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IFRS for SMEs:

Bed re enn sitt ryk te
Fi nans de par te men tet har ut satt be hand lin gen om im ple men te ring av IFRS for SMEs  
i Nor ge på ube stemt tid. Fle re av for ut set nin ge ne som er lagt til grunn for den ne  
ut set tel sen, er imid ler tid dis ku tab le.

Artikkelen er 
forfattet av:
Mas ter i regn skap og re vi sjon
Mar tin Kravik Sol heim
KPMG
Han er se ni or re vi sor til knyt tet 
DPP Accounting & Re port ing. 
Syns punk ter og kon klu sjo ner som 
frem kom mer i den ne ar tik ke len er 
for fat te rens egne

I den ne ar tik ke len øns ker jeg å gjen nom gå 
de mest sent rale av dis se. Ar tik ke len byg-
ger på un der sø kel ser som min kol le ga 
Eli sa beth Drag seth og jeg har gjort i for-
bin del se med vår mas ter opp ga ve i Regn-
skap og Re vi sjon ved Han dels høy sko len 
BI. Etter vår gjen nom gang av IFRS for 
SMEs mot norsk god regn skaps skikk for 
øv rige fore tak (GRS) frem kom det at mot-
set nin ge ne mel lom de to stan dar de ne ikke 
er så sto re som man først kun ne anta.

Jeg vil sær lig trek ke frem ana ly sen av 
om fan get av notekrav i de to regnskapssprå-
kene. Fle re sent rale fag per so ner1 i regn-
skapsmiljøet har i uli ke ar tik ler i Re vi sjon 
og Regn skap (R&R) i fle re år hev det at 
IFRS for SMEs har ve sent lig fle re notekrav 
enn det som føl ger av GRS for øv rige fore-
tak. Gjen nom vårt ar beid har vi imid ler tid 
av dek ket at det te ikke er til fel let og at GRS 
kvan ti ta tivt sett inne hol der langt fle re note-
krav enn IFRS for SMEs, hele 25,8 % (!). 
Det er også verdt å nev ne at mens alle no te-
kra ve ne i IFRS for SMEs er sam let i én 
stand ard, er no te kra ve ne i GRS for delt 
mel lom regn skaps lo ven, en de li ge NRS’er, 
fore lø pi ge NRS’er og vei led nin ger.

Regnskapsspråk An tall notekrav

GRS 405 stk.

IFRS for SMEs 322 stk.

For skjell 83 stk. (25,8 %)

1 F.eks: Kvifte R&R: 2010:3. 
Schwencke R&R  2009:8.

Det er imid ler tid kre ven de å tel le no te kra-
ve ne i to uli ke stan dar der med for skjel lig 
opp byg ning, og man vil ikke nød ven dig vis 
kom me frem til ak ku rat de sam me tal le ne 
som frem stilt her. For å gjø re tel lin gen mest 
mu lig sam men lign bar har det kvan ti ta ti ve 
inn hol det i hvert notekrav i IFRS for SMEs 
og GRS blitt vur dert mot hver andre og 
sam men lig net. Det er her vik tig å nev ne at 
det ikke ble fore tatt en til sva rende vur de-
ring av det kva li ta ti ve inn hol det, men min 
på stand er at den ve sent li ge kvan ti ta ti ve for-
skjel len er for stor til at man fort satt kan 
anta at no te kra ve ne i IFRS for SMEs er mer 
kre ven de enn kra vene i GRS. Tid li ge re 
ar tik kel for fat te re har pekt ut de om fat ten de 
no te kra ve ne i IFRS for SMEs som den 
stør ste hind rin gen for å få ak sept for stan-
dar den i det nor ske regnskapsmiljøet.

