3: Årsrapport 
 
Utkast til årsrapport 2018 ble gjennomgått. RSS mener at høringsfristen for NRS (HU) om begrenset 
regnskapsplikt må inkluderes i årsrapporten. Årsrapporten kan derfor ikke ferdigstilles før denne 
datoen er klar. Under omtale av endrede veiledninger må NRS (V) Endring av samordningsreglene for 
offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger nevnes.  
 
Sak 4: Godkjenning av referat og protokoller 
  
Utkast til protokoll og referat fra møtet den 06.11.2018 og referat fra telefonmøte den 21.11.2018 ble 
godkjent uten endringer. 

 
Sak 5:  Eventuelt 
  
 
Protokoll av Erik Avlesen-Østli 
Godkjent av RSS 16.09.2019 
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 20. juni 2007

PROTOKOLL

fra møte i Regnskapsstandardstyret 18. juni 2006 kl 09:00 - 16.00 hos DnR, Oslo.


Til stede: 
Erik Mamelund, Peggy Berner (til kl 15.30), Karina Vasstveit Hestås, Erlend Kvaal (til kl 14), Signe Moen, Kjetil Nevstad og  Elisabet Sulen.


Forfall: 
Ingrid Farstad, Atle Johnsen , Frode Kronstad og Torbjørn Martinsen. 

Dessuten møtte:
Finn Kinserdal (på telefon sak 2 og 3), Finn Espen Sælleg (sak 3), Per Espen Ramnefjell (sak 4), Kirsten Jacobsen (sak 5 og 8), Jan Aastveit (sak 5, 6 og 7), Harald Brandsås (til kl 11), Espen Knudsen, Siw-Mette Thomassen og Britt Torunn Hove.


Sak 1:

Protokoll


Protokoll fra møtet 14. mai ble vedtatt.

Sak 2: 
NRS (V) Pensjonsforutsetninger

Det ble diskutert om tallene i veiledningen, som nå er oppdatert pr mars 2007, burde oppdateres pr juni. Det er neppe stort behov for en slik oppdatering. Det prioriteres i stedet å få ut veiledningen med en gang. Forslaget til veiledning fra pensjonsgruppen ble vedtatt. 


Utkastet til oversendelsesbrev ble også godkjent, etter at det tas inn angivelse av fristen 15. september som første gang veiledningens tall igjen vil bli oppdatert. 

Didrik Thrane-Nielsen fikk ansvaret for å foreta beregninger av renten ved hver oppdatering, og Finn-Espen Sellæg for oppdatering av de øvrige forutsetningene. Ved vesentlige endringer i renten, for vurdering av hva som skyldes endringer i realrenteforventninger og hva som skyldes endringer i inflasjonsforventninger, må trolig andre miljøer kontaktes. Britt Torunn Hove følger opp at oppdateringene skjer til avtalt tid.


Sak 3:
Pensjoner: Svar på Selvigs betenkning


Avsnittet oppsummerende betraktninger gjøres enda klarere. Drøftelse av IAS 19.52 bør inn, og kanskje bør det argumenteres for/forklares hvorfor IAS 19.53 gjelder. Sitatet fra Ernst & Young-boken tas ut. Erik Mamelund kontakter Selvig, og informerer om at NRS vil publisere notatet om noen dager. RSS-medlemene kontakter Finn Espen Sælleg direkte når det gjelder forslag til språklige forenklinger/forbedringer.

Sak 4:
Forenklet IFRS


Memo fra Signe Moen og høringsbrev med vedlegg ble gjennomgått. Alle skal kunne anvende IFRS. Det skal være differensierte forenklinger, men det gjøres endringer knyttet til IAS 17 og IAS 36. Løsningene foreslått for IAS 1.113 og 116 var det enighet om. Det gjøres forsøk på formuleringer rundt rettvisende bilde/dekkende fremstilling ifm valgmulighetene, for eksempel ”unntakene gir presumtivt et rettvisende bilde”. 


Signe Moen fikk fullmakt til å ferdigstille alt for oversendelse til Finansdepartementet i slutten av neste uke, og Erlend Kvaal hjelper til med formulering av forskriftsteksten. Det bør sies eksplisitt i denne at notekravene i IFRS ikke gjelder, bare de notekravene som følger av forskriften. Eventuelle ytterligere kommentarer til Signe Moen må gis denne uken. Signe Moen tar sikte på at Erik Mamelund får alt til gjennomlesning i starten av neste uke. 

Sak 5:
Omorganiseringer


Forslaget til mandat formuleres mer åpent, og eksempel på forhold som skal ses på utvides ved at forholdet mellom transaksjonsprinsippet og opptjeningsprinsippet også tas med.

Erik Mamelund ønsket sterkt at arbeidet skulle skje raskere enn arbeidsgruppen hadde lagt opp til, men arbeidsgruppen mente at det ikke ville være mulig å få til forsvarlig saksbehandling raskere enn det som fremgår av deres tidsplan. Denne opprettholdes derfor.

Referansegruppen vil bli oppnevnt i november, når arbeidsgruppen har meislet ut hovedtrekkende i modellen og arbeidet med skissen til høringsutkast begynner.


NRS (HU) Omorganiseringer trekkes tilbake, og NRS (D) Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern legges ut på hjemmesiden under diskusjonsnotater igjen. Sekretariatet lager en sak til hjemmesiden om omorganiseringer.

Sak 6:
Korte, prinsippbaserte standarder: Konsern

Dagens metode for redusert eierandel i D innenfor konsern er upraktisk, slik at en annen mer praktisk metode vil bli vurdert. Det bør forsøkes å si noe om hva som ligger i begrepet midlertidig eie. Forenklinger knyttet til faktisk kontroll skal vurderes. Det bør vurderes om det skal sies noe om D som er ANS/KS. Behandling av D i Ms selskapsregnskap må innarbeides i standarden. Til neste møte tas alle definisjoner ut i eget vedlegg.

Det settes ned en referansegruppe så snart som mulig. Bjørn Einar Strandberg i PwC og Inger Anne Husby i EY vil bli forespurt.


Sak 7:
Korte, prinsippbaserte standarder: Virksomhetssammenslutninger


Peggy Berner reiste spørsmål om NGAAP-veien med foreliggende forslag er for bred, gitt ønsket om både forenklinger og IFRS-tilpasning.

Det ble diskutert om innføring av overtakelsestidspunktet som tidspunkt for estimering av anskaffelseskost og tilordning av anskaffelseskost vil være en forenkling i forhold til dagens valg mellom bruk av avtaletidspunktet og gjennomføringstidspunktet, da det er ønskelig med bare en verdimåling. Det ble også diskutert om forenklinger var mulig knyttet til selve verdsettelsen av aksjevederlaget, om det er mulig å lage et hierarki der balanseført verdi av det som kommer inn fra overdragende selskap er nederste nivå. Det bør kunne foretas en kost / nyttevurdering når fordelingen av anskaffelseskost gjøres, slik at man bruker den informasjonen man har fra verdsettelsen av oppkjøpet og minimum innregner de elementer som har påvirket investeringsbeslutningen og verdivurderingen som ligger til grunn. Dette gjelder også immaterielle eiendeler, betingede forpliktelser og betingede eiendeler. Det er mulig at teksten i NRS (F) Immaterielle eiendeler pkt 2.3.2 kan brukes i en eventuell deltaljutforming knyttet til immaterielle eiendeler. For betingede eiendeler og betingede forpliktelser ifm oppkjøp legges det til grunn at sannsynlighetskravene for regnskapsføring i NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler ikke gjelder. Det skal vurderes om detaljreguleringen av hva som er virkelig verdi på forskjellige poster kan utelates, og erstattes med en omtale av at man skal se hen til hva man mener man har betalt for. Forslagene på restrukturering, kjøpsutgifter og negativ goodwill fikk støtte. Notekrav 5.1.5 skal tas ut. 


Det ble diskutert hva som skal gjøres i den mellomperioden som vil komme når NFRS 1 er på plass, mens omorganiseringsstandarden som skal regulere virksomhetssammenslutninger som ikke er transaksjoner etter regnskapsloven kapittel 4, ikke er på plass. Trolig er det behov for en ”ribbet” fusjonsstandard i denne mellomperioden, for ikke å miste den regulering av kontinuitetsgjennomskjæring som finnes i dagens standarder.


Sak 8:
IFRS SME – Finansielle instrumenter

RSS støtter ikke IASBs prinsipielle utgangspunkt for regnskapsføring av finansielle instrumenter, som er regnskapsføring til virkelig verdi. Heller ikke forslaget til regnskapsføring av innebygde derivater støttes, her ble det uttrykt støtte til EFRAGs view 1 (ikke krav om å skille ut det innebygde derivatet, hele kontrakten bør falle utenfor kravet til vurdering til virkelig verdi). Behovet for en misbruksklausul ble trukket fram.

Sak 9:
Regnskapskonferansen 2007


Det ønskes to parallelle sekvenser etter lunsj. Den ene skal være utviklingstrekk i IFRS og Regnskapstilsynet, den andre skal være konsern, foretaksintegrasjon og finansielle instrumenter. Omorganiseringer går ut som eget tema, mens de øvrige blir fellestema før lunsj. Pausene bør trolig være mer enn 20 minutter. Det bør forsøkes å lage noe mer spenstige titler på foredragene.

Sekretariatet utarbeider forslag til nytt program, som oversendes Erik Mamelund for godkjenning før det offentliggjøres.


Referat ved

Britt Torunn Hove
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 31. januar 2008

PROTOKOLL

fra møte i Regnskapsstandardstyret 28. januar 2008 kl 14:00 - 18.30 hos PwC, Oslo.


Til stede: 
Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Kirsten L. Jacobsen, Signe Moen og Kjell Ove Røsok.


Forfall: 
Ingrid Farstad, og Hanne Opsahl. 

