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Artikkelen er forfattet av:

IASB har opp da tert sin  
ar beids plan for nye stan
dar der, og pro sjek ter har 
igjen blitt yt ter li ge re for
sin ket. Samtidig har IASB 
be gynt å ten ke på frem ti 
dige pro sjek ter og hva  
de skal pri ori te re når de 
sto re fel les pro sjek te ne 
med FASB er fer dig stilt.

I tillegg har EFRAG i mars 2012 gitt sin 
inn stil ling til EU på IFRS 10, 11 og 12. 
EFRAG støt ter inn fø rin gen av de nye 
stan dar de ne, men fore slår å ut set te ikraft-
tre del sen av de nye stan dar de ne til  
1. ja nu ar 2014.

IASBs ar beids plan
IASB opp da ter te ar beids pla nen for frem ti-
di ge nye stan dar der 23. mars 2012. I sin 
opp da te ring har de in klu dert sine sis te 
tentative be slut nin ger og for skjø vet noe  
på frem drifts pla nen. Det er ikke før s te 
gang IASB sky ver på frem drifts pla nen for 
de fire sto re pro sjek tene, men nå nær mer 
vi oss slut ten på kon ver te rings pro sjek tene 
og det er der for lov å håpe at yt ter li ge re 
for sin kel ser vil bli be gren set. Frem drifts-
pla nen er nå som føl ger1:

1 Kilde: www.iasb.org.
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Som frem drifts pla nen vi ser, nær mer IASB seg nå fer dig stil lel se av de sis te fire sto re kon-
ver ge rings pro sjek tene de har med FASB. De fles te pro sjek tene og del pro sjek te ne har vært 
ute på hø ring en ten én el ler to gan ger og vi må nå kun ne for ven te at IASB kla rer å slutt-
fø re pro sjek tene in nen ri me lig tid. Det gjen står selv føl ge lig en del ar beid og IASB er der-
for til ba ke hol den de med å in di ke re fer dig stil lel ses da to på en kelt av pro sjek tene.

IFRS 9
IFRS 9 knyt tet til klas si fi se ring og må ling (classification and measurement) av fi nan si el le 
in stru men ter ble gitt ut som en de lig stand ard i no vem ber 2009 (fi nan si el le ei en de ler). 
Stan dar den ble opp da tert med reg ler for klas si fi se ring og må ling av fi nan si el le for plik tel-
ser i ok to ber 2010. Som føl ge av at en kelte sel ska per har tidliganvendt el ler gjort om fat-
ten de for be re del ser knyt tet til im ple men te rin gen av IFRS 9, har det duk ket opp en kelte 
pro blem stil lin ger knyt tet til klas si fi se ring av en kelte ty per in stru men ter. IASB tar nå tak  
i dis se pro ble me ne, men me ner at prin sip pe ne i IFRS 9 er sun ne og so li de og at ut ford-
rin ge ne sel ska pe ne har møtt på, kan lø ses gjen nom klar gjø ring i stan dar dens vei led ning 

For må let med den ne spal ten er å gi lø pen de opp da te ring på ak tuelle og sent rale 
IFRS-sa ker. Det te vil kun ne være nye stan dar der og tolk nin ger, men også hø rings -
utkast, dis ku sjons no ta ter og re le van te ut ta lel ser gitt av re gu le ren de myn dig he ter, 
som for ek sem pel Fi nans de par te men tet, Finanstilsynet og and re stan dard set te re  
enn IASB/IFRIC, som for ek sem pel Norsk Regn skaps Stif tel se (NRS)
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(ap pli ca tion guidance). IASB har også 
ut satt ikraft tre del ses tids punk tet for IFRS 9 
til 1. ja nu ar 2015. Tidliganvendelse er 
fort satt til latt.

Ar bei det med pro sjek tet «impairment»  
som hånd te rer kre ditt ri si ko, har vært tid-
kre ven de og ut ford ren de. Fra det før s te 
hø rings ut kas tet fra fjer de kvar tal 2009 som 
la til grunn en ren for ven tet taps mo dell, og 
frem til i dag hvor en fore slår å klas si fi se re 
kre dittape ne i uli ke ka te go ri er – the three 
bucket approach – har vei en vært lang og til 
dels krong lete. Det er nå for ven tet at IASB 
kom mer med et nytt hø rings ut kast i lø pet 
av and re halv år 2012. For ven tet dato for 
fer dig stil lel se er fort satt usik ker.

