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Dagsetning Tilvísun

Alþingi efnahags- og viðskiptanefnd 12. febrúar 2016 16010092
Austurstræti 8-10 11.01
150 Reykjavík SA/bb

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á iögum um ársreikninga, nr. 3/2006,
með síðari breytingum, mál 456.

Um 1. gr.

í 1. -  3. tl. 1. mgr. greinarinnar eru tilgreind þau félög eða „einingar" sem lögin taka tii. 
Ársreikningaíögunum er eðli máís fyrst og síðast ætlað að búa fyrirtækjarekstri á hinum 
almenna markaði regluverk sem fyrirtækjunum er ætlað að byggja á við samningu 
ársreikninga og reikningsskilanna í heild.

Hið opinbera hefur einnig vísað til þessara laga í uppgjörsvinnu og samningu ársreikninga fyrir 
stofnanir og fyrirtæki ríkis og sveitarfélaga, sbr. t.d. 52. gr. laga nr. 123/2015 um opinber 
fjármál lög um fjárreiður ríkisins og 61. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011..Nefnd 52. gr. 
þeirra laga um opinber fjármál er svohljóðandi:

Gerð og framsetning reikningsskila.
Reikningsskil fyrir A-hluta ríkissjóðs í heild skulu gerð á grundvelli alþjóðlegra reikningsskilastaðla fyrir 
opinbera aðila sem miða við rekstrargrunn. Reikningsskilaráð geturfrestað tímabundið að taka upp hluta 
af stöðlunum, enda iiggi til þess málefnalegar ástæður.
í ríkisreikningi skal gera greín fyrir hvaða atriðum staðaisins er ekki fylgt, ástæðum þess og áhrifum á 
afkomu ogfjárhag.
Reikningsskií fyrireinstaka ríkisaðila í A-hluta skulu uppfylla kröfur laga um ársreikninga, nr. 3/2006. 
Reikningsskil fyrir B- og C-hluta ríkissjóðs skulu uppfylla kröfur laga um ársreikninga, nr. 3/2006.

Með hliðsjón af tilvísun til iaga um ársreikninga í lögum um opinber fjármái er rétt að nefndin 
íhugi hvort rétt væri að bæta við sérstökum töiulið sem tilgreini að lögin gildi einnig um 
atvinnurekstur opinberra aðila á markaði svo og lána- og fjármálastofnanir hins opinbera. Þá 
er rétt að benda á að það eru til alþjóðlegir reikningsskilastaðlar fyrir opinbera aðiia, IPSAS, 
sem notaðir verða við gerð ríkisreiknings.

Um 2. gr.

{í 5. tl. er að finna skiigreiningu á „Eignarhaldsfélagi fjárfestingarféiaga". Vakin er athygli á að 
skýringin kemur ekki náiægt seinna orðinu „fjárfestingarfélaga" og ekki kemur heldur fram 
hvers vegna notuð er fleirtöluending í þessu samhengi. í skýringunni er einungis talið upp að 
eignarhaldsfélag fjárfestingarfélaga eigi hlut í öðrum félögum tii þess að hafa að þeim arð og 
eftir atvikum söiuhagnað þegar hlutir eru seldir. Nefndin íhugi hvort ekki má sieppa orðinu 
„fjárfestingarféiaga" í þessum tölulið. Tekið er fram að orðið „fjárfestingarfélag" er skilgreint í 
15. tl.)