For de ler
Det er en rek ke for de ler ved å gå over til et 
IFRS-ba sert ram me verk som IFRS for 
SMEs. Blant an net knyt ter det seg ve sent-
li ge kost na der til å opp rett hol de kunn skap 
om fle re regnskapsspråk for re vi sjons bran-
sjen, ut dan nings in sti tu sjo ner, samt for 
bru kerne, ek sem pel vis fi nans in sti tu sjo ner 
og offent lige myn dig he ter og pro du sen-
te ne av regn skap. En over gang til en ren 
IFRS-ba sert platt form inne bæ rer også en 
ve sent lig har mo ni se ring med sto re de ler av 
det euro peis ke mar ke det og de syn er gi -
effek te ne som føl ger med det te. Det vil le 
også vært en be ty de lig let tel se for res surs-
situa sjo nen til Norsk Regn skaps Stif tel se 
(NRS), hvor fle re stan dar der bæ rer ty de lig 
preg av å ha et oppdateringsbehov. Det er 
her vik tig å un der stre ke at man i et post-
IFRS-ba sert re gi me i Nor ge, vil ha et stort 
be hov for vei led nin ger, kur sing og lig-
nen de. I en slik pro sess had de det vært 
na tur lig at NRS tok en sent ral rol le.

En en si dig hold ning
Man ge av inn spil le ne til en inn fø ring av 
IFRS for SMEs som ble frem lagt i de inn-
send te bre ve ne til Fi nans de par te men tet 
har etter min me ning vært noe en si di ge.  

I ut gangs punk tet er det po si tivt at Fi nans-
de par te men tet tar til seg bud skap fra de 
uli ke hø rings in stan se ne, men i det te til fel-
let vir ker det som IFRS for SMEs til hen-
ge re ikke har en ga sjert seg til strek ke lig og 
at man ge kan skje har latt seg over be vi se av 
skep ti ker ne i for kant av pro ses sen. I til legg 
har folk ge ne relt en ibo en de mot stand mot 
end rin ger i hver da gen.

I svar bre vet fra Fi nans de par te men tet 
da tert 5.5.2011 til NRS skri ves det for 
ek sem pel «… EFRAG2 i sitt svar pek te på 
fle re om rå der hvor det sy nes å fore lig ge 
mot strid mel lom be stem mel ser i regn-
skapsdirektivene og IFRS for SME». Det 
er her vik tig å mer ke seg at regnskapsdi-
rektivene vil bli end ret på fle re punk ter, 
blant an net eks tra or di næ re pos ter for ven-
tes å gjen nom gå end rin ger in nen året er 
omme. Fra et av våre in ter vju er med Paul 
Pacter (for mann i den glo ba le im ple men-
te rings grup pen for IFRS for SMEs) var 
hans til svar til det te at EFRAG kun fant 
seks mot stri den de be stem mel ser, hvor av to 
var å anse som ve sent li ge.

2 European Financial Reporting Advisory Group.

Regnskapsdirektivene kre ver at fore-
tak som ikke kan es ti me re amor ti se-
ring av good will, må av skri ve det te 
over fem år. IFRS for SMEs kre ver en 
av skriv nings plan på ti år. En prak tisk 
til nær ming er at de fles te sel ska per vil 
kun ne es ti me re det te og slik opp fyl le 
kra vene til beg ge stan dar der. Det er 
også vik tig å leg ge til at EU har god-
kjent full IFRS hvor man ikke kre ver 
good will-av skriv ning, noe som yt ter-
lige re un der stre ker at det te ikke er en 
uover kom me lig for skjell.

1) For skjell  
i amor ti se ring 
av good will
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Fi nans de par te men tet gjen gir i sam me brev 
at «HSF3 an fø rer i bre vet at en over gang til 
IFRS for SMEs i Nor ge vil kun ne med fø re 
et be ty de lig mer arbeid og sto re kost nads-
øk nin ger for virk som he te ne det vil gjel de.» 
Etter min me ning er det be ret ti get å hev de 
at man ved en over gang til IFRS for SMEs 
vil ha ikke-ube ty de li ge en gangs kost na der, 
men at man ikke uten vi de re kan kon klu-
de re med at det te vil gi et ved va ren de 
høye re kost nads ni vå. Det er fle re ting som 
må tas hen syn til ved en slik vur de ring, og 
jeg øns ker her å gjen nom gå noen sent rale 
punk ter.

