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Høring  -  om endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak, og
om korrigerende bestemmelser i kapitaldekningsregelverket  i forhold  til nye internasjonale
regnskapsstandarder.

Foretak med aksjer eller grunnfondsbevis notert  på Oslo Børs eller regulert  marked i en EØS-stat har
fra 2005 plikt til å utarbeide konsernregnskap etter EU-godkjente internasjonale regnskapsregler
(IFRS). Fra samme tidspunkt har øvrige regnskapspliktige adgang,  men ikke plikt til å utarbeide
konsernregnskap etter EU-godkjente IFRS. Foretak med kun gjeldsinstrumenter notert  på børs får plikt
til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS fra og med 2007.

Stortinget har også vedtatt  at regnskapspliktige skal ha adgang til å utarbeide selskapsregnskap etter
EU-godkjente IFRS. Denne bestemmelsen har imidlertid ikke trådt i kraft.

I brev av 11.08.2005 fra Finansdepartementet reises spørsmål om adgangen til å føre
--seskaps skap.ettei -

En rekke pensjonskasser representerer internasjonale foretak med som fra 2005 av må avlegge
regnskap etter IFRS. Når pensjonskassene utarbeider sine regnskap etter ordinær norsk
regnskapsstandard oppstår det et korreksjonsbehov i forbindelse med beregning av sponsorforetakets
pensjonsmidler.  Viktigst i denne sammenheng er verdikorreksjon av obligasjoner holdt til forfall.

Korreksjon av pensjonskassens regnskapstall for å komme fram til sponsorforetakets pensjonsmidler
er ingen omfattende operasjon og lar seg håndtere for de pensjonskasser det gjelder.

I forbindelse med endringer i regelverket for fordeling av avkastning og overskudd' står
pensjonskassene overfor omfattende regnskapsmessige og administrative tilpasninger.  NPF antar at
det ikke vil være hensiktsmessig med en overgang til regnskapsavleggelse etter IFRS før etter at
disse endringer i lov om forsikringsvirksomhet har trått  i kraft.

NPF vil på denne bakgrunn støtte Kredittilsynets forslag om at pensjonskasser inntil videre ikke skal
kunne avlegge regnskap etter IFRS-regelverket.
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