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3/2006 (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB), 
þingmál 456. og viðbrögð atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis.

1. Inngangur

Minnisblað þetta er unnið vegna innsendra umsagna við frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
ársreikninga, nr. 3/2006 sem unnið var a f  atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu til að innleiða 
tilskipun Evrópusambandsins nr. 2013/34/ESB sem fjallar um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð. 
Auk þess var við gerð frumvarpsins lögð áhersla á einföldun fyrir félög í landinu ásamt því að draga úr 
umsýslukostnaði minnstu félaganna og bæta viðskiptaumhverfi þeirra.

Starfshópur á vegum ráðuneytisins, sem samanstóð af fulltrúum ráðuneytisins, ársreikningaskrár, 
Fjármálaefirlitsins (FME), Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) og Félags bókhaldsstofa vann 
saman að frumvarpinu með tilliti til ofangreindra atriða. Jafnframt voru hafðar til hliðsjónar 
ábendingar sem bárust frá haghöfum um hvað betur mætti fara í lögum um ársreikninga.

Alls hafa borist 15 erindi og umsagnir til efnahags- og viðskiptanefndar varðandi frumvarpsdrögin. 
Umsagnaraðilar eru: Deloitte ehf., Félag atvinnurekenda, Félag bókhaldsstofa, Félag löggiltra 
endurskoðenda, Fjármálaeftirlitið, Fjársýsla ríkisins, Íslensk málnefnd, KPMG ehf.,
Ríkisendurskoðun, Ríkisskattstjóri, Samtök atvinnulífsins, Siguijón Bjarnason í laganefnd Félags 
bókhaldsstofa, Skattrannsóknarstjóri ríkisins, Viðskiptaráð Íslands og Yfirskattanefnd.

Í minnisblaði þessu verður farið yfir helstu athugasemdir sem gerðar hafa verið við frumvarpið og 
viðbrögð ráðuneytisins við þeim athugasemdum. Til einföldunar verður umfjölluninni skipt eftir 
greinarnúmerum frumvarpsins.

2. Um sagnir og viðbrögð atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins

1. gr:

Ríkisendurskoðun og Fjársýsla ríkisins telja að víkka eigi gildissvið laganna svo þau nái annars vegar 
til atvinnureksturs opinberra aðila á markaði og hins vegar til lána- og fjármálastofnana hins opinbera.

Viðbrögð ANR:
Lög um ársreikninga gilda um ársreikninga félaga með takmarkaðri ábyrgð félagsaðila og félaga með 
ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila yfir tilteknum stærðarmörkum. Lögin gilda um framangreind félög 
óháð því hvort þau eru í eigu einstaklinga, lögaðila eða opinberra aðila, þ.m.t. opinber hlutafélög. 
Lögin gilda einnig um einingar tengdar almannahagsmunum eins og þær eru skilgreindar í lögum um

‘



endurskoðendur, þ.m.t. lánastofnanir, óháð eignarhaldi eða rekstrarformi. Með lögunum eru m.a. 
innleiddar tilskipanir ESB um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð. Breytingin sem lögð er til á 1. gr. 
laganna er að stærstum hluta til skýringar en framsetning ákvæðisins í gildandi lögum hefur þótt óskýr. 
Auk þess er lögð til sú breyting að lögin gildi um félög með takmarkaðri ábyrgð, óháð því hvort þau 
teljist vera í atvinnurekstri eða ekki. Lög um bókhald gilda aftur á móti um alla þá aðila sem stunda 
atvinnurekstur, þ.m.t. einstaklinga, félög þar sem félagsaðilar bera ótakmarkaða ábyrgð á 
skuldbindingum félagsins, fyrirtæki og stofnanir ríkis og sveitarfélaga o.s.frv. Í lögum um bókhald er 
að finna ákvæði um ársreikninga þeirra aðila sem lögin gilda um en auk þess getur í sérlögum verið að 
finna ákvæði um ársreikninga og endurskoðun viðkomandi aðila.
Ráðuneytið leggst gegn því að gerðar verði aðrar breytingar á gildissviði laga um ársreikninga en þær 
sem lagðar eru til í frumvarpinu.

2. gr:

(a) Fjársýsla ríkisins (1. tl.): Fjársýslan telur þörf á að alþjóðlegir staðlar fyrir opinbera aðila 
verði tilgreindir sem hluti a f alþjóðlegum stöðlum skv. ársreikningalögunum. 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. Þar er vísað til 
skilgreiningar í 1. tl. 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 skv. LOF. 
Grunnforsendur IPSAS er 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. 
(sjá frekari dæmi í umsögn). Fjársýslan leggur til eftirfarandi viðbót við 1. tölul: „eða, í 
tilvikum opinberra aðila, IPSAS staðlar eins og þeir eru ákveðnir a f  IPSASB hverju sinni séu 
e k k  kröfur um annað“.
Viðbrögð ANR: Ársreikningalög eru gerð fyrir félög í atvinnurekstri þar sem ábyrgð
félagsaðila á skuldbindingum félagsins er takmörkuð. Ekki er því við hæfi að setja í 
ársreikningalög ákvæði sem eiga aðeins við opinbera aðila sem falla undir önnur lög en 
IPSAS staðlarnir eru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar fyrir opinbera aðila. Ráðuneytið leggst 
gegn því að gerð verði umrædd breyting á ákvæðinu.

(b) Ríkisendurskoðun (5. tl.): Leggur til að íhugað verði hvort sleppa megi orðinu 
„fjárfestmgarfélaga“ í 5. tölulið;
Viðbrögð AN R: Hér er vísað í skilgreiningu 15. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar en þar er fjallað 
um „fmancial holding undertakings“ sem Þýðmganmiðstöðm hefur þýtt sem 
„eignarhaldsfyrirtæki á fjánmálasviði“ Ekki en lagst gegn slíkri breytingu.

Í stað orðanna ,Eignarhaldsfélagfjárfestingarfélaga“ í 5. tölul. 2. gr. komi: Eignarhaldsfélag

(c) Ríkisendurskoðun: Æskilegt væri að fmna betra samheiti yfir það sem kallað er „eining 
tengd almannahagsmunum“ þar sem ekki blasir við að þeir aðilar sem falla undir þessa 
skilgreiningu tengist með beinum hætti almannahagsmunum, en tengjast heldur 
hagsmunum fjárfesta og skyldunni til að birta upplýsingar, árshlutareikninga og 
ársreikninga í Kauphöllinni. Lagt er til að leitað verði til Íslenskrar málnefndar varðandi 
þetta;
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Viðbrögð ANR: Í ársreikningalögum, eins og þau gilda í dag, er eining tengd
almannahagsmunum skilgreind sem „eining samkvæmt skilgreiningu laga um 
endurskoðendur“ Í frumvarpinu er skilgreiningin eins og hún birtist í lögum um 
endurskoðendur færð í ársreikningalög í hagræðingarskyni fyrir notendur þeirra. Þegar verið 
er að tala um einingar tengdar almannahagsmunum er verið að vísa til þess sem í tilskipuninni 
kallast „public interest entities“ það er fyrintæki sem eru með skráð verðbréf í kauphöll, 
lánastofnun sem fellur undir lög um fjármálafyrirtæki og vátryggingafyrirtæki en Ísland hefur 
nýtt sér heimild til að fella lífeyrissjóði undir skilgreininguna. Skilgreiningin hefur verið til 
staðar í lögum um endurskoðendur frá því 2008 og var í samræmi við ábendingar 
íslenskufræðinga við þýðingu á heitinu. Með vísan til framangreinds leggur ráðuneytið til að 
ákvæðið standi óbreytt.

(d) Félag atvinnurekenda, Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð (10.tl.): gera athugasemd 
við það að skilgreining laganna á örfélögum sé þrengri en skilgreining tilskipunarinnar. 

Viðbrögð ANR: Rétt er að í frumvarpinu eru viðmiðunarmörk fyrir örfélög þrengri en
tilskipunin heimilar. Örfélag er hins vegar undirflokkur undir litlum félögum og aðildarríkjum 
sett það í sjálfsvald hvort að þau yfirleitt innleiði ákvæði tilskipunarinnar sem snúa að 
örfélögum. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ráðuneytið býr yfir hafa sum ríki tekið þá 
ákvörðun að innleiða ekki örfélög að svo stöddu á meðan önnur ætla að innleiða örfélög þar 
sem stærðarmörkin eru þau sömu og koma fram í tilskipunni. E f miðað væri við stærðarmörk 
tilskipunarinnar eins og FA, SA og Viðskiptaráð leggja til þá myndu u.þ.b. 90 prósent allra 
félaga falla undir þá skilgreiningu. E f hins vegar er miðað við þá tillögu sem liggur fyrir í 
frumvarpinu þá er talið að u.þ.b. 82 prósent allra fyrirtækja falli undir skilgreininguna eða 
fjögur af hverjum fimm fyrirtækjum. Bent er á að tilskipunin gerir kröfu um að ef reikningar 
séu ekki í evrum þá skuli leiðrétta stærðarmörkin á a.m.k. fimm ára fresti. Þannig ber okkur að 
fara yfir og leiðrétta reglulega þær fjárhæðir sem mörkin byggjast á og þar til að reynsla er 
komin á það hversu mörg félög nýta sér þessa heimild er eðlilegt að varúðar sé gætt. Í 
breytingunni felst mikil einföldun á ársreikningum örfélaga þar sem að í slíkum ársreikningi 
koma fram takmarkaðar upplýsingar, auk þess sem skýrsla stjórnar fylgir ekki með. Í ljósi 
framangreinds telur ráðuneytið vænlegast að halda ákvæðinu óbreyttu þar til í ljós kemur 
hvernig slík upplýsingagjöf nýtist viðskiptalífinu og öðru efirliti í framkvæmd.
Því er lagst gegn tillögu framangreindra aðila um að stærðarmörk fyrir örfélög verði hækkuð í 
þau mörk sem leyfilegt er samkvæmt tilskipuninni.

(e) Félag löggiltra endurskoðenda (10. tl.): Lagt er til að talað verði um „heildareignir“ í stað 
„niðurstöðutölu efnahagsreiknings“ í 10. tölulið;

Viðbrögð ANR: Lagt er til að „niðurstöðutala efnahagsreikning“ falli niður í a-, b-, c- og d-lið
10. tl. en þess í stað komi „heildareignir“ .

(f) Fjársýsla ríkisins (11. tl.): 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.

Viðbrögð ANR: Ekki er lagst gegn slíkri breytingu.

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

Viðbrögð ANR: Skilgreiningin á fjáreign er svohljóðandi „sérhver eign sem felst í reiðufé, 
rétti samkvæmt samningi til að fá greitt reiðufé eða aðra fjáreign frá öðrum aðila, rétti 
samkvæmt samningi til að skipta á skjölum við annan aðila með kjörum sem geta verið 
hagstæð, eða skírteini fyrir hlut í eigu annars aðila“ Skilgreiningin er stytt útgáfa af 
skilgreiningu á fjáreign sem birtist í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum en inniheldur alla þá 
þætti sem þar koma fram, þar með talið reiðufé sbr. a-lið, skírteini fyrir hlut í eigu annars aðila 
sbr. b-lið og samningur til að fá greitt í reiðufé eða fjáreign sbr. c- og d-lið. Til hagræðis 
fylgir með skilgreiningin eins og hún birtist í stöðlunum.