Undue cost or effort
I lik het med full IFRS skil ler IFRS for 
SMEs seg fra GRS ved at det er stør re 
inn slag av vir ke lig ver di vur de rin ger i stan-
dar den. IASB har imid ler tid fore tatt en 
ve sent lig for enk ling fra full IFRS ved å 
åpne opp for et «undue cost or effort»-
unn tak. Det er imid ler tid vik tig ikke å 
for veks le «undue cost or effort»-unn ta ket i 
SME-stan dar den med be gre pet «impracti-
cable» som man kjen ner fra full IFRS. 
Impracticable er de fi nert i IAS 8 pkt. 5 
som: «Applying a requirement is impractica-
ble when the entity cannot apply it after 
making eve ry rea son able effort to do so».

3 Nå Virke.

«Undue cost or effort»-unn ta ket inne bæ rer 
at et sel skap kan vel ge å bru ke his to risk kost 
der som det blir for dyrt el ler res surs kre-
ven de å fast set te vir ke lig ver di. Det te inne-
bæ rer en ve sent lig for enk ling sam men lig net 
med full IFRS. Iføl ge Pacter er hen sy net til 
brukernytten vik tig i den ne vur de rin gen, 
men at det vil være opp til sel ska pet og dets 
re vi sor å vur de re hvor dan man skal vekt-
leg ge de uli ke for hol de ne ut fra et pro fe sjo-
nelt skjønn. I noen til fel ler bru kes «undue 
cost or effort» i sam men heng med 
«impracticable», noe som har vært en kil de 
til for vir ring i for bin del se med hvor dan 
man skal for stå be gre pet. Iføl ge Pacter skal 
det te for stås som om «undue cost or effort» 
had de vært brukt ale ne.

En fritt stå en de stand ard
IFRS for SMEs er la get med ut gangs punkt 
i full IFRS. I hø rings ut kas tet til IFRS for 
SMEs var det 23 kryss re fe ran ser til full 
IFRS, men de ble se ne re fjer net etter at 
over 60 pro sent av kom men tar bre ve ne var 
nega tive til kryss re fe ran se ne. På bak grunn 
av det te an be fal te ar beids grup pen til IASB 
at IFRS for SMEs skul le være en fritt stå-
en de stand ard uav hen gig av full IFRS. 
For de len med det te er at man skal kun ne 
tol ke IFRS for SMEs uten å være av hen gig 
av å be hers ke full IFRS. Et av de for hol-
de ne som gjør full IFRS kre ven de å føl ge, 

er at stan dar den opp da te res lø pen de. For å 
ska pe en for ut sig bar platt form har IASB 
der for be stemt at IFRS for SMEs skal 
opp da te res før s te gang ba sert på er fa rin ger 
etter å ha vært brukt av en bred grup pe 
fore tak i to år, og der etter om trent hvert 
tred je år. Den før s te oppdateringsrunden 
ble igang satt and re kvar tal 2012 og ven tes 
å være full ført en gang i 2015.

Un der in ter vju ene kom det frem at det er 
del te me nin ger om IFRS for SMEs fak tisk 
er et «stand alone»-do ku ment i prak sis, og 
at en bru ker bur de ha god kjenn skap til 
full IFRS for å kun ne be nyt te seg av stan-
dar den. Syns punk te ne som frem kom var 
at det er na tur lig å anta at pro du sen ter, 
bru ke re og re vi so rer på vir kes av kunn ska-
pen de har fra før. Det te vil være på 
sam me måte som at for tolk nin gen av GRS 
i dag på vir kes av kunn skap om full IFRS. 
Den ne inn si gel sen har mye for seg, men 
det te vil ho ved sa ke lig gjel de for de sel ska-
pe ne som har svært kom pli ser te trans ak-
sjo ner. Min på stand er at det te vil være 
upro ble ma tisk for de fles te øv rige fore tak, 
og at det i prak sis vil frem stå som en ren-
dyr ket «stand alone»-stand ard.

