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Kommentaren

God regn-
skapsskikk for 
øvrige foretak
Norsk RegnskapsStiftelse 
(NRS) planlegger å 
utarbeide en regnskaps
standard for foretak som 
ikke er børsnoterte og 
som ikke defineres som 
små innen juni 2014. Ved 
å velge IFRS for SMEs som 
utgangspunkt for dette 
arbeidet har NRS lagt et 
grunnlag for utvikling av 
God regnskapsskikk (GRS) 
basert på et internasjonalt 
rammeverk.

NRS har de siste ti årene diskutert hvor-
dan utviklingen av regnskapsstandarder  
for foretak som ikke er børsnoterte og  
som ikke defineres som små, skal skje. 
Disse selskapene omtales heretter som 
øvrige foretak. Etter innføringen av IFRS 
for børsnoterte foretak har det vist seg 
krevende, ikke minst som følge av ressurs-
hensyn, å finne en hensiktsmessig struktur 
og prosess for utvikling av god regnskaps-
skikk (GRS) for disse foretakene. NRS har 
hatt en strategi om i størst mulig grad å 
harmonisere GRS med IFRS.

Tilpasningen til IFRS har vært viktig, men 
denne strategien har nok gått på bekost-
ning av forenklinger og en mer grundig 
vurdering av hvordan GRS for denne 
gruppen foretak bør utvikles. Resultatet er 
at vi i dag har standarder og veiledninger 
som til dels ikke er oppdaterte, og som 
ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset de  

kravene som bør settes til regnskapsinfor-
masjon fra øvrige foretak. I tillegg er det 
det en del områder som burde vært ryddet 
opp i for å få en mer ensartet praksis. 
Utviklingen innen standardsetting i Norge 
det siste tiåret har også til fulle vist hvor 
ressurskrevende det er å utvikle norske 
regnskapsstandarder basert på et eget utvi-
klet rammeverk, og at en slik prosess heller 
ikke er hensiktsmessig verken for regnskaps-
produsenter eller brukere.

Et fremskritt
Det er derfor et stort fremskritt at styret  
i NRS nå har vedtatt en ny strategi for 
utarbeidelse av GRS for øvrige foretak. 
Det fremgår av forslaget at modellen for 
dette arbeidet skal være IFRS for SMEs, 
men med nødvendige tilpasninger til 
norsk lovgivning og med stor vekt på for-
enklinger hvor dette er mulig og ønskelig. 
IFRS for SME er samlet i en regnskaps-
standard hvor det er foretatt betydelige 
forenklinger i forhold til såkalt full IFRS. 
Det vil med andre ord si at man også i 
Norge vil utarbeide en regnskapsstandard 
som kan benyttes av foretak som ikke er 
pliktige til å utarbeide full eller forenklet 
IFRS. I gruppen øvrige foretak antas det å 
være 8–9000 foretak. Mange av disse fore-
takene har stor samfunnsmessig betydning 
og for disse selskapene er den finansielle 
rapporteringen spesielt viktig.

Basert på internasjonalt rammeverk
Ved å velge IFRS for SMEs som utgangs-
punkt for arbeidet med utvikling av en 
regskapsstandard for øvrige foretak har 
NRS lagt et grunnlag for utvikling av GRS 

basert på et internasjonalt rammeverk.  
En slik tilnærming vil over tid være ressurs-
besparende og vil etter min mening legge 
et godt grunnlag for at arbeidet med norsk 
standardsetting i stor grad kan konsentre-
res om nødvendig tilpasning til norsk lov-
givning og etablert god norsk regnskaps-
praksis. Det er også verdt å merke seg 
NRS’ målsetting om at forenklinger skal 
ha høy prioritert i arbeidet med den nye 
standarden. Modellen som NRS har valgt 
er også valgt i Storbritannia og Sverige, og 
det er sikkert mye god erfaring å hente fra 
disse landene i det videre arbeidet.

