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Reykjavík, 4. mars 2016. 

Málefni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, 456 mál.

Fjársýsla ríkisins vill setja fram eftirfarandi ábendingar við ofangreint frumvarp:

1. Gildisákvæði 1. gr.
Í lögum um opinber fjármál er ríkisaðilum í A-hluta gert skylt að fylgja ársreikningalögum sem 
og sveitarfélögum ásamt fjölda annarra aðila skv. sérlögum. Í upptalningu á þeim aðilum sem 
ársreikningalögin gilda um, sjá 1. gr. frumvarpsins, er enginn þessara aðila nefndur. Eðlilegt 
má telja að ársreikningalögin tilgreini alla þá sem þau gilda um en ekki sé verið að greina 
sérstaklega hluta þeirra aðila og það getur reyndar líka verið villandi. Í því skyni leggur 
Fjársýslan til að 1. gr. frumvarpsins, sem tiltekur breytingar á 1. gr. laganna, hljóði þannig:
1. gr. laganna hljóði þannig: Lög þessi gilda um alla þá aðila sem skylt er að semja ársreikning eða 
árshlutareikning.
Í lögum um bókhald er skilgreining á þeim aðilum sem ber að fara eftir ársreikningalögunum 
og er sú skilgreining víðari en sú sem frumvarpið tiltekur auk fjölda annarra aðila sem skv. 
sérlögum ber að fara eftir ársreikningalögum, svo sem skv. sveitarstjórnarlögum og 
nýsamþykktum lögum um opinber fjármál (LOF). Í LOF, sem samþykkt voru í desember sl., 
segir að allir ríkisaðilar eigi að fara eftir ársreikningalögum.

Ofangreind breyting á 1. gr. kallar hinsvegar á breytingar á ýmsum öðrum greinum 
frumvarpsins sem langt mál er að gera grein fyrir.

Sé frumvarpinu ekki breytt með ofangreindum hætti þannig að þau nái til allra sem ber að 
semja ársreikning eða árshlutareikning, þá má í staðinn bæta við 1. gr. frumvarpsins og þmt. 
laganna sambærilegu ákvæði og er í bókhaldslögunum sem tiltekur ýmsa aðra aðila sem lögin 
gilda um (1. gr. laga nr. 145/1994 ) auk lífeyrissjóða. Þessu mætti bæta við með viðbót við 1. 
mgr. og viðbótartölulið (einum eða fleiri) við 1. gr. frumvarpsins:
Aftan við 1. ml. 1. mgr. bætist; „og önnurfélög og aðila eins og greinir í 4. tl. sem ber að fara eftir 
ársreikingalögunum skv. sérlögum"
Og við greinina bætist c liður svohljóðandi:
„4. hvers konar fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkis eða sveitarfélaga sem stunda atvinnurekstur, 
lífeyrissjóðir, þrotabú og önnur bú sem eru undir skiptum ef þau stunda atvinnurekstur, hvers konar 
önnur félög, sjóðir og stofnanir sem stunda atvinnurekstur eða hafa á hendi fjáröflun eða fjárvörslu. „

Síðan þyrfti að bæta við lið í 63. gr. :ístað„skv. 1. gr."í 1. ml. 1. mgr. komi: „skv. 1.-3. tl. 1. gr.„ 
Ástæða þess að þetta er lagt til er að opna á að ákvæði um alþjóðlega staðla fyrir opinbera 
aðila verði bætt inn í ársreikningalögin, sjá lið 2. Það væri á skjön við gildistakmörkunina í 1.
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gr. að vera í lögunum að fjalla um efni sem ekki á við um þá sem lögin tiltaka að þau gildi um. 
Þ.e. að vera með ákvæði um opinbera reikningsskilastaðla í lögum sem ekki er tiltekið að gildi 
um opinbera aðila. Slíkt er þó gert í b. lið 8. tl. 2. gr. Síðan er líka vert vangaveltna að Alþingi 
skuli setja lög um opinber fjármál og taka þar skýrt fram að ríkisaðilar í A-hluta skuli fara eftir 
lögum um ársreikninga og breyta svo skömmu síðar gildisákvæðum ársreikningalaganna og 
tiltaka þar ekki sinn eigin vilja, þ.e. að lögin gildi um ríkisaðila.