Any asset that is:

(a) cash;

(b) and equity instrument o f another entity;

(c) a contractual right;

i. to receive cash or another financial asset from another entity, or;

ii. to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under 
conditions that are potentially favourable to the entity or;

(d) a contract that will or may be settled in the entity’s own equity instruments and 
is;

i. a non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a 
variable number o f the entity’s own equity instruments, or;

ii. a derivative that will or may be settled other than by the exchange o f a fixed 
amount o f cash or another financial asset for a fixed number o f the entity’s 
own equity instruments. For this purpose the entity’s own equity 
instruments do not include puttable financial instruments classified as equity 
instruments in accordance with paragraphs 16A and 16B of IAS 32, 
instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another 
party a pro rata share o f the net assets of the entity only on liquidation and 
are classified as equity instruments in accordance with paragraphs 16C and 
16D of IAS 32, or instrument that are contracts for the future receipt or 
delivery o f the entity’s own equity instruments.

Með vísan til framangreinds leggur ráðuneytið til að ákvæðið standi óbreytt

(h) Fjársýsla ríkisins (13. tl.): 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 annars staðar 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 í skilgreiningunni, annað er 
villandi. Sjá t.d. a-lið 24. gr.

(i) Félag löggiltra endurskoðenda (13. tl.): Ætti að vera „fjáreignir tilgreindar á gangvirði 
gegnum rekstur við upphaflega skráningu í bókhald“ í 13. tölulið

Viðbrögð ANR (h og i): Lagt er til að fyrir aftan „fjáreignir tilgreindar á gangvirði í gegnum 
rekstur“ bætist við „við upphaflega skráningu“ .

(j) Fjársýsla ríkisins (14. tl.): hugtak sem ætlað er til að skýra annað hugtak en sem þyrfti að
skýra við hvað er átt; „eða til sölu í hefðbundnum rekstrantilgangi“



Viðbrögð ANR: Fjárfestingarfasteign er skilgreint með efirfarandi hætti í stöðlunum;
„property (land or a building, or part o f a building or both) held (by the owner or by the lessee 
under finance lease) to earn rentals or for capital aprreciation or both, rather than for: (a) use 
in the production or supply o f goods or services or for administrative purposes, or (b) sale in 
the ordinery course o f business“ . Með „til sölu í hefðbundnum rekstrartilgangi“ er átt við 
birgðir og hefur hingað til ekki verið talið óskýrt.
Lagt er til að skilgreiningin standi óbreytt.

(k) Fjársýsla ríkisins (15. tl.): hugtak sem ætlað er til að skýra annað hugtak en sem þyrfti að
skýra við hvað er átt; „einungis í því skyni“

(l) Fjármálaeftirlitið benda á að í b.lið 15.tölul. er vísað til tilskipunar 2012/30/EB varðandi 
skilgreiningu á hugtakinu fjárfestingarfélag en ekki sé venja að vísa til tilskipanna 
Evrópusambandsins í lagatexta, heldur frekar í greinargerð með frumvörpum.

Viðbrögð ANR: Í 15. tl. 2. gr. er vísað til skilgreiningar á fjárfestingarfélagi eins og það er 
skilgreint í tilskipuninni. Lagt er til að orðið „einungis“ falli niður í a-lið og að niður falli 
tilvísun í b-lið í tilskipun 2012/30/ESB.
15. töluliður orðist svo:

Fjárfestingarfélag:
a. félag sem hefur það eitt að markmiði að festa  fé  sitt í ýmiss konar verðbréfum, fasteignum og 

öðrum eignum, einungis í þv í skyni að dreifa áhættu við fjárfestingar og afla félagsaðilum  
fjárhagslegs ávinnings a f  umsýslu eignanna,

b. félag tengt fjárfestingarfélögum með fastafjármuni, e f  eina markmið þess er að eignast hluti 
sem greiddir eru að fullu og gefnir hafa verið út a f  fjárfestingarfélögum með fyrirvara um h 
lið 1. mgr. 22. gr. í tilskipun 2012/30/ESB.

(m) Fjársýsla ríkisins (17. tl.): hugtak sem ætlað er til að skýra annað hugtak en sem þyrfti að 
skýra við hvað er átt; „óvaranlegm neysluvara „ og „Sanngjarnt hlutfall fasts kostnaðar eða 
breytilegs óbeins kostnaðar sem rekja má til vörunnar, er fe llt inn í verðið að því marki sem 
slíkur kostnaður tengist framleiðslutímabilinu.”

Viðbrögð ANR: Skilgreining úr tilskipuninni sem jafnframt er í samræmi við settar
reikningsskilareglur. Lagt er til að skilgreiningin standi óbreytt.

(n) Félag löggiltra endurskoðenda (21. tl.): Vantar að nefna efri mörk í 21. tölulið og mætti 
umorða „Félag, þó ekki dótturfélag, sem annað félag á hlutdeild í....“

(o) KPMG (21. tl.): telja heppilegra að bætt verði við tilvísun til þess að skilgreiningin eigi ekki
við um dótturfélag í 21. tölul;

Viðbrögð ANR (n og o): Lagt er til að við skilgreininguna verði bætt; „þó ekki dótturfélag“ .

(p) Fjársýsla ríkisins (24. tl.): Afar óeðlilegt er að flokka hlutabréf sem langtímakröfur eða að 
nota orðalagið: „verðbréf“ sem líka innifelur hlutbréf. 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 “.

(q) Félag löggiltra endurskoðenda (24. tl.): Telja rétt að breyta 24. tölulið þannig að þetta taki 
ekki til hlutabréfa, enda ættu þau fremur að flokkast sem áhættufjármunir en langtímakröfur;

(r) KPMG (24. tl.): Lagt til að skilgreiningar 24. töluliðar verði breytt þar sem hlutabréf hafa
ekki verið flokkuð meðal krafna heldur sem áhættufjármunir og ekki færð rök fyrir þeirri 
flokkun í frumvarpinu.
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Viðbrögð ANR (p, q og r): Lagt er til að skilgreiningin haldist óbreytt en fyrir aftan 
langtímakröfur bætist við „og áhættufjármunir“.

(s) Fjársýsla ríkisins (25. tl.): Afar óeðlilegt 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 því 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 líkt og í 
frumvarpinu.

Viðbrögð ANR: Í tölulið 36 eru skammtímaskuldir skilgreindar sem allar þær skuldir sem 
falla undir eitt a f þeim skilyrðum sem þar eru talin upp. Þar af leiðir að allar aðrar skuldir eru 
langtímaskuldir. Skilgreiningin er í samræmi við skilgreiningu í alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum. Lagt er til að skilgreiningin standi óbreytt.

(t) Félag löggiltra endurskoðenda (28. tl.): Nóg væri að skilgreina móðurfélag sem félag sem
hefði yfirráð í öðru félagi í samræmi við skilgreiningu á því hugtaki í 44. tölul.

(u) KPMG (28. t.); Félag kann að eiga fleiri en 1 móðurfélag skv. 28. tölulið, betur færi e f liðir b-
f  væru settir fram sem útskýring á því hvenær yfirráð kunni að vera til staðar.

(v) Fjársýsla ríkisins (28. tl.): Sýnist þurfa skoðunar, sjá t.d. c, e og f  lið. Auk þess er spurning 
um 2. mgr. liðsins, hver er tilgangur og hvernig beri að skilja.
Viðbrögð ANR (t, u og v): Lagt er til að niður falli b- til f-liðir enda eru yfirráð skilgreind í 
44. tl. 2. gr.

(w) Ríkisendurskoðun (29. tl.): Æskilegt að íhugað verði að skýra nánar orðið „og ópeningaleg“ í
29. tölulið eða fella það niður því að seinni hluti skýringarinnar tekur a f  öll tvímæli um að 
eignin heyri ekki til veltufjármuna
Viðbrögð ANR: Skilgreiningin er í samræmi við almennt viðurkennda skilgreiningu á
óefnislegum eignum. Lagt er til að skilgreiningin standi óbreytt.

(x) Fjársýsla ríkisins (32. tl.): 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“.

Viðbrögð ANR: Réttmæt ábending. Í stað orðanna „ félaga“ og „félag“ í 2. mgr. 32. tölul. 
komi: „samstæðu“ og „samstæða“

(y) Fjársýsla ríkisins (35. tl.): Mælt er með að liðurinn orðist svo: „Aðrar skuldir en
langtímaskuldir skv. 25. tölul.“
Viðbrögð ANR: Lagt er til að skilgreiningin standi óbreytt.

(z) Ríkisendurskoðun (38. tl.): Vísað er í ótilgreindan alþjóðlegan reikningsskilastaðal í 38. 
tölulið en engin skýring fylgir. Talið rétt að skýra hvað sé átt við með orðunum „tengdur 
aðili“ í fáum orðum og vísa svo í viðeigandi reikningsskilastaðal.
Viðbrögð ANR: Lagt er til að skilgreiningin standi óbreytt.



(aa) Fjársýsla ríkisins (39. tl.): Mælt með að orðist svo: „Efnahagslegar eignir sem eru notaðar 
í starfsemi viðkomandi aðila og eru við öflun þeirra ætlaðar til notkunar lengur en í eitt á r .“ 
Almennt eru ekki settir upp varanlegir rekstrarfjármunir sem skammtímaliður.
Viðbrögð ANR: Skilgreiningin er í samræmi við almenna skilgreiningu á varanlegum
rekstrarfjármunum en varanlegir rekstrarfjármunir eru skilgreindir þannig í stöðlunum; 
„property, plant and equipment are tangible items that; (a) are held for use in the production 
or supply o f goods or services, for rental to others, or for administrative purpose, and (b) are 
expected to be used during more than one period“ . Lagt er til að skilgreiningin standi 
óbreytt.

(bb) Félag löggiltra endurskoðenda (43. tl.): Telja rétt að bætt verði við að virðisbreyting geti 
einnig átt sér stað á skuldalið/skuldbindingum t.d. afleiðusamningum með neikvæða stöðu í 
43. tölulið

(cc) Fjársýsla ríkisins (43. tl.): Er ljóst hvað er átt 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 til staðfestanleg
Viðbrögð ANR: Lagt er til að fyrir aftan „breytingar á verðgildi einstakra eigna“ bætist við 
„eða skuldbindinga“ .

(dd) Fjársýsla ríkisins (ný skilgreining): M ælt er með því að skilgreiningu á uppgjörsdegi verði 
bætt við greinina, m.a. a f 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 y fir .“
Viðbrögð ANR: Ekki er lagt til að bætt verði við slíkri skilgreiningu.

(ee) leggja til að bætt verði við skilgreiningu á grunnhugtökunum „eign, skuld, tekjur og gjöld“;. 
Að „rannsóknar- og þróunarkostnaður“ verði skilgreindur á þann veg að þessi hugtök hafi 
sömu merkingu og í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum;
Viðbrögð ANR: Ráðuneytið sér ekki þörf á að bæta við skilgreiningum en ef nefndin telur 
þörf á því er lagt til að skilgreiningarnar verði svohljóðandi: (a) Eign, er fjármunur sem 
félagið hefur yfirráð yfir á grundvelli viðskipta eða í tengslum við atburði sem hafa átt sér 
stað og sem talið er að félagið muni hafa fjárhagslegan ávinning a f í framtíðinni., (b) Skuld er 
núverandi skuldbinding félagsins sem hefur orðið til vegna viðskipta eða atburða sem hafa átt 
sér stað og gert er ráð fyrir að uppgjör skuldarinnar muni hafa í för með sér útstreymi 
verðmæta sem fela í sér fjárhagslegan ávinning, (c) tekjur eru aukning eigna eða lækkun 
skulda á yfirstandandi reikningstímabili vegna afhendingar á vörum eða þjónustu eða vegna 
annarra starfsemi félagsins, annarra en þeirra sem stafa a f  framlögum eigenda félagsins í 
hlutverki þeirra sem eigendur félagsins og (d) útgjöld eru lækkun eigna eða hækkun skulda á 
yfirstandandi reikningstímabili vegna móttöku á vörum eða þjónustu eða vegna annarrar 
starfsemi eða atburða í rekstri félagsins, annarra en þeirra sem stafa a f  úttektum eigenda í 
hlutverki þeirra sem eigendur félagsins.

