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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis

Reykjavík, 15. febrúar2016

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum, 456. 
mál

Ofangreint frumvarp er nú til m eðferðar hjá efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og var frestur til að 
senda inn umsagnir gefínn til 15. febrúar 2016.

KPMG ehf. telur ástæðu til að koma á framfæri nokkrum ábendingum vegna fyrirliggjandi frumvarps.

Um 2. gr. frumvarpsins

í 21. tölulið er skilgreining á hlutdeildarfélagi. Félög eru að jafnaði flokkuð sem hlutdeildarfélög þegar 
atkvæðisréttur er á bilinu 20 -  50%. I skilgreiningunni eru einungis nefnd neðri mörkin. Það er aö okkar 
mati heppilegt að við 2. m álslið skilgreiningarinnar verði bætt tilvísun til þess að skilgreiningin eigi ekki 
við um dótturfélag. Þannig yrði skilgreining á hlutdeildarfélagi í rökréttu samhengi við skilgreiningu í 
4. tölulið um dótturfélag og 28. tölulið um móðurfélag. Er því lagt til að skilgreining í 21. tölulið orðist 
svo: „Félag, þó ekki dótturfélag, sem annað félag á hlutdeild í og það félag hefur veruleg áhrif á rekstrar- 
og Qármálastefnu hins félagsins. Félag er álitið hafa veruleg áhrif í öðru félagi e f  það á 20% eða meira 
a f  atkvæðisrétti félagsaðila í því félagi.“

1 24. tölulið um langtímakröfur segir meðal annars að undir langtímakröfur falli hlutabréf í öðrum 
félögum. Hlutabréf hafa til þessa ekki verið flokkuð meðal krafna heldur sem áhættufjárm unir og eru í 
frumvarpinu ekki færð fyrir því rök að breyta þessari flokkun. Því er lagt til að skilgreiningunni verði 
breytt og 2. málsliður skilgreiningarinnar orðist svo: „Langtímakröfur í ársreikningum fyrirtækja eru 
skuldabréf, aðrar skuldaviðurkenningar, ásamt öðrum sérstaklega skilgreindum langtímakröfum.“

I 1. mgr. 28. töluliðs er hugtakið móðurfélag skilgreint í liðum a-f. A-liður tiltekur að móðurfélag sé 
það félag sem hefur yfirráð í öðru félagi. Yfirráð eru skilgreind í 44. tölulið. Liðir b -f eru allt aðstæður 
sem kunna að valda því að félag hafi yfirráð yfir öðru félagi. en þó þarf ekki endilega svo að vera. Því 
kann félag að eiga fleiri en eitt móðurfélag miðað við ákvæðið. Betur færi að liðir b -f væru settir fram 
sem útskýring á því hvenær yfirráð kunna að vera til staðar. Því er lagt til að hugtakið móðurfélag verði 
skilgreint sem; „Félag sem hefur yfirráð í öðru félagi, sbr. 44. tölulið 2. gr. Yfirráð eru ofitast fyrir hendi 
þegar félag ...“ . Síðan kæmi upptalning, sem er í liðum b -  f  í frumvarpinu.

Um 17., 27. og 50. gr. frumvarpsins

Samkvæmt 17. gr. frumvarpsins skal afskrifa viðskiptavild á 10 árum. I greinargerð kemur fram að 
samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins geti afskrifitartíminn verið 5 til 10 ár. Að okkar mati er óþarfit 
að binda afskrifitatímann við 10 ár, sem kann í sumum tilvikum að vera o f langur afskriftatími. Því er
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lagt til að ákvæðinu verði breytt þannig að heimilt verði að afskrifa viðskiptavild á minnst 5 árum, en 
mest 10 árum. Sambærilega breytingu þyrfti að gera á 27. og 50. gr. frumvarpsins.