2. Skilgreining á Alþjóðlegum stöðlum
Fjársýslan telur þörf á að alþjóðlegir staðlar fyrir opinbera aðila verði tilgreindir sem hluti af 
alþjóðlegum stöðlum skv. ársreikningalögunum, sbr. 1. tl. 2. gr. frumvarpsins. Skv. lögum um 
opinber fjármál (LOF) þá er ríkisaðilum í A-hluta gert skylt að fylgja ársreikningalögunum. Í 
frumvarpinu er skilgreining á settum reikningsskilareglum í 34. tl. 2. gr. Þar er vísað til 
skilgreingar í 1. tl. greinarinnar hvar alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eru skilgreindir sem 
IAS/IFRS staðlar skv. reglugerð EB nr. 1606/2002, jafnan hérlendis vísað til sem IFRS. 
Stofnunum ríkisins er því ætlað að sækja settar reikningsskilareglur í IFRS staðlana eins og 
staðan er nú en síðan verði samstæðureikningur ríkisins unnin í samræmi við IPSAS staðla 
(International Public Sector accounting Standards) skv. LOF. Grunnforsendur IPSAS eru 
þjónustuhlutverk hins opinbera en grunnforsendur IFRS er hagnaðarmæling og endurspeglast 
þetta í inntaki staðlanna. Sem dæmi má nefna að IPSAS heimilar að eignfæra birgðir sem 
afhentar eru án endurgjalds meðan IFRS heimilar það ekki. IPSAS heimilar eignfærslu 
arfleifðareigna en ekki eru til ákvæði um slíkt í ársreikningalögum eða IFRS og reglur um 
endurmat eigna eru „mildari" í IPSAS en árlega annars. Þar sem með setningu LOF er 
meiningin að eignir ríkisins verði færðar inn í bókhald þá gerist það með endurmatsákvæði ef 
það er á annað borð hægt. Skv. ársreikningalögum ber að endurmeta árlega eignir sem 
færðar eru á endurmetnu verði meðan sambærileg ákvæði í IPSAS gera ráð fyrir endurmati ef 
raunvirði er orðið frábrugðið bókfærðu verði þó ekki sjaldnar en á 5 ár fresti Einnig má 
benda á meðferð tekna en stærsti hluti tekna flestra opinberra aðila er það sem staðlarnir 
kalla „non-exchange" tekjur (skatttekjur og framlög ríkissjóðs), þ.e. tekjur þar sem við viðtöku 
eru ekki eru látin af hendi önnur verðmæti í staðinn. Til er sérstakur staðall um þennan þátt í 
IPSAS en ekkert um þetta fjallað í IFRS. Fjölda fleiri atriða mætti nefna. Einnig má benda á að 
sveitarfélögum sem skylt er að fylgja ársreikningalögum ber að sama skapi að sækja settar 
reikningsskilareglur í IFRS sem að mörgu leyti eru þyngri og síður viðeigandi en IPSAS reglur. 
Tillaga Fjársýslunnar er að eftirfarandi viðbót komi við 1. tl. 2. gr. frumvarpsins: „ eða, í 
tilvikum opinberra aðila, IPSAS staðlar eins og þeir eru ákveðnir af IPSASB hverju sinni séu ekki kröfur 
um annað". Umsögn um þennan lið gæti verið:" Ínýsamþykktum lögum um opinberfjármál er 
ríkisaðilum íA-hluta gert skylt aðfara eftir ársreikningalögunum. IPSAS staðlarnir sem settir eru af 
IPSASB (International Public Sector Accounting Standard Board) eru byggðir á þjónustuhlutverki hins 
opinbera sem grunnforsendu en ekki hagnaðarforsendum eins og IFRS staðlarnir. Sem dæmi má taka 
að tekjuhugtak IPSAS nær til tekna þar sem ekki koma önnur verðmæti ístaðinn og IPSAS segir til um 
samanburð við áætlanir eða fjárlög en lítið er fjallað um þetta í  ársreikningalögum og í  IFRS.
Skatttekjur og ýmsar aðrar tekjur opinberra aðila eru þess eðlis að viðtakandi lætur ekki verðmæti í 
staðinn. Greiðandi skattttekna á ekki beinan rétt til þjónustu af hálfu hins opinbera aðila ístað 
greiddra skatta. Ýmis önnur ákvæði eru frábrugðin í  IPSAS borið saman við ársreikningalög/IFRS svo 
sem meðferð endurmats varanlegra rekstrarfjármuna, mat birgða, flokkun eigna, sú forsenda mats 
eigna aðþær nýtist við að veita þjónustu en ekki á öflun tekna svo nokkur atriði séu nefnd. Sama á við 
hjá sveitarfélögum og ríkisaðilum íA-hluta en í  einhverjum tilvikum ber sveitarfélögum þó að byggja



