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Umsögn þessi er um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga og lögum um
endurskoðendur og endurskoðun sem nú hefur verið kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Eins og þar
kemur fram er frumvarpið liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem miða að því að auka traust á íslensku
atvinnulífi. Að mati reikningsskilaráðs munu með frumvarpinu þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki standa
jafnfætis hvað varðar kröfur um ófjárhagslega upplýsingagjöf.
Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á I. kafla laga um ársreikninga, nr. 3/2006, og I. kafla laga
um endurskoðendur og endurskoðun, nr. 94/2019, þar sem finna má skilgreiningu á einingu tengdri
almannahagsmunum. Í frumvarpinu er einnig lögð til breyting á X. kafla laga nr. 3/2006 er lýtur að
skyldu ársreikningaskrár til að birta ársreikninga félaga með gjaldfrjálsum hætti.
Ennfremur er í frumvarpinu að finna breytingar á VI. kafla laga um ársreikninga, nr. 3/2006, þar sem
fjallað er um viðbótarupplýsingar sem veita skal í skýrslu stjórnar. Þessum breytingum er ætlað að
tryggja að lög hér á landi endurspegli betur tilskipunarákvæði ESB. Eins og fram kemur í greinargerð
með frumvarpinu hefur orðalag lagaákvæðis 66. greinar fram til þessa ekki verið nægilega skýrt hvað
varðar þær viðbótarupplýsingar sem veita skal í skýrslu stjórnar meðalstórra og stærri fyrirtækja. Auk
þess hefur ákvæði greinar 66. d. um ófjárhagslegar upplýsingar ekki verið nægjanlega skýrt um það til
hvaða fyrirtækja ákvæðið nær. Tekið er á því í frumvarpinu. Með breytingunum er texti greinarinnar
einnig gerður skýrari um að upplýsingar um umhverfis-, félags- og starfsmannamál eru lágmarkskröfur
um þær ófjárhagslegu upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og
áhrif af starfsemi félagsins. Þetta er skýrt í viðkomandi tilskipunarákvæði.
Hvað varðar ákvæði greinar 66. d. þá leggur reikningsskilaráð til að auk þeirra breytinga sem finna má
í frumvarpinu þá verði samhliða gerðar eftirfarandi breytingar á því lagaákvæði.


Lagt er til að í stað setningarhlutans ,,stutta lýsingu á viðskiptalíkani” í 1. mgr. ákvæðisins komi
,,hnitmiðaða lýsingu á viðskiptalíkani”. Markmið með þessu er að tryggja betur samræmi
lagatexta við viðkomandi ákvæði í tilskipun ESB. Í tilskipuninni er vísað til þess að veita skuli
,,brief description of the undertaking’s business model’’, sem í útskýringartexta og leiðbeiningu
ESB er einnig vísað til sem ,,concise information”. Til að ná merkingunni betur er eðlilegt að
nota hnitmiðuð lýsing á viðskiptalíkani eins og hér er lagt til. Einnig kæmi til greina að nota
greinargóða lýsingu eða skilmerkilega lýsingu.



Lagt er til að í lokamálsgrein þessa lagaákvæðis 66. gr. d. verði bætti við textanum: ,,enda komi
þessar upplýsingar fram í skýrslu stjórnar í samstæðuársreikningi móðurfélagsins og
dótturfélaga þess.” Málsgreinin í heild yrði þá svohljóðandi: „Dótturfélag er undanþegið
upplýsingagjöf skv. 1.–3. mgr. ef 4. mgr. á við enda komi þessar upplýsingar fram í skýrslu
stjórnar í samstæðuársreikningi móðurfélagsins og dótturfélaga þess.



Huga mætti að því hvort vísa eigi til samfélagsmála í stað félagsmála í 1. mgr. 66.gr. d í lögum
um ársreikninga.
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Mikil þróun hefur átt sér stað á alþjóðavísu á undanförnum árum á sviði viðbótarupplýsinga sem
meðalstór og stærri fyrirtæki þurfa að veita. Afar mikilvægt er því að lög hér á landi séu sambærileg
löggjöf nágrannalanda um þær viðbótarupplýsingar sem veita skal í skýrslu stjórnar. Því eru þessar
breytingar sem lagðar eru til á ákvæðum 66. greinar og 66. gr. d. mikilvægar til að tryggja skýrleika
laganna. Reikningsskilaráð er því fylgjandi þessum breytingum.

Reikningsskilaráð
7. mars 2020
Aðalsteinn Hákonarson
Elín Hanna Pétursdóttir
Signý Magnúsdóttir
Sigurjón G. Geirsson
Unnar Friðrik Pálsson
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