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                                 TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2005/EES/58/31 

frá 30. maí 2001 

um það hvernig skuli færa, meta og gefa upplýsingar um umhverfismál í ársreikningum og 
 ársskýrslum félaga (*) 

(tilkynnt samkvæmt skjali númer C(2001) 1495) 

(2001/453/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
211. gr., 
 
með hliðsjón af fjórðu tilskipun ráðsins 78/660/EBE frá 25. 
júlí 1978, byggð á g-lið 3. mgr. 54. gr. sáttmálans, um 
ársreikninga félaga af tiltekinni gerð (1), eins og henni var 
síðast breytt með tilskipun 1999/60/EB (2), 
 
með hliðsjón af sjöundu tilskipun ráðsins 83/349/EES frá 
13. júní 1983 um samstæðureikninga (3), byggð á g-lið 3. 
mgr. 54. gr. sáttmálans eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun 90/605/EES (4), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Árið 1992 birti framkvæmdastjórnin fimmtu aðgerða-

áætlun sína um umhverfismál „Fram til sjálfbæris“ 
(COM(92)23) (5). Í henni er að finna allmargar til-
lögur á sviði umhverfisverndar og einnig er þar 
kveðið á um frumkvæði Bandalagsins á sviði reikn-
ingshalds. Þetta frumkvæði skal einkum tengjast þeim 
leiðum og aðferðum sem félög nota til að greina frá 
fjárhagslegum þáttum sem varða umhverfið. Ef meiri 
athygli yrði beint að fjárhagslegum þáttum gæti það 
stuðlað að því að ná markmiðum áætlunarinnar. Yrði 
það tryggt að tekið væri tillit til áhættu og útgjalda í 
umhverfismálum gæti það eflt vitund félaga fyrir 
umhverfismálum. Árið 2001 samþykkti framkvæmda-
stjórnin orðsendingu varðandi sjöttu aðgerðaráætlun-
ina um umhverfismál (COM(2001)31, endanlega út-
gáfu frá 24. janúar 2001). 

 
2) Í Amsterdamsáttmálanum er viðurkennt að megin-

reglan um samþættingu umhverfiskrafna og annarra 
stefnumiða sé lykilþáttur í eflingu sjálfbærrar þróunar 
(6. gr. EB-sáttmálans). Leiðtogaráðið, sem kom 
saman í Cardiff, samþykkti áætlun um samþættingu 
umhverfismarkmiða við öll stefnumið og aðgerðir 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 156, 13.6.2001, bls. 33. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 162/2003 frá  
7. nóvember 2003 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins  
nr. 7, 12.2.2004, bls. 42. 

(1) Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11. 
(2) Stjtíð. EB L 162, 26.6.1999, bls. 65. 
(3) Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 317, 16.11.1990, bls. 60. 
(5) Stjtíð. EB C 138, 17.5.1993. Áætlunin eins og hún var síðast endur-

skoðuð af Evrópuþinginu og ráðinu með ákvörðun nr. 2179/98/EB of 
24.9.1998 (Stjtíð. EB L 275, 10.10.1998). 

Bandalagsins með tilliti til þessa markmiðs. Leiðtoga-
ráðið staðfesti og vann áfram að þessari áætlun á 
fundi sínum í Vínarborg og hvatti Ráð innri mark-
aðarins til að kanna hvernig mætti ná fram slíkri 
samþættingu á þessu sérstaka sviði. 

 

3) Árið 1999 samþykkti framkvæmdastjórnin orðsend-
ingu um einn óskiptan markað og umhverfismál 
(COM(99)263 frá 8. júní 1999) sem er ætlað að stuðla 
að því að stefnumið, sem lúta að umhverfinu og 
einum óskiptum markaði, styðji og styrki hvert annað 
jafnframt því að stuðla að samvirkni milli þeirra. Í 
orðsendingunni er bent á stefnumið á sérstökum svið-
um eins óskipts markaðar þar sem framkvæmda-
stjórnin mun vinna að nánari samþættingu við um-
hverfisstefnumið og mælt fyrir um frekari ráðstafanir, 
þ.m.t. að sett verði fram tilmæli varðandi umhverfis-
mál í tengslum við reikningsskil. Slík tilmæli eru 
einnig bein eftirfylgni við skjal ráðgjafanefndarinnar 
um bókhald fyrirtækja um umhverfismál í fjárhags-
skýrslum frá nóvember 1995 (skjal XV/6004/94). 

