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KOMMUNAL REGNSKAPSSTANDARD NR 9 (HU) – NEDSKRIVNING AV 
ANLEGGSMIDLER – HØRING 
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til høringsbrev fra Foreningen for god 
kommunal regnskapsskikk (GKRS) av desember 2007. 
 
NKRF mener det er viktig å ha en standard som gir retningslinjer for hvordan man skal forholde 
seg til nedskrivning i henhold til regnskapsforskriftens § 8.   
 
NKRF mener at høringsutkastet i hovedtrekk er ryddig og korrekt, men foreslår at det vurderes 
presiseringer på noen områder. 
 
GKRS ønsker tilbakemelding på følgende forhold: 
 
1) Er indikatorene dekkende for de tilfeller anleggsmidler bør nedskrives i 

kommuneregnskapet? 
 
Her er det nedlagt en god del arbeid for å forklare hva som menes. Vi mener likevel at det er 
noen forhold som bør vurderes nærmere. Dersom det f.eks. ved en skole skjer en reduksjon i 
elevgrunnlaget til under det halve, og man stenger en del av skolen, skal det i henhold til 
høringsutkastet ikke foretas nedskrivning. Hvis man tar i bruk den avstengte delen til lager, så 
vurderer vi det slik at nedskrivning skal foretas. Er det hensiktsmessig med slik forskjell? Dette 
bør etter vår mening avklares. 
 
Hva hvis den vesentligste delen av skolen er nedlagt, men den blir delvis benyttet. Hva hvis det 
skjer en reduksjon i elevtallet fra 200 til 20? Hva om skolen bare benyttes enkelte dager? Hvor 
bør grensen gå? 
 
NKRF mener også at ”brukes alternativt” (eks. bruksendring) med fordel kan avklares nærmere.   
 

http://www.nkrf.no/sistenyt/GKRS_KRS_9_HU_Nedskriving_horing.pdf


2) Beste estimater på virkelig verdi. 
 
Virkelig verdi defineres som den høyeste verdien av salgsverdi og bruksverdi. NKRF er noe 
usikker på om forklaringen på bruksverdi er tilstrekkelig forklart til å gi en god veiledning for 
brukerne. 
 
I brevet fra GKRS er det nevnt at ”bruksverdien må kunne sies å være tilstede så lenge 
anleggsmidlet brukes som forutsatt”. Her viser vi til ovennevnte problemstilling der en del av en 
skole blir avstengt eller alternativt blir brukt som lager.   
 
3) Skal nedskrivningen føres i driftsregnskapet eller ikke? 
NKRF mener at nedskrivningen bør føres i henhold til høringsutkastet (direkte mot 
kapitalkonto), og tilfredsstillende noteopplysning må utarbeides. 
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