Planlegger endelig standard i 2014
NRS har lagt en ambisiøs plan for arbeidet 
med sikte på et høringsutkast i november 
2013 og endelig standard i juni 2014.  
En slik omfattende reform vil også kreve  
at det etableres gode og grundige hørings-
prosesser som bidrar til at brukergruppene 
i størst mulig grad engasjerer seg i arbeidet 
med utvikling av GRS for denne viktige 
gruppen av foretak i Norge. Det er ingen 
tvil om at NRS har påtatt seg en stor opp-
gave som vil kreve betydelige ressurser  
i løpet av de neste årene. Det kan sikkert 
også stilles spørsmålstegn om tidslinjen for 
arbeidet er for knapp. På den annen side, 
en ambisiøs plan sammenholdt med en 
god organisering og styring av prosjektet 
og gode og motiverte deltakere i prosjekt-
gruppen borger for god gjennomførings-
evne. Jeg ser med spenning frem til det 
videre arbeidet og ønsker ikke minst de 
som skal delta i arbeidsgruppen for dette 
prosjektet, lykke til med et krevende og 
viktig oppdrag.

ansettelser er risikofylt,
men risikoen kan reduseres

I fjor rekrutterte Randstad 293 ledere 
og fagspesialister innen økonomi og 
regnskap til norske bedrifter. 
Vår metodikk er grundig utprøvd. 
Vi benytter bare sertifi serte verktøy for 
dokumentasjon av både kompetanse 
og adferd. Vi som rekrutterer er erfarne 

økonomer, derfor forstår vi oppgavene 
vi rekrutterer til, ambisjonene til 
kandidatene og bedriftenes behov. 
Det lønner seg å ha kontakt med 
Randstad. 

www.randstad.no
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Akelius’ Verden – vi står bak deg.

www.akelius.no

AKELIUS’ 
  VERDEN

Vi står bak deg.

I Akelius’ Verden vet vi hvilke krav som stilles til deg, uansett om du 
er revisor, regnskaps konsulent, økonomisjef, advokat eller selvstendig 
næringsdrivende. Selvsagt trenger du de beste verktøyene i ditt daglige 
arbeid, men i vår verden er ikke det tilstrekkelig. 

Være seg du skal presentere en årsrapport på årsmøtet eller sende inn 
selvangivelser til Altinn, står vi bak deg med kunnskap og fri support, 
det inngår alltid i abonnementet ditt. Og som kjent dukker det alltid opp 
nye spørsmål. Jo oftere du kontakter oss, jo mer lærer vi av hverandre 
– og jo mer nytte har du av Akelius.

bøker og tidsskrifter fra

Se hele boklisten og bestill på revisorforeningen.no Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva.

Innhold
Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og  bygget 
på NOU 2002:20 Ny bok føringslov og Ot.prp. nr. 46 
(2003–2004). Den andre utgaven, som kom i 2005, var 
oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den 
tredje, fjerde og femte  utgaven bygget på de foregående, 
men var korrigert og  supplert i samsvar med de endringene 
som hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden 
ikrafttredelsen. God bokføringsskikk-uttalelsene (GBS) 
og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i om talen av 
de enkelte lov- og forskrifts bestemmelsene, og god bok-
føringsskikk-uttalelsene var tatt inn i vedlegg til boken,  
i tillegg til  bokføringsloven og forskriften.

I denne sjette utgaven er omtalen og bokførings-
forskriften oppdatert med forskriftsendringen 
24. juni 2010 som med førte at praksisen med å for-
skuddsfakturere  tjenester på  kultur- og idrettsområdet 
kan fortsette etter at det er innført merverdiavgift på  
slike tjenester.

Målgruppe
Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokførings-
pliktige og offentlige kon troll  myndigheter.

Forfattere
Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen  
(Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor  
Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor 
Terje Tvedt (BDO), de to sistnevnte medlemmer  
i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap  
Rune Tystad (Den norske Revisorforening) har  
bistått for fatterne i arbeidet og også vært ansvarlig  
for de siste oppdateringene. 

Bokføringsloven  7. utgave

B
okføringsloven  7. utgave

Bokføringsloven
Kr 350,–

Bokføringsloven
En praktisk veiledning i bokførings
reglene med konkrete eksempler  
og gjengivelse av lov, forskrift og  
uttalelser om god bokføringsskikk. 
Syvende utgave er oppdatert 
pr. 15. oktober 2012. November 2012.

aksje
lovgivningen

10. utgave

Formålet med boken er å gi en oversikt over 
 hovedelementene i aksjelovgivningen av 13. juni 1997.  
Det er lagt spesiell vekt på å presentere endringene i 
 forhold til tidligere aksjelov av 1976. Boken er rettet opp  
og ajourført med de endringer som har vært underveis. 
 
