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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FORENKLET ANVENDELSE AV
INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt høring fra Finansdepartementet om forslag til
forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

I motsetning til Norsk RegnskapsStiftelse var LO skeptisk til overgangsbestemmelsen da den
ble innført i 2005. LO mente den ville medføre dårlig regnskapsinformasjon og uregulerte
områder i regnskapsretten. LO er derfor enig med Norsk Regnskapsstiftelse som nå sier at
"overgangsordningen ikke gir tilstrekkelig retningslinjer for noteinformasjon, som :ikke er
tilpasset vurderingsreglene etter IFRS". LO støtter derfor forslagene i forskriften som
innebærer en innskjerping for å avhjelpe dette.

LO vil imidlertid ikke støtte forslaget om å utvide adgangen til bruk av forenklede
regnskapsstandarder (§ 1. Virkeområde). Slik forslaget er utformet innebærer det at omtrent
alle som bruker internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) vil omfattes av forenklingsreglene.
Det betyr at det bare er konsernregnskapet i de børsnoterte selskapene som vil bruke IFRS
fullt ut, mens alle andre vil kunne bruke forenklingsreglene både i konsernregnskap og
selskapsregnskap. På denne måten er vurderingsreglene fra IFRS med utstrakt bruk av
markedsverdi en mulighet for alle som ønsker det, men med noteopplysningskrav i henhold
til regnskapsloven, som har andre vurderingsregler. LO er av den oppfatning at en slik
utvidelse først må vurderes når det foreligger et fullt regelsett for noteopplysningskrav for
forenklet IFRS. Dette argumentet styrkes av erfaringen til Norsk RegnskapsStiftelse som er
nevnt foran.
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