Dessuten møtte:
Espen Knudsen fra 15.00, Siw-Mette Thomassen, Harald Brandsås fra 15.30 og Britt Torunn Hove.


Sak 1:

Protokoll

Protokollen fra møtet 17.12.2007 ble godkjent, etter at det foretas en endring under sak 2, tredje avsnitt. Teksten som lød slik: ”Det synes å være enighet om at det i NRS’ fremtidige arbeid, på grunn av utviklingen internasjonalt og ressurssituasjonen, vil være nødvendig med en sterkere vektlegging av tilnærming til IFRS.” erstattes med denne: ”Flere ga uttrykk for at det i NRS’ fremtidige arbeid, på grunn av utviklingen internasjonalt og ressurssituasjonen, vil være nødvendig med en sterkere vektlegging av tilnærming til IFRS enn det som framgår av dagens konkretisering av strategien.”

Sak 2:

Orientering om RSS – ny sammensetning

Oddbjørn Sættem har trukket seg som RSS-medlem av helsemessige årsaker. Stiftelsesstyret jobber med å skaffe en erstatter, samt et nytt medlem.


Sak 3:
Fagutvalg IFRS

Erlend Kvaal la fram en skriftlig oversikt som viste de høringssakene fagutvalget har avgitt høringssvar på i 2007, samt frammøtestatistikk for medlemmene.


Fagutvalget har konsentrert seg om å avgi høringssvar til IASB, og har foreløpig ikke prioritert å avgi høringssvar til EFRAG. Det har også hatt innlegg på de to siste regnskapskonferansene om norsk IFRS-praksis. 

Etter vedtektene skal fagutvalget være saksforberedende organ til RSS, men det har i praksis vært aksept for at fagutvalget har hatt en mer selvstendig rolle. Dette skyldes at bruk av et to-kammer-system i saksbehandlingen anses å være for ressurskrevende. De fleste utkast til høringssvar har vært sirkulert på mail til medlemmene av RSS, med mulighet for å komme med innspill. Arbeidet med høringssvarene om IFRS SME og rammeverket har vært direkte underlagt RSS. 

Fagutvalg IFRS har for tiden denne sammensetningen:


Erlend Kvaal (leder), BI


Jan Aastveit, KPMG


Kjell-Arild Høyum, Deloitte


Steinar S. Kvifte, Ernst & Young


Didrik Thrane-Nielsen, PwC


Lars Inge Pettersen, Petroleum Geo-Services


Utvidelser av fagutvalget ble diskutert. Selv om rollen til fagutvalget kan endres som en følge av strategiprosessen som pågår, anser RSS tiden moden for en utvidelse. Det anses blant annet å være behov for flere representanter fra næringslivet. Fire personer ble diskutert som aktuelle. Elisabet Sulen og Erlend Kvaal følger opp disse. De skal gjøres oppmerksomme på strategiprosessen som pågår.

Sak 4:
Evaluering av arbeidet gjort siste to år


Notat med forslag til evaluering utarbeidet av Harald Brandsaas, Erlend Kvaal og Elisabet Sulen ble fremlagt og gjennomgått. RSS sluttet seg til hovedlinjene i evalueringen og hovedtrekkene i hvilken retning dette angir for den videre strategidiskusjonen. Evalueringsnotatet skal være et vedlegg til strateginotatet til Stiftelsesstyret. Konklusjonsdelen i notatet har mer sammenheng med den etterfølgende strategidiskusjonen enn evalueringen av arbeidet som er gjort. I utarbeidingen av strateginotatet blir det vurdert om konklusjonsdelen skal innarbeides/flyttes over til strateginotatet. 

Det framkom ikke innvendinger mot notatets konklusjoner hva angår strategien for standardarbeidet i RSS. Konklusjonen er at det har vært lagt ned stor innsats med magert resultat. Som mulige grunner for det magre resultatet, trekker notatet fram at strategien med å skrive prinsippbaserte standarder fra grunnen av vurderes som krevende, at ambisjonene i strategien har vært innbyrdes lite forenlige og at det har vært noe uklart hvor sterkt samsvar med IFRS skal vektlegges.


Andre innspill i møtet var at det bør framkomme at høringsutkastet om finansielle eiendeler og gjeld ikke er en fullstendig standard på området, og at det er bidratt til to forskrifter om forenklet IFRS i perioden. Det ble også hevdet at siste linje i avsnittet om omorganiseringer bør snus. 


Sak 5:
Strategi

Som nevnt under punkt 4, framkom det ikke innvendinger mot evalueringsnotatets konklusjoner knyttet til strategien for standardarbeidet. Det foreligger derfor et behov for å endre strategien. Et mer praktisk orientert standardarbeid, med siktemål på å gi nyttig veiledning til de regnskapspliktige, ble foreslått som utgangspunkt for strategien.. Det er mulig at det må fokuseres mer på IFRS-tilpasninger også på kort sikt enn det som ligger i dagens konkretisering av strategien. Kompleksiteten og det uhensiktsmessige i flere forskjellige regelverk ble tatt opp som viktige momenter i forhold til vurderingen av strategi på både kort og lang sikt.

En strategi for de neste årene der det fokuseres på oppdatering av de foreliggende standardene med utgangspunkt i de standardtekster som foreligger, synes å være en farbar vei. Løsninger som er innarbeidet som IFRS tilpasning, men hvor IFRS senere er endret, skal lukes ut. I tillegg bør det legges opp til å  undersøke hvilke andre endringer som må gjøres for å oppnå likhet med IFRS, og til sist foretas en vurdering av om forenklinger skal gjøres, både i forhold til eksisterende løsninger og i forhold til identifiserte IFRS-endringer. Det bør også vurderes om det er behov for standarder på områder som ikke er regulert av standarder i Norge, men der det foreligger en IFRS-standard. Ved en eventuell utarbeidelse av slike nye standarder, bør de løsninger som foreligger i utkastet til IFRS SME vurderes.

Sak 6:
Arbeidsplan 08


På helt kort sikt skal det arbeides med å oppdatere gjeldende standarder i tråd med forslag til strategi på noe lengre sikt. En fullstendig gjennomgang av arbeidsplanen settes på dagsorden til møtet 5. mars. I forkant av dette møtet utarbeider Elisabet Sulen en oversikt over eksisterende standarder, med forslag til endrings-/oppdateringsbehov som utgangspunkt for den videre diskusjonen. RSS medlemmene sender alle innspill og forslag til Elisabet Sulen. 

Følgende arbeidsoppgaver ble satt opp og fordelt til møtet 5. mars: 


· Signe Moen fikk ansvaret for å utarbeide en skisse til problemstillinger, tidsplan og arbeidsgruppe for et prosjekt om inntektsføring. 

· Karina Vasstveit Hestås lager skisse til standard om avvikling og avhendelse

· Standarden om finansielle eiendeler og forpliktelser er fra tidligere satt opp på agendaen til møtet 5. mars.  


Prosjektet omorganiseringer ble drøftet. Det er stilt spørsmål om det er mulig å utarbeide en standard som det oppnås enighet om og som er i samsvar med regnskapsloven og forarbeidene til regnskapsloven. RSS ga uttrykk for at arbeidsgruppen for omorganiseringer skal vurdere om det er nødvendig å komme med et nytt høringsutkast eller veiledning, gitt at RSS har begrensede ressurser og må prioritere. Det ble også gitt uttrykk for at dette er et område hvor det er stort behov for retningslinjer og hvor dagens uavklarte situasjon og uensartede praksis er uheldig. Høringsutkastet eller veiledningen kan tenkes å være begrenset til utvalgte områder, for eksempel retningslinjer for hvordan nedstrøms overdragelser til en datter skal behandles.

Sak 7:
Virksomhetssammenslutninger


Det er nedlagt et betydelig arbeid i utarbeidingen av en ny og samlet standard for virksomhetssammenslutninger. Det foreligger utkast, men det gjenstår fortsatt mye arbeid, uten at det kan gjøres et sikkert anslag av dette. Et moment i vurderingen er at det på lang sikt antas å skje en overgang til IFRS-SME og at det derfor er usikkerhet knyttet til hvor lang periode en ny standard får effekt. Et annet viktig aspekt er at en full omlegging av standardene, slik som det opprinnelig er lagt opp til, vil være krevende og innebære kostnader for de regnskapspliktige. Ut fra en kostnadsnytte-vurdering ble det derfor  besluttet å foreta en vesentlig endring av prosjektet.. 



Prosjektet videreføres gjennom at den  kunnskapen som arbeidet så langt har resultert i benyttes i en gjennomgang og oppdatering av de eksisterende standardene om fusjon og konsernregnskap. IFRS-løsninger identifiseres, og det foretas en kostnad/nytte-vurdering av mulige forenklinger både av eksisterende løsninger og eventuelle nye IFRS-tilpasninger. Eventuelle uheldige forhold i eksisterende standarder skal også rettes opp. Peggy Berner har ansvaret for fusjonsstandarden, og Kirsten Jacobsen for konsernstandarden.

Sak 8:
Finansielle eiendeler og forpliktelser


RSS har fått henvendelse om prosjektsekretæren kan skrive en artikkel om høringsutkastet til et tidsskrift. Gjeldende retningslinjer ble bestemt videreført. Dette innebærer at det ikke kan gis informasjon om eller henvisning til konklusjoner som ventes å bli trukket før NRS har fattet vedtak. Unntak kan avtales i spesielle situasjoner, hvor NRS egen regnskapskonferanse er et slikt unntak. Den som deltar i et prosjekt i NRS kan gi uttrykk for egne synspunkter i artikler og lignende. Artikkelen er i etterkant av møtet omarbeidet i samsvar med de gjeldende retningslinjene.  .