3. gr:

a) Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands telja að örfélög skulu undanskilin skyldunni um að 
skila ársreikningi til opinberrar birtingar.

'



b) Sigurjón Bjarnason og FLE  benda á nauðsyn þess að falla þá frá þeirri kröfu að ársreikningi 
sé skilað með skattframtali skv. tekjuskattslögum

c) Fjármálaeftirlitið telur mikilvægt að eftirlitsskyldir aðilar, sem gætu flokkast sem örfélög í skilningi 
frumvarpsins, falli samt sem áður ekki undir undanþáguheimild skv. 7. mgr. 3. gr. laganna. FME 
leggur til að við upptalningu í 2. mgr. d.liðar 3. gr. frumvarpsins (ný 8. mgr. 3. gr. laganna) bætist við 
að undanþáguheimild skv. 7. mgr. gildi ekki um örfélög sem jafnframt teljast eftirlitsskyldir aðilar á 
grundvelli laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

d) Félag bókhaldsstofa og Sigurjón Bjarnason: Tillaga að 5. mgr. 3. gr.: „flafi annar aðili samið eða 
yfirfarið ársreikninginn skal undirritun hans og dagsetning vera fylgiskjal með ársreikningi“. 
(Innleiða þyrfti skyldu til áritunar þeirra sem semja ársreikning án aðkomu skoðunarmanns, hvort sem 
höfundur vinnur verkið sem utanaðkomandi fagaðili eða sem starfsmaður viðkomandi félags. Innihald 
áritunar þarf ekki að vera annað en staður, dagsetning og undirritun, þó að einhver lýsing á forsendum 
gæti verið æskileg. Löggjöfin virðist gera ráð fyrir að ársreikningar séu aðeins gerðir af 
endurskoðendum eða skoðunarmönnum. Mikilvægt er að gera ráð fyrir því að aðrir geti unnið 
ársreikninga (enda er sú raunin) sem skyldu þá setja nafn sitt á þá með stuttri lýsingu á verkinu, sem er 
þá án aðkomu endurskoðanda eða skoðunarmanna.)

e) Félag löggiltra endurskoðenda FLE hefur heyrt a f því að sumum þyki óljóst hvort örfélögum, að 
uppfylltum skilyrðum, sé heimilt að sleppa því að gera ársreikning nýti þau sér "hnappinn" við skil á 
framtali og leggur FLE til að skerpt verði á orðalagi lagagreinarinnar um að það sé ætlun löggjafans 
að gera örfélögum heimilt að sleppa við gerð ársreiknings til að taka a f öll tvímæli um að svo sé (ef 
það sé ætlun löggjafans, líkt og FLE telur líkur til).

f) Ríkisskattstjóri leggur til að d.liður 3. gr. frumvarps verði flutt í 109. gr. laganna og verði þá 2. mgr. 
109. gr. Umrætt ákvæði fjallar um skil á ársreikningi og á betur heima í 109. gr. Staðsetningin í 3. gr. 
Hefur valdið þeim misskilningi að sumir telja að örfélög þurfi ekki lengur að útbúa ársreikning og 
leggja fyrir hluthafafund en það sé ekki ætlun frumvarpsins. (sjá einnig tillögu í umsögn á breytingu á 
d.lið 63. gr. frumvarps skv. þessu).

Viðbrögð ANR:
a) Rekstri félaga með takmarkaðri ábyrgð fylgja vissar skyldur. Samfélagið/viðskiptalífið samþykkir 
að gangast við því að eigendur takamarki sína ábyrgð og tekur á sig þá ábyrgð umfram þá sem 
eigendur beri. Því er mikilvægt að gagnsæi sé til staðar og að viðskiptamenn félagsins geti tekið 
upplýstar ákvarðanir um félagið. Því er talið mikilvægt að ársreikningar félaga með takmarkaða 
ábyrgð séu birtir og aðgengilegir viðskiptalífinu. Tilskipunin gerir kröfu um að ársreikningar félaga 
með takmarkaðri ábyrgð séu birtir. EES-ríkin geta veitt örfélögum undanþágu frá því að birta árleg 
reikningsskil í samræmi við 7. kafla tilskipunarinnar að því tilskildu að upplýsingarnar um 
efnahagsreikninginn séu skráðar á viðeigandi hátt í samræmi við landslög hjá a.m.k. einu lögbæru 
yfirvaldi sem hlutaðeigandi aðildarríki tilnefnir. Þegar lögbæra yfirvaldið er ekki aðalskráin er þess 
krafist að lögbæra yfirvaldið afhendi skránni skráðu upplýsingarnar. Þar af leiðandi er ekki heimild í 
tilskipuninni til að undanskilja örfélög skyldunni um að skila ársreikningi/efnahagsreikningi til 
opinberrar birtingar.

b) Í ábendingu frá Sigurjóni Bjarnasyni er spurt um ósundurliðaðan ársreikning með skattframtali 
lögaðila. Hér er verið að vísa í ákvæði sem er að finna í 1. mgr. 90. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. 
Þar kemur fram að „með skattframtali lögaðila og einstaklinga sem stunda atvinnurekstur eða 
sjálfstæða starfsemi skuli fylgja undirritaður ársreikningur í samræmi við ákvæði laga um bókhald eða



eftir atvikum laga um ársreikninga“ . Ákvæði skattalaga vísar til reiknings eins og hann hefur verið 
lagður fram á aðalfundi félagsins. Í 6 mgr. 4. gr. tilskipunarinnar er að finna ákvæði þar sem fram 
kemur að skattyfirvöld geta gert kröfu um ítarlegri ársreikning að því tilskyldu að slíkur reikningur sé 
hluti a f  skattgögnum og ekki heimilt að birta slíkan reikning opinberlega. Ákvæði tekjuskattslaga eru 
þó ekki á forræði ANR.

c) Samkvæmt frumvarpinu geta félög sem falla undir skilgreiningar laganna á fjárfestingarfélögum, 
eignarhaldsfélögum fjárfestingarfélaga eða einingum tengdum almannahagsmunum ekki nýtt sér 
undanþáguheimildir um örfélög. Ráðuneytið var í sambandi við FME varðandi hvað mörg félög það 
gætu verið sem mögulega féllu undir skilgreiningu sem örfélög. Eftirfarandi var svar frá þeim: „
Samandregið virðast tiltölulega fá ir  eftirlitsskyldir aðilar fa lla  undir að uppfylla skilyrði fyrir því að 
skila ársuppgjöri á þv í einfalda form i sem á að gilda fyrir örfélög. Það kann vel að vera að ákvæði um 
ársreikning eftirlitsskyldra aðila ætti frekar heima í sérlögum um viðkomandi starfsemi. Sé vilji fyrir  
þeirri skipan getur það hins vegar tekið sinn tíma að koma slíkum ákvæðum inn í viðeigandi sérlög“

Sé það vilji nefndarinnar að setja inn þessa viðbót leggst ráðuneytið ekki gegn þeirri breytingu.

d) Ábyrgð á samningu ársreiknings er hjá stjórn og framkvæmdarstjóra félagsins og undirrita þeir 
ársreikninginn. Skoðunarmenn og endurskoðendur yfirfara og endurskoða ársreikninga og undirrita og 
árita slíka yfirferð en ekki sem semjendur ársreikningsins. Verður því ekki séð að ástæða sé til að 
bregðast við ábendingu varðandi þetta atriði.

e) og f) Ráðuneytið telur að rétt sé að hafa heimild örfélaga til að semja rekstrar- og efnahagsyfirlit 
byggt á skattframtali félagsins í 3 gr. Heimildin takmarkast þó við að félag nýti sér „hnappinn“ hjá 
RSK við gerð yfirlitanna. Ekki er því gert ráð fyrir að félag geti skilað inn til ársreikningaskrár 
reikningsyfirliti sem það segir að sé byggt á framtali félagsins, upplýsingarnar verða að koma úr kerfí 
ríkisskattstjóra. Fyrir þau örfélög sem nýta sé þessa einföldun er þetta fullnægjandi ársreikningur. Gert 
er ráð fyrir því að ráðherra setji skilyrði um útfærslu á beitingu ákvæðisins í reglugerð.

D.liður 1. mgr. 3. gr. orðist svo:
Í  stað ársreiknings skv. 1. mgr. er örfélögum heimilt að semja rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit, byggðu 
á skattframtali félagsins. Telst slíkt rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit gefa glögga mynd a f  afkomu og 
efnahag félagsins í skilningi 19. tölul. 2. gr. Ársreikningaskrá skal gera örfélögum kleift, við rafræn 
skil til skráarinnar, að nota innsendar upplýsingar til ríkisskattstjóra, til að semja rekstraryfirlitið og 
efnahagsyfirlitið. Ekki er skylt að skoðunarmaður yfirfari slík reikningsyfirlit. Ráðherra setur 
reglugerð um framsetningu rekstraryfirlits og efnahagsyfirlits og önnur atriði skv. 1. málsl. við 
beitingu á 3. málsl.
Undanþáguheimild skv. 7. mgr. gildir ekki fyrir þau félög sem;

a) fa lla  undir skilgreiningu laganna á einingum tengdum almannahagsmunum,
b) öðrum félögum en sem fram  koma í a-lið og sem falla  undir ákvæði 2. gr. laga nr. 87/1998 um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi,
c) félög sem fa lla  undir skilgreininguna laganna á fjárfestingarfélögum,
d) félög sem fa lla  undir skilgreiningu laganna á eignarhaldsfélögum og
e) félögum sem nýta sér undanþáguheimildir IV. kafla laganna frá  beitingu 

kostnaðarverðsreikningsskila

Félag sem nýtir sér heimild skv. 7. mgr. til að semja rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit byggðu á 
skattframtali félagsins, skal e f  við á, upplýsa um eftirfarandi:



a) skuldbindingar, ábyrgðir og ábyrgðarskuldbindingar sem ekki koma fram  í efnahagsreikningi,
b) fyrirframgreiðslur og lánveitingar til stjórnenda og eigenda félagsins, þ.m.t. upplýsingar um 

vaxtakjör, skilmála, endurgreiðslur stjórnenda og eigenda og niðurfellingar á skuldum 
stjórnenda og eigenda í heild eða hluta og

c) eigi félag hlut í sjálfu sér skal það upplýsa um nafnverð hlutanna og hlutfall þeirra a f  
heildarhlutafé, hafi félag eignast hlut í sjálfu sér á árinu skal það upplýsa um ástæður 
kaupanna, heildarfjölda keyptra hluta á árinu, hlutfall þeirra a f  heildarhlutafé, nafnverð 
hlutanna og kaupverð þeirra og hafi félag selt hlut í sjálfu sér á árinu skal það upplýsa um 
heildarfjölda seldra hluta og söluverð þeirra.