sín reikningsskil á IFRS t.d. vegna skráðra verðbréfa en gætu þá byggt á tilteknum liðum IPSAS íþeim 
tilvikum þar sem engin ákvæði eru í  IFRS."

3. 11. tl. 2. gr.
Hér er félagsaðili skilgreindur sá sem er hluthafi í hlutafélagi og eigandi eignarhluta í öðru 
félagi. Til er fjöldinn allur af aðilum sem þetta á hvort tveggja við en spurning vaknar um þá 
sem bara annað á við um. Væri „eða" í stað „og" þá nægði annað hvort til að teljast 
félagsaðili skv. þessari skilgreiningu og sýnist það meira í takt við áformin.

4. 12. tl. 2. gr.
Þessa skilgreiningu er hvorki að finna í eldri lögum né í tilskipuninni sjálfri og er viðbót hennar 
á skjön við umsögn um greinina. Í liðnum er verið að skilgreina fjáreign og til þess notað 
hugtakið sjálft auk þess að þessi skilgreining verulega frábrugðin skilgreiningu á „financial 
assets" í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

5. 13. tl. 2. gr.
Hugtak þetta er til í þýðingum þýðingarmiðstöðvar og er þar „Fjáreignir á gangvirði í gegnum 
rekstrarreikning" Mælt er með því að halda sig við þá þýðingu og ekki búa til eitt hugtak í 
viðbót sem flækir málið. Að því er sýnist þá er verið að nota þetta hugtak annarsstaðar í 
frumvarpinu en ekki alveg eins orðað. Mælt er með því að sé verið að vísa til þess að þá verði 
það notað eins og það er orðað skilgreiningunni, annað er villandi. Sjá t.d. a. lið 24. gr.

6. 2. gr.
Nokkur önnur hugtök sem ætluð eru að skýra önnur hugtök en sem þyrfti að skýra við hvað 
átt:
14. tl. „eða til sölu í hefðbundnum rekstrartilgangi",
15. tl. „einungis í því skyni... „
17. tl. „óvaranlegra neysluvara „ og „Sanngjarnt hlutfall fasts kostnaðar eða breytilegs 
óbeins kostnaðar sem rekja má til vörunnar, er fellt inn í verðið að því marki sem slíkur 
kostnaður tengist framleiðslutímabilinu."

7. 24. tl. 2. gr.
Afar óeðlilegt er að flokka hlutabréf sem langtímakröfur eða að nota orðalagið „verðbréf" 
sem líka innifelur hlutabréf. Mælt er með að liðurinn orðist svo: „Kröfur eða skuldabréfaeign 
sem reiknað er með að verði í  eigu viðkomandi í  a.m.k. eitt ár frá reikningsskiladegi."

8. 25. tl. 2. gr.
Afar óeðlilegt er að hafa skilgreiningu langtímaskulda með þessum hætti. Sem dæmi má 
nefna áætlaðar ábyrgðarskuldir sem ekki liggur fyrir um gjalddaga á og því allt eins 
fyrirliggjandi að hún muni ekki falla í gjalddaga fyrr en meira en 12 mánuðum eftir 
reikningsskiladag. Mælt er með að liðurinn orðist svo: „Þær skuldir eða sá hluti þeirra sem 
viðkomandi hefur skilyrðislausan rétt til að fresta greiðslu á til lengri tíma en 12 mánaða frá 
uppgjörsdegi. „ Allar aðrar skuldir ættu að teljast skammtímaskuldir og enda almennt þannig í 
reikningsskilum og eðlilegra að skilgreiningin væri þannig að það sem ekki flokkast undir skilyrði um 
langtímaskuldir væri skammtímaskuldir frekar en öfugt eins og er í frumvarpinu.

