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til de internasjonale

Tilpasning

regnskapsstandardene

for unoterte

banker

Finansdepartementet
ba i brev av 17. november 2015 F inanstilsynet
vurdere tilpasning av
regnskapsreglene
for unoterte banker til de internasjonale
regnskapsstandardene
(IFRS) og
utarbeide et høringsnotat
når den nye standarden for finansielle instrumenter
(IFRS 9) er EUgodkjent. IF RS 9 ble EU-godkjent
22. november 2016. Finanstilsynet
har i vedlagte høringsnotat

foretatt en slik vurdering. I høringsnotatet
anvendelse

er det i tillegg foreslått endringer i reglene for forenklet

av IFRS som enkelte noterte institusjoner

Hovedelementet

i forslaget

benytter,

er at IFRS, som et utgangspunkt,

se høringsnotatets

kapittel

7.

bør gjelde fullt ut for unoterte

banker.

Det foreslås ingen lettelser fra vurderingsreglene i IFRS. Gjeldende krav til oppstillingsplaner
foreslås opprettholdt med nødvendige justeringer som følge av krav i IFRS. Notekravene i IFRS
foreslås gjort gjeldende, men det foreslås lettelser på tre områder, se høringsnotatets
kapittel 5.
IFRS 9 innebærer en vesentlig omlegging av regelverket for nedskrivning
av utlån. Finanstilsynet
foreslår at nye regler trer i kraft 1. januar 2019 slik at bankene får tid til å forberede seg. For noterte

banker vil IFRS 9 tre i kraft 1. januar 2018.
F inanstilsynet

sendte 2. mars 2016 et brev til Finansdepartementet

årsregnskapsforskriflene
årsregnskapsforskriflen

som gjelder for finansforetak
for banker ble det foreslått

med forslag til endringer

som følge av ny finansforetakslov.

tekniske

endringer

i forskriftens

i
I

tittel, § 1-1

første ledd, § 2-4 første punktum og § 2-5 annet punktum. Finanstilsynet ga i brevet uttrykk for at
det ikke var nødvendig med høring av endringsforslagene.
grunn at tidligere foreslåtte forskriftsendringer
blir vedtatt

I vedlagte høringsnotat
som foreslått.

er det lagt til

For Finanstilsynet
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Baltzersen

finanstilsynsdirektør

Emil Steffensen
direktør

Dokumentet

er godkjent

elektronisk

og har derfor ikke håndskrevne
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