4. gr:

Fjársýsla ríkisins: telur að hér sé hugtakið „glögg mynd“ notað í annarri merkingu en það er skilgreint 
í 19. tölul. 2. gr.

Viðbrögð ANR: Hugtakið glögg mynd er það sama hugtak og Bretar kalla „true and fair“ og
alþjóðlegir reikningsskilastaðlar kalla „fair presentation“ Reikningsskilanefnd Félags löggiltra 
endurskoðenda hefur bent á að allt að sex ára fangelsi liggi við því að semja reikning sem ekki gefur 
glögga mynd. Því var talið nauðsynlegt að skilgreina hugtakið glögg mynd í 19. tl. 2. gr. laganna. Í 
frumvarpinu er lagt til að við 5. gr. laganna bætist ákvæði um að e f það að uppfylla skilyrði laganna 
dugi ekki til þess að reikningur teljist gefa glögga mynd beri að bæta við viðbótarupplýsingum í 
skýringum. Jafnframt var orðalag 2. mgr. 5. gr. laganna breytt þannig að talið eru upp þær upplýsingar 
sem félag verður að gefa í skýringum ef það víkur frá ákvæðum laganna í samræmi við heimild í 2. 
ml. 2. mgr. Lagt er til að ákvæðið standi óbreytt.

6. gr.

Íslensk málnefnd andmælir orðalaginu „á íslensku eða ensku“. Leggja til „ávallt vera á íslensku en að 
auki á ensku eða öðru máli e f þörf krefur“

Viðbrögð ANR: Ákvæðið er heimildarákvæði fyrir félag sem hefur annan starfrækslugjaldmiðil en 
íslenska krónu til að færa bókhaldsbækur í erlendum gjaldmiðli og heimild til að texti þeirra 
ársreikninga sem skilað skal til ársreikningaskrár megi vera á íslensku eða ensku en samkvæmt 
gildandi lögum er jafnframt heimilt að skila slíkum reikningi með dönskum texta. Ársreikningar sem 
sendir eru ársreikningaskrá til birtingar eru birtir opinberlega. Opinber birting er aðgengileg fyrir al- 
menning og til að stuðla að gagnsæju og heilbrigðu viðskiptalífi þar af leiðandi er mikilvægt að þeir 
séu á skiljanlegu tungumáli fyrir meginþorra landsmanna. Þar sem heimildin um að skila ársreikningi 
á ensku á einungis við um félög sem hafa annan starfsrækslugjaldmiðil og eru þar a f  leiðandi í miklum 
erlendum samskiptum er það talið vera íþyngjandi fyrir þau félög að taka út heimild til að skila 
ársreikningi á ensku.

7.gr.

Fjársýsla ríkisins telur þessa viðbót í b.lið 7 gr. frumvarps ekki geta átt við því upphaf mgr. sem verið 
er að breyta byrjar á að viðkomandi uppfylli ekki ákvæði 8. gr. og getur því ekki verið að velja sér 
nýjan starfrækslugjaldmiðil sem heimill er skv. greininni.

Viðbrögð ANR: Tillagan í frumvarpinu er sú að á eftir orðinu krónum í 3. mgr. kemur: eða nýjum 
starfrækslugjaldmiðli, sbr. 8. gr. Í núgildandi lögum er gerð sú krafa til félags að það uppfylli skilyrði 
um starfrækslugjaldmiðil svo hægt sé að veita því heimild til að gera upp í annarri mynt en íslenskum
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krónum sbr. ákvæði 8. gr. laganna. Í 2. mgr. 9. gr. er gerð sú krafa að ef félag uppfylli ekki lengur 
skilyrði 8. gr., það er sú mynt sem það færir bókhald og gerir ársreikning er ekki lengur 
starfrækslugjaldmiðill, ber því að upplýsa ársreikningaskrá um það og semja í framhaldi af því 
ársreikning sinn í íslenskum krónum. Tillagan í frumvarpinu lýtur að því að hafi félag verið með 
starfrækslugjaldmiðil í einni mynt og aðstæður hafi breyst þannig að nú er starfrækslugjaldmiðill í 
annarri mynt, þá geti félgið í framhaldi af því fengið heimild til að gera upp í nýjum 
starfsrækslugjaldmiðli. Á það skal bent að félag velur sér ekki nýjan starfrækslugjaldmiðil, það annað 
hvort uppfyllir skilyrði 8. gr. eða ekki. Verður því ekki séð að það sé ástæða að breyta ákvæðinu.

8. gr.

a) Félag löggiltra endurskoðenda leggja til að bætt verði við 7. tölul. nýrrar 11. gr. laganna orðunum 
„eða slík jöfnun sé í samræmi við settar reikningsskilareglur“

b) Fjármálaeftirlitið, Félag löggiltra endurskoðenda og Fjársýsla ríkisins telja óljóst hvað er átt við 
með orðalaginu „innan einstakra liða“ í 7. tölul. 1. mgr. ákvæðisins.

c) Fjársýsla ríkisins bendir á eftirfarandi töluliði 1. mgr.: Óljóst hvernig a-c liðir í 3 tölul. tengjast mati 
á einstökum liðum. 4. tölul: Mælt er með að liðurinn orðist þannig: „Fjárhæðir sem birtar eru í 
efnahagsreikningi eða rekstrarreikningi skulu vera (settar fram) á rekstrargrunni. “ 8. tölul: Nota ætti 
frekar þýðinguna „eðli “ í stað „fyrirkomulag“ fyrir enska orðið „arrangement“ enda er lítt skiljanlegt 
hvað átt væri við með þvi að tala um að „færa lið og setja fram  miðað við fyrirkomulag viðkomandi 
liðar“. Verður hins vegar strax skiljanlegra sé talað um eðli viðkomandi liðar.

Viðbrögð ANR:
a) Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við að bætt sé við lok 7. tölul. 1. mgr. ákvæðisins „eða slík 
jöfnun sé í samræmi við settar reikningsskilareglur“ .

b) Ráðuneytið fellst á að fella niður orðin „innan einstakra liða“ úr 7. tölul. 1. mgr. ákvæðisins.

c) Varðandi 3. tölul. 1. mgr. þá er verið að vísa í iii- undirliðs c-liðar 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar en 
þar segir „all negative value adjustments shall be recognised whether the results o f the financial year is 
a profit or a loss.“ Í núverandi útgáfu ársreikningalaga birtist ákvæðið í c-lið 3. tölul. 11. gr. laganna 
og hljóðar þannig; „sýna í reikningsskilum allar matsbreytingar sem taka til skerðingar á verðgildi 
einstakra eigna, sbr. 30. gr., án tillits til þess hvaða áhrif það hefur á eigið fé og afkomu“ Ákvæðið 
kveður á um að greina þurfi frá öllum slíkum virðisbreytingu , þ.e. lækkunum á verðgildi einstakra 
eigna í samræmi við 30. gr. laganna.

Varðandi 4. tölul. 1. mgr. þá er verið að færa orðalag til samræmis við almenna skilgreiningu á 
reglunni um rekstrargrunn. Ekki er talið skipta máli hvort að í töluliðnum standi „reiknaðar“, „settar 
fram“ eða „færðar“

Verður því ekki séð að það sé ástæða að breyta ákvæðinu.

12.gr.

a) Félag löggiltra endurskoðenda bendir á varðandi það að félög skuli færa sömu fjárhæð af 
óráðstöfuðu fé, hvort ekki væri eðlilegra að fjárhæðin sem færð er á eiginfjárliðinn nemi fjárhæð 
eignfærðs þróunarkostnaðar að teknu tilliti til skattaáhrifa?
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b) Fjársýsla ríkisins spyr hvað sé átt við í 1. mgr. þar sem stendur: „og skal þeirra þá  getið í 
skýringum “? Segir lokamálsl. 1. mgr. eiga að falla út.

Viðbrögð ANR:
a) Ákvæði þessarar greinar er tekið úr 12. gr. tilskipunarinnar sem heimilar að eignfæra 

þróunarkostnað sem áður hefur ekki verið heimilt skv. lögum um ársreikninga. Sé heimild 
nýtt er gerð krafa um að lögð sé til hliðar meðal eigin fjár jafnháa upphæð þeirri sem eignfærð 
er þannig að þeim hluta eigin fjár verði ekki ráðstafað fyrr en viðkomandi eign sé afskrifuð. Í 
tilskipuninni er talað um jafnháa upphæð. Með vísan til framangreinds leggur ráðuneytið til 
að ákvæðið standi óbreytt.

b) Í núgildandi lögum er talað um að nemi þessir liðir verulegum fjárhæðum skuli þeirra 
sérstaklega getið í skýringum. Almenna reglan er sú að ef óefnislegir liðir eru eignfærðir sé 
getið um það í skýringum. Talið er eðlilegt að gerðar séu sambærilegar kröfur um óefnislegar 
eignir í skýringum með ársreikningnum og gerðar eru um varanlega rekstrarfjármuni.
Jafnframt er ástæða til umfjöllunar um óefnislegar eignir til glöggvunar fyrir almenning á því 
hvers konar eignir þetta eru, hvert mat þeirra sé og hvernig þær nýtast í rekstri fyrirtækis. Með 
vísan til framangreinds leggur ráðuneytið til að ákvæðið standi óbreytt.

17.gr.

Félag löggiltra endurskoðenda, KPMG og Fjársýsla ríkisins velta fyrir sér varðandi afskriftir 
viðskiptavildar hvort alltaf skuli afskrifa viðskiptavild á 10 árum. Telur FLE að heimila ætti að 
afskrifa viðskiptavild á skemmri tíma en 10 árum, en að 10 ár verði hámarkstími.

Skv. tilskipuninni getur afskriftartíminn verið 5-10 ár. KPMG leggur til að heimilt verði að afskrifa 
viðskiptavild á minnst 5 árum, en mest 10 árum. FJS mælir með að bæta inn „eða á nýtingartíma e f  
hann er skemmri “.

Viðbrögð ANR: Meginregla tilskipunarinnar er að afskrifa skuli fastafjármuni á nýtingartíma 
viðkomandi eignar. Einnig kemur fram að afskrifa skuli óefnislegar eignir á nýtingartíma viðkomandi 
eigna en sé ekki hægt að ákvarða nýtingartíma þróunarkostnaðar og viðskiptavildar skuli afskrifa 
þessa eignarflokka á því tímabili sem aðildarríki ákveða. Það tímabil má ekki vera styttra en 5 ár og 
ekki lengra en 10 ár. Í gildandi lögum var miðað við 20 ár og var því lagt til að færa það í 10 ár sem er 
hámarkið sem tilskipunin leyfir. E f nýtingartíminn er 15 ár þá sé hann afskrifaður á 15 árum en ef 
ekki er hægt að áætla hann er hann afskrifaður á 10 árum.

Ráðuneytið leggur til að gera orðalag 4. málsl. skýrara til að forðast allan misskilning.

4. málsl. orðist svo: „Avallt skal afskrifa viðskiptavild á 10 árum og einnig skal afskrifa 
þróunarkostnað á 10 árum e f  ekki er hægt að skilgreina nýtingartíma hans.

19. gr.

KPMG  v/fjármögnunarleigusamninga: Nýr staðall komin frá IASB um leigusamninga, IFRS 16 
Leases. Við gildistöku hans verður ósamræmi á milli ársreikningalaganna og nýs staðals verði 
frumvarpið samþykkt óbreytt. (Sjá tillögu að breyttri 5. mgr. 29. gr. laganna í umsögn.)