í 8. tl. er „Eining tengd almannahagsmunum" skilgreind. I skýringu eru í 4 stafliðum taldir upp 
þeir lögaðilar sem falia undir þessa skilgreiningu. Stafliðirnir eiga það sammerkt að verið er að 
iýsa þeim félögum og „aðilum" þ.e. lífeyrissjóðum, lánastofnunum og vátryggingafélögum,
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sem falla eða geta faiiið undir þetta heiti. Þetta heitt er bein þýðing á enska orðinu „Public 
interest entity". Þegar orðið „eining" er notað í atvinnurekstri þá er það oftast skiiið sem 
hiutmengi en ekki heild. Sem dæmi má taka að tiltekið féiag er skipt þrjár rekstrareiningar 
o.s.frv. Æskilegt er að fínna betra samheiti yfir það sem, kallað er „Eining tengd 
almannahagsmunum" þar sem ekki biasir við að þeir „aðilar" sem falla undir þessa 
skilgreiningu tengist með beinum hætti almannahagsmunum. Pau tengjast fremur 
hagsmunum fjárfesta og skyidunni tii að birta upplýsingar, árshiutareikninga og ársreikninga í 
kauphöllinni.

Af því sem að framan er rakið er iagt að nefndinni að hún leití ti! íslenskrar málnefndar um 
nýtt og þjáit heiti í þessu sambandi.

i 29. tl. er s.k. „Óefnisleg eignw. skilgreind. Fram kemur að slík eign sé „ópeningaieg//.. Æskiiegt 
er að nefndin íhugi að skýra nánar orðið wog ópeningaleg" eða felia það niður því að seinni 
hluti skýringarinnar tekur af öll tímæli um að eignin heyrir ekki tii veltufjármuna.

í 38 tl. er að finna skilgreiningu á „tengdur aðili". Engin skýring fyigir en vísað er í ótilgreindan 
alþjóðiegan reikningsskilastaðal. Tei rétt að skýra hvað átt er við með orðunum „tengdur aðili" 
í fáum orðum en vísa síðan í viðeigandi reikningsskilastaðai, þ.e. IAS 24 og/eða IFRS 12.

í 1. mgr er vísað til þess að 2 nýjar undirgreinar komi inn í 66. gr. laganna, þ.e. 66. gr. e og d. 
Fyrirsögn 66. gr. d er „Ófjárhagsleg upplýsingagjöf" og í e-iið 1. mgr. er einnig nefnd 
„ófjárhagsiega lykilmæiikvarða".

Miðað við efni greinarinnar ber félögum, sem þar um ræðir, að iáta almenna lýsingu á því efni 
sem þar er tíundað fylgja yfirliti með skýrsiu stjórnar. Þá er átt við að þær upplýsingar skulu 
ekki vera fjárhagsiegs eðiis.

Lagt er tii að nefndin íhugi hvort ekki er rétt að í stað orðanna „Ófjárhagsleg uppiýsingagjöf" í 
fyrirsögn skuli koma orðin „Almenn upplýsingagjöf" og í staðinn fyrir orðin "ófjárhagsiega 
iykilmælikvarða" komi„almenna iykiimælikvarða" eða „lykilmæiikvarða".

í þessari grein eru iagðar til breytingar áákvæðum 118 gr. laganna um reikningsskilaráð. 
Annars vegar er lagt tif aðfjölga um einn r ráðinu og eiga þá sex setu í reikningsskilaráði. Þá er 
gert ráð fyrir að Ríkisendurskoðun tiinefni einn ráðsmann.

Spyrja má hvort eðiiiegt sé Ríkisendurskoðun tilnefni fuiitrúa tii setu í reikningsskiiaráði í 
ijósi þess að því er fyrst og fremst ætiað að gefa út ieiðbeiningar fyrir félög og fyrirtæki sem 
ekki beita aiþjóðlegum reikningsskiiastöðlum. Hafa má í huga í þessu sambandi að með því að 
innleiða aiþjóðlega reikningsskilastaðla hljóta þeir að geyma þá leiðsögn, sem heist verður 
litið tii þegar skýra þarf eða ieysa úr áiitaefnum á svið reikningshalds. Loks má geta þess að 
ríkisendurskoðandi er áheyrnarfuiitrúi í reikningisskiiaráði ríkisins skv. iögum um opinber 
fjármái.

Um 42. gr.

Um 69. gr.
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