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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 3/2006, um ársreikninga, með síðari 
breytingum, mál 230

Visað er til bréfs efhahags- og skattanefndar Alþingis frá 22. nóvember sl. þar sem óskað er umsagnar 
Kauphallarinnar um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 3/2006 um ársreikninga, með síðari 
breytingum, mál 230.

Vegna 5. gr. - Yfirlýsing síjórnarmanna
Athugasemd vegna eftirfarandi texta:
Sama gildir þegar um samstæðureikning er að rœða sem móðurfélagið semur.

Ofangreindur texti er ekki talinn endurspegla eftirfarandi texta 4. gr. tilskipunar nr. 2004/109/EB:
... o f the issuer andthe undertakings included in the consolidation taken as a whole...

Lagt er til að umrædd grein verði umorðuð til samræmis við sambærilegan texta í 6. gr. -  Árshlutayfirlýsing 
stjórnarmann, þ.e. fella niður ofangreinda setningu og vísa til félagsins og samstœðunnar í heild í 
endurskoðuðum texta.

Vegna 5. gr. - Yflrlýsing stjórnarmanna
Skv. 8. gr. tilskipunar nr. 2004/109/EB á samsvarandi undanþága við um ársreikning og tilgreind er i 6. gr. 
vegna árshlutareiknings.

Vegna 6. gr. -  Árshlutaskýrsla stjórnar
... og meiri háttar viðskiptum við tengda aðila.
Skv. 5. gr. tilskipunar nr. 2004/109/EB á ofangreint eingöngu við um útgefendur hlutabréfa.
Athuga jafiifiramt að ofangreindur texti á ekki við um tímabilið sem eftir er af reikningsárinu.

Vegna 11. gr. b. liðar (94.gr.b) -  Úrskurðir
Lagt er til að siðasta setning 1. málsgreinar falli niður.

..."Þessu til vibbótar getur ársreikningaskrá....að mati ársreikningarskrár”.

Ekki verður séð að ástæða sé til að lögbinda að ársreikningaskrá geti sett fram slíkar óskir. Eðlilegra er að 
ársreikningaskrá og hlutaðeigandi kauphöll leysi sín á milli ef upp koma slík mál að ástæða sé til að skoða 
hvort hætta eigi tímabundið viðskiptum með verðbréf viðkomandi félags, enda kunna aðrar leiðir að vera 
skynsamlegri eftir eðil máls, til að mynda að setja viðkomandi félag á athugunarlista.
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