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Høring - om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for
pensjonskasser

Vi viser til Deres brev av 22. november 2005, hvor Statistisk sentralbyrå blir bedt om å gi
høringsuttalelse i forbindelse med Kredittilsynets forlag til endringer i forskrift av 27. februar 2001 nr.
188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser. Statistisk sentralbyrå har i uttalelsen kun forsøkt å
vurdere høringsnotatets mulige konsekvenser for statistikken.

Kredittilsynet har i høringsnotat av 21. juni 2005 foreslått at  pensjonskassene  inntil videre blir
avskåret fra adgangen til å benytte IFRS i selskapsregnskapet. I den forbindelse ser vi at det bare blir
behov for mindre tilpasninger i forskriften om årsregnskap m.m. for pensjonskasser. Opptjente, ikke
mottatte renteinntekter fra utlån føres etter gjeldende  regler på egen  linje i oppstillingsplanen (post
5.1), atskilt fra utlån. Kredittilsynet foreslår  i høringen  under 4.2 at det inntil videre tillates at
opptjente, ikke mottatte renteinntekter fra utlån presenteres  sammen  med utlån for øvrig. Dette
forslaget innebærer at postene for utlån og for opptjente, ikke mottatte inntekter i oppstillingsplanen
vil få et annet omfang fra virkningstidspunktet av denne endringen. Sammenlignbarhet over tid er
viktig for statistikken. For at det ikke skal oppstå brudd  i de tidsseriene  som Statistisk sentralbyrå
produserer for pensjonskasser, må det innføres en ny post for opptjente, ikke mottatte renteinntekter
under utlån i pensjonskassenes felles balanserapporteringsskjema til Kredittilsynet og Statistisk
sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå  har ellers ingen merknader til høringsnotatet.
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