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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE
Oslo, 23. mai 2018

Protokoll
fra møte i Regnskapsstandardstyret onsdag 2. mai 2018 kl. 09:00 – 12:00 hos DnR

(Oslo).
Til stede:

Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke. Jan Terje Kaaby, Kirsten
Jacobsen, Kjell Magne Baksaas, Odd Egil Kanestrøm, Reidar Jensen
og Signe Moen.

Forfall:

Anne-Cathrine Bernhoft og Oddbjørn Skaare

Dessuten møtte:

Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås (til kl: 10:45), Per Hanstad (kl:
10:00 – 10:45)

PROTOKOLL
Sak 1:

GAP-analyse

I forrige møte ble det diskuterte om RSS skal utarbeide en GAP-analyse. I etterkant av møtet ble
det sendt en innstilling til styret i NRS. I 16. april 2018 besluttet styret i NRS at det skal foretas en
slik analyse.
En GAP-analyse er noe Finansdepartementet ser positivt på og noe de potensielt vil kunne ha
nytte av i sitt videre arbeid. Forutsetningen for å starte arbeidet med GAP-analysen er derfor
tilstede.
Det er enighet i RSS om at det skal foretas en GAP-analyse, men det er ikke enighet om
analysens innhold og omfang. En GAP-analyse vil ha sammenheng med sak 2, og en
hensiktsmessig angrepsvinkel kan være å jobbe med GAP-analyse parallelt. Saken tas opp til ny
diskusjon i neste møte.

Sak 2:

Regnskapsstandardstyrets arbeid i påvente av endret regnskapslov – ny
NRS

Styret i NRS besluttet 16. april 2018 at det skal arbeides videre med ny norsk regnskapsstandard
for øvrige foretak, innenfor rammene av gjeldende regnskapslov. Flertallet i styret mener at man
skal ta utgangspunkt i versjonen fra 2014 og oppdatere denne med høringskommentarer, senere
endringer i SME-standarden og lovendringer. Det skal fortsatt legges vekt å redusere
innføringskostnadene.
Målsettingen er at RSS skal ha en oppdatert versjon klar i løpet av 2018.
RSS besluttet at det skal arbeides videre med høringsutkastet fra 2014. Før arbeidet starter må
RSS avklare angrepsvinkelen på overordnet nivå og hensiktsmessige forutsetninger og
avgrensninger for arbeidet.
Til neste møte ble det bestemt at Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas og Tonny
Stenheim lager et notat vedrørende de grunnleggende prinsippene og at Elisabet Ekberg
forbereder en gjennomgang av høringskommentarene knyttet til de grunnleggende
regnskapsprinsippene – der høringsutkastet er vurdert å være i strid med prinsippene.
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RSS har ikke tatt stilling til hvorvidt den nye gjennomarbeidede standarden skal sendes ut på
høring.

Sak 3:

Godkjenning av referat og protokoller

Godkjenning av protokoll og referat fra møtet den 23.05.2017 (utsatt fra møtet i januar 2018) og
fra møtet den 09.01.2018 ble utsatt til neste møte.

Sak 4:

Eventuelt

Det ble fastsatt møtetidspunkt frem mot sommeren, samt et møte i slutten av august 2018.
Protokoll ved Erik Avlesen-Østli
Godkjent av RSS 29. mai 2018

