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Forslag om forenklet anvendelse av internasjonale
regnskapsstandarder  -  OLF-kommentar

Oljeindustriens Landsforening, OLF, viser til Finansdepartementets høringsbrev av 04.10.06.
Som det framgår nedenfor er OLF positiv til det forelagte forslaget med følgende
kommentarer:

Generelt
OLF er positiv til at Forskrift om forenklet anvendelse av IFRS innføres. OLF er enig i alle de
foreslåtte punktene i Forskriften, men ønsker at en fullstendig forskrift om forenklet IFRS
utarbeides snarest mulig. Blant annet er det viktig for OLF at nåværende regnskapsmessige
behandling av friinntekt blir videreført med en framtidig integrering av IFRS i den norske
regnskapsstandarden. For regnskapsavleggerne er det viktig at Forskriften er endelig i første
halvdel av 2007 slik at nødvendige tiltak kan foretas.

Til det videre  arbeid  ønsker OLF  at departementet tar hensyn til følgende innspill:

1. Forenklet IFRS b r elde alle
Forenklet IFRS bør ikke begrenses til selskap tilknyttet børsnoterte foretak. Forenkelt IFRS bør
omfatte alle som frivillig vil benytte IFRS. Dette vil øke sammenlignbarheten samtidig som at
arbeidsmengden ikke blir så krevende som full IFRS.

2. Virkeli -verdi bere nin er
Det bør gjøres unntak for regnskapsføring til virkelig verdi hvor størsteparten av verdsettelsen
må baseres på interne forutsetninger. Dette for at Forenklet IFRS skal bli mer objektiv
samtidig som den ikke vil være så arbeidskrevende.

3. Re nska sf rin til virkeli verdi av konserninterne forhold
Det bør være unntak for regnskapsføring til virkelig verdi av konserninterne transaksjoner
(konserninterne derivater/garantier). Disse transaksjonene bør heller oppgis i note.

4. Notekrav enerett
Notekravene bør være så enkle som mulig. Da vil sannsynligvis flere velge Forenkelt IFRS og
det vil øke sammenlignbarheten.
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