Til neste møte skal det foreligge en eksempelsamling fra arbeidsgruppen sammen med oppdatert utkast til høringsutkast. RSS ønsker å sende ut eksempelsamlingen sammen med høringsutkastet. Eksemplene bør være innenfor de områder der det foreslås å stramme inn dagens praksis, og demonstrere effektene av forslagene. De bør omfatte sikring og en illustrasjon av amortisert kost.



Arbeidsgruppen har problemer med å se på en valutatermin som en pengepost. RSS vil vurdere det utkast som blir fremlagt fra arbeidsgruppen og foreta de endringer som eventuelt vurderes som nødvendige. 

Sak 9:
Konsernregnskap


Saken ble behandlet sammen med sak 7 virksomhetssammenslutninger. 

Referat ved

Britt Torunn Hove
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 25. oktober 2007

PROTOKOLL

fra saker behandlet pr. e-post i Regnskapsstandardstyret oktober 2007.


Besvart: 
Erik Mamelund, Peggy Berner, Ingrid Farstad, Karina Vasstveit Hestås, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen Kjetil Nevstad og Elisabet Sulen.


Ubesvart: 
Atle Johnsen 


Sak 1:

NRS(D) Regnskapsmessige problemstillinger for ideelle organisasjoner


Forslaget til NRS(D) Regnskapsmessige problemstillinger for ideelle organisasjoner er utarbeidet av fagutvalget basert på medlemmenes erfaringer (inkludert innspill fra andre) og innspill fra referansegruppen for ideelle organisasjoner. 
  
Problemstillingene omhandlet i diskusjonsnotatet er innenfor inntektsføring, egenkapital og administrasjonsprosent/formålsprosent. Det kan være behov for ytterligere utdypinger og presiseringer i standarden for inntekter i samarbeidsprosjekter, lokale inntekter i bistandsprosjekter og rapportering av felles prosjekter/sammenstilte prosjektrapporter. Det foreslås at begrepet egenkapital endres til formålskapital for ideelle organisasjoner som følger innholdet i standarden fullt ut. Denne endringen kan anvendes for regnskapsåret 2007. Det vurderes også å ta inn ytterligere eksempler og veiledning i senere utgaver av standarden knyttet til hva som er formålskostnader. For senere regnskapsår, tidligst fra og med 2008, vurderes det å fjerne kravet til opplysning om administrasjonsprosent, slik at standardens krav i så fall begrenses til opplysning om formålsprosent. 


Regnskapsstandardstyret støttet forslaget fra Fagutvalg ideelle organisasjoner til NRS(D) Regnskapsmessige problemstillinger for ideelle organisasjoner etter enkelte mindre justeringer.


Diskusjonsnotatet sendes på høring med frist for kommentarer 30. april 2008. Deretter tas det sikte på å utarbeide et forslag til endret ordlyd i regnskapsstandarden som sendes på høring med en kort kommentarfrist.

Sak 2:

Store foretak



Saken ble besluttet utsatt til neste møte.

Sak 3:
NRS(V) Fond for urealiserte gevinster



Veiledningen om fond for urealiserte gevinster ble sendt på høring i januar 2007. Det ble besluttet å fastsette veiledningen som en endelig veiledning (mot en stemme), etter å ha innarbeidet enkelte presiseringer basert på arbeidsgruppens forslag: 


· I punkt 4.1.3 Estimert anskaffelseskost fremgår det at det oppstår et avsetningskrav ved overgangen til IFRS dersom balanseført verdi i inngående balanse (estimert anskaffelseskost) er høyere enn eiendelens opprinnelige anskaffelseskost. Opprinnelig anskaffelseskost skal etter veiledningen i utgangspunktet forstås ut fra reglene i IFRS, men i relasjon til denne bestemmelsen i IFRS 1 taler forenklingshensyn for at anskaffelseskost også kan forstås ut fra GRS. Det tas derfor inn en presisering om at opprinnelig anskaffelseskost i dette tilfellet kan forstås ut fra reglene i IFRS eller GRS. 

· Innledningsvis i punkt 8 klargjøres det at fond for urealiserte gevinster ikke er en del av den regnskapsmessige egenkapitalspesifikasjonen etter IFRS, men det gis opplysning om fondets størrelse som en tilleggsopplysning knyttet til egenkapitalen.


Peggy Berner mener at Norsk Regnskapsstiftelse ikke bør utgi selskapsrettslige fortolkninger, og stemte mot beslutningen om å utgi veiledningen.

Regnskapsstandardstyret ba arbeidsgruppen om å utarbeide utkast til en henvendelse til Finansdepartementet hvor det gis en orientering om veiledningen inkludert mottatte høringsinnspill og tas opp enkelte spørsmål, blant annet spørsmålet om fremtidige forskriftsbestemmelser.


Referat ved

Signe Haakanes
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 19. desember 2007

PROTOKOLL

fra møte i Regnskapsstandardstyret 19. desember 2007 kl 15:00 - 19.30 hos DnR, Oslo.


Til stede: 
Elisabet Sulen, Erlend Kvaal, Karina Vasstveit Hestås, Signe Moen, Kjell Ove Røsok og Oddbjørn Sættem.


Forfall: 
Peggy Berner, Ingrid Farstad, Kirsten L. Jacobsen og Hanne Opsahl. 

Dessuten møtte:
Aase Lundgaard og Anne Jones (sak 9), Einar Hersvik (sak 5), Harald Brandsås og Britt Torunn Hove.


Sak 1:

Konstituering

De nye medlemmene ble ønsket velkommen, og alle presenterte seg kort.

Medlemmer i RSS vil få dekket sine reiseutgifter, men det vil ikke bli gitt møtegodtgjørelse. 

RSS representerer NRS internasjonalt. 4 ganger i året holder EFRAG møter. De nordiske standardsetterne møtes vanligvis over en middag kvelden før disse møtene. IASB har ett årlig møte for verdens standardsettere. Det legges opp til at Erlend Kvaal som nestleder og leder av fagutvalg IFRS normalt vil representere NRS i disse møtene.


Det ble berammet følgende møter for våren 2008:


28. januar kl 12-19 med middag om kvelden


5. mars kl 9-15


21. april kl 9-15


21. mai kl 9-15


19. juni kl 9-15


Ordningen med en kopi-liste ved e-postutsendelser til RSS endres, slik at hvert RSS-medlem kan ha én person i kopifeltet. Medlemmene gir beskjed til Britt Torunn Hove om hvem denne personen skal være. Det presiseres at medlemmene, og andre som får tilgang til sakene, har taushetsplikt om saker under behandling. Foreløpige synspunkter kan ikke presenteres eksternt uten etter nærmere avtale.

Det skal lages en kontaktinformasjonsliste til medlemmene av RSS.


Alle sakspapirer skal legges ut i arbeidsrommet på hjemmesiden til NRS etter hvert møte, slik at det kan fungere som et arkiv for medlemmene.


Sak 2:

Strategi og arbeidsplan

Stiftelsesstyret har bedt om at RSS evaluerer virksomheten siste to år. Elisabet Sulen og Erlend Kvaal lager et notat om dette til møtet 28. januar.


Stiftelsesstyret ønsker en ny gjennomgang av strategien i forhold til IFRS, og har satt ned en arbeidsgruppe bestående av Per Hanstad, Ingebjørg Harto, Elisabet Sulen og Erlend Kvaal som skal gjøre dette arbeidet. Arbeidet skal avsluttes innen 31.12.2008, og styret ønsker en presentasjon av foreløpig arbeid til sitt årsmøte som vanligvis avholdes i juni.

Det ble en kort diskusjon om konkretiseringsnotatet, og hvordan de forskjellige medlemmene ser for seg at RSS skal arbeide framover. Flere ga uttrykk for at det i NRS’ fremtidige arbeid, på grunn av utviklingen internasjonalt og ressurssituasjonen, vil være nødvendig med en sterkere vektlegging av tilnærming til IFRS enn det som framgår av dagens konkretisering av strategien. Videre synes det å være enighet om at vedlikehold og ajourhold av eksisterende standarder skal styrkes og at dette skal være en prioritert oppgave for RSS.   .


Den konkrete arbeidsplanen settes opp som diskusjonssak i møtet 28. januar.



Sak 3:
Valg fagutvalg 

Fagutvalg IFRS:


Kirsten L. Jacobsen ønsker ikke å fortsette i fagutvalget etter at hun er valgt inn i RSS, og erstattes av Kjell-Arild Høyum. De øvrige medlemmene ble gjenvalgt. Erlend Kvaal ble gjenvalgt som leder.


Medlemmene av RSS oppfordres til å komme med forslag til nytt medlem av fagutvalg IFRS – fortrinnsvis en bruker eller regnskapsprodusent.


Fagutvalg små foretak:


Elisabet Sulen går ut av utvalget. De øvrige medlemmene ble gjenvalgt. Hanne Opsahl ble valgt til ny leder.

Fagutvalg ideelle organisasjoner:


Elisabet Sulen skal ut av utvalget, men fortsetter midlertidig, også som leder. Det må på et seinere tidspunkt velges en ny leder blant medlemmene i RSS. Erik Lie fra Ernst & Young ble valgt inn i utvalget.

Sak 4:
NRS(HU) Kraftskatt


Tittelen på NRS(D) Regnskapsføring av særskatt på sokkelvirksomhet etter petroleumsskatteloven og grunnrenteskatt for kraftforetak endres til Regnskapsføring av særskatt på sokkelvirksomhet etter petroleumsskatteloven og grunnrenteskatt for kraftforetak etter IAS 12. Alle tilstedeværende stemte for endringene i NRS(F) Resultatskatt og diskusjonsnotatet. Endring av standarder krever imidlertid at 2/3 av medlemmene i RSS stemmer for endringen, altså 7 stemmer. Britt Torunn Hove innhenter ytterligere stemmer pr e-post. I publiseringen av NRS (F) Resultatskatt presiseres det at endringen er begrenset til de aktuelle punktene og at standarden for øvrig ikke er oppdatert.

