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Oslo, 16. november 2006

Deres ref.: 06/4396 FM MHe

Høring  -  forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale
regnskapsstandarder

Vi viser til Deres brev av 4. oktober 2006.

Vi støtter forslagene fra Norsk RegnskapsStiftelse om:
• at overgangsordningen i stor grad- videreføres
• at virkeområdet utvides til felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede

selskaper som inngår i IFRS-rapporterede konsern
• å tillate at utbytte og konsernbidrag kan regnskapsføres i samsvar med god

regnskapsskikk, selv om foretaket anvender forenklet IFRS

§ 4 Noter til årsregnskapet
I høringsnotatet foreslår Norsk RegnskapsStiftelse et nytt krav om noteinformasjon i
samsvar med IFRS 7 når virkelig verdi-alternativet i IAS 39 benyttes. Det er en
skrivefeil i forslaget til § 4. Det vises til  Internasjonal regnskapsstandard 7,  som er
standarden om kontantstrømoppstilling. Det skal være Internasjonal standard for
finansiell rapportering 7, jf. standardens navn i den norske oversettelsen av
forordning (EF) nr. 108/2006.

I bestemmelsene om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser i IFRS 7 nr. 43
fremgår det at: "Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som
begynner 1. januar 2007 eller senere.  Det oppfordres til tidligere anvendelse.  Dersom
et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal det opplyse om
dette."  Vi antar at det ikke har vært intensjonen med forskriftsbestemmelsen å kreve
overgang fra IAS 32 (og ]AS 30) til IFRS 7 et år  tidligere enn ved bruk av full IFRS. Vi
ber departementet vurdere om dette er tilstrekkelig dekket gjennom henvisningen til
IFRS 7,  som inkluderer overgangsbestemmelsene i IFRS 7 nr. 43-44,  eller om det
bør presiseres.

Foretaksreg: NO 980 374 092 MVA



§ 4 Ikrafttredelse
§ 4 Ikrafttredelse må endre paragrafnummer til § 5.

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

U' J(Q UUØ
Per Hanstad

r
Harald Brandsås

adm.  Direktør fagdirektør

2