9. 28. tl. 2. gr.
Sýnist þurfa skoðunar, sjá. t.d. c, e og f lið. Auk þess er spurning um 2. mgr. liðsins, hver er 
tilgangur og hvernig bera að skilja.

10. 2. mgr. 32. tl. 2. gr.
Á væntanlega að vera þannig: „Flokkun samstæðu skal ekki breytast nema samstæða annaðhvort 
fari yfir eða hætti að fara yfir viðmiðunarmörk viðkomandi og síðastliðins reikningsárs."



11. 35. tl. 2. gr.
Mælt er með að liðurinn orðist svo: „Aðrarskuldir en langtímaskuldirskv. 25. tl."

12. 39. tl. 2. gr.
Mælt með að orðist svo: „Efnislegar eignir sem eru notaðar ístarfsemi viðkomandi aðila og eru við 
öflun þeirra ætlaðar til notkunar lengur en íeitt ár." Almennt eru ekki settir upp varanlegir 
rekstrarfjármunir sem skammtímaliður.

13. 43. tl. 2. gr.
Er ljóst hvað átt er við með að breyting á verðgildi sem staðfestist við dagsetningu 
efnahagsreiknings? Í reynd er það svo að atburðir eftir lok reikningsárs geti leitt til þess að 
taka ber tillit til verðlækkana eftir dagsetningu efnahagsreiknings og líka að breytingin þarf 
ekki að vera staðfestanleg til

14. 2. gr.
Mælt er með að skilgreiningu á uppgjörsdegi verði bætt við greinina, m.a. af því að í skýrslu 
stjórnar er dagsetning ársreikningsins og upplýst um samþykktardag í skýringum. Gæti verið 
þannig:
„44. Uppgjörsdagur: lokadagur þess reikningsskilatímabils sem reikningsskil ná yfir. „

15. 4. gr.
Þegar búið er að skilgreina glögga mynd eins og fram kemur í 19. tl. 2. gr. þá er þessi viðbót 
óskiljanleg og þverstæða. Ef glögg mynd er að fara eftir lögunum hvernig getur þá glögg 
mynd verið fengin með því að fara ekki eftir lögunum? Þarna er augljóðslega verið að nota 
hugtakið „glögg mynd" í annarri merkingu en það er skilgreint og er mælt með því að svo sé 
ekki gert enda veldur það bara ruglingi. Glögg mynd ætti etv ekki að vera skilgreind svo 
þröngt sem þarna er gert því í reikningshaldslegu tilliti eru til mjög margar „glöggar myndir". Í 
áritunum endurskoðenda er jafnan vísað til glöggrar myndar, þ.e. óákveðið form notað þar 
sem margar glöggar myndir eru til. Etv er átt við að ef sú glögga mynd sem skilgreind er í 
lögunum er ekki að gefa í reynd glögga mynd af rekstrarárangri eða stöðu við komandi að þá 
sé heimilt að víkja frá reglunum. En eðlilegt er að textinn sé skýr með þetta.

16. b liður 7. gr.
Þessi viðbót getur ekki átt við því upphaf mgr. sem verið er að breyta byrjar á að viðkomandi 
uppfylli ekki ákvæði 8. gr. og getur þar með ekki verið að velja sér nýjan 
starfsrækslugjaldmiðil sem heimill er skv. 8. gr.

17. 3. tl. 1. mgr. 8. gr.
Óljóst hvernig a-c liðir tengjast mati á einstökum liðum.

18. 4. tl. 1. mgr. 8. gr.
Mælt er með að liðurinn orðist þannig: „ Fjárhæðir sem birtar eru íefnahagsreikningi eða 
rekstrarreikningi skulu vera [settar fram] á rekstrargrunni."

19. 7. tl. 1. mgr. 8. gr.
Orðin „innan einstakra liða" falli brott enda villandi þar sem jöfnun milli liða er líka óheimil.

20. 8. tl. 1. mgr. 8. gr.
Nota ætti frekar þýðinguna „eðli" í stað „fyrirkomulag" fyrir enska orðið „arrangement" enda 
er lítt skiljanlegt hvað átt væri við með því að tala um að „færa lið og setja fram miðað við 
fyrirkomulag viðkomandi liðar". Verður hinsvegar strax skiljanlegra sé talað um eðli 
viðkomandi liðar.