Sak 5:
Finansielle instrumenter

Kjell Ove Røsok ble valgt til ny prosjektleder etter Frode Kronstad, som har gått ut av RSS. 

Siden sakspapirene ble sendt ut først på fredag, var det mange som ikke hadde fått sett grundig på utkastet som forelå til møtet. Det forventes i alle fall en møtebehandling til før høringsutkastet er klart for utsendelse. RSS ønsker at eksemplene som arbeidsgruppen har tenkt å ha som vedlegg til høringsutkastet, skal være klart til utsendelsen av høringsutkastet. RSS mener at valutaterminkontrakter skal vurderes til virkelig verdi, men dette følger ikke av RL § 5-8. Etter gjeldende regnskapslov kan det være at en henvisning til bestemmelsen om pengeposter er den mulighet som foreligger for å kunne føre valutaterminkontrakter til virkelig verdi.. Det anses ikke hensiktsmessig å ha noe av teksten uthevet, det er ikke helt avklart hva som skal forstås med utheving. Pkt. 14 bør klargjøres, og det bør vurderes om det kan gis mer veiledning om nedskrivningsvurderingen til brukerne.. Arbeidsgruppen fremlegger ny bearbeidet versjon til neste RSS-møte. 

Sak 6:
Konsern

Saken ble utsatt, da det er ønskelig at prosjektet på Virksomhetssammenslutninger skal komme lenger før mer gjøres med standarden.

Kirsten L. Jacobsen ble valgt til ny prosjektleder etter Kjetil Nevstad, som har gått ut av RSS. 


Sak 7:
Store foretak



NRS 7 Resultat pr aksje, NRS 10 Opplysninger om segmenter, NRS 11 Delårsrapportering og NRS(F) Opplysninger om nærstående parter beholdes midlertidig til 2009, etter ønske fra Oslo Børs. Det er kommunisert at RSS ikke vil prioritere ressurser til vedlikehold av disse standardene i denne perioden.



NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet beholdes også midlertidig. RSS vil erstatte dagens standard med en kort standard som inneholder regulering med utgangspunkt i det som i dag finnes for små foretak i NRS 8. Dette er tidligere planlagt å skulle skje i 2008. 


Sak 8:
NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta



Utnevnelse av arbeidsgruppe utsettes til møtet 28. januar, når ny arbeidsplan vil være tema.


Sak 9:
IASB-prosjektet Extractive Activities



Anne Jones og Aase Lundgaard gjennomgikk sin presentasjon. Det forventes et diskusjonsnotat i 2008. Prosjektet har ikke gått fort fremover, og det kritiske spørsmålet om reserver skal balanseføres, og til hvilken verdi, er ikke blitt besvart. En mellomløsning med noteopplysninger har vært diskutert i prosjektgruppen, men IASB staff har sagt at dette er en løsning de ikke vil anbefale. RSS ønsker at norske synspunkt skal avklares med RSS når man kommer til det punktet at viktige veivalg i prosjektet skal tas.

Referat ved

Britt Torunn Hove
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 8. oktober 2007

PROTOKOLL

fra møte i Regnskapsstandardstyret 8. oktober 2007 kl 14:00 - 18.00 hos DnR, Oslo.


Til stede: 
Erik Mamelund, Ingrid Farstad, Karina Vasstveit Hestås, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen og Elisabet Sulen.


Forfall: 
Atle Johnsen, Kjetil Nevstad og Peggy Berner. 

Dessuten møtte:
Vidar Nilsen (sak 2), Einar Hersvik (sak 3), Jan Aastveit (sak 5), Siw-Mette Thomassen (til kl. 16), Harald Brandsås (til kl 17:15) og Signe Haakanes.


Sak 1:

Protokoll


Protokoll fra møtet 28. september ble vedtatt, etter at det foretas endringer på følgende punkter:

· Sak 2 (høringssvar IFRS for SME): I setningen ”RSS støtter ”fallback” til full IFRS.” skal det fremgå at dette bare gjelder frivillig ”fallback”, ikke pliktig ”fallback.


· Sak 3 (Virksomhetssammenslutninger): Henvisningen til børskurs endres til transaksjonsverdi. ”Kontinuitet” i punkt 5 i hierarkiet endres til ”Regnskapsført verdi som estimat på virkelig verdi”. Det ble tatt inn en presisering av at veiledningen fra NRS 9 som skal legges ut i vedlegg er den selskapsrettslige veiledningen.


1410 Sak 2:
NRS 6 og Veiledning IAS 19



Vidar Nilsen presenterte forslag til endringer i NRS 6 og NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee Benefits:

· Det foreslås at det angis en annen og likeverdig tilnærmingsmetode for beregning og presentasjon av arbeidsgiveravgift i NRS 6. Tilsvarende endringer foreslås i NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee benefits

· Endring av skattereglene for kollektiv livrente har medført omfattende endring/avvikling av avtalene. Det er utarbeidet forslag til to nye punkter, punkt 88 og 89, i vedlegget til NRS 6 for å gi praktisk veiledning i regnskapsføringen.

Regnskapsstandardstyret sluttet seg til forslagene. Ordlyden i punkt 41A ble noe justert for å unngå misforståelser.

Endringene i standarden og veiledningen sendes umiddelbart på høring med en kort frist (15. november). Ved utsending av høringen gjøres det oppmerksom på at det legges opp til at endringene kan anvendes for 2007.


1430 Sak 3:
Finansielle instrumenter 


Standarden ble gjennomgått side for side.

Det innarbeides noen flere eksempler i standarden, særlig på sikringsdelen, eventuelt i et eget vedlegg. Bruk av ulike begreper knyttet til sikring sees nærmere på (overlappende begreper).

Valutaterminkontrakter ble diskutert, og det ble konkludert med at valutaterminkontrakter må være å anse som pengeposter og derfor må regnskapsføres til virkelig verdi (se også høringsutkastet om valuta punkt 59).

Sikring av nettoinvestering er et område som er mest knyttet til omregning, og tas derfor ut av forslaget. Punktet hører bedre hjemme i konsernstandarden eller valutastandarden.

Punkt 9 endres slik at det presiseres at små foretak som bruker forenklingsregelen for sikring ikke trenger å hensynta de delene av standarden som gjelder sikring.

Det er behov for en klargjøring av det som står i punkt 10 (”Transaksjonstidspunktet er det tidspunktet da det inngås forpliktende avtale om levering.”).


Punkt 11 omstruktureres og inndeles i flere punkter. ”Ikke forbigående” begrenses tilsvarende som i IAS 39 til aksjer.

Punkt 18 og hva som menes med ”foretakets egne utstedte finansielle instrumenter” sees nærmere på.


Punkt 32-35 flyttes foran overskriften ”Generelt om sikring.”


Det ble avtalt at det skal være et nytt møte i arbeidsgruppen før RSS får utkastet til ny behandling på møtet 23. november. Presentasjonen til regnskapskonferansen sendes til RSS på e-post for kommentarer. Ved utsending av høringsutkastet bør det presiseres at det ikke kreves brukt i 2007.


1530 Sak 4:
Konsern



RSS ga innspill til utkastet til presentasjon fra Kjetil Nevstad.

1630 Sak 5:
Virksomhetssammenslutninger


RSS ga innspill til utkastet til presentasjon fra Peggy Berner og Jan Aastveit.


RSS bør åpent redegjøre for de endringene i syn som har skjedd underveis, og som gjør at prosessen har blitt forsinket slik at standardene ikke er klare til regnskapskonferansen. Det bør også redegjøres for RSS’ foreløpige vurderinger.

Det fremkom i diskusjonen at det er behov for at RSS diskuterer virksomhetsbegrepet nærmere.


Viktige spørsmål å ta opp i høringsrunden:


· Eventuelle punkter hvor det er løsninger som avskjærer bruk av IFRS.


· Valg av strukturering av standardene. 


1730 Sak 6:
Utkast til statusrapport



RSS ga innspill til det foreliggende utkastet. Oppdatert versjon sirkuleres til medlemmene i RSS pr. e-post. 

1800 Sak 7:
Kraftskatt



Bjørn Einar Strandberg bes om å se på høringssvarene, og komme med et forslag til Regnskapsstandardstyret på møtet 23. november.

Eventuelt

Møte 15. oktober avlyses, og saker det er nødvendig å behandle før regnskapskonferansen behandles pr. e-post.


Elisabet Sulen orienterte kort om hovedspørsmålene det tas sikte på å omtale i diskusjonsnotatet som FU Ideelle organisasjoner er i ferd med å utarbeide, NRS(D) Regnskapsmessige problemstillinger for ideelle organisasjoner. Det var tilslutning for at diskusjonsnotatet skulle sendes ut. 

Referat ved

Signe Haakanes
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 9. mars 2008

PROTOKOLL

fra møte i Regnskapsstandardstyret 5. mars 2008 kl 09:00 - 14.45 hos DnR, Oslo.


Til stede: 
Elisabet Sulen, Erlend Kvaal (til kl 13), Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås (til 13.30), Signe Moen, Hanne Opsahl og Kjell Ove Røsok.


Forfall: 
Ingrid Farstad og Kirsten L. Jacobsen. 

Dessuten møtte:
Siw-Mette Thomassen (til 13.30), Harald Brandsås (til 13.30) og Britt Torunn Hove.


Sak 1:

Protokoll

Protokollen fra møtet 28.01.2008 ble godkjent. 

Form og detaljeringsgrad for protokollen generelt ble diskutert. Det ble uttrykt ønske om noe mer detaljer enn det som har vært praksis under tidligere ledere, men samtidig noe mindre enn det som er gjort i protokollen fra 28.01.2008. Detaljerte protokoller kan være nyttige for å huske hvorfor ulike konklusjoner er blitt trukket, men vil generelt kreve mer tid til utarbeidelse og vedtakelse. 