En tvun gen ut vik ling
Gjen nom inn fø rin gen av full IFRS for 
børs no ter te fore tak i 2005 ble Nor ge i 
rea li te ten «tvun get» inn i et in ter na sjo nalt 
regnskapsregime. Man ge har de sis te åre ne 
pekt på at ut vik lin gen av GRS har vært 
pro ble ma tisk. Det å har mo ni se re (fjer ne 
ube grun ne de av vik mot IFRS/ IFRS for 
SMEs og gjen nom fø re øns ke li ge og for-
svar li ge for enk lin ger) et re sul tat ori en tert 
GRS med et ba lan se ori en tert IFRS, sam ti-
dig som man skal be hol de de grunn leg-
gen de regn skaps prin sip pe ne, er unek te lig 
en ut ford ring. På bak grunn av det te er det 
nær lig gen de å hev de at en slik stra te gi kan 

Regnskapsdirektivene kre ver at det opp-
ly ses om eks tra or di næ re pos ter, i mot set-
ning til IFRS for SMEs hvor det te er 
for budt. I IFRS for SMEs er det der imot 
et krav om å opp ly se om alle ve sent li ge 

inn tekts- el ler kost nads pos ter (pa ra graf 
5.9). Fra en regn skaps bru kers stå sted vil 
ikke det te ha noen prak tisk be tyd ning, 
sam ti dig som de to regn ska pe ne vil være 
sam stem te.

2) Eks tra or di næ re pos ter



46 NR. 6 > 2012

Regn skap

være van ske lig å fast hol de i leng den, og at 
det er en gren se for hvor langt man kan 
har mo ni se re GRS mot IFRS.

Det gir li ten me ning i å de bat te re om 
noen av regnskapsspråkene hver for seg 
kan sies å være noe bed re el ler dår li ge re 
enn det and re. Så len ge det pr. dags dato 
ikke er etab lert må le kri te ri er det er mu lig å 
enes om, kan man ikke uten vi de re si at et 
regn skap av lagt etter SME-stan dar den 
nød ven dig vis vil gi et bed re bil de av en 
virk som het enn et regn skap av lagt etter 
GRS.

Er fa rin ger fra ut lan det
Stor bri tan nia sto over for en lig nen de situa-
sjon som Nor ge gjør i dag. Bri te nes na sjo-
nale regn skaps stan dar der sto un der hardt 
press for å hol de tritt med den in ter na sjo-
na le ut vik lin gen, og den bri ti ske regn-
skapsstandardsetteren (4ASB) kom der for 
til den kon klu sjo nen at det te ikke var en 
hold bar løs ning med tan ke på sine be gren-
se de regnskapsressurser(!). I Dan mark har 
stan dard set ter ne for regn skap til nær met 
gått til det skritt å si at alle gam le dan ske 
regn skaps stan dar der skal opp he ves. Slik 
jeg ser det, sier det te mye om hva slags 
ut ford rin ger NRS nå står over for. Jeg stil-
ler meg der for kri tisk til at Fi nans de par te-
men tet leg ger opp til en «ven te og se»-
hold ning i for hold til lan de ne rundt oss. 
Spe sielt med tan ke på at bri te ne med sin 
regnskapstradisjon ikke had de til strek ke lige 
res sur ser til å ut vik le sine na sjo nale stan-
dar der på en til freds stil len de måte. Den ne 
stra te gi en har alle rede blitt prøvd ut i både 
Dan mark og Stor bri tan nia, og jeg me ner 
det der for er vik ti ge re å se på dis se erfa-
ringene frem for å ven te og se på hvor 
man ge av våre na bo land som im ple men te-
rer IFRS for SMEs. Det er også et 
mo ment om at en lov end rings pro sess vil ta 
tid. Fi nans de par te men tet bur de der for ha 
star tet ar bei det alle rede nå ved for ek sem-
pel å sen de en NOU på hø ring. Slik 
kun ne Fi nans de par te men tet på et se ne re 
tids punkt ha et grunn lag for å fat te et 
for nuf tig ved tak. Til sam men lig ning had de 
man i Stor bri tan nia en bred hø rings run de 
med en grun dig eva lue ring av det gam le 
regn skaps sy ste met. ASB ar ran ger te også 
round-tab les for å få til åpne og gode dis-
ku sjo ner.