21. 2. mgr. 8. gr.
Í mgr. er farið í hring þar sem sagt er að reikningsskilaaðferðir megi ekki breytast nema í þeim 
tilvikum að verið sé að taka upp breyttar reikningsskilareglur. Mælt er með að málsgreinin 
orðist svo: „Uppsetningu efnahagsreiknings, rekstrarreiknings og sjóðstreymis, ef við á, svo og reikn- 
ingsskilaaðferðum skal ekki breyta frá ári til árs nema íþeim tilvikum að með breytingunni fáist gleggri 
mynd eða breytingin sé nauðsynleg til að taka upp nýjar reglur ísamræmi við breytingar á lögum." 
Þarna væri þá hugtakið „gleggri mynd" ekki skv. skilgreiningu laganna. Etv er óheppilegt að skilgreina 
hugtakið „glögg mynd" í lögunum.

22. 3. mgr. 8. gr.
Mælt er með að bætt sé aftan við málsgreinina :" og greina frá hver áhrif hennar eru"

23. Lokamgr. 10. gr.
Eðlilegt væri að mæla fyrir um að rangur ársreikningur væri leiðréttur og gerð grein fyrir 
ástæðum þess. Eins og mgr. er orðuð þá má skilja á mismunandi veg hvað átt er við með að 
færa leiðréttingu á eigið fé í ársbyrjun og leiðrétta samanburðarfjárhæðir. Þegar búið er að 
breyta samanburðarfjárhæðum þá er lokastaða eigin fjár breytt og síðan skal færa 
leiðréttinguna á eigið fé í ársbyrjun. Ath. hvort skoða þurfi að orða þetta betur.

24. 12. gr.
Spurning er um hvað átt er við í 1. mgr. með „og skal þeirra þá getið í skýringum"? 
Lokamálsliður 1. mgr. ætti að falla út.

25. 17. gr.
Er einhver ástæða til þess að mæla fyrir um að afskrifa viðskiptavild eða þróunarkostnað á 
lengri tíma en hann endist. Mælt með að bæta inn „eða á nýtingartíma ef hann er skemmri". 
Varðandi b lið greinarinnar þá er í stöðlum jafnan talað um að ákvarða nýtingartíma „með  
áreiðanlegum hætti" . Einnig er rétt að hafa í huga að vandkvæðum kann að vera bundið að 
ákvarða árafjölda nýtingartími, t.d. hvort 3 eða 7 ár, en af hverju ætti þá að miða hann við 10 
ár og kalla það glögga mynd?

26. 23. gr.
Í Ijósi þess að um er að ræða ársreikningslög þá þýðir „niðurfærsla skammtímakrafa" að þær 
hafi verið færðar niður í ársreikningi fyrra árs. Séu þær enn til staðar í ársreikningi næsta árs 
(eða síðari uppgjörum innan árs) þá er engin ástæða til að mæla fyrir um það í lögum að það 
„beri" að færa þær upp. Meira en ársgömul skammtímakrafa bendir til þess að greiðslugeta 
sé lítil hjá greiðanda. Þessi viðbót er því andstæð varfærnissjónarmiðum sem ber að beita við 
reikningsskil og ætti alls ekki að sjást. Það lengsta sem ætti að ganga er að heimila hækkun en 
hver væri annars ástæða þess að löggjafinn væri að mæla fyrir um að færa ættu upp gamlar 
skammtímakröfur sem eru komnar umfram 12 mánaða aldur, og það andstætt varúðarreglu?

27. A. liður 24. gr.
Mælt með að nota hér sama orðalag og er í skýringu á þeim flokki eigna sem kallast „Fjáreign 
á gangvirði í gegnum rekstrarreikning" til að ljóst sé um hvað er verið að ræða. Sé hinsvegar 
ekki átt við þá flokkun sem skýrð er í 13. tl. 2. gr., þá þarf að skýra hvað átt er við með 
fjáreign á gangvirði í rekstrarreikningi því í reikningshaldslegu tilliti eru engar fjáreignir í 
rekstrarreikningi.

