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HØRING — GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2009/49/EF I NORSK RETT

Vi viser til Finansdepartementets brev av 23. januar hvor Finanstilsynets høringsnotat av
3. oktober 2011 sendes på høring.

ØKOKRIM har kun én enkelt merknad til ordlyden i den foreslåtte bestemmelsen om
unntak fra konsernregnskapsplikt (forslag til regnskapsloven § 3-2 nytt femte ledd):

"Morselskap som kun har datterselskap som både hver for seg og samlet er av uvesentlig
betydning, kan unnlate å utarbeide konsernregnskap."

Den foreslåtte bestemmelsen innebærer en implementering av
konsernregnskapsdirektivets artikkel 13 nr. 2a som lyder:

"Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 og 6 skal morforetak som hører inn
under den nasjonale lovgivning i en medlemsstat, og som har bare datterforetak som er
av uvesentlig betydning i forhold til målene i artikkel 16 nr. 3, både hver for seg og som
helhet, fritas for plikten fastsatt i artikkel 1 nr. 1."

Konsernregnskapsdirektivets artikkel 16 nr. 3, som det henvises til, lyder slik:

"Det konsoliderte regnskap skal gi et pålitelig bilde av aktiva og passiva, den økonomiske
stilling,  og  resultatet for gruppen av foretak som inngår i konsolideringen."

Målene i artikkel 16 nr 3 er i praksis sammenfallende med målene i regnskapsloven § 3-
2a:

"Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat."

I forslaget til regnskapsloven § 3-2 nytt femte ledd er utelatt den henvisning til målene
som artikkel 13 nr. 2a inneholder. For å gjøre det mest mulig klart også i norsk rett hva
uvesentligheten skal måles mot, foreslår vi at det også i regnskapsloven tas inn en
henvisning til målene i regnskapsloven § 3-2a.
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Vi foreslår på denne bakgrunn følgende ordlyd i regnskapsloven § 3-2 nytt femte ledd
(endringen i forhold til Finanstilsynets forslag er understreket):

"Morselskap som kun har datterselskap som både hver for seg og samlet er av uvesentlig
betydning i forhold til målene i 3-2a kan unnlate å utarbeide konsernregnskap."
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Geir Kjetil Finneide
Fagdirektør
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