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Høring  -  om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for
banker,  finansieringsforetak,  samt for forsikringsselskap
Vi viser til brev av 11. november 2005 om høring på forslag til endringer i årsregnskapsforskriftene
for hhv. banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, samt for forsikringsselskaper. Statistisk
sentralbyrå utarbeider regnskapsstatistikk for alle disse institusjonene, som i hovedsak utgjør egne
institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Regnskapsstatistikken for disse sektorene benyttes videre
i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet. Ettersom det er foretaket som er statistikkenheten, har
SSB begrenset seg til å vurdere mulige konsekvenser for regnskapsstatistikken av de foreslåtte
endringene i selskapsregnskapet.

Kredittilsynet har i høringsnotat av 21. juni 2005 foreslått at banker, finansieringsforetak og
forsikringsselskaper inntil videre blir avskåret fra adgangen til å benytte IFRS i selskapsregnskapet.
I denne runden foreslås derfor kun tilpasninger til endringer i regnskapsloven av 10. juni 2005 og ny
utlånsforskrift, samt enkelte tilpasninger til ny forsikringslov. Dette innebærer kun mindre endringer i
selskapsregnskapet for de nevnte institusjonene. Videre foreslår Kredittilsynet at filialer av uten-
landske finansinstitusjoner underlegges årsregnskapsforskriftene.

Generelle kommentarer
Statistisk sentralbyrå støtter Kredittilsynets forslag om at disse institusjonene fortsatt skal presentere
årsregnskapet i norske kroner. Det samme gjelder Kredittilsynets forslag om at egne aksjer fortsatt
skal spesifiseres på egen linje i balansen, og at det ikke skal åpnes for alternativ spesifikasjon i noter
eller i særskilt egenkapitaloppstilling. Standardisering av oppstillingsplanene og presentasjon av
regnskapet i norske kroner muliggjør kontroll av rapporterte data opp mot årsregnskapet, noe som er
vesentlig for kvaliteten på statistikken.

Kredittilsynet foreslår i høringen at det inntil videre tillates at opptjente, ikke mottatte renteinntekter
fra utlån presenteres sammen med utlån for øvrig. Ettersom utlån og opptjente, ikke mottatte rente-
inntekter på utlån i dag presenteres under forskjellige linjer i oppstillingsplanen, innebærer forslaget at
disse postene vil få et annet omfang fra virkningstidspunktet av denne endringen. For at det ikke skal
oppstå brudd i de tidsseriene som Statistisk sentralbyrå produserer, må det innføres nye poster for
opptjente, ikke mottatte renteinntekter i den felles rapporteringen til Kredittilsynet, Norges Bank og
Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå støtter Kredittilsynets forslag om at filialer av utenlandske finansinstitusjoner
underlegges de respektive årsregnskapsforskriftene, herunder forslaget om at filialer som er store
aktører i det norske markedet også underlegges kravet om å utarbeide delårsregnskap.



Kommentarer til de ulike institusjonene
Banker og finansieringsforetak
Statistisk sentralbyrå støtter Kredittilsynets forslag om at banker og finansieringsforetak ikke skal ha
anledning til å presentere resultatregnskapet etter funksjon i stedet for art, ettersom nasjonal- og uten-
riksregnskapet er basert på en inndeling etter art. For øvrig har vi ingen kommentarer til de foreslåtte
endringene for banker og finansieringsforetak.

Forsikringsselskaper
Statistisk sentralbyrå har ingen kommentarer til endringene som følger av tilpasningene til lov om
foretakspensjon og lov om innskuddspensjon, samt av endringene i regnskapsloven.

Tilpasninger til ny forsikringslov er begrenset til muligheten for å tilby livsforsikring med
investeringsvalg i tradisjonelle forsikringsselskaper. Kredittilsynet forslår å inkorporere de særskilte
bestemmelsene for livsforsikring med investeringsvalg fra forskriftens kapitel 6 i de øvrige bestem-
melsene i forskriften. I noteopplysningene i dagens forskrift kreves det spesifikasjon av investerings-
porteføljen og premieinntektene for livsforsikring med investeringsvalg med avkastningsgaranti.
I følge ny forsikringslov skal imidlertid eiendeler knyttet til selve avkastningsgarantien inngå i
kollektivporteføljen, og ikke i porteføljen for eiendeler knyttet til livsforsikring med investeringsvalg,
slik at det kanskje er behov for en presisering.

Statistisk sentralbyrå støtter at det innføres en egen bransje for kommunale pensjonsordninger, men er
redd benevnelsen "Kollektiv pensjonsforsikring for kommuner og andre offentliglignende institu-
sjoner" kan skape misforståelser. SSB foreslår at man erstatter "offentliglignende institusjoner" med
"institusjoner med tilsvarende pensjonsordninger" i benevnelsen av bransjen i forskriften.

Holdnngselskaper
Høringsnotatet argumenter for å fjerne fritaket fra kravet om ensartet prinsippanvendelse for blandede
finanskonsern. Siste setning i 3. ledd i § 1-1 som sier "Kravet om ensartet prinsippanvendelse i
konsernregnskapet gjelder ikke for blandede finanskonsern" er imidlertid ikke foreslått strøket.
Ettersom både 1., 2. og 3., ledd i § 2-3 er foreslått strøket, antar vi at dette er en forglemmelse.

Innstramningen i kravet om ensartet prinsippanvendelse i konsernregnskapet og selskapsregnskapene i
blandede finanskonsern, aktualiserer spørsmålet om oppstillingsplaner og vurderingsregler for
holdingselskaper. I 5. ledd i § 1-1 i forskriften om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak
og morselskap for slike, står det at morselskaper for banker og finansieringsforetak skal benytte den
nevnte forskriften. Vi antar at dette også omfatter oppstillingsplanen, ettersom ikke annet er nevnt.
I 1. ledd i § 1-1 i forskriften for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, står det at forskriften også
gjelder for holdingselskaper som eier forsikringsselskap, og at disse skal følge vurderingsreglene for
skadeforsikring. Men hva med holdingselskaper i blandede finanskonsern? Hvilken forskrift og
oppstillingsplan skal de følge?

Standardiserte regnskapsoppstillinger er viktig for statistikken. I utformingen av rapporteringsskjema
er det viktig at SSB kan bygge på selskapenes egen oppstilling av regnskapene. Dette muliggjør
kontroll av rapporterte data mot årsregnskapene. Dessuten heves kvaliteten på de rapporterte dataene,
og derigjennom kvaliteten på statistikken, når selskapene kjenner seg igjen i rapporteringsskjemaet.
SSB savner derfor en nærmere behandling av oppstillingsplaner og vurderingsregler for holding-
selskaper i høringsnotatet og forskriftene, både for holdingselskaper generelt og for holdingselskaper i
blandede finanskonsern spesielt.

Med hilsen