Um 19. gr. frumvarpsins

1 19. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að í stað orðsins eignarleigusamningur verði notað orðið 
Qármögnunarleigusamningur, án þess að hugtakið sé skilgreint. Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) 
hefur nýlega gefið út nýjan staðal um leigusamninga, IFRS 16 Leases. Við gildistöku hans verður 
ósamræmi milli ársreikningalaganna og nýs staðals verði frumvarpið samþykkt óbreytt að þessu leyti. 
Er því lagt til að 19. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að 5. mgr. 29. gr. gildandi ársreikningalaga 
verði svohljóðandi:

„Leigusamninga skal færa til samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla sem settir eru á grundvelli 
reglugerðar (EB) nr. 1606/2002 sem framkvæmdastjóm ESB hefur samþykkt.“

Um 21. gr. frumvarpsins

I 21. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að hagnaður eða tap a f  endurmetnum eignum verði fært í 
rekstrarreikning þegar eign er seld, tekin úr notkun eða forsendur fyrir endurmatinu eru ekki lengur fyrir 
hendi. Fram til þessa hefur verið óheim ilt að færa í rekstrarreikning hagnað nema hann sé umfram 
endurmatið. Við sölu hefur m ismunur á bókfærðu verði (með endurmati) og söluverði verið færður í 
rekstrarreikning. E f eign stendur ekki undir endurmatinu er áður fært endurmat bakfært yfir 
endurmatsreikning sem nemur lækkun gangvirðis og e f  lækkunin er umfram það er það sem umfram er 
fært í rekstur.

Oljóst er a f frumvarpinu hvernig þeir sem áður hafa beitt núgildandi heimild til endurmats eiga að haga 
reikningsskilum sínum, þ.e.a.s. hvort þeim sé skylt að endurmeta nú á hverju ári eða hvort þeim sé 
heimilt að álíta áður fært endurmetið verð sem staðgengil kostnaðarverðs. Innleiðingarákvæði þar sem 
tekið er á þessu þyrfti að vera í frumvarpinu.

Um 48. gr. frumvarpsins

Misræmi virðist vera milli greinarinnar eins og hún birtist í frumvarpinu og athugasemda um liana. Fyrri 
málsliður breytingartillögunnar er 1. m álsliður 1. mgr. 74. gr. gildandi laga um ársreikninga. Því er lagt 
til að 48. gr. frumvarpsins sem ætlað er að breyta 3. mgr. 74. gr. laganna orðist svo:

„Hlutdeild minnihlutaeigenda í eigin fé dótturfélaga skal færð sem sérstakur liður meðal eigin fjár, næst 
á eftir samtölu eigin fjár eigenda m óðurfélagsins.“

Með þessu móti færu saman ákvæði alþjóðlegra reikningsskilastaðla um framsetningu hlutdeildar 
minnihluta í efnahagsreikningi samstæðu, eins og virðist hafa verið ætlunin, e f tekið er mið af 
fyrirhuguðum breytingum á framsetningu rekstrarreiknings.

Skoðunarmenn ársreikninga

I frumvarpinu er gert ráð fyrir að ekki verði hróflað við skoðunarmönnum ársreikninga, en lagt fyrir 
ráðherra að setja reglugerð um kröfur sem þeim ber að uppfylla. Að okkar mati færi best á því að úr 
lögunum yrðu felld öll ákvæði um skoðunarmenn. Æ tla má að í mörgum tilvikum hafi skoðunarmenn 
ekki verið starfa sínum vaxnir. Aritun skoðunarmanna á ársreikninga kann að vekja falskt öryggi, þó 
ekki sé útilokað að í einhverjum tilvikum kunni þeir að gera gagn. Samkvæmt gildandi lögum geta 
nánast allir orðið skoðunannenn ársreikninga, óháð menntun, þekkingu eða þjálfun.

Telji efnahags- og viðskiptanefnd engu að síður að hlutverk skoðunarmanna sé svo mikilsvert að ekki 
sé rétt að fella ákvæði um þá úr lögum um ársreikninga ber að okkar mati að krefjast lágmarksþekkingar



þeirra á ákvæðum viðkomandi laga, t.d. að þeir hafið hlotið viðurkenningu sem viðurkenndir bókarar. 
Það er að okkar mati ekki nægjanlegt að um slíkt sé eingöngu Qallað í reglugerð.