IASB har tatt mål av seg å for enkle og gjø re 
regn skaps fø ring av sik ring mer til gjen ge lig 
gjen nom inn fø ring av en mo dell hvor en 
tar ut gangs punkt i sel ska pets egen sikrings-
strategi (risk man age ment) i vur de rin gen av 
hvor vidt sik rin gen skal re flek te res i regn ska-
pet el ler ikke. Det te er et am bi si øst pro sjekt, 
og hø rings ut kas tet som kom i de sem ber 
2010, fikk en rek ke kri tis ke tilbake mel din-
ger. IASB har som føl ge av det gjort en del 
end rin ger, men sam ti dig be slut tet at det 
ikke er be hov for et nytt hø rings ut kast.  
I ste det vil det bli pub li sert et «staff draft» 
som skal lig ge ute på IASBs hjemme side  
i 90 da ger. Hva det inne bæ rer at det te 
ut kas tet lig ger til gjen ge lig på hjem me si den, 
er uklart, men det er ikke una tur lig at de  
på den må ten kan bli gjort opp merk som på 
en kelte uklar he ter som raskt kan lø ses før 
en de lig stand ard fer dig stil les. I til legg gjen-
står mak ro sik ring. Den ne de len av sikrings-
prosjektet er ven tet å kom me som et hø rings -
ut kast i lø pet av and re halv år 2012.

Leie av ta ler
Ny regn skaps stan dard for leie av ta ler er 
nok en gang blitt skjø vet på. I feb ruar 
be gyn te IASB å ut re de mu li ge end rin ger  
i noen av sine tentative be slut nin ger  
knyt tet til pe rio di se ring av leie kost na der. 
Mo del len som fore lig ger i dag, inne bæ rer 
en frem tung kost nads fø ring hos leie ta ker, 
dvs. kost na de ne er stør re i star ten av leie-
pe ri oden enn mot slut ten. Den ne kon se-
kven sen er blitt kri ti sert av en rek ke hø rings-
in stan ser og IASB har gjen nom en rek ke 
outreach-ak ti vi te ter blitt gjort opp merk-
som på den ne ef fek ten. En ef fekt som 
man ge me ner er uhel dig og ikke re flek te rer 
de un der lig gen de øko no mis ke rea li te te ne  
i en kelte leie av ta ler. IASB ut re der nå al ter-
na ti ver for å pe rio di se re leie kost na de ne for 
å unn gå den ne frem tun ge kost nads fø rin-
gen. Al ter na ti ve ne de ut re der vil gi en mer 

kom pleks regn skaps fø ring og yt ter li ge re 
skjønns mes si ge vur de rin ger. IASB har 
imid ler tid ikke gått bort fra mål set tin gen 
om at alle leie av ta ler skal ba lan se fø res. 
Det te prin sip pet hol der de fort satt fast på.

Inn tekts fø ring
Inntektsføringsstandarden nær mer seg 
imid ler tid fer dig stil lel se med ras ke skritt. 
IASB og FASB vur de rer nå de 350 hø rings-
sva re ne de har mot tatt og for ven ter fer dig-
stil lel se av ny inntektsføringsstandard  
i lø pet av 2012/2013.

År lige for bed rings pro sjek ter
I til legg til dis se sto re pro sjek tene job ber 
IASB med mind re end rin ger gjen nom de 
år lige for bed rings pro sjek tene. Pro sjek tet 
som i ut gangs punk tet går fra 2010–12 har 
den sis te ti den blitt satt litt på vent, men 
er nå ven tet å bli sendt ut på hø ring i lø pet 
av and re kvar tal 2012. Det nes te for bed-
rings pro sjek tet (2011–13) er ven tet alle-
rede i tred je kvar tal. I dis se to for bed rings-
pro sjek tene lig ger det for slag om mind re 
klar gjø rin ger, så som de fi ni sjon av virk-
som het knyt tet til kjøp av in ves te rings -
eien dom mer, regn skaps fø ring av be tin get 
veder lag og skil le mel lom kort sik tig og 
lang sik tig gjeld ved re for hand lin ger.

Selv om mye ar beid gjen står, nær mer IASB 
seg nå slut ten på kon ver ge rings pro sjek tene 
med FASB og kan nå be gyn ne å kon sen-
tre re seg om nye pro sjek ter. I den for bin-
del se har IASB gjen nom ført en rek ke ak ti-
vi te ter for å fin ne ut hvil ke om rå der som 
har størst be hov for opp da te ring.