Sak 2:

Arbeidsplan 08

Forslag til prioritering fra Elisabet Sulen og Erlend Kvaal ble brukt som grunnlag for diskusjonen. Forslaget til prioritering var gjort utifra viktighet og ”gammelmodighet”. Prioritet 1 betyr i utgangspunktet at høringsutkast til endringer skal være klart til regnskapskonferansen i november 2008. Dette gjelder ikke NRS 15 A, NRS(F) Immaterielle eiendeler og NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. Det framkom ikke innvendinger mot den foreslåtte prioriteringen. Det er/ble utpekt en ansvarlig for alle standarder med prioritet 1, med unntak av diskusjonsnotatet om miljø:

		Standard

		Navn

		Ansvarlig



		NRS 1

		Varelager

		Hanne Opsahl



		NRS 5

		Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigering av feil og virkning av prinsippendringer og estimatendringer

		Hanne Opsahl



		NRS 9

		Fusjon

		Peggy Berner



		NRS 12

		Avvikling og avhendelse av virksomhet

		Karina Vasstveit Hestås



		NRS 15 A

		Aksjebasert betaling

		Karina Vasstveit Hestås



		NRS (F)

		Konsernregnskap

		Kirsten Jacobsen



		NRS (F)

		Immaterielle eiendeler

		Kirsten Jacobsen



		NRS (F)

		Nedskrivning av anleggsmidler

		Erlend Kvaal



		NRS (HU)

		Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta

		Kjell-Ove Røsok



		NRS (HU)

		Finansielle eiendeler og forpliktelser

		Kjell-Ove Røsok



		NRS (D)

		Regnskapsføring av inntekt

		Signe Moen



		NRS (D)

		Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold

		





For NRS 15 A Aksjebasert betaling er det jobben med å utvikle norske forenklede notekrav som har prioritet 1. For NRS(F) Immaterielle eiendeler er det eliminering av feil i forhold til regnskapsloven slik den er i dag som har prioritet 1, samt utarbeidelse av en tiltaksplan for resten av jobben.  For NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta må det vurderes om det er realistisk å ha et nytt høringsutkast klart til november, noe som ble lovet i statusrapporten for 2007. Her vil det trolig ikke være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i det høringsutkastet som foreligger i jobben med å lage et nytt. Foreliggende høringsutkast er basert på IAS 21 slik denne var før IASBs forbedringsprosjekt. Eksisterende IAS 21 ble endret mye gjennom forbedringsprosjektet. 


Signe Moen fikk i tillegg ansvaret for forenklet IFRS, og Hanne Opsahl for NRS 8. Disse produktene må det hele tiden holdes øye med, og det vil kunne være behov for endringer i forskriften og NRS 8 dersom det gjøres endringer i standardene. Det bør også utnevnes en ansvarlig for NRS (V) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor GRS.


Det ble vedtatt at punktene med omtale av IAS og US GAAP skal tas ut av alle standarder, i tillegg all annen IAS-omtale som måtte finnes ellers i standardene. Sekretariatet legger fram forslag til hvordan dette i så fall blir seende ut til neste møte for de standarder som ikke har prioritet 1. Disse vil bli gjennomgått av de prosjektansvarlige.

Til neste møte 21. april utarbeider Hanne Opsahl et kort notat om hva hun mener må endres i NRS 1 og NRS 5. Erlend Kvaal gjør det samme for NRS (F) Nedskrivning. RSS ønsker ikke å endre strukturen i de eksisterende standardene.

Sekretariatet følger opp med Espen Knudsen hvilke muligheter som foreligger for videre håndtering av NRS(D) Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold. RSS har ikke nødvendig ekspertkompetanse på området miljørapportering.

Sekretariatet spør Vidar Nilsen om han på vegne av NRS kan ta seg av overvåkningen av pensjonsområdet, og gi tilbakemelding dersom behov for endringer identifiseres.


I punkt 5 annet avsnitt i protokollen fra møtet 28.01.2008 gis det retningslinjer for hvordan jobben med å forbedre standardene skal gjøres. E-post fra Peggy Berner til Elisabet Sulen av 04.03.08 konkretiseres disse retningslinjene ytterlige. Punktene fra e-posten vil bli tatt inn på slutten av arbeidsplanen, og vil bli diskutert under punktet om arbeidsplanen på neste møte.


 Arbeidsplanen skal være et fast punkt på sakslista for framtidige møter.

Sak 3:
Finansielle eiendeler og forpliktelser

Utkast til standard fra arbeidsgruppen v/ Kjell-Ove Røsok ble gjennomgått punkt for punkt. Oppdatert utkast skal være RSS i hende i slutten av mars. RSS-medlemmene skal så ha fem arbeidsdager på seg til å gi tilbakemeldinger på utkastet. Typen tilbakemelding avgjør om utkastet skal behandles på nytt i møtet 21. april, eller om det kan sendes på høring uten ny møtebehandling. Sekretariatet utarbeider forslag til høringsbrev som sendes RSS-medlemmene for tilbakemelding sammen med det nye standardutkastet, også her er det en tilbakemeldingsfrist på fem arbeidsdager.

Pkt 4: Det ble hevdet at preferanseaksjer kanskje ikke er noe som forekommer hyppig for målgruppen, og at dette derfor kan tas ut av eksempel d). I stedet tas grunnfondsbevis og andeler inn. I punkt  e) settes ordet derivater fremst i setningen, og (derivater) fjernes derfor. I tillegg skal karakteristika ved et derivat beskrives.

Pkt 5: Setningen deles i to.


Pkt 7: Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap tas inn som eksempel på finansielle instrumenter som er eksplisitt dekket av andre standarder. 


Pkt 8: Nåværende tekst erstattes med en referanse til NRS 8. NRS 8 må følgelig justeres.


Pkt 9: Initiell erstattes med førstegangs. Regnskapsføring erstattes med innregning. 


Pkt 10: Siste og nestsiste setning bytter plass.


Pkt 11: Teksten her skal bare omhandle anleggsmidler. Den delen av teksten som vedrører omløpsmidler, flyttes til punkt 14.


Pkt 12: som er anleggsmiddel settes inn etter ord nummer to i første setning. og hensikt tas inn etter evne i siste setning.


Pkt 13: Andre setning strykes.


Pkt 14: som er omløpsmiddel settes inn etter ord nummer to. Omtalen av regnskapsloven § 5-2 fra punkt 11 tas inn i dette punktet. Kjell-Ove Røsok vurderer om § 5-8 skal gjengis.

Pkt 15: Det må komme tydeligere fram hvilke alternativ den regnskapspliktige har, og det antatt viktigste av disse, ”vanlig kost”, skal omtales først. Det tas ut at valg mellom ”vanlig kost” og amortisert kost er et prinsippvalg. I stedet skal det sies at dette er et metodevalg som må gjøres konsistent. Ordet metode tas ut av siste setning.


Pkt 16: balanseføring erstattes med innregning.


Pkt 18: I og med at teksten i punktet ikke er noen måleregel, men en tilordningsregel, flyttes den til punkt 22. Kjell-Ove Røsok vurderer om teksten også skal skrives om, slik at det vil framgå at tilordningsregelen bare gjelder ved avhendelse. 

Pkt 21: Andre og tredje setning strykes. Første setning endres, slik at det framgår at finansielle derivater behandles etter regnskapslovens generelle vurderingsregler eller sikringsbestemmelsene i denne standarden.


Pkt 23: Det ble forklart at det var en praktisk grunn for at det er en skal-regel om vurdering til virkelig verdi for valutaterminer, mens det er en kan-regel for andre valutaderivater, nemlig problemene med å måle virkelig verdi. RSS-begrunnelsen for måling til virkelig verdi er at valutaterminer ses på som en pengepost, mens andre valutaderivater kan ses på som en pengepost. Andre setning skrives om, skal lyde slik: ”Andre valutaterminer kan regnskapsføres til virkelig verdi, forutsatt at dette gjøres konsistent”. 

Pkt 25: Ingen RSS-medlemmer mente at dette punktet er i strid med regnskapsloven § 4-1 (1) nr 5 omtalt i punkt 24. Likevel skrives tredje setning om, slik at ordet ”valg” fjernes. Det ble gitt uttrykk for at dersom en regnskapsprodusent lar være å utarbeide sikringsdokumentasjon, så er det ikke sikring i regnskapslovens forstand. Et standardkrav om at sikringsdokumentasjon skal forsøkes utarbeidet dersom en transaksjon er inngått med sikringshensikt, mener man ville gi subjektive og manipulerbare løsninger. Det anses derfor mer hensiktsmessig å gi alle et valg. Det ble sagt at man ikke kan løse et problem i Norge som ikke er løst internasjonalt.

Pkt 26: § 7-2 tas også inn.


Pkt 27: Omtalen skal inn i prinsippnoten.


Pkt 29: Setningen fornorskes, og skal lyde slik: ”Denne regnskapsstandarden gjelder regnskapsår som starter 1. januar 2009 eller senere.”


Pkt 30: Det var enighet om at det som skal sies i punktet, er at sikringsbestemmelsene ikke skal anvendes retrospektivt, i motsetning til den øvrige reguleringen i standarden.


A5 og A9: Ta ut svært, vurdere å ta ut effektivt også.


Det framkom ingen forslag til andre materielle endringer i vedlegg A, og vedlegget ble ikke gått gjennom punkt for punkt.


RSS ønsker ikke å regulere hvilken egenkapitalpost midlertidige føringer mot egenkapitalen ved kontantstrømsikring skal inngå i.


RSS var klare på at de ville ha eksemplene som var utarbeidet til møtet ut sammen med høringsutkastet. Det skal klart framgå at disse ikke er en del av standardutkastet, en advarsel knyttet til generalisering av eksemplene skal inn i oversendelsesbrevet.