4) Skortur á skýrum reglum hefur orðið til þess að ýmsir 
hagsmunaaðilar, þ.m.t. eftirlitsyfirvöld, fjárfestar, 
fjármálaráðgjafar og allur almenningur, geta litið svo 
á að upplýsingar fyrirtækja um umhverfismál séu 
annaðhvort ófullnægjandi eða óáreiðanlegar. Fjár-
festar þurfa að vita hvernig fyrirtæki taka á um-
hverfismálum. Eftirlitsyfirvöld hafa áhuga á að fylgj-
ast með beitingu reglna um umhverfismál og kostnaði 
við það. Engu að síður er lítið um að upplýsingar um 
umhverfismál séu í ársreikningum og ársskýrslum 
fyrirtækja að eigin frumkvæði þeirra, jafnvel þótt oft 
sé litið svo á að fyrirtæki þurfi að leggja í aukinn 
kostnað í umhverfismálum vegna mengunarvarna og 
hreinsibúnaðar og vegna kerfa til hreinsunar og eftir-
lits með úrgangi, einkum fyrirtæki sem starfa í 
atvinnugreinum sem hafa veruleg áhrif á umhverfið. 
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5) Þegar ekki eru til samræmdar og áreiðanlegar við-

miðunarreglur um umhverfismál og fjárhagsskýrslur 
reynist erfitt að bera saman fyrirtæki. Þegar fyrirtæki 
birta upplýsingar um umhverfismál er því oft þannig 
varið að gildi upplýsinganna er stórlega ábótavant 
vegna þess að ekki eru fyrir hendi almennar og viður-
kenndar reglur um upplýsingagjöf með nauðsynlegum 
skilgreiningum og hugtökum viðvíkjandi umhverfis-
málum. Upplýsingarnar eru oft veittar með margvís-
legum, ósamræmdum hætti milli fyrirtækja og reikn-
ingsskilatímabila fremur en að þær séu birtar á 
samþættan og samræmdan hátt í ársreikningunum og 
ársskýrslunni. 

 

6) Oft er litið svo á að kostnaðurinn við að safna um-
hverfisgögnum og semja skýrslu um þau og það hve 
viðkvæm þau eru eða þagnarskylda, sem í sumum 
tilvikum getur hvílt á slíkum upplýsingum, hindri að 
upplýsingar séu veittar um umhverfismál í reiknings-
skilum fyrirtækja. Þrátt fyrir þessi rök er nauðsynlegt 
að hvetja til þess að veittar séu upplýsingar í um-
hverfismálum. Notendur reikningsskila þurfa upplýs-
ingar um áhrif af áhættu og skuldbindingum í 
umhverfismálum á efnahag félagsins og um viðhorf 
þess til umhverfisins og árangur þess í umhverfis-
málum að því marki sem þessir þættir hafa áhrif á 
fjárhagslegar aðstæður fyrirtækisins. 

 

7) Þótt evrópski lagaramminn fyrir reikningsskil taki 
ekki ótvírætt til umhverfismála gilda almennar megin-
reglur og ákvæði fjórðu og sjöundu tilskipuna- 
rinnar um félagarétt (tilskipanir 78/660/EBE og  
83/349/EBE). 

 

8) Framkvæmdastjórnin leitast við að fella evrópska 
samhæfingu á sviði reikningshalds inn í víðara sam-
hengi alþjóðlegrar samhæfingar sem hluta af áætlun 
hennar um reikningshald frá 1995 (1). Af þeim sökum 
hefur framkvæmdastjórnin stutt starf alþjóðareikn-
ingsskilanefndarinnar (IASC) sem setti sér það mark-
mið, fyrir sitt leyti, að þróa grunnsafn afar vandaðra 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IAS) Framkvæmda-
stjórnin einsetur sér að viðhalda samræmi milli reikn-
ingsskilaramma Evrópusambandsins og alþjóðlegu 
reikningsskilastaðlanna frá alþjóðareikningsskila-
nefndinni. 

 

9) Alþjóðareikningsskilanefndin hefur birt nokkra 
alþjóðlega reikningsskilastaðla þar sem eru ákvæði og 
reikningsskilareglur sem skipta máli þegar fjallað er 
um umhverfismál. Samt sem áður er lítið um 
leiðbeiningar sem tengjast beint slíkum málum og 
engir tilteknir, alþjóðlegir reikningsskilastaðlar miðast 
einvörðungu við umhverfismál. 

________________  

(1) Reikningshaldsleg samhæfing: Ný áætlun með tilliti til alþjóðlegrar 
samhæfingar. Orðsending frá framkvæmdastjórninni (COM(95)508), 
14. nóvember 1995. 

