NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE
Oslo, 12. september 2018

Protokoll
fra møte i Regnskapsstandardstyret fredag 31. august 2018 kl. 09:00 – 12:15 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

PROTOKOLL
Sak 1:

Innstilling til Stiftelsesstyret

I møte 26. juni 2018 ble det besluttet at det skal avgis en flertallsinnstilling og en
mindretallsinnstilling til Stiftelsesstyret. Til behandling var utkast til de to innstillingene. RSS
diskuterte innstillingene og enkelte endringer ble besluttet.
Sak 2:

GAP-analyse

RSS gjennomgikk og diskuterte GAP-analysen for kapittel 2 og 10, 3, 4, 5, 6, 13, 20 og 26. I
forkant av gjennomgangen ble de overordnede synspunktene til analysen diskutert. RSS
besluttet forrige gang at det skal utarbeides et brev/notat til Finansdepartementet som
oppsummerer de viktigste forholdene / endringene per kapittel. Den detaljerte oversikten per
kapittel skal følge som vedlegg. GAP-analysen skal fokuseres på det RSS oppfatter som
reelle avvik mellom gjeldende regulering og NRS SMEs.
Sak 3:

Valg av medlemmer til fagutvalgene

RSS foretok valg av medlemmer til fagutvalg små foretak og fagutvalg ideelle
organisasjoner. I møtet ble det foreslått ett navn som mulig erstatter for regnskapsprodusentsiden i fagutvalg små foretak. Sekretær tar kontakt med vedkommende.
Når det gjelder fagutvalg ideelle organisasjoner er det ikke foreslått en erstatter for personen
som går ut av utvalget. RSS bestemte at fagutvalget fortsetter på 7 medlemmer. Vedtektene
sier at fagutvalget skal ha mellom 5 og 8 medlemmer.
Valg av medlemmer til FU Pensjon behandles senere.
Sak 4:

Godkjenning av referat og protokoller

RSS hadde ingen kommentarer til oppdatert referat og protokoll fra møtet den 29.05.2018.
Vedrørende protokoll og referat fra møtet den 26.06.2018 hadde RSS enkelte mindre
kommentarer. Referat og protokoll ble godkjent med disse endringene.
Sak 5:
•

Eventuelt

Begrenset regnskapsplikt – NO 5:

Jan Terje orienterte om utkast til Næringsoppgave 5. Denne skal benyttes av alle som har
valgt å utarbeide årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt, samt alle
ikke-regnskapspliktige ANS.
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Møter høsten 2018

Protokoll av Erik Avlesen-Østli
Godkjent av RSS