Pro ble ma tisk vir ke lig het
Uan sett hvil ke kva li te ter man til leg ger 
IFRS for SMEs, er det like vel et fak tum at 
Fi nans de par te men tet fore lø pig har sagt 
nei. IFRS for SMEs vil der for ikke bli en 

4 Accounting Standards Board.

del av det nor ske regnskapsregimet i den 
nær mes te frem ti den. Jeg me ner imid ler tid 
at da gens ut vik ling av GRS ikke er en god 
løs ning på sikt. I dag har man full IFRS, 
en (ut da tert) for enk let IFRS, GRS for 
øv rige, GRS for små og GRS for ide el le.  
I til legg har man et sett av en de li ge og 
fore lø pi ge regn skaps stan dar der, hvor noen 
er mer el ler mind re til pas set IFRS, and re 
ikke ajour før te, og i til legg den noe ukla re 
sta tu sen til de så kal te fore lø pi ge regn skaps-
stan dar de ne. Der som også IFRS for SMEs 
had de blitt ved tatt (uten sam ti dig å fjer ne 
GRS-stan dar de ne) had de det nor ske regn-
skapsregimet sett slik ut:

For enk lin ger
I opp ga ven gjor de vi oss opp en del tan ker 
om hvor dan man igjen kun ne få et hel het-
lig sys tem ved over gan gen til IFRS for 
SMEs. I EU har man for ek sem pel inn ført 
for enk lede reg ler for så kal te «mik ro fore-
tak» (se fak ta boks):

Gren ser for mik ro fore tak fra EU (to av tre):

Mind re enn € 500 000 i om set ning

€ 250 000 i ba lan se sum

10 an sat te

I Sta tis tisk sen tral by rås sta tis tikk over 
be drif ter etter næ ring og an sat te grup per 
pr. 1. ok to ber 2008 frem går det at det i alt 
er 481 819 be drif ter i Nor ge. Av dis se har 
431 687, alt så nes ten 90 pro sent, fær re 
enn ti an sat te5. Der som man for ek sem pel 

5 Ot.prp. nr. 94 (2008-2009).

lot dis se sel ska pe ne få mu lig he ten til å 
av leg ge regn skap etter skat te regn skap med 
realisasjonsprinsipp, kun ne man vir ke lig 
be gyn ne å snak ke om re el le be spa rel ser for 
norsk næ rings liv og en ve sent lig for enk ling 
av hver da gen til ny star te de og små fore tak. 
En vik tig pre si se ring her, er at et skat te-
regn skap ikke er et op ti malt sty rings verk-
tøy og vil hel ler ikke all tid gi til strek ke lig 
med in for ma sjon til sær li ge bru ker grup per. 
De mik ro fore tak som fal ler inn un der sli ke 
ka te go ri er, vil for ek sem pel kun ne be nyt te 
reg lene for små fore tak.