Viðbrögð ANR: Í frumvarpinu er lagt til að í stað orðsins „eignarleigusamningar“ komi orðið 
„fjármögnunarleigusamningar“ en tillagan gengur út á að gæta samræmis við orðanotkun í settum 
reikningsskilareglum. Nýr leigustaðall Alþjóðlega reikningsskilaráðsins tekur ekki gildi fyrr en 1. 
janúar 2019, félögum sem beita IFRS við gerð reikningsskila sinna er þó heimilt að beita staðlinum
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fyrr að því tilskyldu að þau séu búin að innleiða staðalinn IFRS 15 um tekjur. Í dag er kveðið á um í
5. mgr. 29. gr. laganna að fara skuli eftir settum reikningsskilareglum og þurfa því félög að horfa til 
IFRS í dag við mata á leigusamningum. Þar sem ekki liggur fyrir er hvenær Reikningsskilaráð verður 
skipað og hvaða afstöðu það mun taka með tilliti til leigusamninga er ekki mælt með að tekið verði 
tillit til athugasemda KPMG.

21. gr.

KPMG  Telja óljóst a f  frumvarpinu hvernig þeir sem hafa áður beitt núgildandi heimild til endurmats 
eiga að haga reikningsskilum sínum, þ.e. hvort þeim sé skylt að endurmeta nú á hveiju ári eða hvort 
þeim sé heimilt að álíta áður fært endurmetið verð sem staðgengil kostnaðarverðs.

Viðbrögð ANR: Í tilskipuninni er sú breyting gerð varðandi endurmat varanlegra fastafjármuna að 
ekki verður lengur heimilt að endurmeta slíkar eignir einu sinni og afskrifa svo endurmatið yfir 
nýtingartíma slíkrar eignar. Þess í stað skal skv. 7. gr. tilskipunarinnar framkvæma slíkt endurmat á 
hverju ári. Það er í stað einskiptismats er kveðið á um að slíkar eignir skuli færa á gangvirði. Ekki er 
að sjá í tilskipuninni að heimilt sé, hafi eign áður verið endurmetin, að nota bókfært verð hennar sem 
nýtt kostnaðarverð. Kjósi félag að endurmeta varanlega rekstrarfjármuni í samræmi við heimild í 31. 
gr. ber framkvæma slíkt endurmat á hveiju ári, þ.e. færa eignina á gangvirði og er slík því ekki 
afskrifuð. Með vísan til framangreinds leggur ráðuneytið til að ákvæðið standi óbreytt.

22. og 23. gr.

a) Félag löggiltra endurskoðenda: FLE telur þessa grein ekki ganga upp (sjá nánar í umsögn), og 
þyrfti 32. gr. laganna að vera orðuð þannig að matsreglan gildi ekki um þá veltufjármuni þar sem 
"lægstaverðsreglan" er önnur en gangvirði, svo sem dagverð í tilviki birgða eða virði í tilviki krafna.

b) Fjársýsla ríkisins: (23. gr.) Í ljósi þess að um er að ræða ársreikningalög 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 ætti upp gamlar 
skammtímakröfur sem eru komnar umfram 12 mánaða aldur, og það andstætt varúðarreglu?

Viðbrögð ANR (a): Hér er sett fram meginregla og aðeins gerð tillaga um að breyta orðinu
„raunvirði“ í „gangvirði“. Í 33. gr. laganna tekur til birgða og 35. gr. laganna tekur til 
skammtímakrafna, svo sem viðskiptakrafna. Lagt er til að ákvæði 22. gr. frumvarpsins standi óbreytt.

Viðbrögð ANR (b): Fallist er á tillöguna. Breytingin verður sú að b) liður 23.gr. frumvarpsins fellur 
brott.

24. gr.

a) Félag bókhaldsstofa benda á að við breytingar á 1. málsl. 1. mgr. virðist reiknað með að skrá eign í 
rekstrarreikningi, sem kemur ekki heim við venjur í reikningsskilum. Hér hlýtur að vera átt við 
efnahagsreikning.
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b) Félag löggiltra endurskoðenda: FLE telur að misritun hafi átt sér stað hér, þar sem segir að heimilt 
sé að flokka fjármálagerninga sem fjáreign á gangvirði í rekstrarreikningi. Að þetta eigi að vera 
efnahagsreikningi.

c) Fjársýsla ríkisins mæla með að í a.lið sé notað 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. tölul. 2. gr., þá þarf að skýra hvað átt er við 
með fjáreign á gangvirði í rekstrarreikningi því reikningshaldslegu tilliti eru engar fjáreignir í 
rekstrarreikningi.

Viðbrögð ANR: Hér hefur orðið misritun þar sem standa á „fjáreign á gangvirði í gegnum
rekstrarreikning“.

25. og 26. gr.

a) Deloitte: V/breytingartillögu á 5. mgr. 39. gr. a) Í 7. gr. tilskipunar 2013/34/ESB segir að 
aðildarríkjum sé heimilt að setja reglur um notkun á endurmatssjóði og að óheimilt sé að úthluta fé úr 
endurmatssjóði, beint eða óbeint os.frv. Deloitte (D) saknar þess að sjá ekki heimildarákvæði úr 2.
undirgrein 7. gr. tilskipunarinnar um heimildina um að það megi færa úr endurmatssjóði "hvenær
sem er". Slíkt heimildarákvæði, sem bindur ekki endurmatssjóðinn alveg, gæti mögulega viðhaldið því 
að fasteignafélög væru áfram vænn fjárfestingarkostur. Annars er þeirra eini kostur að selja fasteignir 
til að innleysa hagnað sinn, til að geta greitt út arð. b) Einnig vill D vekja athygli á að það kann að 
vera varasamt að bæta við bundnum sjóði með skömmum fyrirvara þar sem lítill tími er gefinn til 
aðlögunar. Með bindingu endurmatssjóðs í fyrirtækjum sem hingað til hafa fært endurmat sitt í 
gegnum rekstur og þannig verið heimilt að greiða út arð, verður nokkur breyting í umgjörð félagsins 
sem getur leitt til þess að fjárfestar vilji síður leggja fé sitt í félög, sem erfitt er að nota ávinning 
rekstursins til arðgreiðslu.

b) Félag löggiltra endurskoðenda: Hér kemur orðfærið "við upphaflega skráningu " í fyrsta sinn fyrir  
(sjá tillögu að bættri skilgreiningu 13. tölul. 2. gr.) Einnig telja FLE að þurfi að umorða orðalag um 
mótbókun, því mótbókun við matsbreytingar eigna geti ekki hvort tveggja verið í rekstur og á eigið fé. 
Telja að hægt sé að nota sambærilegt orðalag og í 12. gr. frumvarps vegna þróunarkostnaðs.

c) Fjársýsla ríkisins: (2. málsl. a.liðar 25. gr.) Hér er væntanlega verið að ræða um áhrif á eignaflokk 
sem skilgreindur er í 13. tölul. 2. gr. og því er mælt með að liðurinn orðist svo: „Færa skal mótfærslu 
matsbreytingar vegna fjáreignar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning á gangvirðisreikning meðal 
eigin f já r “ (en gangvirðisreikningur hefur reyndar hvergi verið skilgreindur).

Viðbrögð ANR (a): Athugasemdir Deloitte beinast að ákvæði sem var í frumvarpinu eins og það var 
kynnt þegar það var í umsagnarferli hjá ráðuneytinu en er ekki í frumvarpinu sem lagt var fyrir á 
Alþingi. Gerðar hafa verið breytingar í millitíðinni.

Viðbrögð ANR (b og c): Lagt er til að orðalagi 2. málsl. a-liðar 25. gr. verði breytt með eftirfarandi 
hætti: „Færa skal sömu fjárhæð vegna matsbreytingar á fjáreignum tilgreindar á gangvirði við 
upphaflega skráningu a f  óráðstöfuðu eigin fé  á gangvirðisreikning á meðal eigin fjá r sem óheimilt er 
að úthluta arði a f  að teknu tilliti skattáhrifa eftir sem við á “.

29. gr.

Fjármálaeftirlitið leggur til að bætt verði við orðinu „sjóðstreymi“ í 2. mgr. ákvæðisins með hliðsjón 
a f því að sjóðstreymi getur verið hluti a f ársreikningi.

“



Viðbrögð ANR: Ákvæði 2. mgr. 29. gr. frumvarpsins er samkvæmt orðalagi 15. gr.
ársreikningatilskipunarinnar. Samkvæmt tilskipuninni má ekki lengur gera kröfur um að lítil félög 
birti sjóðsstreymi og því aðeins meðalstór og stór félög sem gera sjóðsstreymi. Þar af leiðandi telur 
ráðuneytið ekki þörf á að bæta inn orðinu „sjóðsstreymi“ í 2. mgr. ákvæðisins.

30. gr.

Fjármálaeftirlitið leggur til að orðin „eða óefnislegar eignir“ falli út úr nýrri tillögu að 44. gr. laganna 
með hliðsjón af því að þau verða ekki hluti a f  31. gr. laganna skv frumvarpinu. Að framangreindu leiði 
að skipta þurfi út hugtakinu „fastafjármunir“ sem kemur fyrir í 1. og 2. tölul., fyrir hugtakið 
„varanlega rekstrarfjármuni“.

Viðbrögð ANR: Ráðuneytið tekur undir þessar breytingar. Í 1. málslið falla niður orðin: eða 
óefnislegar eignir. Í 1. og 2. tölul. koma orðin „varanlegra rekstarfjármuna“ í stað orðsins
„fastafjármuna“.

33. gr.

Ríkisskattstjóri leggur til að bætt verði við nýrri málsgrein þar sem greint er frá þóknun til 
endurskoðenda eða endurskoðendafyrirtækja í samræmi við ákvæði b. liðar 1. mgr. 18. gr. 
tilskipunarinnar.

Viðbrögð ANR: Réttmæt athugasemd frá RSK og leggur ráðuneytið til að við 33. gr. frumvarpsins 
bætist við ný málsgrein.

„Félög samkvæmt 8. tölul og c.- og d.lið 10. tl. 2. gr. skulu upplýsa um heildarfjárhæð þóknana til 
hvers endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis vegna endurskoðunar á ársreikningi og 
samstæðureikningi. Félög samkvæmt 1. ml. 2. mgr. skulu einnig upplýsa um heildarfjárhæðir þóknana 
til hvers endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis vegna annarrar vinnu, þar með talið vinnu við 
aðstoð vegna skattskila fyrirtækisins og rekstrarráðgjafar. “

42. gr.

Ríkisendurskoðun leggur til að fyrirsögninni „Ófjárhagsleg upplýsingagjöf“ verði breytt í „Almenn 
upplýsingagjöf“ og í staðin fyrir orðin „ófjárhagslega lykilmælikvarða“ komi: „almenna
lykilmælikvarða“ eða „lykilmælikvarða“ .

Viðbrögð ANR: Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við þessa breytingu ef nefndin telur það til bóta að 
nota orðin „Almenn upplýsingagjöf“ í stað „Ófjárhagsleg upplýsingagjöf“ og „almenna 
lykilmælikvarða“ í stað „ófjárhagslega lykilmælikvarða“

48. gr.

a) Félag löggiltra endurskoðenda, Fjármálaeftirlitið, KPMG og Ríkisskattstjóri benda á að við 
frágang á frumvarpi hafa verið gerð þau mistök að fyrsti hluti 1. málsl. 1. mgr. 74. gr. laganna hefur 
verið settur sem fyrsti hluti 3. mgr. 74. gr. og því ekki samræmi á milli efnisinnihalds greinarinnar og 
umsagnarinnar.

