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Høring  -  NOU 2006:3 Om markeder for finansielle instrumenter  (gjennomføring
av MiFID og transparencydirektivet)

Vi viser til  Finansdepartementets høringsbrev av 28. februar 2006.

Den norske Revisorforening (DnR) har følgende merknader til NOU 2006:3:

Underskrift  på delårsrapporten
Det fremgår ikke av transparencydirektivet at-delårsrapporten skal underskrivers av
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 eksplisitt krav i verdipapirhandelloven at delårsrapporten
skal underskrives av de som avlegger den (styret).  Vi er av den oppfatning at slik
underskrift vil medføre økt bevissthet hos styret knyttet til innholdet i rapporten, og
sikre økt troverdighet og 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
spørsmålet om revisjonsplikt nærmere,  og har valgt å ikke foreslå påbud om revisjon
ved slik rapportering, jf utredningen pkt 13.2.3 s 201.

Delårsrapportering etter IFRS er et meget krevende arbeid,  noe som vil kunne få
betydning for kvaliteten på og påliteligheten av den informasjon som fremgår av
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delårsrapporteringen.  DnR mener det ved delårsrapportering,  som ved
årsrapportering,  bør være et sentralt mål at de opplysninger som foretakene gir er av
best mulig kvalitet og så pålitelige som mulig.  Delårsrapportering etter IFRS uten en
uavhengig kontroll vil etter DnRs oppfatning kunne medføre at kvaliteten av
informasjonen i delårsrapportene,  og således også påliteligheten, varierer betydelig.

En uavhengig kontroll av delårsrapportene,  fortrinnsvis begrenset revisjon, vil etter
vårt syn kunne øke kvaliteten på informasjonen.  DnR er derfor av den oppfatning at
spørsmålet om å innføre et krav om begrenset revisjon av delårsrapporter bør
utredes nærmere.  En slik utredning bør også omfatte en gjennomgang av regelverket
i andre EU-/EØS-land.

For øvrig har vi ikke kommentarer til utredningen i NOU 2006:3.

Dersom det er spørsmål eller kommentarer til dette brevet, er det bare å ta kontakt
med juridisk rådgiver Henning Alme Siebke eller undertegnede.

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening
SERVICEKONTOR
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