Et nytt hel het lig IFRS-ba sert regnskapsre-
gime kun ne ten kes å være langs de lin je ne 
som skis se res i opp set tet un der (I til legg vil 
det fin nes en rek ke for skrif ter som sel ska-
per vil måt te for hol de seg til, finanstilsynet 
la ger blant an net en rek ke uli ke regn skaps-
for skrif ter for fi nans in sti tu sjo ner). Her vil 
hver en kelt selskapsklasse kun ne be nyt te 
seg av sine for enk lings reg ler, sam ti dig som 
de kan be nyt te seg av alle re gel sett i ta bel-
len der som man skul le øns ke det te. Et 
børs no tert fore tak vil i et slikt sys tem være 
låst til full IFRS. Et sel skap som fal ler 
un der reg lene for små fore tak, vil kun ne 
vel ge om de vil bru ke en for enk let IFRS 
for SMEs, IFRS for SMEs el ler full IFRS 
(men ikke skat te regn skap med realisasjons-
prinsipp, da det te er en la ve re selskaps-
klasse).

FLE RE FOR DE LER: Ut i ifra et ut vi det og 
lang sik tig kost nad-/nyt te-per spek tiv me ner 
ar tik kel for fat te ren at det er fle re for de ler enn 
ulem per ved å im ple men te re IFRS for SMEs 
i Nor ge.
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PRØV TRIPLETEX
enkelt og fleksibelt, for PC og Mac

Tripletex er et webbasert 
og komplett økonomisystem. 

I rollen som regnskapsfører kan du bruke Tripletex
gratis med muligheter for provisjon gjennom vår
unike forhandleravtale. 

>  webbasert » tilgjengelig overalt
>  styr brukernes rettigheter » bevar kontrollen 
>  fleksibelt » sett sammen moduler etter behov 
>  10 år i 2012 » norskutviklet   

Vi har nå over 8000 brukere.
Tripletex er integrert mot Nets og Altinn.

Våre moduler:

Prosjekt- og timeføring

Regnskap

Faktura

Lønn- og reiseregning

Revisor med klienter innen regnskapsføring?

Se demonstrasjonsfilm på vår hjemmeside www.tripletex.no

Selskapsklasser Regn skaps sy stem6

Børs no ter te fore tak Full IFRS

Dat ter sel skap av 
børs no ter te

IFRS for SMEs

Øv rige fore tak IFRS for SMEs

Små fore tak IFRS for SMEs med 
for enk lin ger

Mik ro fore tak Skat te regn skap med 
realisasjonsprinsipp

Vei en vi de re
Det mest gjen nom gri pen de ar gu men tet 
som har blitt frem he vet av regnskapsprofe-
sjonen mot IFRS for SMEs, er iføl ge våre 
un der sø kel ser kostnadsargumentet (i den 
grad det te i det hele tatt er gyl dig). Slik 
man har opp fat tet det, blir det te ofte en si-
dig truk ket frem, uten at man har satt seg 
inn i hva slags be spa rel ser man kan få. Jeg 
me ner der for at det er vik tig å løf te blik ket 
og se på om IFRS for SMEs vil være et 
gode el ler en byr de ut ifra et ut vi det og 
lang sik tig kost nad-/nyt te-per spek tiv.

6 Tabellen har tatt utgangspunkt i artikkel fra Revisjon og 
Regnskap (Schwencke, 2009).

Ut i fra en slik vur de ring me ner jeg det er 
fle re for de ler enn ulem per ved å im ple-
men te re IFRS for SMEs i Nor ge. Der imot 
er et av de vik tig ste for hol de ne at Nor ge i 
dag er på et spor som alle rede har blitt 

for kas tet av land som Stor bri tan nia og 
Dan mark. Det te er noe Nor ge må ta inn 
over seg, og er også mitt inn spill til den 
på gå en de stra te gi de bat ten i NRS og Re vi-
sor for en in gen.

FORKASTET: Norge er i dag er på et spor som alle rede har blitt for kas tet av land som  
Stor bri tan nia og Dan mark. 


