
revisorforeningen-no

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: 12/1551 GK

Oslo, 20.august 2012

Høring — forslag til endringer i regnskapsregler for banker og
finansieringsforetak - tilpasning til IFRS for unoterte banker m.m.

Vi viser til Deres brev av 22. juni 2012.

Høringsfristen er i underkant av 2 måneder midt på sommeren. Vi finner det svært
uheldig at fristen for et såpass omfattende høringsnotat er 20. august. Det gjør at en
normal behandling ikke er mulig for høringsinstansene. Vi har ingen mulighet for å
innhente råd fra våre medlemmer og ha en forsvarlig intern behandling. Vi har ikke hatt
anledning til å vurdere forslagene i høringsnotatet grundig innenfor den korte
høringsfristen.

Vi er i utgangspunktet positiv til bruk av og tilpasning til IFRS. Dette gjelder også for
unoterte banker og finansieringsforetak. IFRS er sannsynligvis det regelverk som gir best
rapportering for disse foretakene og det er ikke hensiktsmessig å lage særnorske regler.

Tidspunktet for å foreslå tilpasning til IFRS er imidlertid ikke fornuftig. Revisorforeningen
mener forslaget til begrenset IFRS-tilpasninger av regnskapsreglene for unoterte banker
og finansieringsforetak ikke bør gjennomføres nå, men vurderes på nytt når ny IFRS 9
foreligger. Som følge av at det vil bli innført nye regler for regnskapsføring av finansielle
instrumenter (IFRS 9), foreslår Finanstilsynet enkelte avvik fra kravene i IAS 39. Mindre
banker har begrensede ressurser og det er uheldig dersom de må foreta tilpasning til
deler av IAS 39 med virkning fra 2014 og så etter en tid (kanskje allerede 2015) innføre
IFRS 9. Forslaget er begrunnet med ønske om bedre sammenlignbarhet mellom
unoterte og noterte institusjoner, men vi kan ikke se noen begrunnelse for at endringene
haster mer enn at man kan vente på vedtakelsen av IFRS 9.

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

Per Hanstad
Administrerende direktør

Den norske Revisorforening

Postboks 2914 So[li0230 OSLONenrik Ihsens gte 100 Telefan: 23 36 52 00 Telefaks: 23 36 52 02

firmapost@revisorforeningen.norevisorforeningen.noNU 9B0 3?4 092 MVA

-714-rrid
Harald Brandsås
Fagdirektør


	Finansdepartementet
	Deres ref.: 12/1551 GK
	Oslo, 20.august 2012
	Vi viser til Deres brev av 22. juni 2012.
	Per Hanstad

