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Umsðgn Fjármálaeftirlitsins um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
ársreikninga nr. 3/2006, með síðari breytingum, 230. mál.

Vísað er til bréfs efnahags- og skattanefiidar, dagsett 22. nóvember 2007, þar sem óskað er 
eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga nr. 3/2006.

í frumvarpinu eru lagðar fram þrenns konar tillögur til breytinga á lögum um ársreikninga. I 
fyrsta lagi er um að ræða frekari innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 
2004/109/EB frá 15. desember 2004 um samhœfingu krafim um gagnsœi í íengslum við 
upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað og um breytingu á 
tilskipun 200I/34/EB (hér eftir kölluð gagnsæistilskipunin), en hluti af þeirri tilskipun var 
innleiddur í lög um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, sem tóku gildi 1. nóvember sl. I öðru lagi 
er með frumvarpinu lagt til að afhumin verði skylda móðurfélaga og dótturfélaga, þeirra félaga 
sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, til að notast við alþjóðlega staðla við samningu 
ársreiknings. í þriðja lagi er í frumvarpinu lagt til að ársreikningaskrá verði veitt ákveðin 
úrræði til að framfylgja lögum um ársreikninga, s.s. heimild til að beita dagsektum, heimild til 
að birta opinberlega upplýsingar um reikningsskil sem talin eru ófullnægjandi og heimild til að 
óska eftir því við viðkomandi kauphöll að viðskiptum með verðbréf eftirlitsskylds félags verði 
hætt timabundið á skipulegum verðbréfamarkaði, þar til félagið hefur birt ftillnægjandi 
reikningsskil.

Fjármálaeftirlitið hefur tekið þátt i innleiðingu gagnsæistilskipunarinnar í íslenskan rétt, en kom 
þó ekki að gerð þess frumvarps sem hér um ræðir. Fjármálaeftirlitið styður efhi frumvarpsins i 
öllum meginatriðum.

Fjármálaeftirlitið óskar eftir að koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum og ábendingum 
varðandi einstakar greinar frumvarpsins.

Um 5. gr. frumvarpsins.
b-liður.

(66. gr. b.).
Fjármálaeftirlitið telur að orðalag 5. gr. frumvarpsins sé of þröngt, en þar segir að 
stjómarmenn skuli undirrita nánar tiltekna yfirlýsingu um ársreikning útgefanda.

Greinin er innleiðing á grein 4.2.(c) gagnsæistilskipunarinnar. í þeirri grein er mælt fyrir um 
skyldu ábyrgra einstaklinga hjá útgefandanum til að undirrita umrædda yfírlýsingu. Þessu til 
frekari stuðnings má benda á að í yfirlýsingunni á að tilgreina verksvið ábyrga einstaklingsins, 
en það væri augljóslega óþarfl ef viðkomandi væru ávallt stjómaraienn.
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Fjármálaeftirlitið leggur því til að umrædd skylda nái að minnsta kosti til stjómarmanna og 
framkvæmdastjóra útgefanda. Er það í samræmi við 2. mgr. 3. gr. ársreikningalaga og ábyrgð 
stjómenda í öðrum greinum laganna, s.s. 121. gr. Þá telur Fjármálaeftirlitið koma til greina að 
aðrir ábyrgir aðilar geti fallið hér undir, s.s. yfírmenn fjármálasviðs. Fjármálaeftirlitinu gafst þó 
ekki tækifæri til að kanna þetta til hlítar innan þess skamma umsagnarfrests sem veittur var.

Þá telur Fjármálaeftirlitið nauðsynlegt að kveða skýrar á um það að umrædd yfírlýsing skuli 
vera hluti af ársreikningi.

Fjármálaeftirlitið leggur til að 66. gr. b. verði svohljóðandi:
ífélagi skv. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. sem gefið hefur út verðbréf sem tekin hafa verið til 
viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði á Evrópska efrtahagssvœðinu skulu stjóm  
og framkvœmdastjóri undirrita yfirlýsingu þar sem fram kemur nafn og verksvið hvers 
og eins. I yfirlýsingunni skal koma fram að samkvœmt bestu vitneskju undirritaðra sé 
ársreikningur saminn í samræmi við VIII. kafla og gefi glögga mynd a f eignum og 
skuldum, fjárhagsstöðu og rekstrarafkomu félagsins. Þá skal koma fram að skýrsla 
stjómar geymi glöggt yfirlit yfir þróun og árangur í rekstri félagsins, stöðu þess og 
lýsi helstu áhœttu- og óvissuþáttum sem félagið stendur frammi fyrir. Sama gildir 
þegar um samstœðureikning er að rœða sem móðurfélagið semur. Yfirlýsing þessi 
skal lögð fram með ársreikningi og skýrslu stjórnar.

