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Høring - om endringer  i forskrift  om årsregnskap  m.m. for verdipapir-
foretak

Vi viser til deres brev av 21 desember 2005 med høring om endringer i forskri ft  om årsregnskap m.m, for
verdipapirforetak. Statistisk sentralbyrå har i uttalelsen kun forsøkt å vurdere utredningens mulige konse-
kvenser for statistikken. Det sentrale for SSB er å sikre at de nye lovene og forskriftene tar tilstrekkelig
høyde for statistikkbehovene i forhold til nasjonalregnskapet og internasjonale forpliktelser.

Resultatoppstilling etterfunksjon
Verdppapirforetakene får ikke tillatelse til å bruke IFRS i regnskapsoppstillingen, mer. Kredittilsynet
foreslår i høringsnotatet at verdipapirforetak skal gis anledning til å stille opp resultatregnskapet etter
funksjon. Statistisk sentralbyrå innhenter i dag regnskapsdata fra verdipapirforetakene basert på eget
rapporteringsskjema for verdipapirforetak og kontrollerer dataene mot foretakenes årsregnskaper.
Regnskapsdata  for  verdipapirforetakene benyttes i nasjonalregnskapet, i tillegg til at Norge i henhold til
EØS-avtalen leverer data for verdipapirforetak etter strukturforordningens vedlegg 1. Både struktur-
forordningens  vedlegg I og nasjonalregnskapet krever opplysninger om resultatstørrelser etter art.
Statistisk sentralbyrå er derfor av den oppfatning at verdipapirforetak, tilsvarende som banker og
finansieringsforetak, bør bli avskåret fra adgangen til å stille opp resultatregnskapet etter funksjon.

SSB må av hensyn til nasjonalregnskapet og internasjonale statistikkforpliktelser  samle  inn resultatregn-
skapsopplysninger etter art  for verdipapirforetakene, selv om foretakene blir gitt  anledning til å stille opp
resultatregnskapet etter funksjon i årsregnskapet .  For å hindre dobbeltrapportering blar vi derfor
avhengige av at verdipapirforetakenes rapporteringen til Norges Bank  (ove rtar rapporteringen for verdi-
papirforetak 1.1.2006 )  fortsatt  vil kreve artsoppstilling .  Men selv da vil vi miste kontrollmuligheten opp
mot årsregnskapet for foretak som beny tter funksjonsinndeling av resultatet.  Det kan i neste omgang
resultere i lavere kvalitet på statistikken.

For en nærmere drøfting av konsekvenser for statistikken og internasjonale statistikkforpliktelser som
følge av en overgang fra arts- til funksjonsinndeling i selskapsregnskapets oppstillingsplan, viser vi til
høringsuttalelsen av 31.10.2002.
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Andre kommentarer
SSB ser positivt på at også forvaltningsselskaper for verdipapirforetak med tillatelse til aktiv forvaltning,
samt filialer av utenlandske verdipapirforetak, underlegges årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak.

Videre støtter vi Kredittilsynet i at beholdningen av aksjer bør føres opp på egen linje tinder selskaps-
kapitalen, og ikke bare angis som noteopplysning. Til bruk for statistikkformål er det ønskelig at
infonnasjonen framkommer av standardiserte oppstillingsplaner, bl.a. fordi opplysninger i form av
noteopplysninger er vanskelig å håndtere ved elektronisk rapportering.

Med hilsen


