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Høring – forslag til endringer i regnskapsregler for forsikringsselskaper, 
pensjonsforetak, banker og finansieringsforetak - tilpasning til endringer i IFRS, 
regnskapsføring av ytelser til ansatte (pensjoner), publisering av årsregnskapet mv. 
på internett. 
Det vises til Finansdepartementets høring av 3. juli 2013. 
 
Det foreslås tilpasning av årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper og 
pensjonsforetak til nylig vedtatte endringer i IFRS. I hovedsak knytter forslagene seg til 
områder der forskriftene viser direkte til eller tar utgangspunkt i bestemmelser i IFRS som nå 
er endret. Revisorforeningen støtter at det foretas et slikt ajourhold av forskriftene.  
 
Det er foreslått at regelendringene trer i kraft med virkning for regnskapsår som påbegynnes 
1. januar 2013. De foreslåtte endringene kan tidligst fastsettes i fjerde kvartal 2013. Såvidt vi 
forstår er hensikten å ha regler på samme nivå som før, men enhver endring kan medføre 
visse overgangskostnader. Vi ber derfor Finansdepartementet vurdere å utsette pliktig 
ikrafttredelse av endringene til regnskapsår påbegynt 1. januar 2014. 
 
Videre foreslås det pliktig anvendelse av reglene om innregning og måling av 
pensjonsforpliktelser og andre ytelser til ansatte i IAS 19. Plikten foreslås gjort gjeldende for 
regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 eller senere. Fordi endringene tidligst kan bli fastsatt i 
fjerde kvartal 2013 foreslår vi at pliktig overgang til IAS 19 vurderes utsatt med et år. 
 
Videre foreslår det plikt for banker, forsikringsselskaper mv. til publisering av årsregnskapet 
mv. på internett. Vi antar årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for banker, 
finansieringsforetak, forsikringsselskaper og pensjonsforetak er av betydning og interesse for 
allmennheten i større grad enn tilsvarende dokumenter for foretak som ikke forvalter 
allmennhetens midler. Vi støtter forslaget. 
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