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Með bréfi dags. 22. nóvember s.l. óskaði Efnahags- og skattanefnd Alþingis eftir 
umsögn Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) um ofangreint málefni.

Samkvæmt samþykktum félagsins sendi stjómin ofangreint erindi til álitsnefndar
FLE.

Álitsnefndin tók málið til umQöllunar og gerir meðfylgjandi athugasemdir við 
frumvarpið.

Stjóm FLE er fyrir sitt leyti sammála niðurstöðu álitsnefndar.
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Athugasemdir FLE vegna frumvarps til laga um ársreikninga

Athugasemd 1 - 1 .  grein

Samkvæmt 1. mgr. 92. gr. er einungis félögum sem falla annað hvort undir 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. 
eða 2. málsl. 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. heimilt að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við 
samningu ársreiknings síns og samstæðureiknings.

Spurning: Þar sem sparisjóðir eru færðir undir gildissvið ársreikningalaga samkvæmt 3. tölul. 1. 
mgr. 1. gr. (sbr. 1. gr. frumvarpsins), þýðir það að sparisjóðum, sem annars er ekki skylt að beita 
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við samningu ársreikninga eða samstæðureikninga sína (eru 
ekki með skráð verðbréf), er ekki heldur heimilt að gera það?

Athugasemd 2 - 7 .  grein

Þó svo að eitt af markmiðunum með lagabreytingunum sé að afnema skyldu dótturfélaga til að 
beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við samningu ársreiknings síns, virðist sem að 
dótturfélög, sem hafa valið að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við samningu 
ársreiknings síns frá og með árunum 2005 og 2006 (á grundvelli 92. gr. ársreikningalaga), er 
að öðru óbreyttu áfram skylt að gera það fram til 2010/2011, sbr. 3. mgr. 92.gr. ársreikningalaga:

"Félag samkvæmt þessari grein skal tilkynna ársreikningaskrá fyrir upphaf viðkomandi 
reikningsárs ákvörðun sína um að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðum samkvæmt þessum 
kafla. Félag skal beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum í fimm ár samfleytt hið 
minnsta.".

Athugasemd 3 - 7 .  grein

Undir VIII. kafla í ársreikningalögum (breytt skv. frumvarpinu) er að fínna annars vegar 
undirkafla sem heitir “Skylda til að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð 
samstœðureiknings og ársreiknings''’ og hins vegar undirkafla sem heitir “Heimild til að beita 
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum”.

Þessa skiptingu er ekkert að marka þar sem undirkaflinn sem fjallar um skylduna fjallar einnig 
um heimiidina til að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

Athugasemd 4 - 7 .  grein og 9. grein_________________________________________________

Félög sem vilja beita alþjóðlegum reikningsskilastöðum við samningu ársreiknings síns geta gert 
það á grundvelli einnar af tveimur heimildum sem er að fmna í VIII. kafla ársreikningalaga: 
annars vegar í 1. og 2. málsl. 2. mgr. 90. gr. og hins vegar í 92. gr.



Félögum sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðum á grundvelli 92. gr. er skylt að beita 
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum í fimm ár samfleytt hið minnsta (sbr. 2. málsl. 3. mgr. 92. 
gr.) á meðan engar sambærilegar kröfur eru gerðar til félaga sem beita alþjóðlegum 
reikningsskilastöðum á grundvelli 90. gr.

Athugasemd 5 - 7 .  grein

• 2. málsl. 2. mgr. 90. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga: “Sama gildir um ársreikninga 
dótturfélaga sem eru innifalin í samstæðureikningsskilunum, svo og um félög [...].”

• Tillaga að breytingu: “Sama gildir um ársreikninga dótturfélaga sem eru innifalin í 
samstæðureikningsskilunum, svo og um ársreikninea félaea [...].”

Athugasemd 6 - 6 .  grein

• 3. mgr. 87. gr.a. Iaga nr. 3/2006 um ársreikninga (breytt skv. frumvarpinu):
"Árshlutareikningurinn skal hafa að geyma styttan rekstrarreikning, styttan 
efnahagsreikning í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla [...]".

• Athugasemdir við einstakar greina lagafrumvarpsins: "Heimilt verður samkvæmt
frumvarpinu að semja stytt árshlutareikningsskil í samræmi við alþjóðlegan 
reikningsskilastaðla um það efni."

Greinin (og tengdar athugasemdir) virðist banna félögum að semja árshlutareikning í formi 
"complete set of financial statements", sbr. IAS 34.9. Hægt er lesa greinina (og tengdu 
athugasemdimar) þannig að félögum sé einungis gefín kostur á að semja “stytt 
árshlutareikningskil” (e. condensed financial statements, sbr. IAS 34.8). Félög kunna að hafa 
áhuga á að semja "complete set" árshlutareikining, t.d. þegar félög skrá hlutabréf sín á markaði á 
reikningsskilatimabilinu.

Athugasemd 7 - 5 .  grein og 6. grein_________________________________________________

• í nýrri 66. gr. b. er talað um félög skv. 1. tl. 1. mgr. 1. gr. sem gefið hefur út verðbréf sem 
tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði á Evrópska efnahagssvæðinu

• í nýrri 87.gr.a. er talað um félög skv. 1. tl. 1. mgr. 1 .gr. sem gefið hefur út hlutabréf eða 
skuldabréf sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki á 
Evrópska efnahagssvæðinu

Er einhver ástæða fyrir þessu mismunandi orðalagi eða er hér átti við eitt og hið sama?



Athugasemd -1 4 . grein

í 2. mgr. 104 gr. laganna er tiltekið hvað koma skuli fram í áritun endurskoðenda á ársreikninginn 
og það síðan endurtekið og settar ítarlegri kröfur í 106. gr. Hér virðist um tvítekningu að ræða.

Athugasemd -1 8 . grein________________________________________

• Lögin gilda fyrir hvert það reikningsár sem hefst 1. janúar 2007 eða siðar.

Gilda lögin þá einnig fyrir árshlutareikninga vegna fyrstu sex mánaða ársins 2007? Slíkir 
ársreikningar hafa a.m.k. í flestum tilfellum þegar verið samdir og birtir að kröfii 
verðbréfamarkaða. Er hægt að gera kröfu um að þeir verði endurgerðir ef þeir uppfylla ekki 
kröfur laganna um innihald og form árshlutareikninga eða jafnvel að þau félög sem ekki hafa haft 
slíka skyldu áður þurfí nú að semja slíkan árshlutareikning? Hér er spuming um afturvirkni.


