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Høring – endringer i flere regnskapsstandarder i 2022 som følge av endringer i regnskapsloven 

Vi viser til høringsforslag fra NRS med høringsfrist 8. desember 2022 og gir vår tilslutning til de foreslåtte 
endringene.  
 
Vi er innforstått med at NRS begrenser oppdateringene til det som er nødvendig, primært på grunn av 
lovendringer, og har full forståelse for at situasjonen tilsier at en slik avgrenset aktivitet er nødvendig. 
Imidlertid hadde vi gjerne sett at også følgende ble vurdert endret: 

 NRS 13 punkt 2.1 «Norsk regnskapslov»  
o Dette punktet må endres slik at det er i tråd med endringer i regnskapsloven. Punktet 

viser til regnskapsloven § 7-40 slik den var før siste lovendring: «Bestemmelsen gjelder 
tilsvarende for små foretak etter § 7-40 fjerde ledd. Etter § 7-28, jf. § 7-40 tredje ledd for 
små foretak, skal det opplyses om garantiforpliktelser som ikke er balanseført». 
Setningen burde derfor ha vært endret som følge av endring i regnskapsloven. 

 NRS 13 referanser til punkt 8 
o Punkt 8 omtaler notekrav for små foretak. Punkt 8 må oppdateres slik at det er i tråd med 

endringer i regnskapsloven og NRS 8.  
o Referanser til punkt 8 i standarden må oppdateres i tråd med endringer i punkt 8. Som 

eksempel gir punkt 6 «Betingede eiendeler», siste setning øvrige foretak mulighet til å 
benytte reglene for små foretak. Når endringene for små foretak endres/fjernes må NRS 
vurdere hva man gjør med kravene for øvrige foretak. 

o Generelt sett mener vi at kravene for øvrige foretak ikke bør økes som en konsekvens av 
regnskapslovens reduserte notekrav til små foretak. 

 NRS 8 punkt 6 og 8.God regnskapsskikk for små foretak og NRS (F) God regnskapsskikk for 
ideelle organisasjoner:  

o For begge disse standardene mener vi at det hadde vært nyttig med en gjennomgang for 
å vurdere nødvendige endringer som følge av endringer i regnskapsloven. 
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