Eventuelle detaljkommentarer til vedlegg A eller eksemplene sendes Kjell-Ove Røsok pr. e-post.


Sak 4:
Inntektsføring


Signe Moen redegjorde for prosjektet.

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av:


Signe Moen, PwC


Asbjørn Leer, EY


Jan Aastveit, KPMG


Eivind Nilsen, PwC


Deloitte vil i tillegg utnevne en person. NARF undersøker om de kan finne en produsent som er villig til å gå inn i arbeidsgruppen. BDO Noraudit vurderer om de også vil ha en person med i arbeidsgruppen.

Gruppen ser for seg et prosjekt i faser over flere år. Det legges ikke opp til å foreta endringer i NRS(D) Regnskapsføring av inntekt, med mindre løsninger på de problemstillinger det ses nærmere på i prosjektet, skulle indikere at forhold omtalt i diskusjonsnotatet er feil.


Til møtet 21. april vil arbeidsgruppen komme med en prioriteringsliste, de ser for seg at tre tema skal gjennomgås til november 2008. Aktuelle tema kan for eksempel være salg med flere elementer og inntektsføring under kostmetoden. Som omtalt under punkt 6, vil utvalgte tema innefor omorganisering legges inn i dette prosjektet.


Sak 5:
Avvikling og avhendelse

Saken ble av tidsmessige årsaker flyttet til møtet 21. april. I tillegg til de alternativer som er nevnt i notatet som forelå til dette møtet, bør det vurderes om en 12 A-løsning også kan være et alternativ.

Sak 6:
Omorganiseringer


Signe Moen gikk igjennom notat utarbeidet til møtet. Hun anbefaler at arbeidet med et nytt høringsutkast om omorganiseringer begraves. Bakgrunnen for dette er blant annet at dette er en problemstilling som nå er på IASBs agenda, og som forventes å finne sin løsning innenfor IFRS. Det anses ikke ønskelig å komme med en norsk regulering som da trolig vil få begrenset varighet. Bakgrunnen er også de selskapsrettslige problemstillinger som foreligger, problemene med å enes i fagmiljøet om hva transaksjonsprinsippet innebærer, og mulighetene for å kunne skifte regnskapsspråk for å få til den regnskapsføringen av omorganiseringer som man ønsker (under IFRS oppfattes det i mange tilfeller å være valgfrihet mellom kontinuitet og virkelig verdi, det samme gjelder i så fall under forenklet IFRS).  Hun foreslår at arbeidsgruppen skal vurdere regulering av nedstrøms overdragelser fra mor til datter, på grunn av at gjeldende praksis gir rom for illojale tilpasninger knyttet til utbytte og kan føre til en regnskapsføring som er i strid med transaksjonsprinsippet. Peggy Berner foreslo at problemstillingen legges inn under inntektsføringsprosjektet, noe som fikk tilslutning. Det bør også vurderes om inntektsføring av utbytte kan foretas i mor, når utbyttegrunnlaget er skapt gjennom sideveis omorganiseringer.


Det ble gitt synspunkter på at dette er en noe passiv holdning, men forslaget om å skrinlegge prosjektet fikk tilslutning fra de tilstedeværende. Det ble bestemt at Erlend Kvaal og Karina Vasstveit Hestås som hadde forlatt møtet på det tidspunktet denne saken ble behandlet, skulle kontaktes av sekretariatet for å høre deres syn på forslaget.

Sak 7:
Fagutvalg ideelle organisasjoner


Fagutvalget trenger en leder, som er medlem av RSS og som brenner for problemstillingene som blir behandlet i dette utvalget. Elisabet Sulen fortsetter midlertidig. Det er ikke vedtektsstridig av leder av RSS også er leder i et fagutvalg.

Sak 8:
Strategi


Elisabet Sulen orienterte fra møte i strategigruppen som Stiftelsesstyret har satt ned. Notatet Evaluering av RSS første to års virksomhet - utkast som ble gjennomgått i RSS-møtet 28. januar legges til grunn i det videre strategiarbeidet. Strategigruppen støtter arbeidsmetoden RSS legger opp til i det påbegynte arbeidet med gjennomgang av eksisterende standarder.

Sak 9:
Eventuelt


En eventuell regnskapskonferanse for 2008 ble diskutert. Det ble besluttet å skille IFRS og GRS. 11. november settes av for GRS, og dette blir en dag som skal fylles i samarbeid med Bokføringsstandardstyret. Det ble ikke satt av noen dato for IFRS, og heller ikke konkludert på om det her skal legges opp til en heldagskonferanse eller en kortere konferanse. Det vil være naturlig å omtale prosjekter som Fagutvalg IFRS jobber med, men konferansen kan ikke handle bare om dette.

Protokoll ved

Britt Torunn Hove
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 2. oktober 2007

PROTOKOLL

fra møte i Regnskapsstandardstyret 28. september 2007 kl 08:30 - 13.00 hos DnR, Oslo.


Til stede: 
Erik Mamelund, Atle Johnsen (på telefon på sak 2), Peggy Berner, Ingrid Farstad, Karina Vasstveit Hestås, Erlend Kvaal (til kl 11), Signe Moen, Kjetil Nevstad og Elisabet Sulen.


Forfall: 
Frode Kronstad og Torbjørn Martinsen. 

Dessuten møtte:
Jan Aastveit (sak 3), Signe Haakanes (sak 2 og 5), Harald Brandsås (annet møte kl 9-11), Espen Knudsen og Britt Torunn Hove.


Sak 1:

Protokoll


Protokoll fra møtet 27. august ble vedtatt, etter at det foretas endringer på følgende punkter:

Sak 2: Det skal også inn i protokollen at det ble stilt spørsmål om en regnskapsstandard skal regulere hvilket nivå i organisasjonen som skal godkjenne sikringsstrategien.


Sak 4: Ingen av standardene ble vedtatt opphevet i møtet, det planlegges møter med Oslo Børs og Kredittilsynet for å høre deres syn på ønsket til RSS om å oppheve standardene.


Sak 2:
Høringssvar IFRS SME


To alternativer ble diskutert:

1. Avgi et svar som sier at IASB må gjøre en bedre jobb for å identifisere brukerne og deres behov, og at høringsutkastet derfor ikke er et godt nok grunnlag for det videre arbeidet

2. Avgi et svar der man tar IFRS og rammeverket for gitt, og kommer med forslag til forbedringer av de løsninger som er valgt


Det ble besluttet å gå videre med alternativ 2, slik arbeidsgruppen har lagt opp til. Poenget om at man ikke ønsker så vidtgående bruk av virkelig verdi, men mer historisk kost, skal tydeligere frem, gjerne ved at teksten knyttet til dette flyttes frem i høringsbrevet. Det var også ønske om at Atle Johnsen skulle skrive forslag til tekst med eksempel på at det regelverket som trekkes opp, ikke kan brukes til å utlede løsninger på uregulerte spørsmål fordi det ikke er internt konsistent. RSS støtter frivillig ”fallback” til full IFRS.


Alle i RSS skal sende Elisabet Sulen mail med svar på de konkrete spørsmålene arbeidsgruppen har stilt til RSS. Disse ble sendt ut som et eget sakspapir til dagens møte. 

Sak 3:
Virksomhetssammenslutninger 



Det ble uttrykt bekymring for om det ville være mulig å komme så langt med tekstutformingen at man ville kunne presentere et produkt som var godt nok gjennomarbeidet til Regnskapskonferansen. Det ble bestemt at fristen for å ha endelig tekst klar skal være desember 2007, om nødvendig tidlig i januar 2008. Dette gjelder også høringsutkastene om konsern og finansielle instrumenter. Til neste møte arbeides det videre med standardteksten, og det skal utarbeides utkast til presentasjon av temaet på Regnskapskonferansen.


Spørsmålene i utsendt notat fra Peggy Berner og Jan Aastveit ble gjennomgått. 


Det er ønskelig at det av forenklingshensyn tillates at det brukes juridisk kontroll i stedet for faktisk kontroll som grunnlag for å identifisere overtakende part i en virksomhetssammenslutning (pkt 9). Det er behov for rettledning for hva dette betyr i forhold til regnskapsloven § 5-14 annet punktum.



For regnskapsføringstidspunktet ønsket RSS ingen valgfrihet, men mente at regnskapsføringstidspunktet skulle være det tidspunkt juridisk kontroll oppnås. Dette skal være det selskapsrettslige virkningstidspunktet for fusjonen. 



For tidspunkt for måling av vederlaget ønsket RSS heller ingen valgfrihet, måling av vederlaget skal skje på regnskapsføringstidspunktet = kontrolltidspunktet. At avtaletidspunktet ikke lenger skal være noe alternativ for verdimåling, ses på som en forenkling, fordi det ikke blir noe resultat å regnskapsføre fra avtaletidspunktet til regnskapsføringstidspunktet. RSS mente at den verdsettelsen man foretar på avtaletidspunktet, skal kunne brukes på regnskapsføringstidspunktet. Det vil normalt ikke være behov for to verdsettelser selv om tidspunkt for måling av vederlaget settes til kontrolltidspuntet. 


RSS mente at hierarkiet for måling av vederlaget skal være:


1. Transaksjonsverdi aksjer i OT


2. Implisitt verdi av OT gjennom bruk av bytteforholdet og transaksjonsverdi aksjer i OD


3. Beregning av virkelig verdi på OT


4. Beregning av virkelig verdi på OD


5. Regnskapsført verdi som estimat på virkelig verdi

Den regnskapsførte verdien (kontinuitetsverdien) ses på som et estimat på virkelig verdi.


For tilordning av anskaffelseskost ønsker RSS at tilordningen skal reflektere ledelsens forretningsmessige vurderinger – og ønsker at det skal utarbeides en kort liste som viser hva dette innebærer (for eksempel takster på skip og bygg, observerbare priser for eiendeler som omsettes i et aktivt marked osv). Det ble diskutert om goodwill alltid må være restposten i en fordeling.