28. 2. ml. a liðs 25. gr.
Hér er væntanlega verið að ræða um áhrif á eignaflokk sem skilgreindur eru í 13. tl. 2. gr. og 
því er mælt er með að liðurinn orðist svo: „Færa skal mótfærslu matsbreytingar vegna fjáreignar á 
gangvirði ígegnum rekstrarreikning á gangvirðisreikning meðal eigin fjár" (en gangvirðisreikningur 
hefur reyndar hvergi verið skilgreindur).



29. b. liður 27. gr.
Ekki er ljós ástæða þess að viðskiptavild skuli afskrifast á 10 árum ef hún hefur skemmri 
endingartíma (sbr. umfjöllun um 17. gr.) og er því mælt með að liðurinn orðist svo: „Ef 
mismunurinn telst viðskiptavildskal hún afskrifuð með kerfisbundnum hætti á 10 árum eða á 
nýtingartíma sé hann skemmri, sbr. 24. gr."

30. c. liður 27. gr.
Í 20. tl. 2. gr. er hlutdeild skýrð þannig: „Réttur til eigin fjár annarra félaga, hvort sem skírteini 
hefur verið gefið út fyrir honum eða ekki, sem ætlað er að efla starfsemi félagsins sem réttinn á með 
þvíað mynda varanleg tengsl viðþau." I c. lið er talað um að „Nemi hlutdeild sem færð er í 
rekstrarreikning ....". Byggi hugtakið „hlutdeild" í þessum lið á skilgreiningunni, hvað er þá átt 
við með þessum lið? Að réttur til eigin fjár sé færður í rekstrarreikning? Ef verið er að tala um 
hlutdeild í afkomu þá á frekar að segja það beint. Þarf að skilgreina „bundinn 
hlutdeildarreikning" og væri ekki eðlilegt að ef hlutdeild í afkomu hefur verið færð á bundinn 
eiginfjárreikning hjá hlutdeildarfélagi og sá bundni reikningur færður á bundinn reikning 
samstæðu að það nægi, því annars er verið að binda sömu fjárhæðina tvisvar?

31. a. liður 38. gr.
Með breytingu á skyldu til að skila ársreikningi og breytingu skv. þessum liði þá sýnist 
afnumin skylda minni félaga til að skila „skrá yfir nöfn og kennitölur allra hluthafa ístafrófsröð 
ásamt upplýsingum um hlutafjáreign hvers þeirra og hundraðshluta hlutafjár í  árslok." Mætti etv bæta 
við sem d. lið í d. lið 3. gr. um það sem örfélög þurfa að skila til viðbótar við rekstrar- og efnahagsyfirlit.

32. a. liður 38. gr.
Mælt er með að við lokamgr. b liðs 38. gr. bætist; „og hvaða áhrif það hefur haft á 
ársreikninginn."

33. a liður 44. gr.
Mælt er með að liðurinn orðist svo; „1. mgr. orðast svo: Móðurfélag þarf ekki að semja 
samstæðureikning ef samstæðan telst lítil samstæða nema um sé að ræða einingu tengda almanna- 
hagsmunum." Það er sitthvort að samstæðan falli undir að vera lítil samstæða eða að fara ekki fram úr 
stærðarmörkum lítillar samstæðu. Stærðarmörkin eru 3 og þarf að fara fram úr tveimur þeirra til að 
teljast ekki lítil samstæða en einu til að þurfa að semja samstæðureikningsskil, miðað við orðalag.

34. a liður 45. gr.
Gengur þessi tillaga upp? Þarf að skoða hvernig á þá liðurinn að líta út? Amk vantar eitthvert 
orð inn í þetta.

35. 46. gr.
2. mgr. 72 gr. er óskiljanleg fyrir og lagast ekki við þetta.

36. 48. gr.
Eignarhlutur er venjulega færður eignamegin og því algjörlega óljóst hvað átt er við með að 
færa eign sem sérstakan eiginfjárlið. Þetta þarf að laga.