Viðbrögð ANR:
a)Ráðuneytið tekur undir þær ábendingar og leggur til að 48. gr. frumvarpsins orðist svo:
3. mgr. 74. gr. laganna orðast svo:
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„Hlutdeild minnihluta í eigin fé  dótturfélaga skal fæ rð sem sérstakur liður á meðal eigin fjár. Í  
rekstarreikningi skal sýna skiptingu á hagnaði milli eigenda móðurfélags annars vegar og 
minnihlutaeigenda í dótturfélögum hins vegar.“

58. gr.

Félag löggiltra endurskoðenda: FLE telur nauðsynlegt að sett verði reglugerð um hæfi 
skoðunarmanna sem allra fyrst. (sjá athugasemdir í umsögn varðandi reglugerð).

KPMG: Að mati KPMG ætti að fella út öll ákvæði um skoðunarmenn. En sé það talið svo að hlutverk 
þeirra sé o f mikilsvert til þess, ber að mati KPMG að krefjast lágmarksþekkingar þeirra á ákvæðum 
viðkomandi laga, t.d. að þeir hafi hlotið viðurkenningu sem viðurkenndir bókarar. Ekki nægjanlegt að 
mati KPMG að um slíkt sé fjallað í reglugerð.

Viðbrögð ANR: Tekur ráðuneytið undir með FLE um að nauðsynlegt sé að reglugerðin verði sett sem 
allra fyrst eftir að frumvarpið verði samþykkt á Alþingi.

Með frumvarpi til breytingar á lögum um ársreikninga sem lagt var fram á þingi 2008 var lagt til að 
taka skoðunarmenn úr lögunum. Ekki náðist samstaða um það mál. Vinnuhópurinn semdi frumvarpið 
taldi að það myndi ekki nást samstaða um að taka skoðunarmenn út alveg og því er lagt til að sett verði 
reglugerð um hæfi skoðunarmanna.

59. gr.

Félag atvinnurekenda telja fulla ástæðu til að endurskoða stærðarmörk þeirra fyrirtækja sem þurfa að 
kjósa sér endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki. FA leggur til að mörkin verði hækkuð til 
samræmis við ákvæði tilskipunarinnar þannig að einungis þeim félögum sem samkvæmt tilskipuninni 
er skylt að kjósa endurskoðendur kjósi sér endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtæki þ.e. 
meðalstórum, stórum félögum og einingum tengdum almannahagsmunum.

Viðbrögð ANR: Ákvæði 1. mgr. 34. gr. tilskipunarinnar kveða á um að EES-ríki skuli að lágmarki 
tryggja að ársreikningar meðalstórra félaga, stórra félaga og eininga tengdum almannahagsmunum séu 
endurskoðaðir. Tilskipunin kemur þó ekki í veg fyrir það að lítil félög eða hluti þeirra sé 
endurskoðaður. Var því lagt til að breyta ekki endurskoðendamörkunum að sinni.

Könnun á skattaskýrslum félaga bendir til að einungis 3-4%  félaga séu yfir núverandi stærðarmörkum 
og sé því skylt að láta endurskoða ársreikninga sína. Meðalstór og stór félög eru um 1,21% félaga (338 
félög skv. uppl. RSK) auk einingar tengdra almannahagsmuna.

62. gr.

a) Félag bókhaldsstofa og Sigurjón Bjarnason koma fram með tillögu að nýrri 4. mgr, sem fjallar um 
áritun annarra höfunda ársreiknings.

Viðbrögð ANR:

a) Eins og fram kom í svari varðandi þetta atrið við 3. gr. frumvarpsins er ábyrgð á samningu 
ársreiknings er hjá stjórn og framkvæmdarstjóra félagsins og undirrita þeir ársreikninginn. 
Skoðunarmenn og endurskoðendur yfirfara og endurskoða ársreikninga og undirrita og árita 
slíka yfirferð en ekki sem semjendur ársreikningsins. Verður því ekki séð að ástæða sé til að 
bregðast við ábendingu varðandi þetta atriði.
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67. gr.

Félag atvinnurekenda benda á að 116. gr. feli í sér mikilvæga heimild félaga sem ekki fara fram úr 
tilteknum stærðarmörkum til að skila inn samandregnum rekstrarreikningi þegar samkeppnisaðstæður 
mæla með því. FA fellst ekki á rökin fyrir þessari breytingu og telur mikilvægt að 116. gr. verði áfram 
í lögunum.

Viðbrögð ANR: Ekki hafa mörg félög skilað inn samandregnum rekstrarreikningi en eftirlitsaðilinn 
hefur reynt að meta þessar ástæður og oftar en ekki hafnað þeim. Örfélög, eða um 80% félaga á 
markaði, munu nú geta skilað inn rekstrar- og efnahagsyfirliti byggðum á skattframtali félaga. Þar sem 
þannig er búið að einfalda skil mikils meiri hluta félaga á Íslandi og vegna flókins mats á 
samkeppnisaðstæðum er lagt til að þessi grein falli brott. Með vísan til framangreinds leggur 
ráðuneytið til að ákvæðið standi óbreytt.

69. gr.

Félag löggiltra endurskoðenda leggur áherslu á að reikningsskilaráð verði skipað sem fyrst. Æskilegt 
að það geti tekið á álitamálum tengdum beitingu nýrra lagaákvæða.

Ríkisendurskoðun spyr hvort eðlilegt sé að Ríkisendurskoðun tilnefni fulltrúa til setu í 
reikningsskilaráði í ljósi þess að því er fyrst og fremst ætlað að gefa út leiðbeiningar fyrir félög og 
fyrirtæki sem ekki beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum? Með því að innleiða alþjóðlega 
reikningsskilastaðla hljóta þeir að geyma þá leiðsögn , sem helst verður litið til þegar skýra þarf eða 
leysa úr álitaefnum á sviði reikningsskilahalds. Loks má geta þess að ríkisendurskoðandi er 
áheyrnafulltrúi í reikningsskilaráði ríkisins skv. lögum um opinber fjármál.

Viðbrögð ANR: Lögð hefur verið áhersla á að reikningsskilaráð verði skipað sem fyrst en það hefur 
ekki verið skipað í nokkur ár. Ráðuneytið tekur undir þau sjónarmið FLE. Í frumvarpinu er lagt til að 
ársreikningaskrá sem er eftirlitsaðili með ársreikningum eigi sæti í nefndinni. Einnig er lagt til að í 
stað þess að ríkisendurskoðandi eigi sæti í nefndinni þá skuli einn nefndarmanna tilnefndur af 
Ríkisendurskoðun.

Í ljósi umsagnar Ríkisendurskoðunar leggur ráðuneytið til að 118. gr. laganna orðist svo:

„Ráðherra skal skipa fim m  sérfróða menn til fjögurra ára í senn í nefnd sem nefnist 
reikningsskilaráð. Skal einn nefndarmanna tilnefndur a f  Félagi löggiltra endurskoðenda, annar a f  
samstarfsnefnd háskólastigsins, þriðji a f  Viðskiptaráði Islands, sá fjórði a f  ársreikningaskrá en einn 
nefndarmaður er skipaður án tilnefningar. Ráðherra skipar formann reikningsskilaráðs úr hópi 
nefndarmanna. “

70. gr.

Athugasemdir við 70. gr. frumvarpsins um viðurlög og málsmeðferð bárust frá Deloitte ehf., Félagi 
atvinnurekenda, Félagi bókhaldsstofa, Félagi löggiltra endurskoðenda, Fjármálaeftirlitinu, KPMG, 
Ríkisskattstjóra, Samtökum atvinnulífsins, Skattrannsóknarstjóra ríkisins, Viðskiptaráði Íslands, 
Yfírskattanefnd og Sigurjóni Bjarnasyni.

Viðbrögð ANR:
1. M álskot til æ ðra stjórnvalds
Gerðar eru athugasemdir við það að ekki sé hægt að skjóta ákvörðun um álagningu stjórnvaldssekta til 
æðra stjórnvalds.

"



Í fyrsta lagi er rétt að benda á það að stjórnsýslulög eða meginreglur stjórnsýsluréttar mæla ekki fyrir 
um það að tryggja skuli möguleika á að skjóta stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds, enda eigi aðili 
þess kost að bera málið undir dómstól sem hefur fullar endurskoðunarheimildir.

Í öðru lagi er rétt að benda á að dæmi eru um það í stjórnsýslunni að ákvörðunum um álagningu 
stjórnvaldssekta verði ekki skotið til æðra stjórnvalds. Dæmi um þetta eru t.d. ákvarðanir 
Fjármálaeftirlitsins, en þeim verður ekki skotið til æðra stjórnvalds. Hefur svo verið frá árinu 2006, en 
þá var samþykkt á Alþingi sú breyting á lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi að ákvæði 
um kærunefnd voru felld brott. Þá er ekki hægt að skjóta álagningu sekta samkvæmt 108. gr. 
umferðarlaga til æðra stjórnvalds.

Hægt er að færa efnisleg rök með því að unnt eigi að vera að skjóta málum til úrskurðarnefndar eins 
og yfirskattanefndar. Þau rök eru að þar sé málsmeðferð einfaldari og afgreiðsla hraðari en fyrir 
dómstólum. Þó á þetta ekki alltaf við, enda hefur nokkuð borið á því að málsmeðferð fyrir 
úrskurðarnefndum taki langan tíma. Þannig var meðal málsmeðferðartími fyrir yfirskattanefnd 8,7 
mánuðir á árinu 2014.1 Á móti hefur verið bent á að óæskilegt sé að færa vald frá ráðuneytum og 
ráðherra og að úrskurðarnefndir séu o f margar og dreifðar og að málsmeðferð fyrir þeim sé oft flókin 
og taki langan tíma. Hafa þau sjónarmið komið fram að heppilegast gæti verið að allar stærri 
stjórnsýsludeilur séu alfarið reknar fyrir dómstólum án þess að þær gangi fyrst til úrskurðarnefnda.2

Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að bregðast við ábendingum um að hægt verði að skjóta ákvörðun um 
álagningu stjórnvaldssekta vegna vanskila á ársreikningi til æðra stjórnvalds. Hins vegar leggst 
ráðuneytið ekki gegn því að hægt verði að skjóta ákvörðun um álagningu stjórnvaldssekta vegna 
ófullnægjandi skila á ársreikningi til æðra stjórnvalds.

Í umsögn Skattrannsóknarstjóra er bent á ósamræmi, verði frumvarpið að lögum, þar sem í lögunum 
séu nú ákvæði sem kveða á um að ákvarðanir um dagsektir séu kæranlegar til yfirskattanefndar (94. gr.
a) og að úrskurðir ársreikningaskrár séu kæranlegir til ráðherra (94. gr. b). Verður að telja þessar 
ábendingar réttmætar og að æskilegt sé að samræma ákvæðin.

2. H venæ r er ákvörðun um álagningu sektar tekin?
Í athugasemdum er bent á að í frumvarpinu sé óljóst hvenær ákvörðun um álagningu sektar sé tekin.

Í 1. mgr. a-liðar 70. gr. (120. gr.) kemur skýrt fram að ársreikningaskrá ber skylda til að leggja 
stjórnvaldssektir á þau félög sem vanrækja skyldu til að standa skil á ársreikningi eða 
samstæðureikningi. Í málsgreininni segir jafnframt:

Þegar frestur skv. 109. gr. til skila á ársreikningi eða samstæðureikningi er liðinn skal 
ársreikningaskrá leggja á viðkomandi félag stjórnvaldssekt að fjárhæð 600.000 kr. og jafnframt 
krefjast úrbóta.

