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Arbeid med konseptuelt rammeverk under IFRS 
 
Vi har i boken flere steder omtalt det konseptuelle rammeverket til 
IFRS (se spesielt kapittel 5, 6 og 7). Som kjent er dette rammeverket 
i endring. Det opprinnelige rammeverket fra 1989 er delvis erstattet 
med nytt rammeverk (gjelder regnskapets formål, brukergrupper og 
kvalitetskrav), mens visse deler fra 1989-rammeverket er midlertidig 
videreført (IASB 2010). I 2013 ble det publisert et diskusjonsnotat 
(DP 2013) og i 2015 ble det publisert et høringsutkast (ED 2015). 
Boken refererer ikke til høringsutkastet fra 2015.  
 
ED 2015 inneholder noen sentrale endringer fra det utkastet som forelå i DP 2013. Her følger noen 
sentrale punkter (ikke-uttømmende): 
 

1) Kontrollformålet (stewardship) er vektlagt mer i ED 2015 enn i DP 2013. Forsiktig 
måling/innregning (prudence) og realitet fremfor form (substance over form) er foreslått tatt 
inn som egne kvalitetskrav i rammeverket. Pålitelighet blir tatt inn som et element av 
relevanskravet, men ikke som et selvstendig kvalitetskrav. Hvis informasjonen er for lite 
pålitelig, vil den ikke være relevant for beslutningsformål. Troverdig representasjon (tro 
gjengivelse) er videreført som grunnleggende kvalitetskrav sammen med relevans. 
  

2) Det er gitt veiledning når det gjelder rapporteringsenhet (reporting entity). I DP 2013 forelå 
det ikke et slikt forslag veiledning. Det vises til linken nederst på siden for nærmere detaljer. 
 

3) Det er gitt en ny veiledning når det gjelder valg av måleattributter (målegrunnlag). Valg av 
måleattributter er i enda større grad i ED 2015 enn i DP 2013 forsøkt begrunnet i 
kvalitetskravene til regnskapet. Det kan synes som om en vurdering av på hvilken måte 
eiendelen mv. er tenkt å generere økonomiske fordeler er mindre vektlagt i ED 2015 enn i DP 
2013 ved valg av måleattributt (uten at denne vurderingen er helt forlatt). 

 
4) Det er gitt veiledning når det gjelder hvilke poster som skal over resultat og hvilke som skal 

over utvidet resultat/andre inntekter og kostnader i totalresultat (OCI). Denne veiledningen 
synes å være klarere i ED 2015 enn i DP 2013.  

 
Utkast til konseptuelt rammeverk (ED 2015) er tilgjengelig på denne linken: http://www.ifrs.org/Current-

Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx. Utkastet hadde 
høringsfrist 26. oktober 2015.  
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