Det skal også være tillatt med tilordning utifra objektiv virkelig verdi, slik standardene foreskriver i dag. 




Den selskapsrettslige veiledningen fra NRS 9 skal legges ut i vedlegg.


Det ble kommentert at standarden generelt burde forsøke å beskrive og forklare hovedregler først, før man går til unntakene og detaljene. Definisjonen i pkt 5, der måling er trukket inn, må det arbeides mer med.

Sak 4:
Konsern


Til neste møte arbeides det videre med standardteksten, og det skal utarbeides utkast til presentasjon av temaet på Regnskapskonferansen. Spørsmålene i notatet fra Kjetil Nevstad ble gjennomgått.

Av forenklingshensyn skal minoritetsinteresser føres opp til negativ verdi i datterselskap som går med underskudd. Det skal ikke foretas noen analyse av minoritetsinteressenes kostpris ved økning i minoritetsinteresser. Goodwill tillates regnskapsført ved kjøp av datterselskap uten virksomhet.  Forslaget til ordlyd foreslått for potensielle stemmerettigheter ble godtatt. For investeringsvirksomhet og SPE ønsker RSS at prosjektgruppen går noe grundigere inn i problemstillingene og praksis (skal stiftelser konsolideres, hva med captives osv). Standarden bør gå lenger når det gjelder regulering av beregning av salgspris og betydningen av å ha betydelig økonomisk risiko selv om juridisk kontroll over aksjene i datter har opphørt. Behandling av datterselskap i morselskapets regnskap skal fremdeles være en del av konsernstandarden. Det var ikke støtte for å endre elimineringen av internfortjeneste i nedstrøms overdragelser.  

Sak 5:
Utkast til statusrapport


Spørsmålene fra Britt Torunn Hove ble gjennomgått. Det skal sies noe om innholdet i forslaget til forskrift om forenklet IFRS, og fremheves hvem den er laget for. Sekretariatet forsøker å formulere noe omkring statusen til en veiledning. Uttalelsen fra NRS om pensjoner og prosessen videre rundt denne saken skal også omtales. Det er ikke nødvendig å nevne pensjonskonferansen. Årsberetningen omgjøres til endelig standard. NRS 12 avvikles ikke før statusrapporten avlegges. I og med at høringsutkastet om finansielle instrumenter ikke vedtas før statusrapporten avlegges, faller spørsmålet om denne bort. Restnotatet om samordningsnotatet blir en veiledning. Det bør forklares hva som har skjedd innenfor god bokføringsskikk i statusrapportperioden, på samme måte som for god regnskapsskikk. Det skal omtales at prosjekter som har førsteprioritet i neste periode er valuta, immaterielle eiendeler og omorganiseringer. Vår interne ambisjon er noe større, men dette skal det altså ikke stå noe om i statusrapporten. Oversikt over IAS/IFRS-er og IFRIC-er, samt omtale av endringer i disse, tas ut av statusrapporten. Det kan fremdeles gjøres endringer i tekstene fra samordningsnotatet, det var på utbytte og konsern dette ble ansett ønskelig. Det foretas en endring av teksten om omorganiseringer i pkt 3.1 og 4.2. Det ble bestemt at skrivemåten for NRS-standardene skal være slik: NRS(F), ikke NRS (F) eller NRS-F. Dette gjelder så vel i statusrapporten som i standarder som henviser til andre standarder. 

Sak 6:
Orienteringssaker


Erlend Kvaal og Harald Brandsås orienterte fra møtene med nasjonale standardsettere (ASB har tatt initiativet til disse møtene som holder to ganger i året) og verdens standardsettere (IASB arrangerer). IASB og deres staff oppfattes som veldig åpne for dialog. De ansvarlige for EFRAG-notatet om inntektsføring vil gjerne komme til oss for å snakke om dette prosjektet, og det mente Erlend Kvaal at vi skulle stille oss positive til, selv om fagutvalg IFRS ikke vil prioritere å avgi høringssvar på notatet. Et slikt møte kan gjerne være åpent for andre enn medlemmene av RSS. IASB stilte seg uforstående til kritikken av at de ikke har foretatt noen grundig analyse av brukergruppene for IFRS SME.


Erik Mamelund orienterte fra møtet med Kredittilsynet. De var bekymret for å stille på Regnskapskonferansen uten kjennskap til innlegget til Erlend Kvaal. De får derfor tilgang til dette så snart det foreligger. Ønsket om en representant i fagutvalg IFRS er noe de kanskje kommer tilbake til seinere. Det ble også orientert om CESAR-databasen, og ønsket til RSS om å oppheve standardene for store foretak ble diskutert.

Referat ved

Britt Torunn Hove
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 26. november 2007

PROTOKOLL

fra møte i Regnskapsstandardstyret 23. november 2007 kl 08:30 - 13.00 hos DnR, Oslo.


Til stede: 
Erik Mamelund (til kl 11), Atle Johnsen (på telefon, bortsett fra sak 5), Peggy Berner (til kl 11.30), Ingrid Farstad, Karina Vasstveit Hestås, Frode Kronstad (til kl 11), Erlend Kvaal, Kjetil Nevstad, Signe Moen (til kl 12.30) og Elisabet Sulen.


Forfall: 
Torbjørn Martinsen. 

Dessuten møtte:
Bjørn Einar Strandberg (sak 1, 2 og 3), Jan Aastveit (sak 3), Signe Haakanes (sak 4), Vidar Nilsen (sak 5), Harald Brandsås og Britt Torunn Hove.


Sak 1:

Protokoll


Protokoll fra møtet 8. oktober ble vedtatt, etter at det tas inn en ny siste linje under Eventuelt: ”Det var tilslutning for at diskusjonsnotatet skulle sendes ut.”

Sak 2:

NRS(HU) Kraftskatt


Bjørn Einar Strandbergs oppsummering av høringskommentarene og forslag til tekstendringer ble gjennomgått.


RSS ønsket at diskusjonsnotatet om regnskapsføring av særskatt på sokkelvirksomhet etter petroleumsskatteloven og grunnrenteskatt for kraftforetak bare skal omhandle IAS 12-problematikken. Innholdet i pkt. 2 som omhandler regnskapspraksis for periodisering av friinntekt i særskatt på sokkelvirksomhet skal flyttes til NRS(F) Resultatskatt. Den konkrete angivelsen av prosentsatser/år tas ut.


RSS mente at formuleringen i pkt. 2.17.4 ”Det kan forsvares å behandle friinntekten som gis det enkelte år som en permanent forskjell…..”, var for svak. Den erstattes med : ”Av praktiske hensyn skal ……”. I tillegg foretas en endring i pkt. 2.17.3 tredje avsnitt siste setning, ved at ordene ”skattereduserende midlertidig forskjell, og negativ grunnrenteinntekt” slettes og erstattes av "utsatt grunnrenteskattefordel".   

Nytt forslag til tekst i den foreløpige standarden og diskusjonsnotatet skal utarbeides av Bjørn Einar Strandberg, og vil bli behandlet i møtet 17. desember. Etter vedtektene § 5-3 kan ikke vedtatte standarder offentliggjøres før tidligst 14 dager etter at Stiftelsesstyret har mottatt et nær ferdig utkast til standard.  Sekretariatet ba derfor om at teksten til den foreløpige standarden ble utarbeidet i tide til at denne bestemmelsen ikke forsinker publiseringen av vedtaket som planlegges gjort i RSS-møtet 17. desember. Endringene vil ikke bli publisert før forslagene fremmet i statsbudsjettet er vedtatt.

Sak 3:
Virksomhetssammenslutninger 


Det ble besluttet å sette ned en arbeidsgruppe for resten av prosjektet, noe man håper vil føre til at forskjellige måter å se de ulike problemstillingene på kan bli diskutert av flere før saken legges fram i RSS neste gang. Bjørn Einar Strandberg ble foreslått som medlem. Elisabet Sulen og Kjetil Nevstad skal komme med forslag til egnede personer i sine selskaper, fortrinnsvis noen som driver med transaksjonsrådgivning.

Når det gjelder måle-, tilordnings- og regnskapsføringstidspunkt, mente RSS at juridisk gjennomføringstidspunkt trolig bare er en forenkling i forbindelse med fusjoner. Det er mulig at det er behov for helt konkret angivelse av at forenklingsregelen bare skal brukes dersom det ikke har skjedd verdiendringer i perioden, selv om det i de fleste slike tilfeller vil ende med at generalforsamlingene ikke vedtar fusjonen. 

Det var ikke enighet i RSS om at virkelig verdi-hierarkiet som lå i utkastet til standard var slik man ønsket, eller om man skal ha et hierarki i standarden. RSS-medlemmene ble oppfordret til å sende arbeidsgruppen ved Peggy Berner skriftlige synspunkter rundt dette. Det ble trukket fram at hva som ligger i ordet transaksjonsverdi bør forklares, eller erstattes med en mer folkelig framstilling av hva man mener.

Ordene tilordning og fordeling brukes litt om hverandre, trolig bør ett av ordene velges. I pkt. 15 bør man være tydeligere på hva vederlaget er. I en fusjon anses dette å være det som går til ovedragende selskaps eiere. Goodwill bør tas ut av pkt. 15, og omtales til slutt, etter at man har gjort alt man skal gjøre av tilordning. Avsnittet om tilordning må gjøres klarere. Kanskje er det nok å si at for vesentlige poster så må noe gjøres, andre poster kan videreføres til balanseførte verdier.

Det var enighet om at skatt som problemstilling skal behandles i denne standarden, og at høringsutkastet skal være et høringsutkast til norsk regnskapsstandard.


Enkelte mente at ordet hovedregel burde brukes i standarden i stedet for ordet prinsipp.  


