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NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE
Oslo, 06. august 2018

Protokoll
fra møte i Regnskapsstandardstyret tirsdag 26. juni 2018 kl. 09:00 – 11:45 hos DnR (Oslo).
Til stede:

Elisabet Ekberg, Hans Robert Schwencke, Jan Terje Kaaby, Kjell Magne
Baksaas, Knut Aker, Reidar Jensen og Signe Moen.

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. 09:45)

PROTOKOLL
Sak 1:

Sak fra Stiftelsesstyret – ny NRS

På bakgrunn av et brev til Stiftelsesstyret, ble det i styremøte 7. juni 2018 bestemt at saken om å
gjenoppta arbeidet med den norske regnskapsstandarden for øvrige foretak skal sendes tilbake til
RSS for behandling. RSS skal foreta en ny behandling av saken og gi sin innstilling til Stiftelsesstyret.
Det ble besluttet at det skal skrives en flertallsinnstilling og en mindretallsinnstilling til Stiftelsesstyret.
Flertallet mener at det skal arbeides videre med høringsutkastet fra 2014 innenfor rammen av
gjeldende regnskapslov. Mindretallet er uenig.
Sak 2:

GAP-analysen

RSS skal utarbeide en GAP-analyse til Finansdepartementet og diskuterte hvordan analysen skal
foretas. For å synliggjøre hovedforskjellene besluttet RSS at det skal utarbeides en overordnet
kommentar til hvert kapittel. Dette kommer i tillegg til en detaljert oversikt på linje med utkast til GAPanalyse til kapittel 13.
Sak 3:

Høring – EU-kommisjonen

RSS gjennomgikk presentasjonen som tar for seg del I og II av høringen. RSS støtter FO IFRS sin
vurdering om å ikke besvare del I. Når det gjelder del II mener RSS at de ikke har tilstrekkelig
kjennskap til regelverket og de praktiske implikasjonene til å kunne mene noe om de fleste
spørsmålene. RSS ble enige om å besvare spørsmål 14, 15, 17 og 18.
Sak 4:

Godkjenning av referat og protokoller

Protokoll fra møtet den 23.05.2017 ble godkjent. RSS hadde enkelte kommentarer til referat og
protokoll fra møtet den 29.05.2018. Nye versjoner skal sendes til RSS for godkjenning.
Sak 5:

Eventuelt

Regnskapsregisteret har utviklet en ny skjematjeneste for små foretak som skal benyttes ved
innsending av årsregnskap (RR-0002). Vurderingen er at det er behov for å ta opp enkelte forhold ved
utformingen av skjemaet med Regnskapsregisteret. RSS kan være riktig avsender av en henvendelse
til Regnskapsregisteret.
Protokoll av Erik Avlesen-Østli
Godkjent av RSS 31.08.2018

