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Høringssvar – endring i flere regnskapsstandarder i 2022 som følge av 
endringer i regnskapsloven  

Vi viser til høringsbrevet av 27. oktober 2022 med høringsfrist 8. desember 2022. Vi støtter arbeidet 

med å oppdatere regnskapsstandardene som følge av endringer i regnskapsloven, gjennomført 

gjennom lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering 

og direktivgjennomføring) 30. april 2021 nr. 26. Vi har imidlertid enkelte innspill som vi mener NRS 

må adressere i sitt arbeid med å ferdigstille endringsforslagene. Disse oppsummeres under. 

NRS 1 Varer 

Som følge av endring i regnskapslovens § 5-4 der det presiseres at distribusjonsutgifter ikke inngår 

i anskaffelseskost ved tilvirkning oppdateres NRS 1 Varer punkt 3.1 om anskaffelseskost. I siste 

setning i første avsnitt under dette punkt, fremstår bruken av begrepene «kostnader» og «utgifter» 

som misvisende. Setningen omtaler distribusjonsutgifter, som er riktig, mens i nåværende utkast 

benyttes begrepet distribusjonskostnader. Vi mener derfor at distribusjonskostnader (som er 

periodiserte utgifter) må endres til distribusjonsutgifter, samt at det må tilføyes at disse utgiftene 

skal kostnadsføres.  

NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og 

estimatendring 

Ifølge regnskapslovens § 7-24 (og § 7-41 for små foretak) stilles det krav til å gi noteopplysninger 

om størrelsen og arten av «ekstraordinære inntekter og kostnader». I endringsforslaget til NRS 5 er 

følgende innarbeidet i siste avsnitt under punkt 2: «Med ekstraordinære poster menes i denne 

standarden særlige poster». Det vil være oppklarende om en referanse til regnskapslovens §§ 7-24 

legges til i denne setning, slik at det kommer klarere frem at i denne standarden omtales 

ekstraordinære poster i regnskapslovens § 7-24 som særlige poster. Det er altså ikke snakk om å 

likestille særlige poster og ekstraordinære poster, men kun å benytte regnskapslovens begrep som 

synonym for særlige poster i denne standarden.  

Videre mener vi at det i første avsnitt i punkt 5 må presiseres at virkningen av prinsippendring ikke 

bare skal måles på tidspunkt for inngående balanse i sammenligningsperioden, men også at 

effektene innarbeides på dette tidspunkt. Ordlyden i høringsutkastet sier ingenting om når 

virkningen skal innarbeides, kun på hvilket tidspunkt den skal måles.  

NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap 

I syvende avsnitt under punkt 5 må punktum etter ordet «regnskapsloven» fjernes.  
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Endringen i regnskapslovens § 5-7 slår fast at goodwill maksimalt skal avskrives over ti år dersom 

den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan fastslås pålitelig. I NRS 17 punkt 7.2.2 

operasjonaliseres denne bestemmelsen, og det listes noen eksempler på forhold som kan øke 

usikkerheten i fremtidige kontantstrømmer. Et av forholdene er «vedvarende høy vekstrate». Det 

fremstår for oss noe uklart hva som menes med «vedvarende høy vekstrate» og vi ber om at dette 

klargjøres. Formuleringen kan både tolkes som å gjelde forventet vekst fremover og høy historisk 

vekst. Vi antar punktet kan ha blitt tatt inn for å fange opp situasjoner der ledelsen står i fare for å 

ha et for optimistisk tankesett, men det fremgår ikke klart. I utgangspunktet ville vi anta at en 

forventet «vedvarende» trend vil bidra til mindre usikkerhet i fremtidige kontantstrømmer, 

sammenlignet med situasjoner der vekstraten antas å variere fra periode til periode, og i så måte er 

dette neppe et godt eksempel på en situasjon med særlig høy usikkerhet.    

NRS 19 Immaterielle eiendeler 

Regnskapsloven § 5-6 om forskning og utvikling er oppdatert med hensyn til avskrivningstid, og i 

NRS 19 punkt 2.4 er det innarbeidet hvordan den økonomiske levetiden kan fastslås. Det er tatt inn 

en lignende omtale som for avskriving av goodwill i NRS 17 punkt 7.2.2. Som for NRS 17 foreslår vi 

at det også for NRS 19 klargjøres hva som menes med «vedvarende høy vekstrate».  

Kjøpt forskning kan balanseføres, og i siste setning i fjerde avsnitt i punkt 2.4 slås det fast at 

lovbestemmelsen i regnskapsloven § 5-6 om avskrivningsperiode på maksimalt ti år også omfatter 

balanseført kjøpt forskning. Vi er isolert sett ikke uenige i denne formuleringen, men siden det ikke 

er noe i forarbeidene i Prop 66 L 3.4.4 som tilsier at det er noe annet enn utvikling som er tenkt 

omfattet, er vi usikre på om en utvidelse av begrensningsregelen er forenlig med loven.  

Standardens punkt 3.2 omhandler tilleggsopplysninger. Under dette punktet er det noe uklart for 

oss hva som menes med følgende opplysningskrav: «Dersom valgt prinsipp er at egne 

utviklingsutgifter balanseføres, skal opplysningene om anvendte regnskapsprinsipper sette 

regnskapsbrukerne i stand til å forstå ledelsens vurderinger». Det er uklart hvilken type informasjon 

dette kravet er ment å dekke. Det er mulig at det siktes til informasjon om hva ledelsen har lagt vekt 

på når en har funnet at det er grunnlag for balanseføring, altså et opplysningskrav som er ment å gi 

forståelse for skjønnet ledelsen har utøvd. Uansett mener vi at dersom dette kravet skal inngå i en 

endelig standard, må det tydeliggjøres hvilken type opplysninger en sikter til.   

 

 

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

våre innspill.  

 

Med vennlig hilsen 

ERNST & YOUNG AS 

 

 

Steinar S. Kvifte 

Partner, Leder av fagavdeling regnskap 
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