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HØRING OM UTFORMING AV STANDARD KONTOPLAN FOR STATLIGE V1RKSOMHETER

Vi viser til mottatt e-post vedlagt høringsbrev fra Finansdepartementet.

Vi ser det kan være hensiktsmessig å standardisere og videreutvikle regnskapsføringen i statlige
virksomheter, inkludert departementene. Det vil i den forbindelse være naturlig å bruke en felles
standard kontoplan og videre ta utgangspunkt i Norsk standard kontoplan, NS 4102, med
tilpassninger for statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon.

Norsk standard kontoplan er imidlertid ikke optimal for banker og finansieringsselskap. Dette vil
også gjelde statsbankene og det bør derfor utarbeides nærmere retningslinjer for disse dersom
man ønsker en standardisert regnskapsføring.

Høringsspørsmål — ny Standard kontoplan:

la) Vi anser obligatorisk tresiffernivå hensiktsmessig gitt at man som foreslått, ut fra egne
styringsbehov, kan spesifisere med flere siffer.

1b) Vr mener det er hensiktsmessig at reserverte konti kun kan tas i bruk etter beslutning i
Finansdepartementet. Dette betinger imidlertid at de konti som er tilgjengelig dekker den enkelte
virksomhets behov.

Artsinndelingen samsvarer i det vesentlige med Norsk standard kontoplan. Den blir brukt av
banker og finansieringsselskaper generelt, dog tilpasset finansielle produkter, men er ikke optimal
for denne type virksomhet. Dette vil også gjelde for statsbankene. Det kan i denne forbindelse
nevnes at banker og finansieringsforetak har  egen  forskrift for årsregnskap med bl.a.
oppstillingsplan for resultatregnskapet og balansen. Artsinndelingen er i utgangspunktet dekkende,
men det ville være ønskelig med nærmere retningslinjer for statsbankene (se punkt 7).

Ingen kommentarer.

Utformingen av Standard kontoplan ansees som hensiktsmessig for å ivareta kravet om
rapportering til statsregnskapet etter kontantprinsippet og vi mener det er greit at det ikke foreslås
å stille krav til obligatorisk bruk av egen dimensjon til kapittel/post.

Vi ville foretrekke en felles kontoplan med to tilhørende veiledningsnotater.

5a) Vi mener Standard kontoplan bør være en føringskontoplan som legges inn i regnskapet.
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5b) Videre er vi av den oppfatning at det er tilstrekkelig at forsystemer og hjelpesystemer kan
avlevere regnskapsinformasjon til registrering i regnskapssystemet.

Ingen kommentarer.

Hvorvidt Standard kontoplan er dekkende for statlige utlån vil til en viss grad være avhengig av
hvordan man velger å klassifisere og føre disse. Vi er av den oppfatning at det er behov for
nærmere retningslinjer for føring av utlån til kunder og lånemellomværende med statskassen for en
ensartet tilrettelegging til Standard kontoplan. Det bør også vurderes hvordan statsbankenes
inntekter skal føres. For en bank vii renteinntekter og enkeite gebyrinntekter tilsvare driftsinntekter
for en annen bedrift og naturlige klassifiseres som dette og ikke som finansinntekter. Vi kan ikke se
om dette har vært drøftet. Videre kan det være aktuelt å vurdere om man også skal gi retningslinjer
for føring av støtteordningene.

Ingen kommentarer.

Ingen kommentarer.

9) Ingen kommentarer
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