37. 49. gr.
Mælt er með að gengi efnahagsreiknings verði gengi á uppgjörsdegi móðurfélags og að tekjur 
og gjöld umreiknist á meðalgegni. Það að fara að umreikna tekjur og gjöld á gengi á 
viðskiptadögum er nánast óframkvæmanlegt. Viðskipti geta farið fram 365 daga á ári og 
gengi er skráð á um 220 af þessum dögum. Síðan getur verið fjöldi viðskipta á hverjum degi 
auk þess sem óljóst er hvort miða á við kaup- eða sölugengi eða eftir hvort eign eða skuld. 
Gengi getur hafa sveiflast verulega á tímabilinu þó það standi svipað í upphafi og lok árs.



38. 50. gr.
Liggur fyrir hvar birta á neikvæða viðskiptavild í ársreikningi? (sjá skilgreiningu frumvarpsins á 
skammtímaskuld). Á hún að vera meðal skuldbindinga, langtímaskulda, skammtímaskulda 
eða sérliður eða koma sem mínusliðir á eignir og hvort þá veltufjármuni eða fastafjármuni? 
Hún þarf þá að falla undir viðkomandi skilgreiningu.

39. 51. gr.
Breyting tilvísunar nær til markaða í EFTA og Færeyjum en texti greinarinnar miðast bara við 
EU svæðið. Ætti að samræma því annars sýnist þetta markleysa.

40. d liður 53. gr.
d. Ístað„skv. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. og 3. mgr. þessarar greinar" í 4. mgr. kemur: 2. tölul. 1. mgr. 1. 
gr."

41. 54. gr.
Þegar alþjóðlegir staðlar eru orðnir hluti af settum reikningsskilareglum og breytingarákvæði 
varðandi reikningsskilaaðferðir eins og í 8. gr. og ákvæði 92. gr., er þá einhver ástæða til að 
bæta þessu við?

42. c liður 55. gr.
Viðbót skv. c lið falli út úr frumvarpinu.
Félögum er heimilt að beita settum reikningsskilareglum (og þmt IFRS) og væri meiri 
skynsemi því í að fella út 2. ml. 3. mgr. 92. Eini munurinn á að fara eftir settum 
reikningsskilareglum og að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum felur í sér að í síðara 
tilvikinu þarf að gefa yfirlýsingu í ársreikningnum um að farið sé eftir IFRS og að fara þarf þá 
eftir öllum ákvæðum IFRS. En af hverju ætti þá að fara með það í sérstakan farveg? Jafnvel 
ætti að fella út 93. gr. og 94 gr. líka (þmt a og b) enda ekki ástæða fyrir sér lagagreinar um 
eftirlit ársreikningaskrár með IFRS beitingu umfram almennt eftirlit sem mælt er fyrir um í 
lögunum með beitingu settra reikningsskilareglna sem er m.a. IFRS. Eða amk ætti að vera 
skýringa þá ef löggjafinn sér ástæðu til að mæla fyrir um séreftirlit ef farið eftir IFRS sem 
stöðlum en ekki ef farið er eftir þeim sem settum reikningsskilareglum.

43. c liður 62. gr.
við lokaml bætist:"í staðfestingu sinni"

44. c liður 63. gr.
Í liðnum segir „heimilt aðskila slíkum ársreikningi" . Er þarna verið að búa til þann skilning að 
rekstrar- og efnahagsyfirlit byggt á skattframtali heiti „ársreikningur" . Mælt er gegn þeirri 
útvötnun og mælt með að nota „heimilt aðskila þeim yfirlitum" í staðinn.

45. 95. gr. ekki í  frumvarpinu en með frumvarpinu á að breyta 1. tl. 1. mgr. 1. gr.
", sbr. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr.," í 2. ml. 1. mgr. 95. mr. falli brott

Ekki er í erindi þessu fjallað um lagagreinar sem ekki er verið að breyta þó full ástæða væri til þess þar 
sem jafnvel bæði texti og efni þyrfti breytinga við nema þar sem það var talið nauðsyn í tengslum við 
breytingar sem er verið að gera skv. frumvarpinu. Skoða ætti að taka lögin öll til yfirferðar mtt til 
breytinga sem hafa orðið en ekki náð inn í lögin eða náð inn í lögin með t.d. villandi texta.

Virðingarfyllst,

Fjársýsla ríkisins,

Þórir Ólafsson,löggiltur endurskoðandi,
Forstöðumaður uppgjörssviðs