Það er því skýrt í ákvæðinu að stjórnvaldssektin skal lögð á þegar frestur skv. 109. gr. er liðinn. Síðan 
er gert ráð fyrir að ársreikningaskrá verði heimilt að veita afslátt a f  sektarfjárhæðinni sem ákvörðunin 
var tekin um í upphafi e f bætt er úr annmarkanum innan ákveðins tíma.

Ákvæðið er byggt á norrænni fyrirmynd og hefur þetta fyrirkomulag verið notað bæði á þessu sviði og 
öðrum.3 Þá er kveðið á um svipað fyrirkomulag í 108. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, en þar er kveðið á 
um að lögregla og stöðuverðir geti lagt á sektir vegna brota á tilteknum ákvæðum umferðarlaga. 
Ákvörðunin verður ekki borin undir æðra stjórnvald. Í 100. gr. umferðarlaga er kveðið á um álagningu

1 Sjá ársskýrslu yfirskattanefndar, http://www.vskn.is/media/372/vsknskvrsla-2014.pdf. en samkvæmt lögum 
um yfirskattanefnd er hámarksfrestur nefndarinnar til að úrskurða kærur 7.5 mánuðir.
2 Friðgeir Björnsson. Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni. bls. 62. Forsætisráðuneytið 2005.
3 Í norskri skýrslu um stjórnvaldsviðurlög frá 2003 er fjallað um álagningu stjórnvaldssekta þar sem fjárhæð er 
fyrirfram ákveðin í lögum. Fra bot til bedring; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003- 
15/id454137/?ch=1&q=. Sjá bls. 221 og áfram.
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sekta vegna umferðarlagabrota. Í reglugerð nr. 930/2006, sem sett hefur verið á grundvelli laganna, er 
síðan kveðið á um að veita beri 25% afslátt a f  sektarfjárhæð ef hún er greidd að fullu innan 30 daga.

Hefur verið talið að fyrirkomulag, svipað því sem lagt er til í frumvarpinu, auki bæði skilvirkni og 
fyrirsjáanleika við úrlausn mála um stjórnvaldssektir.4 Er því ekki hægt að taka undir áhyggjur um að 
vandkvæði kunni að vera á túlkun ákvæðisins og framkvæmd.

3. Innheim tukostnaður dreginn frá  sektum
Í athugasemdum er bent á að ákvæði um fjárhæð sektar sem rennur í ríkissjóð sé að frádregnum 
kostnaði við innheimtu og það talið óskýrt.

Ákvæðið er í samræmi við fjölda ákvæða í lögum og verður ekki séð að það sé óskýrt á neinn hátt. 
Ársreikningaskrá heldur eftir þeim hluta sektar sem nemur kostnaði við innheimtuna, annað rennur í 
ríkissjóð.

Samskonar ákvæði eru í öllum lögum á fjármálamarkaði. Má þar nefna 110. gr. laga um 
fjármálafyrirtæki. nr. 161/2002, þar sem segir: Sektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við 
innheimtuna.

Þá er samskonar ákvæði m.a. að finna í eftirfarandi lögum og reglugerðum:

18. gr. innheimtulaga, nr. 95/2008

12. gr. laga um leigu skráningarskyldra ökutækja, nr. 65/2015: Sektir samkvæmt þessari grein renna í 
ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtu.

Lög um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, nr. 40/2013.

Reglugerð um söfnun gagna um framleiðslu, innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti og eftirlit með 
orkuhlutdeild endurnýjanlegs eldsneytis í heildarsölu til samgangna á landi, nr. 870/2013.

Einnig er sambærilegt ákvæði í fjölda frumvarpa sem lögð hafa verið fram að undanförnu.

Verður því ekki séð að ástæða sé til að bregðast við ábendingum varðandi þetta atriði.

4. Ákvæði um ásetning og gáleysi
Athugasemdir eru gerðar við ákvæði 6. mgr. a-liðar 70. gr. frumvarpsins um ásetning og gáleysi.

Í 6. mgr. a-liðar 70. gr. segir:

Stjórnvaldssektum verður beitt óháð því hvort lögbrot eru framin a f  ásetningi eða gáleysi. 

Skattrannsóknarstjóri telur óvíst hvaða merkingu þessum orðum er ætlað að tjá.

Í 125. gr. núgildandi laga segir:

Gera má lögaðila fésekt fyrir brot gegn lögum þessum óháð því hvort brotið megi rekja til saknæms 
verknaðar fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans. Hafi fyrirsvarsmaður hans eða starfsmaður 
gerst sekur um brot á lögum þessum má auk þeirrar refsingar, sem hann sætir, gera lögaðilanum sekt 
og sviptingu starfsréttinda, enda sé brotið drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann hafi notið 
hagnaðar a f  brotinu.

Það má fallast á það að merkingarmunur sé á gildandi lögum og frumvarpinu. Ráðuneytið leggur til að 
orðalagi 6. mgr. verði breytt til samræmis við gildandi ákvæði 125. gr.

4 Sjá skýrslu nefndar forsætisráðherra um viðurlög við efnahagsbrotum frá 2006. bls. 37-38.



5. M ál fara  beint til héraðssaksóknara
Gerðar eru athugasemdir við að mál fari beint til héraðssaksóknara. Ráðuneytið hefur athugasemdirnar 
til skoðunar og er viðbragða ráðuneytisins við þeim að vænta á næstu dögum.

Í 1. mgr. e-liðar 70. gr. frumvarpsins segir:

Embætti héraðssaksóknara fe r  með frumrannsókn sakamála vegna brota á lögum þessum.

Skattrannsóknarstjóri gerir athugasemd við það að héraðssaksóknari fari með rannsókn allra brota 
gegn lögum óháð alvarleika þeirra og að aðkoma Skattrannsóknarstjóra og yfirskattanefndar sé felld 
brott.

Nú er kveðið á um rannsókn mála vegna brota á lögum ársreikninga í 126. gr. laganna. Samkvæmt 
ákvæðinu er fyrirkomulagið eftirfarandi:

1. Ársreikningaskrá leggur sektir á þá sem vanrækja að standa skil á ársreikningi eða 
samstæðureikningi.

2. Varðandi önnur brot þá ákveður skattrannsóknarstjóri hvort að mál verða lögð fyrir yfirskattanefnd 
sem úrskurðar sekt eða send til rannsóknar lögreglu.

3. Héraðssaksóknari fer með frumrannsókn sakamála vegna brota á lögunum.

Í frumvarpinu er búið að flokka brot gegn lögum um ársreikninga í tvo flokka. Annars vegar brot sem 
eru talin minna alvarleg og varða stjórnvaldssektum og hins vegar alvarlegri brot sem varða 
refsiviðurlögum. Gert er ráð fyrir því að ársreikningaskrá leggi á stjórnvaldssektir en að 
héraðssaksóknari fari með öll alvarlegri mál, þar sem brot geta varðað refsiviðurlögum. Er það 
fyrirkomulag lagt til til einföldunar og þykir eðlilegt að lögregluyfirvöld sjái um rannsókn alvarlegra 
brota sem leitt geta til refsiviðurlaga. Verður það hlutverk ársreikningaskrár að vísa málum til 
saksóknara.

6. Einfalt gáleysi
Í umsögn Skattrannsóknarstjóra er bent á að í frumvarpinu felist sú breyting að nægjanlegt sé að brot 
séu framin a f einföldu gáleysi til að refsiábyrgð stofnist í stað stórfellds gáleysis áður. Er bent á að 
æskilegt sé að samræmis sé gætt við skattalög og 262. gr. almennra hegningarlaga (skattalagabrot) þar 
sem stórfellt gáleysi er skilyrði refsiábyrgðar.

Er ábendingin réttmæt og rétt væri að leggja til breytingu í samræmi við hana.

7. Ákvæði um upptöku hagnaðar
Skattrannsóknarstjóri telur orðalag 2. mgr. d-liðar 70. gr. frumvarpsins ónákvæmt.

Í 2. mgr. d-liðar 70. gr. frumvarpsins er ákvæði um upptöku beins eða óbeins hagnaðar af broti. 
Ákvæðið er samhljóða upptökuákvæðum í lögum á fjármálamarkaði5, enn ekki er kveðið á um heimild 
til upptöku í núgildandi lögum um ársreikninga.

E f nauðsynlegt þykir að hafa ákvæðið nákvæmara má leggja til breytingar á því.

8. Refsiábyrgð endurskoðenda og skoðunarm anna
Loks bendir skattrannsóknarstjóri á að í frumvarpinu sé lagt til að 123. gr. gildandi laga þar sem 
kveðið er á um refsiábyrgð endurskoðenda og skoðunarmanna sé felld brott og geti það haft áhrif á 
ábyrgð þessara aðila.

5 Frumvörp um viðurlagaákvæði laga á fjármálamarkaði voru samin af nefnd forsætisráðherra um viðurlög við 
efnahagsbrotum. en Páll Hreinsson var formaður nefndarinnar.



Um er að ræða réttmæta ábendingu og væri æskilegt að bæta inn ákvæðum sem tryggja að hægt sé að 
beita endurskoðendur og skoðunarmenn viðurlögum ef þeir gerast brotlegir við lögin. Vísast í 
greinargerð Skattrannsóknarstjóra um efnið.

73. gr.

a) Fjármálaeftirlitið spyr hvort tilvísanir í lagagreinarnar sem eiga að koma til framkvæmda strax séu 
réttar með hliðsjón af umfjöllun um 73. gr. í athugasemdum frumvarpsins?

b) Félag löggiltra endurskoðenda telur eðlilegt að miðað verði við 1. janúar 2017 enda sé 
reikningsárið 2016 hafið og slík afturvirk lagasetning bagaleg. Betra ef lögin öðluðust gildi fyrir 
reikningsár sem hefjast 1. janúar 2017 eða síðar einnig telja þeir að ekki sé nægilega ljóst hvort beita 
eigi lögunum afturvirkt, þ.e. að endurgera reikningsskil samanburðarárs í fyrsta ársreikningi eftir að 
lögin öðlast gildi. FLE telur að afturvirkni laganna skuli ekki ná til samanburðarárs.

Viðbrögð ANR:

a) Það er réttmæt athugasemd hjá FME varðandi tilvísanir í 73. gr. frumvarpsins.

73. gr. frumvarpsins orðist svo: „Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda fyrir 
reikningsár sem hefst 1. janúar 2016 eða síðar nema ákvæði 55. gr. og ákvæði 63. gr. d sem koma til 
framkvæmda strax.“

b) Varðandi gildistökutökuákvæðið þá skal tilskipun Evrópusambandsins 2013/34/ESB sem innleidd 
er með þessu frumvarpi gilda fyrir ársreikinga 2016. Ársreikningar eru samdir eftir að reikningsári 
líkur og eru ákvæði þessa frumvarps ívilnandi fyrir félög í landinu og hagur þeirra fyrst og fremst. Ef 
nefndin metur svo að gildistíminn skuli vera fyrir ársreikninga 2017 þá setur ráðuneytið sig ekki á 
móti því en bendir á að þessar breytingar í frumvarpinu miða að einföldun og skýrleika fyrir félögin í 
landinu.

74. gr.