Um 6. gr. frumvarpsins.
a-liður.

(1. mgr. 87. gr. a.).
í greininni kemur fram að félag sem gefið hefur út hlutabréf eða skuldabréf sem tekin hafa 
verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki EES skuli semja árshlutareikning vegna 
fyrstu sex mánaða reikningsársins.

Fjármálaeftirlitið vill koma því á framfæri að það telur eðlilegt að ársreikningaskrá fái 
árshlutareikning sendann samhliða opinberri birtingu hans líkt og Fjármálaeftirlitið fær 
samkvæmt 62. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. Fjármálaeftirlitið telur að slík 
framkvæmd væri einnig í samræmi við 109. gr. laga um ársreikninga, sem fjallar um birtingu á 
ársreikningi.

(2. mgr. 87. gr. a.).
Fjármálaeftirlitið telur orðalag greinarinnar of þröngt, en þar kemur aðeins fram að fram skuli 
koma ef endurskoðendur hafa ekki áritað árshlutareikning.

Greinin er innleiðing á 5. tl. 5. gr. gagnsæistilskipunarinnar. í þeirri grein kemur fram að hafi 
árshlutareikningur verið endurskoðaður skuli skýrsla endurskoðanda verið birt í heild sinni. 
Sama á við ef árshlutareikningur var kannaður . Þá segir greinin að hafi árshlutareikningur 
hvorki verið endurskoðaður né kannaður skuli koma fram yfírlýsing þess efhis.

Fjármálaeftirlitið leggur til að 2. mgr. 87. gr. a. verði svohljóðandi:
E f árshlutareikningur hefur verið endurskoðaður eða kannaður a f endurskoðanda 
skal skýrsla endurskoðanda vera hluti a f árshlutareikningi. E f árshlutareikningur



hefur ekki verið endurskoðaður eða kannaður a f endurskoðanda skal yfirlýsing 
útgefcmda þess efnis koma frarn í árshlutareikningi.

c-liður.

(87. gr. c.).
Fjármálaeftirlitið leggur til að 66. gr. b. verði svohljóðandi, með sama rökstuðningi og kom 
fram í athugasemd við 66. gr. b. hér að ofan, m.t.t. greinar 5.2.(c) gagnsæistilskipunarinnar:

í  félagi skv. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. sem gefið hefur út hlutabréf eða skuldabréf sem 
tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði á Evrópska 
efnahagssvœðinu skulu stjóm ogframkvœmdastjóri undirrita yfirlýsingu þar sem fram  
kemur nafh og verksvið hvers og eins. í  yfirlýsingunni skal koma fram að samkvœmt 
bestu vitneskju undirritaðra sé árshlutareikningur, sbr. 87. gr. a, saminn í samrœmi 
við VIII. kafla og gefi glögga mynd a f eignum og skuldum, fjárhagsstöðu og 
rekstrarafkomu félagsins og samstœðunnar i heild, og að árshlutaskýrsla stjómar, 
skv. 87. gr. b, gefi skýra mynd a f þeim upplýsingum sem krafist er. Yfirlýsing þessi 
skal lögð fram með árshlutareikningi og árshlutaskýrslu stjómar.

e-liður.

(87. gr. e.).
í greininni er vísað til 3. mgr. 87. gr. en líklega er átt við 3. mgr. 87. gr. a.

Aðrar athugasemdir:
í 4. tl. 4. gr. gagnsæistilskipunarinnar kemur skýrt fram að skýrsla endurskoðenda skuli vera 
birt opinberlega í heild sinni ásamt ársreikningi. Þvi er ekki fullnægjandi að einungis sé birt 
áritun endurskoðenda eins og farið er fram á í 3. gr. laganna, þegar um er að ræða félög skv. 
1. tl. 1. mgr. 1. gr. laganna.

Því leggur Fjármálaeftirlitið til nýja málsgrein sem 3. mgr. 106. gr. laganna, svohljóðandi:
Skýrsla endurskoðanda félags skv. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. skal vera hluti a f 
ársreikningi félagsins.

Yrði skýrslan þar með birt með ársreikningi, í samræmi við 57. gr. laga um verðbréfaviðskipti, 
og ákvæði tilskipunarinnar því uppfyllt.

Fjármálaeftirlitið gerir ekki frekari athugasemdir við frumvarpið að svo stöddu.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
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