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Endringer i regnskapsstandarder som følge av endringer i 
regnskapsloven - Høringssvar 
 
 
Vi viser til stiftelsens høringsbrev av 27. oktober 2022 vedrørende forslag til 
endringer i flere regnskapsstandarder som følge av endringer i regnskapsloven, og 
takker for anledningen til å gi våre innspill. 
 
 

Overordnet 
PwC støtter i all hovedsak de foreslåtte endringene.  
 
Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot tre forhold der vi foreslår mindre 
justeringer i teksten for å klargjøre innholdet. 
 
 

NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap 
Vi støtter innholdet i de foreslåtte endringene i standarden. Vi vil imidlertid gjøre 
oppmerksom på en uklarhet som kan oppstå som følge av at NRS 11 Delårsregnskap 
er reaktivert. 
 
I femte avsnitt i punkt 7.2.2 om avskrivning av goodwill heter det at “Forventet 
gjenværende levetid skal vurderes ved hver regnskapsavslutning.” Vi oppfatter at 
det kan være ulik forståelse av om regnskapsavslutning i denne sammenheng 
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inkluderer delårsrapportering for regnskapsprodusenter som avlegger 
delårsregnskap i samsvar med NRS 11. 
 
Gode grunner taler for at reguleringen på dette området bør være at en revurdering 
av levetiden kreves gjennomført minst en gang per regnskapsår. Vi begrunner dette 
først og fremst ved tilsvarende regler i IFRS for avskrivbare eiendeler hvor 
henholdsvis IAS 16.51 og IAS 38.104 krever at revurderingen av gjenværende levetid 
skal foretas “at least at each financial year-end”.  
 
Goodwill avskrives ikke i IFRS, men det kan være relevant at pliktig 
nedskrivningstest skal skje minst en gang per år. 
 
Dersom goodwill faktisk blir nedskrevet, følger det naturlig at gjenværende levetid 
også må revurderes. På et slikt tidspunkt blir det gjennomført analyser over fremtidig 
inntjening som bør gi grunnlag for å revurdere om opprinnelig levetid fortsatt gir et 
godt uttrykk for økonomisk levetid. 
 
Vi foreslår derfor at den aktuelle setningen endres til “Forventet gjenværende levetid 
skal vurderes ved avslutningen av hvert regnskapsår, eller på det tidspunkt 
regnskapsført goodwill er gjenstand for nedskrivning.” 
 
 

NRS 19 Immaterielle eiendeler 
 
Erstatning av begrepet “edb programvare” 
Blant de språklige endringene i standarden er det foreslått en endring i punkt 2.1.1 
som innebærer at det tidligere begrepet “edb programvare” byttes ut med “IT-
programmer eller -systemer”. 
 
Vi støtter at forkortelsen “edb” tas ut av standarden. Både forkortelsen og begrepet 
“elektronisk databehandling” er i dag arkaiske.  
 
Vi støtter derimot ikke det nye begrepet “IT-programmer eller -systemer”. Det er 
særlig introduksjonen av begrepet “IT-systemer” som synes å representere en 
realitetsendring. I denne sammenheng vises det til at faglitteraturen gjerne omtaler 
et “IT-system” som et konsept som omfatter både maskinvare og programvare.1 
 
Vi foreslår derfor at endringen begrenses til å fjerne forkortelsen “edb”, slik at man 
blir stående igjen med “programvare”. Programvare er etter vår oppfatning 
dekkende. Det er et alminnelig benyttet og forstått begrep, som generelt oppfattes å 
ha samme betydning som “edb programvare”. Vi viser i denne forbindelse til at 
ordbøkene definerer ordet programvare2 som “datamaskinprogrammer med 
tilhørende beskrivelses- og instruksjonsmateriale, software til forskjell fra 
maskinvare”. 
 

 
1 Se eksempelvis https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology 
2 https://ordbokene.no/bm,nn/search?q=programvare&scope=ei 
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Tilføyelse i standardens punkt 2.8.1 Presentasjon i balansen 
I tredje avsnitt er det foreslått en tilføyelse knyttet til presentasjon av kjøpte 
forskningsprosjekter som lyder “Dersom post I, 1 inneholder kjøpte 
forskningsprosjekter, bør benevningen endres slik at den gjenspeiler dette.” 
 
Vi støtter at benevningen bør endres når regnskapslinjen inneholder kjøpte 
forskningsprosjekter. Samtidig tror vi det vil være hensiktsmessig å klargjøre at slike 
eiendeler kan oppstå både gjennom direkte kjøp og gjennom 
virksomhetssammenslutninger. Vi foreslår derfor at den nevnte tilføyelsen endres til 
“Dersom post I, 1 inneholder forskningsprosjekter fra 
virksomhetssammenslutninger eller direkte kjøp, bør benevningen endres slik at 
den gjenspeiler dette.” 
 

 
Avslutning 
Skulle det være spørsmål til ovenstående står vi selvsagt til disposisjon. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
 
 
Bjørn Einar Strandberg 
Partner og Chief Accountant 
E-post: bjorn.einar.strandberg@pwc.com 
T: +47 952 61 015

Ole Marius Kaarigstad 
Senior Manager fagavdeling regnskap 
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