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Høring – utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte 
institusjoner  

 
Det vises til høringsbrev datert 26. februar 2018 vedrørende forslag til endringer i 
regnskapsregler for unoterte institusjoner, med den hensikt å tilpasse disse til IFRS.  
 
Gjeldende rett for de aktuelle institusjonene er et regelsett som delvis bygger på god 
regnskapsskikk/norske standarder og delvis på IFRS. For banker, kredittforetak og 
finansieringsforetak er særlig regnskapsføring av finansielle instrumenter sentralt. I 
og med at ny standard om finansielle instrumenter, IFRS 9 Finansielle instrumenter, 
som gjelder for børsnoterte foretak, trådte i kraft 1. januar 2018, er vi enig i at det er 
formålstjenlig å vurdere eventuell omlegging av gjeldende rett nå.  
 
NFF er generelt opptatt av så stor sammenlignbarhet som mulig mellom ulike 
kategorier av foretak og regnskapsenheter, og på tvers av landegrensene. Samtidig 
er vi også av den oppfatningen at ved pålegging av belastninger for næringslivet i 
form av implementeringsutgifter i forbindelse med ulike omlegginger, som for 
eksempel innføring av nye regnskapsregler, må dette skje etter en grundig vurdering 
av kostnad og nytte. Med dette utgangspunktet har vi gjort følgende to sentrale 
observasjoner ved vurdering av forslaget:  
 

• Gjeldende rett er til dels regulatorisk uoversiktlig og fremstår derfor for unødig 
komplisert. Erstatning av dagens modell med en modell som i realiteten 
representerer en forenklet IFRS-modell bidrar til en mer helhetlig og oversiktlig 
modell  
 

• Forslaget vil trolig innebære merarbeid for de det gjelder, også utover det å 
innarbeide tapsprinsippene i IFRS 9 for banker, både ved implementering og 
løpende 

 
Etter NFFs oppfatning vil det være enklere for brukere å forholde seg til 
regnskapsrapportering som er basert på internasjonalt anerkjente regler, og vi er 
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derfor positive til forslaget. Vi finner det imidlertid vanskelig å gjøre en avveining av 
fordelene med forslaget opp mot ulempene i form av ressursbelastningen det vil 
innebære for regnskapsprodusentene på bakgrunn av høringsnotatet.  
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