Um samlegðaraðferð

I 80. gr. gildandi ársreikningalaga er heimiluð svokölluð samlegðaraðferð, sem felur í sér að við yfirtöku 
félags á öðru félagi sé heimilt að gera samstæðureikning með því að leggja saman einstaka liði 
efnahagsreikninganna við yfirtöku eins og félögin hefðu alltaf verið eitt. Heimild til að beita þessari 
aðferð hefur almennt verið felld niður í alþjóðlegum stöðlum. Hins vegar hefur aðferðin verið talin 
heimil við sameiningu félaga sem heyra undir sömu samstæðuna, svokölluðum sameiningum félaga 
undir sameiginlegum yfirráðum (e. common control transactions). Bent skal á að í reglugerð (EB) 
34/2013 er samlegðaraðferðin einvörðungu heimil við sameiningar fyrirtækja innan samstæðu sbr. 29. 
tölulið inngangsgreinar og 25. gr. reglugerðarinnar. Lagt er til að heimild til notkun 
samlegðaraðferðarinnar verði bundin við slík tilvik og í greinina bætt slíku ákvæði.

Um 70. gr. frumvarpsins

I frumvarpinu er lagt til að ársreikningaskrá skuli leggja stjórnvaldssektir á þau félög sem vanrækja 
skyldu sínu til skila á ársreikningi eða samstæðureikningi innan tilskilins frests. í tillögunni er 
ársreikningaskrá ekki veitt neitt svigrúm til að víkja frá beitingu stjórnvaldssektar, enda þótt málefnaleg 
sjónarmið kunni að standa til slíks. Þannig er lögð til alfarið hlutlæg refsiábyrgð án tillits til þess að 
óviðráðanleg ytri atvik kunna að valda síðbúnum skilum. í núgildandi ákvæðum er um að ræða heimild 
til handa ársreikningaskrá til beitingar stjórnvaldssekta, en ekki skyldu. í því felst felst visst svigrúm 
fyrir ársreikningaskrá til að taka tillit til þeirra ástæðna sem valdið hafa síðbúnum skilum.

Jafnframt er í frumvarpinu lagt til að ársreikningaskrá skuli leggja stjórnvaldssekt á félag, verði það ekki 
innan gefms frests við áskorun ársreikningaskrár um úrbætur á framlögðum ársreikningi eða 
samstæðureikningi. M at á því hvort þ ö rf er úrbóta á ársreikningi eða samstæðureikningi er alfarið lagt í 
hendur ársreikningaskrár og á sama hátt er það alfarið lagt í hendur ársreikningaskrár að meta hvort þær 
úrbætur sem félag gerir séu fullnægjandi. Þannig er lagt til að ársreikningaskrá verði gert að beita 
stjórnvaldssektum á grundvelli eigin mats á ágæti framlagðra gagna. Verður vart séð hvernig slíkt 
fyrirkomulag samræmist nútíma réttarfari.

Að auki er vert að benda á að ósamræmi er milli texta a-liðar 70. gr. frumvarpsins og athugasemda um 
þá grein. I texta frumvarpsins er eins og að framan er greint kveðið á um skyldu ársreikningaskrár til að 
leggja stjórnvaldssektir á félög, en í athugasemdunum er tilgreint að um heimild sé að ræða.

I frumvarpinu er lagt til að sektarákvörðun ársreikningaskrár verði ekki unnt að skjóta til æðra 
stjórnvalds. I núgildandi ákvæðum eru sektarákvarðanir ársreikningaskrár hins vegar kæranlegar til 
yfirskattanefndar. Verði tillaga þessi að lögum verður að telja réttaröryggi verulega skert. Það er almenn 
regla stjórnsýsluréttar að stjórnvaldsákvarðanir er unnt að bera undir æðra stjórnvald. Telja verður 
sérstaklega ríka þörf á heimild til að bera undir æðra stjórnvald ákvarðanir um refsikennd viðurlög, ekki 
síst þær ákvarðanir sem byggja á mati stjórnvalds.

