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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE
Oslo, 19. juni 2018

Protokoll
fra møte i Regnskapsstandardstyret onsdag 29. mai 2018 kl. 09:00 – 15:00 hos DnR

(Oslo).
Til stede:

Elisabet Ekberg, Anne-Cathrine Bernhoft (fra kl. 09:40), Hans Robert
Schwencke. Jan Terje Kaaby, Kjell Magne Baksaas, Reidar Jensen og
Signe Moen (fra kl. 09:30 – 12:50).

Forfall:

Kirsten Jacobsen, Odd Egil Kanestrøm og Oddbjørn Skaare

Dessuten møtte:

Jan Aastveit (observatør Finanstilsynet), Trine Salvesen (vikar for
Kirsten Jacobsen), Erik Avlesen-Østli og Harald Brandsås (til kl. 11:15)

PROTOKOLL
Sak 1:

Ny NRS

Representanter fra Deloitte, EY og PwC har sendt brev til styret i NRS angående beslutningen
om å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard. Det anmodes om fornyet behandling i
Stiftelsesstyret. RSS gjennomgikk og diskuterte innholdet i brevet.
Møtet ble så gjennomført som planlagt, men deretter avventes Stiftelsesstyrets beslutning 7. juni
2018.
Notat vedrørende forholdet mellom grunnleggende regnskapsprinsipper og kapittel 2 i ny NRS
RSS konkluderte tentativt på at løsningen som ble valgt i høringsutkastet fra 2014 beholdes, men
at det må foretas en gjennomgang av struktur og systematikken i kapittel 2. Regulering skal ikke
skje fotnoter. Dersom det er noe som skal reguleres må dette inn som egne N-punkter.
Notat med høringskommentarer knyttet til grunnleggende regnskapsprinsipper
RSS diskuterte høringskommentarer knyttet til de grunnleggende prinsippene og de vurderinger
som er foretatt i den forbindelse. Høringskommentarene viser at det er relativt få konflikter
mellom de grunnleggende regnskapsprinsippene og IFRS for SMEs.
RSS diskuterte også de oppdaterte versjonene av kapittel 13 og 17.

Sak 2:

GAP-analysens innhold og omfang

GAP-analysen skal inneholde gjeldende god regnskapsskikk, det som følger av lovforslaget,
herunder gjeldende IFRS for SMEs, med de begrensninger som følger av lovforslaget. I første
omgang skal det utarbeides en slik GAP-analyse til Finansdepartementet. Presumtivt jobber RSS
videre med HU 2014 (se sak 1), slik at det skal utarbeides en ny GAP-analyse for denne delen på
et senere tidspunkt.
RSS besluttet at tabellen skal utarbeides først, og at det foretas en fornyet vurdering av om man
skal utarbeidet eksempelregnskap senere (illustrerende eksempler).
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Sak 3:

Høring – EU-kommisjonen

Det ble kort orientert om høringen, samt at det ble vist hvordan spørreskjemaet ser ut. RSS
mener at dette er en viktig høring, med mange prinsipielle og viktige spørsmål. RSS skal derfor gi
høringskommentarer, sammen med FO IFRS.

Sak 4:

Godkjenning av referat og protokoller

Det besluttet endringer i referat fra 9. januar 2018, samt protokoll og referat fra møtet 2. mai
2018. Protokoller og referater fra møtene den 23.05.2017, 09.01.2018 og 02.05.2018 ble deretter
godkjent.

Sak 5:

Eventuelt

I forbindelse med sak 1 ble standarden om begrenset regnskapsplikt diskutert. Å utarbeide en
regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt er en prioritert oppgave for RSS, men RSS
venter fremdeles på ny eller oppdatert Næringsoppgave 1.
Protokoll av Erik Avlesen-Østli
Godkjent av RSS 31.08.2018

