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KOMMUNAL REGNSKAPSSTANDARD NR 7 – FORELØPIG STANDARD (F) –
USIKRE FORPLIKTELSER, BETINGEDE EIENDELER OG HENDELSER ETTER
BALANSEDAGEN

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har i henhold til
Kommuneloven § 48 blant annet som formål å utarbeide og utgi kommunale
regnskapsstandarder.
Høringsutkast (HU) til kommunal regnskapsstandard på dette område forelå fra
foreningen desember 2004. Innkomne høringskommentarer er vurdert og behandlet
og Foreløpig standard (F) til Kommunal regnskapsstandard nr 7 ”Hendelser etter
balansedagen, usikre forpliktelser og betingede eiendeler” foreligger nå fra
foreningen. Kommunal regnskapsstandard nr 7 – foreløpig standard ble behandlet i
foreningens styre som er det standardsettende organ i sak 18-2006 og følgende
enstemmige vedtak ble fattet:
”Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som Kommunal
regnskapsstandard nr 7 – Foreløpig standard (F) ”Usikre forpliktelser, betingede
eiendeler og hendelser etter balansedagen”. Standarden innføres med virkning fra
regnskapsåret 2006”.”
Sammenliknet med høringsutkastet er det en del vesentlige endringer som er
gjennomført. Foreningen GKRS vil kommentere følgende forhold:
•

Usikre forpliktelser, definisjon og regnskapsføring av usikre forpliktelser tar nå
utgangspunkt i Kommuneloven § 48 og ikke i sannsynlighetsvurderinger.
Avsnittene om usikre forpliktelser er flyttet foran hendelser etter
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•

•

•
•

balansedagen. En utgift skal utgiftsføres når denne er kjent, dvs det er sikkert
at forpliktelsen faktisk vil komme til oppgjør. Betingede forpliktelser skal etter
denne standarden ikke anses som kjente utgifter, og regnskapsføres ikke selv
om det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen kommer til oppgjør. Det
vil for eksempel ikke være krav om å avsette for garantiforpliktelser eller
miljøforpliktelser. Definisjonene av de ulike forpliktelsesbegreper er noe
justert.
Det er tatt inn avsnitt om selvpålagte forpliktelser. Det er en forutsetning for at
det skal foreligge en selvpålagt plikt, at det ikke er noe annet realistisk
alternativ enn å gjøre opp forpliktelsen. Budsjett-/økonomiplan- eller
intensjonsvedtak vil ikke være selvpålagte forpliktelser etter standarden,
dersom slike vedtak kan omgjøres av kommunen. Etter standarden regnes
ikke framtidig drift som forpliktelse som det må avsettes for i regnskapet.
En betinget forpliktelse i forbindelse med en tvist vil først komme til faktisk
oppgjør når det foreligger en rettskraftig dom. Dette innebærer at en kommune
først vil være forpliktet til å utgiftsføre resultatet av en dom når denne er
rettskraftig.
I standarden slås nå fast at betingede eiendeler ikke skal regnskapsføres.
I forhold til hendelser etter balansedagen som skal innarbeides i
årsregnskapet, er standarden nå endret fra ” fram til 15.02” til ”tidspunkt for
avleggelse av årsregnskapet.” Det framgår i 3.3.2 pkt c at det først er dersom
det faller en rettskraftig dom i perioden fram til tidspunkt for framleggelse av
årsregnskapet, at denne må regnskapsføres.

Foreløpige standarder anbefales fulgt og avvik fra standarden skal faglig begrunnes.
Standarden tas opp til revurdering etter en periode med erfaringer fra praksis.
Revurderingen vil ikke bli foretatt før etter minimum ett årsregnskap. Eventuelle
kommentarer til foreløpig standard, som vil bli vurdert før standarden omgjøres til
endelig standard sendes til:

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
v/utredningsleder Jon Ivar Stakkeland
Postboks 135
4662 Kristiansand S
Vedlegg
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