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Høring - Endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og
verdipapirforetak

Vi viser til høringsbrev datert 30. juni 2005 om endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner
og verdipapirforetak. I høringsnotatet er det vurdert om finansinstitusjoner og verdipapirforetak skal gis
adgang til å anvende IFRS i selskapsregnskapet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter regnskapsdata fra finansinstitusjoner og verdipapirforetak, dvs.
selskapsregnskapene, i egen regnskapsstatistikk for disse, og som grunnlag for nasjonalregnskapets
institusjonelle regnskap, herunder finansielle sektorbalanser. Vi har vurdert forskriften i forhold til våre
statistikkbehov på dette område.

Finansinstitusjoner
I høringsnotatet foreslås det at banker og finansieringsforetak, samt forsikringsselskaper og pensjons-
kasser, ikke skal ha mulighet for å anvende IFRS før tidligst i 2007. SSB støtter opp om at de, inntil
videre, ikke skal kunne anvende IFRS i selskapsregnskapet. For effektiv utnyttelse av regnskaps-
informasjon i statistikken er det viktig at datagrunnlaget er mest mulig ensartet og bygget på felles
definisjoner. Valgmuligheter innenfor resultatregnskap, balanse og vurderingsregler, slik innføring av
IFRS medfører, vil føre til problemer med konsistente data, sammenlignbarhet og ev. føre til brudd i
tidsserier. Anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet vil derfor ha uheldige konsekvenser for statistikken,
og som Kredittilsynet påpeker, kreve omlegginger i den kombinerte tilsyns- og statistikkrapporteringen
for finansinstitusjoner (ORBOF og FORT). Det er positivt at Kredittilsynet i høringsnotatet opplyser at
dersom institusjoner vil benytte IFRS på sikt, må de belage seg på tilleggsrapportering for å sikre
konsistente og sammenlignbare data.

Verdipapirforetak  og forvaltningsselskap
Verdipapirforetakene og forvaltningsselskap gis i høringsnotatet adgang til å benytte IFRS i selskaps-
regnskapet. Av samme grunner som for finansinstitusjonene hadde SSB helst sett at også disse var
avskåret fra å anvende IFRS inntil videre. SSB har årlig rapportering for verdipapirforetak, og innføring
av IFRS krever omlegging av denne rapporteringen, noe som vil være vanskelig å gjennomføre innen
regnskapsåret 2005. I høringsnotatet framkommer det at Kredittilsynet vil vurdere endringene av
rapporteringskravene for verdipapirforetak og forvaltningsselskap, og vi ber om å bli informert om dette.
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