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Høring - arbeidsgrupperapport om oppdatering av forskrift om forenklet IFRS

Vi viser til deres høringsbrev datert 20. juni 2013 med høringsfrist 20. september 2013 og

tilhørende høringsnotat. Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

(heretter «forskriften») er på flere områder utdatert og vi er derfor enige i at det er behov for

oppdatering av forskriften. I dette brevet ønsker vi å kommunisere enkelte forhold som vi mener

Finansdepartementet bør vurdere i arbeidet med oppdatering av forskriften.

Oppstilling av andre inntekter og kostnader, og oppstilling av endringer i egenkapital

Forslag til oppdatert forskrift § 2-1 hjemler krav om en separat oppstilling av andre inntekter og

kostnader for perioden i samsvar med IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Slik oppstilling skal

presenteres umiddelbart etter den separate oppstillingen av resultatet. Arbeidsgruppen skriver at

krav om å utarbeide en separat oppstilling av andre inntekter og kostnader ikke oppfattes å være i

konflikt med regnskapslovens kapittel 6 i og med at det presenteres som en separat oppstilling.

tillegg foreslås det å innføre krav om å utarbeide en oppstilling av endringer i egenkapital.

Verken oppstilling av andre inntekter og kostnader eller oppstilling av endringer i egenkapital må

utarbeides slik forskriften er i dag. Dagens forskrift § 2-1 hjemler krav om å følge regnskapsloven §

7-25 dersom oppstilling av endringer i egenkapital i henhold til IAS 1 ikke utarbeides.

Regnskapsloven kapittel 6 skal følges når årsregnskap utarbeides etter forskriften, jf.

regnskapsloven § 3-9 (5). Oppstillingsplanen iregnskapsloven § 6-1 eller § 6-1a skal brukes for

resultatregnskapet. Åutarbeide oppstilling av andre inntekter og kostnader vil medføre at noen

poster som i dag føres direkte mot egenkapitalen, må presenteres i denne separate oppstillingen.

Dette vil danne grunnlag for et resultatbegrep som er forskjellig fra det som følger av

regnskapsloven kapittel 6. Vi er derfor ikke overbevist om at oppstilling av andre inntekter og

kostnader er i henhold til regnskapsloven kapittel 6, og er derfor overrasket over at denne

problemstillingen ikke er nærmere utredet i høringsnotatet. Vi er for øvrig kjent med at denne

problemstillingen også har vært debattert i Norsk RegnskapsStiftelses arbeid med en ny norsk

samlestandard for øvrige foretak. Etter vårt syn bør en avvente en endelig avklaring av

forenligheten med regnskapsloven før en eventuelt finner det formålstjenlig å gjennomføre den

foreslåtte endringen i forskriften.

Felleskontrollert driftsordning

Investeringer i felleskontrollert virksomhet kan i selskapsregnskapet regnskapsføres i samsvar med

kostmetoden etter gjeldende forskrift. Dette er et unntak fra IFRS.

Arbeidsgruppen skriver i høringsnotatet at det i liten grad anses å være behov for unntak fra bruk

av IFRS 11 Felleskontrollene ordninger. Ved implementering av IFRS 11 skal felleskontrollerte
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driftsordninger regnskapsføres ved å innregne deltakerens andel av eiendeler, forpliktelser,

inntekter og kostnader.

Det er for oss uklart hvorfor en i forslaget til endringer i forskriften ønsker å innstramme dagens

praksis. IFRS 11 er i så måte ingen realitetsendring og vi stiller oss tvilende til at den foreslåtte

endringen haren tungtveiende begrunnelse.

IAS 34 delårs rapportering
Forslag til ny forskrift § 1-3 sier at regnskapspliktige kan offentliggjøre delårsregnskap i samsvar

med forskriften og at IAS 34 Delårsrapportering da skal følges, med unntak og tillegg som følger av

forskriften og anvendt i årsregnskapet. Gjeldende forskrift viser kun til IAS 34 ved oppstilling av

noteopplysningskray.

Vi er ikke uenige i forslagets innhold, men er usikre på om det lovteknisk er mulig å regulere

delårsrapportering i en forskrift som er hjemlet i en lov som definerer delårsrapportering som et

anliggende utenfor lovens virkeområde.

Tidspunkt for ikrafttredelse
Forslag til tidspunkt for ikrafttredelse av endringene i forskriften, er regnskapsår som starter 1.

januar 2013 eller senere. Med andre ord foreslås det å gi forskriftsendringer tilbakevirkende kraft.

På prinsipielt grunnlag er vi uenige i dette forslaget, og vi kan heller ikke se at det er særlige forhold

som tilsier at de foreslåtte endringene bør gis virkning for transaksjoner som allerede er

gjennomført i 2013. Regnskapsprodusenter bør få tilstrekkelig med tid til å innrette seg til

endringene.

Arbeidsgruppens sammensetning
Vi observerer at arbeidsgruppen som har utarbeidet høringsnotatet og forslagene til endringer

består av tre personer, som alle kommer fra samme bransje, og fra samme revisjonsselskap. En

slik arbeidsgruppe legger i stor grad premissene for endringsforslagene og vi undres derfor over at

Finansdepartementet ikke finner det formålstjenlig å nedsette et utvalg med bredere kompetanse,

ved for eksempel å dra veksler på blant annet bruker- og produsentkompetanse.

Om Finansdepartementet ønsker å drøfte dette høringssvaret nærmere, står vi til deres disposisjon.

Vennligst kontakt Steinar S. Kvilte på telefonnummer 909 84 517.

Med vennlig hilsen
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