Félag löggiltra endurskoðenda bendir á nauðsyn þess að uppfæra lög um hlutafélög, einkahlutafélög 
og jafnvel skattalög vegna nýrra ákvæða um hnappinn.

Viðbrögð ANR: Unnið er að breytingum á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög í atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu.

(27. gr. gildandi laga)

KPMG  leggur til að bætt verði við málsgrein til samræmis við breytingar sem gerðar voru á 
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum fyrir nokkru um færslu lífeyrisskuldbindinga. Tilgangurinn með 
viðbótinni væri að færa ákvæði ársreikningalaganna um meðhöndlun lífeyrisskuldbindinga nær 
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem gera þá kröfu að tryggingafræðileg breyting sé færð í aðra 
heildarafkomu og því utan rekstrarreiknings. (sjá tillögu að nýrri 2. mgr. 27. gr. í umsögn).

Viðbrögð AN R: Í frumvarpsdrögum sem kynnt voru haghöfum í haust var tillaga að breytingu á 
þessari grein en var tekin út þar sem innanríkisráðuneytið og Samstarfsnefnd sveitarfélaga eru að 
skoða málið og er því ekki tímabært að taka á því nú.
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(95. gr. gildandi laga)

Fjársýsla ríkisins: Með frumvarpinu á að breyta 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. : „sbr. 1. tölul. 1. mgr. 1. g r .“, í
2. málsl. 1. mgr. 95. gr. falli brott.

Viðbrögð AN R: Þetta er réttmæt athugasemd og leggur ráðuneytið til að eftirfarandi breyting verði 
gerð á 95. gr. laganna.

Í stað „sbr. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr.“ kemur: sbr. 2. tölul. 1. mgr. 1. gr.
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Frumvarpið:
2. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  um 2. gr. frum varpsins:

5. tölul. Í stað orðanna „Eignarhaldsfélag fjárfestingarfelaga“ í 5. tölul. 2. gr. komi: Eignarhaldsfélag

10. tölul. Í stað orðanna „niðurstöðutala efnahagsreiknings“ í a-, b-, c- og d-lið 10. tl. 2. gr. komi: 
heildareignir

13. tölul. Fyrir aftan orðin „fjáreignir tilgreindar á gangvirði í gegnum rekstur“ í 13. tölul. 2. gr. 
kemur: við upphaflega skráningu

15. tölul. Orðin „einungis“ í a-lið 15. tölul. 2. gr. fellur brott
Orðin „með fyrirvara um h-lið 1. mgr. 22.gr. í tilskipun 2012/30/ESB“ í b-lið 15. tölul. 2. gr. falla 
brott.

22. tölul. Á eftir orðinu „Félag“ í 1. málsl. 21. tölul. 2. gr. kemur: þó ekki dótturfélag,

24. tölul. Á eftir orðinu „Langtímaskuldir“ í 24. tölul. 2. gr. kemur: og áhættufjármunir 

28. tölul. Í 28. tölul. 2.gr. falla á brott b- til f-liðir

32. tölul. Í stað orðanna „ félaga“ og „félag“ í 32. tölul. 2. mgr. komi: samstæðu og samstæða

43. tölul. Í 43. tölul. 2. gr. fyrir aftan „breytingar á verðgildi einstakra eigna“ bætist við „eða 
skuldbindinga“.

3. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  um 3. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að d..liður 1. mgr. 3. gr. orðist svo:
Í  stað ársreiknings skv. 1. mgr. er örfélögum heimilt að semja rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit, byggðu 
á skattframtali félagsins. Telst slíkt rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit gefa glögga mynd a f  afkomu og 
efnahag félagsins í skilningi 19. tölul. 2. gr. Arsreikningaskrá skal gera örfélögum kleift, við rafræn 
skil til skráarinnar, að nota innsendar upplýsingar til ríkisskattstjóra, til að semja rekstraryfirlitið og 
efnahagsyfirlitið. Ekki er skylt að skoðunarmaður yfirfari slík reikningsyfirlit. Ráðherra setur 
reglugerð um framsetningu rekstraryfirlits og efnahagsyfirlits og önnur atriði skv. 1. málsl. við 
beitingu á 3. málsl.
Undanþáguheimild skv. 7. mgr. gildir ekki fyrir þau félög sem;

a) fa lla  undir skilgreiningu laganna á einingum tengdum almannahagsmunum,
b) öðrum félögum en sem fram koma í a-lið og sem fa lla  undir ákvæði 2. gr. laga nr. 

87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi,
c) félög sem fa lla  undir skilgreininguna laganna á fjárfestingarfélögum,
d) félög sem fa lla  undir skilgreiningu laganna á eignarhaldsfélögum og
e) félögum sem nýta sér undanþáguheimildir IV. kafla laganna frá  beitingu 

kostnaðarverðsreikningsskila
Félag sem nýtir sér heimild skv. 7. mgr. til að semja rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit byggðu á 
skattframtali félagsins, skal e f  við á, upplýsa um eftirfarandi:

a) skuldbindingar, ábyrgðir og ábyrgðarskuldbindingar sem ekki koma fram  í efnahagsreikningi,



b) fyrirframgreiðslur og lánveitingar til stjórnenda og eigenda félagsins, þ.m.t. upplýsingar um 
vaxtakjör, skilmála, endurgreiðslur stjórnenda og eigenda og niðurfellingar á skuldum 
stjórnenda og eigenda í heild eða hluta og

c) eigi félag hlut í sjálfu sér skal það upplýsa um nafnverð hlutanna og hlutfall þeirra a f  
heildarhlutafé, hafi félag eignast hlut í sjálfu sér á árinu skal það upplýsa um ástæður 
kaupanna, heildarfjölda keyptra hluta á árinu, hlutfall þeirra a f  heildarhlutafé, nafnverð 
hlutanna og kaupverð þeirra og hafi félag selt hlut í sjálfu sér á árinu skal það upplýsa um 
heildarfjölda seldra hluta og söluverð þeirra.

8.gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  um 8. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við að bætt sé við lok 7. tölul. 1. mgr. ákvæðisins „eða slík jöfnun 
sé í samræmi við settar reikningsskilareglur“.

Ráðuneytið fellst á að fella niður orðin „innan einstakra liða“ úr 7. tölul. 1. mgr. ákvæðisins.

17. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  um 17. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að gera orðalag 4. málsl. skýrara til að forðast allan misskilning.
4. málsl. orðist svo: „Ávallt skal afskrifa viðskiptavild á 10 árum og einnig skal afskrifa
þróunarkostnað á 10 árum ef ekki er hægt að skilgreina nýtingartíma hans.

23. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  við 23. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að b) liður 23.gr. frumvarpsins falli brott.

24. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  um 24. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að í stað orðanna „fjáreign á gangvirði í rekstrarreikningi“ í a-lið 24. gr.
frumvarpsins komi: „fjáreign á gangvirði í gegnum rekstrarreikning“.

25. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  við 25. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að 2. málsl. a-liðar 25. gr. frumvarpsins orðist svo:
„Færa skal sömu fjárhæð vegna matsbreytingar á fjáreignum tilgreindar á gangvirði við upphaflega 
skráningu af óráðstöfuðu eigin fé á gangvirðisreikning á meðal eigin fjár sem óheimilt er að úthluta 
arði a f  að teknu tilliti skattáhrifa eftir sem við á“.

30. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  um 30. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til efirfarandi breytingar á 30. gr.:
Að í 1. málslið falla niður orðin: „eða óefnislegar eignir“.
Að í 1. og 2. tölul. komi orðin „varanlegra rekstarfjármuna“ í stað orðsins „fastafjármuna“.

33. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  við 33. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að við 33. gr. frumvarpsins bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
„Félög samkvæmt 8. tölul og c.- og d.lið 10. tl. 2. gr. skulu upplýsa um heildarfjárhæð þóknana til 

hvers endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis vegna endurskoðunar á ársreikningi og 
samstæðureikningi. Félög samkvæmt 1. ml. 2. mgr. skulu einnig upplýsa um heildarfjárhæðir þóknana 
til hvers endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis vegna annarrar vinnu, þar með talið vinnu við 
aðstoð vegna skattskila fyrirtækisins og rekstrarráðgjafar.“

42. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  við 42. gr. frum varpsins:

“



Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við að í stað orðanna „Ófjárhagsleg upplýsingagjöf“ komi „Almenn 
upplýsingagjöf“ og að í stað orðanna „ófjárhagslega lykilmælikvarða“ komi „almenna 
lykilmælikvarða“, telji nefndin það til bóta.

48. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  við 48. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að 48. gr. frumvarpsins orðist svo:
„Hlutdeild minnihluta í eigin fé dótturfélaga skal færð sem sérstakur liður á meðal eigin fjár. Í 
rekstarreikningi skal sýna skiptingu á hagnaði milli eigenda móðurfélags annars vegar og 
minnihlutaeigenda í dótturfélögum hins vegar.“

69. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  við 69. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að gerðar verði breytingar á 69. gr. frumvarpsins þannig að lagt verði til að 118. 
gr. laganna orðist svo:
„Ráðherra skal skipa fimm sérfróða menn til fjögurra ára í senn í nefnd sem nefnist reikningsskilaráð. 
Skal einn nefndarmanna tilnefndur af Félagi löggiltra endurskoðenda, annar a f  samstarfsnefnd 
háskólastigsins, þriðji a f Viðskiptaráði Íslands, sá fjórði a f ársreikningaskrá en einn nefndarmaður er 
skipaður án tilnefningar. Ráðherra skipar formann reikningsskilaráðs úr hópi nefndarmanna.“

70. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  við 70. gr. frum varpsins:
a-liður (120. gr.):
Ráðuneytið leggst ekki gegn því að hægt verði að skjóta ákvörðunum um álagningu stjórnvaldssekta 
vegna ófullnægjandi skila á ársreikningi til æðra stjórnvalds telji nefndin það til bóta.

Ráðuneytið leggur til að 6. mgr. a-liðar 70. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að orðalag 125. gr. 
núgildandi laga verði tekið upp í staðinn.

d-liður (123. gr.):
Ráðuneytið leggur til að tekið verði tillit til athugasemda Skattrannsóknarstjóra við 1. mgr. d-liðar 70. 
gr. frumvarpsins.

Ráðuneytið leggst ekki gegn því að orðalagi 2. mgr. d-liðar 70. gr. frumvarpsins verði breytt til 
samræmis við athugasemdir Skattrannsóknarstjóra við ákvæðið.

e-liður (124. gr.):
Ráðuneytið hefur athugasemdir sem bárust við e-lið 70. gr. frumvarpsins til skoðunar og mun bregðast 
við þeim síðar.

Ráðuneytið leggur til að tekið verði tillit til athugasemda Skattrannsóknarstjóra og ákvæði 123. gr. 
núgildandi laga falli ekki brott.

73. gr. Viðbrögð ANR við athugasem dum  við 73. gr. frum varpsins:
Ráðuneytið leggur til að 73. gr. frumvarpsins orðist svo:
„Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda fyrir reikningsár sem hefst 1. janúar 2016 eða 
síðar nema ákvæði 55. gr. og ákvæði 63. gr. d sem koma til framkvæmda strax.“
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Lögin

Þá hafa borist athugasemdir til aðrar greinar laganna og hefur ráðuneytið skoðað þær athugasemdir.

95. gr. gildandi laga:
Viðbrögð ANR við athugasem dum  um 95. gr. gildandi laga
Ráðuneytið leggur til að í stað „sbr. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr.“ komi : sbr. 2. tölul. 1. mgr. 1. gr.

2‘