Sak 4:
Høringssvar IFRS-SME



Tekstendringsforslag fra Harald Brandsås, Atle Johnsen og Erlend Kvaal innarbeides. Oppdatert utkast til høringssvar med vedlegg sendes ut på mail til RSS-medlemmene. Høringsfristen er 30. november.

Sak 5:
NRS(HU) Pensjoner

Vidar Nilsen gjennomgikk en presentasjon av høringssvarene og arbeidsgruppens vurdering av disse. RSS sluttet seg til arbeidsgruppens vurderinger, med unntak av at RSS ønsker at et eksempel skal være vedlegg til standarden. Dette skyldes at høringssvarene viste mange misforståelser, og at høringsinstanser ber om utdypninger for å sikre lik tolkning.


Vidar Nilsen utarbeider forslag til oversendelsesbrev som vil bli brukt i forbindelse med publiseringen av endringene i standarden og veiledningen. Sekretariatet ber Stiftelsesstyrets leder om 1 ukes frist for offentliggjøring etter informering av Stiftelsesstyret om vedtatte endringer, jf. vedtektene § 5-3.  

Sak 6:
Finansielle instrumenter


Saken ble utsatt til neste møte. 


Referat ved

Britt Torunn Hove
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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE


Oslo, 28. august 2007

PROTOKOLL

fra møte i Regnskapsstandardstyret 27. august 2007 kl 14:00 - 18.15 hos DnR, Oslo.


Til stede: 
Peggy Berner, Karina Vasstveit Hestås, Frode Kronstad, Erlend Kvaal, Torbjørn Martinsen, Signe Moen, Kjetil Nevstad og Elisabet Sulen.


Forfall: 
Erik Mamelund, Ingrid Farstad og Atle Johnsen. 

Dessuten møtte:
Einar Hersvik (sak 2), Trond Tømta (sak 3), Tine Svae (sak 4), Jan Aastveit (sak 5), Signe Haakanes (sak 7 og 8), Harald Brandsås, Espen Knudsen og Britt Torunn Hove.



Harald Brandsås var av Erik Mamelund bedt om å være møteleder, på grunn av at verken leder eller nestleder var tilstede i møtet. 


Sak 1:

Protokoll


Protokoll fra møtet 18. juni ble vedtatt.

Endelig program for regnskapskonferansen ble endret i forhold til det som ble bestemt i forrige møte. Dette skyldes tilbakemelding fra foreleserne i RSS, de ønsket et program uten to sekvenser etter lunsj.


Sak 2:
Finansielle instrumenter



Strukturen er en annen enn den som er valgt for virksomhetssammenslutninger og konsern. Begge strukturer har fordeler og ulemper, men RSS ønsket å beholde formatet som er valgt i standarden om finansielle instrumenter, da dette antas å tjene brukerne best.


Det ble bedt om at en forklaring på hva som menes med økonomisk sikring innarbeides. Pkt 19 bør trolig skrives om, for ikke å være i konflikt med rl § 4-1 første ledd nr 5. Det ble diskutert om regnskapsføringen ved kontantstrømssikring i pkt 30 burde endres, men det var flertall for å beholde løsningen i pkt 30. Det ble også diskutert om det var tilstrekkelig at sikringsstrategien godkjennes av daglig ledelse, og det ble konkludert med at det var tilstrekkelig. Det ble stilt spørsmål ved om forannevnte problemstilling bør reguleres i en regnskapsstandard. Det er behov for en utdyping av pkt 21 i forhold til punkt 24. Det legges opp til at en del av total risiko kan sikres, dette i motsetning til IFRS – dette bør derfor fremkomme helt klart. Det bør forsøkes å gi føringer på hva som skal forstås med ”forbigående” i relasjon til finansielle instrumenter. Standarden bør også utvides til å inkludere rl § 5-8, og til å berøre problemstillingen rundt hva som er transaksjonstidspunktet.

Sak 3:
Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk 


Pkt 2.1:


NRS (D) Regnskapsføring av inntekt, punkt 5.5., første avsnitt, siste setning endres til:


”Morselskapet bør derfor inntektsføre foreslått utbytte. Dette gjelder uavhengig av om datterselskapet balansefører foreslått utbytte som gjeld.”

Pkt 2.2:


NRS (F) Investering i TS/FKV, til slutt i punkt 3.5 (understreking markerer endring):


”Utbytte fra tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet som regnskapsføres etter kostmetoden kan inntektsføres i det regnskapsåret som det foreslåtte utbyttet er foreslått med bakgrunn i, forutsatt at det er betydelig sannsynlighetsovervekt for slik utdeling. Dette gjelder uavhengig av om tilknyttet selskap / felles kontrollert virksomhet har balanseført foreslått utbytte som gjeld”


Pkt 2.3:

NRS 3 Hendelser etter balansedagen, nytt punkt 11: ”Styrets forslag til utbytte skal føres som kortsiktig gjeld på balansedagen for det regnskapsåret som det foreslåtte utbyttet er foreslått med bakgrunn i.”

Pkt 2.6:


NRS (F) Konsernregnskap, til slutt i avsnittet om tilordning av anskaffelseskost i kapittel 2.3 Oppkjøpsmetoden, punktet om negativ goodwill skal lyde slik: ” uavhengig av hvordan eventuell negativ goodwill regnskapsføres i konsernregnskapet, skal man regnskapsføre negativ goodwill i selskapsregnskapet etter god regnskapskapsskikk.”

I tillegg foretas visse språklige justeringer.


Trond Tømta fikk fullmakt til å foreta endringer i tråd med høringskommentarene i restnotatet, som får tittelen ” Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor grs på områder som ikke er regulert av norske regnskapsstandarder.” Disse sendes til Erlend Kvaal og Erik Mamelund for godkjennelse, og sirkuleres evt til de øvrige medlemmene av RSS også, men vil ikke bli behandlet i nytt møte.


Sak 4:
Standarder for store foretak 



NRS 7 Resultat pr aksje, NRS 10 Opplysninger om segmenter og NRS 11 Delårsrapportering ønsker RSS å oppheve. For NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet var det enighet om at den regulering som gjelder i NRS 8 pkt 10.5 bør gjelder for alle foretak, men formdiskusjonen ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. Det var også enighet om at kravet til tilleggsopplysninger i pkt 10.5 bør utvides til også å omfatte opplysninger om omsetning for virksomhet som er under avvikling eller avhendelse. NRS (F) Opplysninger om nærstående parter ønsker RSS også å oppheve. Neste gang arbeidsprogrammet til RSS vurderes, skal det vurderes om vi trenger en standard om opplysninger om nærstående parter som gjelder alle foretak. Arbeidsgruppen vil kontakte Oslo Børs og Kredittilsyne for å få deres synspunkter på planene om å oppheve overfornevnte standarder.

Sak 5:
Virksomhetssammenslutninger 


Formatet for standarden endres til det samme som er brukt i utkastet til standard om finansielle instrumenter. Flertallet mente standarden og anvendelsestillegget ble vanskelige å lese, når de så disse presentert i to separate dokumenter. Arbeidsgruppa vurderer imidlertid selv om det skal brukes både uthevet og vanlig tekst, og om man skal bruke en hierarkisk eller fortløpende nummerering. Det ble ikke tatt endelig stilling til om det fremdeles er behov for et anvendelsestillegg, eller om all relevant tekst derfra skal tilbake i standarden.

Det ble også hevdet at utkastet bar preg av for mye IFRS-tilpasning og for lite forenklinger. Områder der det ble hevdet at det kunne være ønskelig med forenklinger er fordeling av anskaffelseskost, utpeking av overtakende selskap, regnskapsføring av kjøpsutgifter, regnskapsføring av endring av anskaffelseskost etter overtakelsestidspunktet og bestemmelse av når kontroll foreligger. I tillegg ble det etterlyst en metode for hvordan virkelig verdi av et aksjevederlag skal anslås for ikke børsnoterte aksjer. 


Sak 6:
Konsern


Saken ble av tidsmessige grunner ikke gjennomgått, men formatet på standarden endres til det samme som er brukt i standardutkastet om finansielle instrumenter. RSS-medlemmene oppfordres til å gi Kjetil Nevstad tilbakemelding på mail.

Sak 7:
IFRS-SME



Av tidsmessige årsaker ble ikke hele Elisabet Sulens presentasjon gjennomgått. RSS-medlemmene oppfordres til å gi Elisabet Sulen tilbakemelding på mail. Det var enighet om at man skulle lage en oppsummering som skal være en del av høringssvaret, og at vinklingen på svaret skal være positiv, slik arbeidsgruppen har foreslått.  Noen mente det ville være greit om SME ikke regnskapsførte utsatt skatt. Arbeidsgruppen vurderer om det er behov for å presisere at kravet til bruk av løpende avregnings metode er pålitelig måling. Nyansen om at NRS er positive til IFRS-SME dersom den blir tatt i bruk av andre land, vil også bli innarbeidet.

Sak 8:
Oppdatering av NRS 8 i år?



Fagutvalg små foretak har ikke kapasitet til noen oppdatering i år, og behovet for en slik oppdatering antas heller ikke å være stort.


Fagutvalg ideelle organisasjoner vil diskutere behovet for oppdatering av NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner denne uken, og evt forslag til oppdateringer vil bli behandlet på neste møte. 


Sak 9:
Eventuelt


Erlend Kvaal informerte om at Fagutvalg IFRS ikke ville prioritere å avgi høringssvar til EFRAG-studien om revenue recognition. Det planlegges et høringssvar på DP-et Preliminary Views on Insurance Contracts, som har høringsfrist 16. november. Det er etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra forsikringsbransjen som skal hjelpe til med utarbeidelsen av høringssvaret. Det legges opp til at utkast til høringssvar sirkuleres til RSS før svaret avgis.

Referat ved

Britt Torunn Hove
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