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

NPF har følende kommentarer til utkastet til forskrift:

1. Kontrakter med investeringsvalg og kontrakter med garantert avkastning i samme selskap.

I forbindelse med revisjon av årsregnskapsforskriften for livsforsikringsselskaper har en tatt  høyde for
at det etter forsikringsloven skal være adgang til å slå sammen fondsforsikringsselskaper og
tradisjonelle livsforsikringsselskaper.  Det må legges til grunn,  at også pensjonskasser skal kunne
forvalte så vel kontrakter med investeringsvalg som kontrakter med garantert  avkastning.  Det vil da
være bl.a. være nødvendig med en ny § 3-13 i årsregnskapsforskriften for pensjonskasser {jf. forslag
til ny § 3-19 i årsregnskapsforskriften for livsforsikringsselskaper);  endring i bestemmelsen om
kursreguleringsfond i § 3-92 og endringer i § 4-13 og § 4-2.

2. Ytelser o"jLtit  ledende personer m.v..

Ansettelsesforholdene for daglig leder og evt.  andre ledende personer vil ofte være noe spesielle i
pensjonskasser. Det er derfor  ikke åpenbart  hvorledes bestemmelsene i regnskapsloven § 7-31 b skal
oppfylles.  Daglig leder av pensjonskasser er ofte ansatt  i sponsorforetaket -  ikke i pensjonskassen. I
mindre pensjonskasser vil dessuten daglig leder også ha annet arbeid i foretaket;  oppgaven som
daglig leder er bare deltids.  I andre pensjonskasser vil funksjonen som daglig leder være outsourcet til
et selskap som har drifting av pensjonskasser som forretningsområde.

Vi vil be om en avklaring av hvorledes §  7-31 b skal praktiseres,  og foreslår at en legger til grunn, at
daglig leders lønn mv bare  skal opplyses i de tilfeller hvor vedkommende er ansatt  i pensjonskassen. I
andre tilfeller vil avlønning av daglig leder inngå i de samlede kostnader kassen er blitt  fakturert  med
fra foretak og I eller tjenesteleverandør. Styrehonorar  må oppgis.

3. Ny § 8-10a

Vi har ingen  kommentarer til substansen i forslaget.  Det synes imidlertid noe meningsløst å innføre en
paragraf i forskriften som henviser til en paragraf (§  8-2 nr 6 og  7) som skal  oppheves. Vi vil derfor
foreslå at bestemmelsen gis en noe annen formulering.

4. "Pensjonskasse" -  ikke "selskap".

Årsregnskapsforskriften for pensjonskasser er langt på vei "kopiert"  fra tilsvarende forskrift for
livsforsikringsselskaper.  En har i den forbindelse ikke fullt ut lykkes i å erstatte benevnelsen "selskap"

' Det kan for eksempel være  aktuelt at premiereserven forvaltes på  "ordinært  vis"  mens premiefondet
forvaltes med investeringsvalg.  Vi minner dessuten om at Banklovkommisjonen arbeider med forslag
til lovregler for pensjonskasser for flere foretak.
2 Jf. Forslag til endring av årsregnskapsforskriften for livsforsikringsselskaper § 3-17
3 Ibid. § 4-8 og § 4-9.
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med "pensjonskasse", hvilket - om det ikke  nødvendigvis skaper de  største uklarheter -  gir et noe
rotete inntrykk. Vi vil derfor foreslå at ordet "selskap" erstattes  med "pensjonskasse" i følgende
paragrafer: § 2-2 1. ledd pkt.3; § 3-5 2.ledd; § 3-6 (2) [5  ganger]; § 3-6a (1) og (2); §3-12; § 8-7 1. og
2. ledd ogi§8-11.

5. Kursreguleringsfondet

Det har på enkelte hold hersket noe uklarhet om reglene om kursreserver skal praktiseres på
porteføljebasis eller skal gjelde for hvert  enkelt verdipapir. En bør benytte anledningen til å presisere
hvorledes bestemmelsen skal forstås. Forskriftens § 3-9 lyder:

Kursreguleringsfond

Urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler, jf.  § 3-8,  skal  føres  til
kursreguleringsfond.

Vi vil foreslå  at det isteden blir hetende:

Dersom virkelig verdi - jf. § 3-8 - av samlede finansielle omløpsmidler er større enn
anskaffelseskost  - jf§  3-7 - skal  forskjellen  (netto  urealisert  gevinst på finansielle
omløpsmidler) føres til kursreguleringsfondet.
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