10) Tilmælin eru samin með það fyrir augum að styrkja 
stefnumið í tengslum við einn óskiptan markað og að 
leggja eitthvað af mörkum til að tryggja að notendur 
reikningsskila fái skilmerkilegar og samanburðar-
hæfar upplýsingar varðandi umhverfismál og efla 
þannig frumkvæði Bandalagsins á sviði umhverfis-
verndar. Það er álit framkvæmdastjórnarinnar að full 
þörf sé á því að auðvelda frekar samræmi um hvað 
eigi að gefa upplýsingar um í ársreikningum og 
ársskýrslum fyrirtækja í Evrópusambandinu að því er 
varðar umhverfismál. Einnig verður að auka magn, 
gagnsæi og samanburðarhæfi gagna um umhverfismál 
sem koma fram í ársreikningum og ársskýrslum 
fyrirtækja. Framkvæmdastjórnin stefnir að því, svo að 
ná megi þessum markmiðum og að teknu tilliti til 
aukins mikilvægis umhverfismála í Evrópusamband-
inu, að gera þær reglur sem fyrir eru skýrari og veita 
nákvæmari leiðbeiningar um það hvernig skuli færa, 
meta og gefa upplýsingar um umhverfismál í árs-
reikningum og ársskýrslum fyrirtækja. 

 

11) Í tilmælunum er viðurkennt að sérstakar umhverfis-
skýrslur hafi þróast jafnt og þétt, einkum hjá fyrir-
tækjum sem starfa í atvinnugreinum þar sem áhrif á 
umhverfið eru umtalsverð. Það er ekki tilgangur 
tilmælanna að tilgreina ástæðurnar sem liggja að baki 
þessari þróun. Í þessum tilmælum er þó viðurkennt að 
ólíkir hópar hagsmunaaðila hafa mismunandi þörf 
fyrir upplýsingar eða gefa þeim misjafnt vægi. 
Sérstakar umhverfisskýrslur fullnægja upplýsingaþörf 
hagsmunahópa sem upplýsingar, sem koma fram í 
ársreikningum og ársskýrslum fyrirtækja, uppfylla 
aðeins að hluta til. Þess vegna skal stefnt að því að 
hafa sérstakar umhverfisskýrslur og ársreikninga og 
ársskýrslur samræmdari, heildstæðari og nátengdari 
innbyrðis. Tilgangurinn með tilmælunum er að vinna 
að þessu markmiði með því að sjá til þess að upp-
lýsingar um umhverfismál séu teknar upp í árs-
reikninga og ársskýrslur á þann hátt að þær séu viðbót 
við sérstakar umhverfisskýrslur sem eru ítarlegri og 
yfirgripsmeiri. 

12) Viðeigandi upplýsingagjöf er talin vera lykilþáttur 
sem eykur gagnsæi upplýsinga. Upplýsingagjöf er 
viðeigandi þegar upplýsingar hafa áhrif á skilning 
notanda á reikningsskilunum. Þessum tilmælum er 
ekki ætlað að leggja óréttmætar, íþyngjandi kvaðir á 
semjendur reikningsskila. Með tilmælunum er stefnt 
að því að veita ítarlegar leiðbeiningar á sviði upplýs-
ingagjafar og tiltaka dæmi um viðeigandi upplýsingar, 
sem veittar eru, sem gera samanburðarhæfi og sam-
ræmingu í framsetningu upplýsinga um umhverfismál 
mögulega. Þetta á einkum við um upplýsingar í 
skýringum við ársreikningana vegna útgjalda til um-
hverfismála, hvort sem þau eru færð á 
rekstrarreikning eða til eignar, ásamt útgjöldum sem 
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stofnað er til vegna sekta eða skaðabóta þegar ekki 
hefur verið farið að umhverfisreglugerðum eða vegna 
bóta til þriðja aðila, sbr. 6. lið 4. liðar viðaukans við 
þessi tilmæli. Fjallað er sérstaklega um upplýsingagjöf 
að því er varðar viðeigandi upplýsingar í ársskýrslunni 
með tilliti til árangurs í umhverfismálum, þegar það 
viðkemur rekstrarárangri, efnahag fyrirtækisins eða 
þróun þess, í 2. lið 4. liðar í viðaukanum við þessi 
tilmæli.  

 
13) Ef tilmælin um upplýsingagjöf eiga að gefa góða raun 

þurfa að fylgja þeim nothæfar skilgreiningar á hug-
tökunum sem um ræðir. Í tilmælunum er kafli um 
skilgreiningar til að ná þessu markmiði. 