I niende utgave er boken ajourført med lovendringer pr. 
juli 2010. Vedtatte lovendringer gjelder blant annet gransk
ningsreglene for både aksjeselskaper og allmennaksjesel
skaper samt endring i allmennaksjeloven om at daglig 
leder ikke kan være medlem av styret. 
 
Advokat Tom Larsen i Den norske Revisorforening er 
ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven.

aksjelovgivningen

ISBN: 978-82-7082-307-9

Kr 310,–

Aksjelovgivningen
Boken gir en oversikt over hoved
elementene i  aksjelovgivningen av 
13. juni 1997. Tiende utgave av boken  
er oppdatert med de nye minimums
kravene til aksjekapital. 
Mars 2012.

StyretS 
arbeid og ansvar
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ISBN 978-82-7082-326-0

Styrets arbeid og ansvar
5. utgave

Styrets arbeid og ansvar gir en kortfattet og praktisk orientering 
om styrearbeid. Boken tar for seg de formelle reglene om 
styre sammensetning, styrets oppgaver og forholdet mellom 
styret, generalforsamlingen og den daglige ledelsen. Videre 
omhandles styremedlemmenes rettigheter, plikter og ansvar. 
5. utgave er ajourført med lovendringer per januar 2012 samt 
Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse per 
21.10.2010 og endringer i anbefaling for eierstyring og sel-
skapsledelse høsten 2011.
 
Boken er beregnet på selskaper som har styre, og for personer 
som blir valgt inn i et styre. 
 
Ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven er advokat Trine 
Husaas, Advokatfirmaet Husaas.

Kr 275,–

Styrets arbeid og ansvar
Kortfattet og praktisk orientering om 
styrearbeid i henhold til aksjelovene, 
regnskapsloven og  revisorloven. 
Femte utgave april 2012.

Trykt bok kr 450,–

BilBransjen
 regnskap, skatt og avgift

y(7II2H0*SMNMNT(
ISBN 978-82-7082-323-9

Bil er en høyt avgiftsbelagt vare i Norge med et til dels komplisert regelverk. Denne 
boken gjengir det regelverket næringsdrivende innen bilbransjen har behov for 
innenfor fagområdene:

• regnskap
• skatt
• merverdiavgift
• særavgifter

En egen artikkel er inntatt i boken for å gi veiledning i forhold til regelanvendelse 
og aktuelle problemstillinger innenfor disse fag områdene. Problemstillingene er 
sammensatte og artikkelen gir leseren et grunnlag for selv å ta avgjørelser basert på 
egne forhold. Artikkelen er skrevet av statsautori serte revisorer Hilde Thorbjørnsen 
og Espen Thorbjørnsen, skatterådgiver Eigil Holt, avgiftsrådgiver Terje Bakke og 
tollrådgiver Per Vidar Roligheten, Ernst & Young.
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BilBransjen
 regnskap, skatt og avgift

Bilbransjen 
Regler for regnskap, skatt og avgift som  
gjelder næringsdrivende i bilbransjen. 
Annen utgave juni 2012.  
Trykt bok har samme innhold som eBok.

eBok (ab.) kr 400,– 
påfølgende år kr 250,–*

eBilbransjen 
En praktisk veiledning og utvalgt regelverk for bilbransjens 
næringsdrivende og rådgivere. En online eBok som selges  
i abonnement. Juni 2012. Selges også som trykt bok.

* Bilbransjen er nettbasert. Abonnementet følger kalenderåret.

M
erverdiavgift i regnskapet 2012

ISBN: 978-82-7082-308-6

2012

Merverdiavgift
i regnskapet
 pr. 1. januar

Kr 235,–

Merverdiavgift i regnskapet 2012
Et stikkordsbasert oppslagsverk og 
 nyttig supplement til lov og forskrift, 
meldinger og uttalelser om merverdi
avgift. Januar 2012.
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