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Høring - NOU 2006:3 Om markeder for finansielle instrumenter (gjennomføring
av MiFID og transparencydirektivet)
Vi viser til Finansdepartementetshøringsbrevav 28. februar2006.
Den norskeRevisorforening(DnR) har følgende merknadertil NOU 2006:3:
Underskrift på delårsrapporten
Det fremgår ikke av transparencydirektivet at-delårsrapporten skal underskriversav
de ansvarlige personer hos utsteder, og i forslaget til § 5-6 i ny verdipapirhandellov er
det ikke tatt inn noe underskriftskrav. I gjeldende rett (børsforskriften) sies det heller
ingenting om underskrift på delårsrapporten.
DnR mener det bør være et eksplisittkrav i verdipapirhandelloven
at delårsrapporten
skal underskrivesav de som avleggerden (styret). Vi er av den oppfatningat slik
underskrift vil medføre økt bevissthet hos styret knyttet til innholdet i rapporten, og
sikre økt troverdighetog kvalitet.
Uavhengig kontroll av delårsrapportering etter IFRS
Etter utvalgets forslag, skal utsteder som er forpliktet til å avlegge konsernregnskap
etter IFRS benytte IFRS også ved utarbeiding av delårsregnskapet, jf utredningen pkt
13.2.3 s 202-203 og § 5-6 fjerde ledd i forslag til ny verdipapirhandellov. Videre
uttaler utvalget at det ikke kan være noe i veien for at foretak som velger å benytte
IFRS i årsregnskapet, jf regnskapsloven § 3-9, også benytter IFRS i
delårsregnskapet.
Transparencydirektivet krever ikke revisjon av delårsrapporter, og det er etter
gjeldende rett heller ikke krav om revisjon av delårsrapporter. Utvalget drøfter ikke
spørsmåletom revisjonspliktnærmere, og har valgt å ikke foreslå påbud om revisjon
ved slik rapportering, jf utredningen pkt 13.2.3 s 201.
Delårsrapporteringetter IFRS er et meget krevendearbeid, noe som vil kunne få
betydningfor kvalitetenpå og pålitelighetenav den informasjonsom fremgår av
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delårsrapporteringen
. DnR mener det ved delårsrapportering
, som ved
årsrapportering
, bør være et sentraltmål at de opplysningersom foretakenegir er av
best muligkvalitetog så påliteligesom mulig. Delårsrapporteringetter IFRS uten en
uavhengigkontrollvil etter DnRs oppfatningkunne medføre at kvalitetenav
informasjoneni delårsrapportene
, og således også påliteligheten,variererbetydelig.
En uavhengigkontrollav delårsrapportene
, fortrinnsvisbegrensetrevisjon,vil etter
vårt syn kunne øke kvalitetenpå informasjonen
. DnR er derfor av den oppfatningat
spørsmåletom å innføreet krav om begrensetrevisjonav delårsrapporterbør
utredesnærmere. En slik utredningbør også omfatteen gjennomgangav regelverket
i andre EU-/EØS-land.
For øvrig har vi ikke kommentarertil utredningeni NOU 2006:3.
Dersom det er spørsmåleller kommentarertil dette brevet,er det bare å ta kontakt
med juridiskrådgiverHenningAlme Siebke eller undertegnede.
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