Um lífeyrisskuldbindingar

í 27. gr. gildandi ársreikningalaga er meðal annars fjallað um færslu lífeyrisskuldbindinga. Samkvæmt 
ákvæðinu skal gjaldfæra slíkar skuldbindingar. Fyrir nokkrum misserum voru gerðar breytingar á 
ákvæðum alþjóðlegra reikningsskilastaðla um færslu lífeyrisskuldbindinga, þar sem kveðið er á um að 
tilteknir þættir í breytingu á fjárhæð lífeyrisskuldbindinga skuli færðir í yfirlit um aðra heildarafkomu, 
en ekki rekstrarreikning. Slíkt yfirlit er ekki hluti a f ársreikningum samkvæmt ársreikningalögum, en í 
slík yfirlit eru færðir rekstrarliðir sem færðir hafa verið beint á eigið fé, svo sem endurmat 
rekstrarfjármuna.



Lagt er lil aó við 27. gr. laga verði bætt efitirfarandi málsgrein sem verði ný 2. mgr. og núverandi 2. mgr. 
verði 3. mgr.: „Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heim iit að færa tryggingafræðilega breytingu vegna 
lífeyrisskuldbindinga beint á meðal eigin fjár til samræmis við settar reikningsskilareglur."

í alþjóðlegum reikningsskilastaðli IAS 19, starfskjör, er Qallað um meðhöndlun lífeyrisskuldbindinga í 
reikningsskilum. Samkvæmt IAS 19 er matsbreytingu lífeyrisskuldbindinga skipt í tvennt, annars vegar 
er sá hluti sem færist í rekstrarreikning og síðan sá hluti sem færist í aðra annarrar heildarafkomu.

í rekstarreikning færast skv. IAS 19.57 c:

1. Núverandi þjónustukostnaður réttindaávinnsla tímabilsins.

2. Eldri þjónustukostnaður -  kostnaður vegna breytinga á réttindum eða breyting á umfangi 
skuldbindingar.

3. Vextir a f nettó skuldbindingu.

Allar aðrar breytingar sein verða á lífeyrisskuldbindingum eru færðar í aðra heildarafkomu, þar með 
taldar tryggingafræðilegar breytingar. Tryggingafræðilegar breytingar eru breytingar sem gerðar eru á 
forsendum við útreikning á lífeyrisskuidbindingum svo sem vegna breytinga á dánartíðni, 
starfsmannaveltu, örorku og núvirðingarstuðli.

Tilgangur breytingarinnar er færa ákvæði ársreikningalaga um meðhöndlun lífeyrisskuldbindinga nær 
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem gera þá kröfu að tryggingafræðileg breyting sé færð í aðra 
heildarafkomu og því utan rekstrarreiknings. Það er talið rétt að aðilum sem gera ársreikninga sína 
samkvæmt íslenskum ársreikningalögum sé heim ilt að fara með breytingu lífeyrisskuldbindinga til 
samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Tryggingafræðileg breyting lífeyrisskuldbindinga ræðst 
a f  breytingum á forsendum sem varða útreikning lífeyrisskuldbindinga og eru því að stærstum hluta 
breyting á áður færðri skuldbindingu sem myndaðist á fyrri tímabilum. Kunna slíkar breytingar að vera 
verulegar og íþyngja rekstri aðila þegar þær falla til. Fáir aðilar á íslandi eru með lífeyrisskuldbindingar 
í bókum sínum er þar helst að nefna opinber fyrirtæki og sveitarfélög. Hjá sveitarfélögum hefur breyting 
lífeyrisskuldbindinga áhrif á rekstrarjöfnuð þeirra, en hann skal vera jákvæður á hverju þriggja ára 
tímabili. Oheppilegt er að reiknuð breyting vegna breyttra forsendna við útreikning 
lífeyrisskuldbindinga hafi áh rif á rekstrarjöfnuð sveitarfélaga, enda tengist slík breyting að stærstum 
hluta fyrri tímabilum og hefur ekki áhrif á sjóðsflæði þeirra á því tímabili sem breytingin verður.

Virðingarfyllst,


