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

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 28. janúar sl., þar sem óskað 
var umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 
3/2006, með síðari breytingum. Þess var óskað að umsögnin bærist eigi síðar en 15. febrúar 
2016.

Fjármálaeftirlitið styður framgang frumvarpsins en fulltrúi Fjármálaeftirlits'ns var m.a. í 
vinnuhópi á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og er frumvarpið byggt á vinnu 
vinnuhópsins. Fjármálaeftirlitið telur þó ástæðu til að koma eftirfarandi athugasemdum og 
áDendingum á framfæri:

Verðandi 2. gr. frumvarpsins
í b. lið 15. tölul. er vísað til tilskipunar 2012/30/EB varðandi skilgreiningu á hugtakinu 
fjárfestingarfélag. Tilvísunin vakti athygli Fjármáiaeftirlitsins þar sem ekki er venja að vísa til 
tilskipana Evrópusambandsins í lagatexta, heldurfrekar í greinargerð með frumvörpum.

Varðandi 3. gr. frumvarpsins
Fjármálaeftirlitið telur mikilvægt að eftirIitsskyIdir aðilar, sem gætu flokkast sem örfélög í 
skilningi frumvarpsins, falli samt sem áður ekki undir undanþáguheimild skv. 7. mgr. 3. gr. 
laganna. Fjármálaeftirlitið leggur því 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.

Varðandi 8. gr. frumvarpsins
Lagt er til að orðin „innan einstakra liða verði felld út úr 7. tölul. 1. mgr. ákvæðisins þar sem 
frumvarpstillagan er ekki í samræmi við g-lið 1. mgr. 6. gr. ársreikningatilskipunarinnar sem 
hljóðar svo: „óheimilt er að jafna út eignir á móti skuldum eða tekjur á móti gjöldum" (e. any 
set-off between assets and liability items, or between income and expenditure items, shall be 
prohibited)

Varðandi 29. gr. frumvarpsins
Með hliðsjón af því að sjóðstreymi getur verið hluti af ársreikningi er lagt til að bæta inn 
orðinu „sjóðstreymi' í 2. mgr. ákvæðisins. Að teknu tilliti til þeirrar breytingartillögu yrði 43. gr. 
svohljóðandi:
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„Þegar skýringar við einstaka iiði rekstrarreiknings, efnahagsreiknings og sjOðstreymis, ef 
við á, eru settar fram skulu þær vera í þeirri röð sem viðkomandi liðir eru settir fram í 
rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og sjóðstreymi.“

Varðandi 30. gr. frumvarpsins
Með hliðsjón af því að orðin „eða óefnislegar eignir" í 1. málslið 44. gr. verða ekki hluti af 31. 
gr. ársreikningalaganna samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi, er lagt til að tilvitnuð orð falli út úr 
nýrri tillögu að 44. gr. laganna. Af framangreindu leiðir að skipta þarf út hugtakinu 
„fastafjármunir", sem kemur fyrir í tilvitnuðum 1. og 2. tölulið, fyrir hugtakið „varanlega 
rekstrarfjármuni".

Varðandi 48. gr. frumvarpsins
Við frágang á fyrirliggjandi frumvarpi hafa verið gerð pau mistök að fyrsti hluti af 1. málslið 1. 
mgr. 74. gr. laganna hefur verið settur sem fyrsti hluti 3. mgr. 3. mgr. 74. gr. 
laganna. Ákvæðið ætti að orðast eftirfarandi:

„3. mgr. 74. gr. laganna orðast svo:
Hlutdeild minnihlutaeigenda í eigin fé dótturfélaga skal færa sem sérstakan lið meðal 
eigin fjár. í rekstrarreikningi skal sýna skiptingu hagnaðar milli eigenda móðurfélags 
annars vegar og minnihlutaeigenda í dótturfélögum hins vegar.“

Varðandi 70. gr. frumvarpsins
Fjármálaeftirlitið telur rétt að benda á, í Ijósi reynslu stofnunarinnar af álagningu 
stjórnvaldssekta og kæru til lögreglu vegna brota á lögum á fjármálamarkaði, að það tekur 
mun skemmri tíma að rannsaka og koma fram refsingu með stjórnsýsluviðurlögum en 
refsingum. Því mætti athuga hvort einhver af þeim tilvikum sem talin eru upp í c. lið 70. gr. 
frumvarpsins (ný 122. gr. laganna) eigi frekar heima sem brot sem varða stjórnvaldssektum 
þar sem ekki verður séð að nauðsynlegt sé að viðurlög við sumum af brotunum sem talin eru 
upp þar sé refsing. Á móti kemur að það stjórnvald, sem hefur heimild til að leggja á 
stjórnsýsluviðurlög, þarf að hafa á að skipa starfsmönnum með sérþekkingu og þarf 
stjórnvaldið að hafa bolmagn til að rannsaka mál og Ijúka þeim með stjórnsýsluviðurlögum.

Varðandi 73. gr. frumvarpsins
Skv. 73. frumvarpsins er vísað til lagagreina sem koma eiga til framkvæmda strax. Spurning 
er hvort þessar tilvísanir séu réttar með hliðsjón af umfjöllun um 73. gr. í athugasemdum 
frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
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