IASBs frem ti di ge agen da
IASB be nyt tet sine fem før s te år til å for-
bed re IFRS til im ple men te rin gen i Eu ro pa 
og and re ste der. De nes te fem åre ne gikk 
med til kon ver ge rings pro sjek ter med FASB. 
Beg ge dis se to hen del se ne har gitt en ve sent-
lig kva li tets hev ning av IFRS, men det har 
også be slag lagt det al ler mes te av ISABs 
res sur ser. Hans Hoogervorst, sty re for mann  
i IASB, ut tal te i mars 2012: «For the first 
time in the his tory of the IASB, we will have a 
relatively clean slate.» Det inne bæ rer at IASB 
nå har an led ning til å ta fatt på and re om rå-
der som har blitt neg li sjert de sis te ti åre ne. 
Pro sjek ter som ab so lutt bur de ha kom met  
i en tid li ge re fase. Vi ten ker da i før s te rek ke 
på fer dig stil lel se av ram me ver ket. Det er vårt 
håp at IASB nå skal fin ne tid til å job be 
vi de re med ram me ver ket, slik at vi kan ha  
et godt fun da ment for frem ti dig standard-
setting og tolk ning av regn skaps mes si ge 
pro blem stil lin ger i en prin sipp ba sert regn-
skapsverden. Gjen nom IASBs om fat ten de 

ak ti vi te ter for å få inn spill til hva de bør 
pri ori te re i frem ti den, har det vært nær mest 
en uni son til ba ke mel ding at ram me ver ket 
må pri ori te res. Hel dig vis ser det ut til at 
IASB tar det te til et ter ret ning4.

Det ser også ut til at IASB kom mer til å 
gjø re noe med no te kra ve ne i IFRS. Til ba ke-
mel din ge ne til IASB har i en år rek ke vært at 
no te kra ve ne er for om fat ten de. Det er imid-
ler tid ikke bare kra vene in nen IFRS som har 
gjort at no te kra ve ne har blitt så om fat ten de, 
også sel ska pe nes ut vik ling har bi dratt til 
det te. Sel ska pe ne har med åre ne blitt mer 
kom plek se og det kre ver også mer om fat-
ten de no te opp lys nin ger for at in ves to rer og 
lå ne gi ve re skal kun ne for stå virk som he ten. 
Det er imid ler tid etter vår opp fat ning nå en 
fare for at de om fat ten de noteopplysnings-
kravene gjør det van ske li ge re å se hva som 
re elt sett er ri si ko- og avkastningspotensial  
i virk som he te ne. Det er der for gle de lig å se 
at også IASB ser be ho vet for å se nær me re  
på de om fat ten de no te kra ve ne.

Det er også be tryg gen de å høre at IASB nå 
ser ut til å høre på regnskapsprodusentenes 
øns ke om ro li ge re pe rio der i ut vik lin gen 
av regn skaps stan dar der. De sis te ti åre ne 
har vært pre get av om fat ten de end rin ger 
og det er en stor ut ford ring for pro du sen-
ter å hånd te re den kon ti nuer lige strøm-
men av end rin ger i re gel ver ket. Det er også 
utvil somt slik at det er en stor ut ford ring 
for bru kerne å for stå de sta di ge end rin ge ne 
i regn skaps prin sip per.

Til slutt skal det bli spen nen de å se hva 
IASB gjør med «other comprehensive 
income (OCI)». I dag hav ner en rek ke 
ver di end rin ger i OCI uten at OCI er de fi-
nert. Det te er et pro blem og det blir ikke 
mind re av at en kelte av pos te ne skal re sir-
ku le res over re sul ta tet ved rea li sa sjon, 
mens and re ikke skal det.

EFRAGs støt te til IFRS 10, IFRS 11 
og IFRS 12
Til slutt vil vi nev ne at EFRAG har støt tet 
inn fø rin gen av IFRS 10–12 i EU, men 
fore slår at ikraft tre del ses tids punk tet blir 
ut satt fra 1. ja nu ar 2013 til 1. ja nu ar 2014. 
Be grun nel sen for at de fore slår en ut set tel se 
er tilbake mel din ger de har fått fra regn-
skaps pro du sen ter om at de tren ger mer tid 
til å im ple men te re stan dar de ne på en til-
freds stil len de måte. For en kelte sel ska per 
med fø rer IFRS 10 og 11 om fat ten de end-
rin ger, både vur de rings mes sig og for inn-
hen ting av in for ma sjon for å kun ne hånd-
te re over gan gen til nye reg ler.

4 Ref. Hans Hoogervorst tale i Mexico den 7. mars 2012.


