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Høring - rapport om land-for-land rapportering

Det vises til høringsbrev av 7. mai 2013 hvor det bes om merknader til arbeidsgruppens
rapport vedrørende innføring av land-for-land rapportering i Norge. Folketrygdfondet er
høringsinstans i saken, men har ved en feiltakelse ikke mottatt høringsbrevet. Vårt
høringssvar er derfor sendt etter utløpet av høringsfristen, men Finansdepartementet er
varslet om at vi vil avgihøringssvar.

Finansdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe for å utrede krav i norsk lovgivning til
land-for-land rapporteringsregler (LLR-regler)for selskaper som driver virksomhet
innen utvinningsindustrien. Rapporten er basert på forslag til nye EU-regler på området,
i tillegg til at rapporteringsplikten for norske selskaper gjøres noe mer omfattende enn
EUs forslag.

Folketrygdfondet er generelt positiv til at det innføres LLR-regler i Norge i tråd med
arbeidsgruppens forslag. Større åpenhet og mer finansiell informasjon er positivt for oss
som investor, så fremt slik informasjon fremkommer i en relevant sammenheng. LLR-
reglene vil blant annet i større grad kunne synliggjøre pengestrømmer og
korrupsjonsrisiko, som er viktig informasjon i en verdivurdering og analyse av et selskap.
Etter vår oppfatning vil også arbeidsgruppens forslag om utvidet rapporteringsplikt
utover kravene EU legger opp til, være nødvendig for å kunne vurdere betalinger til
myndigheter i en helhetlig sammenheng.

I utgangspunktet er det viktig at norske virksomheter er underlagt samme krav til
rapportering som konkurrerende virksomheter internasjonalt. Eventuelle særnorske
rapporteringskrav må vurderes mot nytteverdien "ekstrainformasjonen" gir, og
eventuelle administrative merkostnader. Etter vår oppfatning vil informasjon om
"investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester samt antall
ansatte" være viktig for å kunne foreta en helhetlig analyse av de betalinger som vil
fremkomme i en land-for-land rapport. Merkostnader og administrativ byrde ved å gi
slik tilleggsinformasjon antas dessuten å være begrenset all den stund det vil være krav
om å utarbeide en rapport som tilfredsstiller EUs minimumskrav og
tilleggsinformasjonen er tilgjengelig.
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Relevant og konkret informasjon om vesentlige finansielle og ikke-finansielle forhold fra
et selskap har verdi for investor for å kunne foreta en helhetlig analyse og
risikovurdering. Vår erfaring er at selskaper som er gode på å gi informasjon er mer
attraktive enn "lukkede" selskaper, og dermed også oppnår lavere kapitalkostander. I en
større sammenheng bidrar mer åpenhet og giennomlysning til velfungerende markeder
og bedre prising av verdipapirer. På denne bakgrunn kan vi vanskelig se at utvidede
rapporteringskrav som foreslått inntatt i LLR-reglenegir norske virksomheter en
konkurransemessig ulempe. Tvert i mot mener vi at LLR-reglene vil gi oss som investor
nyttig og relevant informasjon som grunnlag for våre risiko- og verdivurderinger.

Vi stiller oss også bak arbeidsgruppens forslag om å implementere reglene fra og med i.

januar 2014.

Med vennlig hilsen
Folketrygdfondet
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