 
14) Tilmælin miða að því að setja fram leiðbeiningar um 

það hvernig ákvæðum fjórðu og sjöundu tilskipunar-
innar (tilskipanir 78/660/EBE og 83/349/EBE) skal 
beitt í umhverfismálum. Af þeim sökum er mælt með 
tiltekinni reikningshaldslegri meðferð varðandi um-
hverfismál til að auka mikilvægi þeirra upplýsinga 
sem semjendur reikningsskila setja fram. Enda þótt 
þessi aðferð hvetji til tiltekinna lausna miðar hún ekki 
að því að útiloka möguleikann á að beita annars konar 
meðferð þar sem það er leyft samkvæmt tilskipuninni. 
Í þessu ljósi er einnig höfð hliðsjón af túlkandi orð-
sendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 1997 um til-
teknar greinar fjórðu og sjöundu tilskipunarinnar um 
reikningshald og vinnuskjals ráðgjafarnefndarinnar 
um bókhald fyrirtækja (1) og frá nóvember 1995 um 
umhverfismál í reikningsskilum (skjal XV/6004/94). 

 
15) Heimildir, sem tilmælin styðjast við, eru nokkrir al-

þjóðlegir reikningsskilastaðlar (IAS), sem alþjóða-
reikningsskilanefndin (IASC) hefur birt og eiga sér-
staklega við um umhverfismál, einkum IAS-staðall 36 
um virðisrýrnun eigna, IAS-staðall 37 um reiknaðar 
skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir og 
IAS-staðall 38 um óefnislegar eignir. Ákvæðin í þess-
um tilmælum eiga að vera í samræmi við þessa 
alþjóðlegu reikningsskilastaðla nema annað sé tekið 
fram. 

 
16) Einnig hefur yfirlýsingin um reikningshald og reikn-

ingsskil fyrir umhverfiskostnað og -skuldbindingar, 
sem vinnuhópur um alþjóðlega endurskoðunarstaðla á 

vegum Sameinuðu þjóðanna samdi, áhrif á 
tilmælin (2). 

 
17) Eins og lýst er í 14. og 16. forsendu hér að framan 

hafa verið samdar leiðbeiningar á vettvangi Banda-
lagsins og á alþjóðlegum vettvangi til að bregðast við 
þörfinni á samþættingu umhverfismála og reiknings-
skila. Þessi tilmæli byggjast á slíkri þróun mála og 
með þeim er jafnframt leitast við að mynda viðeigandi 
ramma innan Bandalagsins fyrir frekari úrbætur. Það 
er álit framkvæmdastjórnarinnar að þörf sé á aðgerð-
um af hálfu aðildarríkjanna til að unnt sé að ná 
markmiðunum með tilmælunum. Framkvæmdastjórn-
in hvetur aðildarríkin til aðgerða en gefur þeim svig-
rúm til ráðstafana á landsvísu. Enn fremur er líklegt 
að umræður um aðferðir til að bæta stöðuna eins og 
hún er nú haldi áfram á alþjóðlegum vettvangi. 

 
LAGT TIL EFTIRFARANDI: 
 
Að aðildarríkin: 
 
1. sjái til þess að fyrirtæki, sem falla undir fjórðu og 

sjöundu tilskipun um félagarétt (tilskipun 78/660/EBE 
og 83/349/EBE), beiti ákvæðunum sem er að finna í 
viðaukanum við þessi tilmæli við samningu ársreikninga 
og samstæðureikninga og ársskýrslur fyrirtækja og sam-
stæðna fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast innan 12 
mánaða frá því þessi tilmæli eru samþykkt og fyrir öll 
reikningsskilatímabil í framtíðinni, 

 
2. geri viðeigandi ráðstafanir sem stuðla að því að þessum 

tilmælum verði beitt, 
 
3. tilkynni framkvæmdastjórninni um þær ráðstafanir sem 

gerðar eru. 
 
Gjört í Brussel 30. maí 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB C 143, of 21.1.1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ISAR — Td/B/COM.2/ISAR/3, 12. mars 1998. 
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VIÐAUKI 
 

1. GILDISSVIÐ 
 
1. Tilmælin einskorðast við upplýsingar í ársreikningum og í ársskýrslum fyrirtækja og samstæðna viðvíkjandi 

umhverfismálum. Þau ná ekki til skýrslna sem samdar eru í sérstökum tilgangi, eins og umhverfisskýrslna, nema 
þar sem talið er eiga við að tengja ársreikninga og ársskýrslur við sérstakar umhverfisskýrslur með það fyrir 
augum að samræma upplýsingarnar í þeim. 

 
2. Tilmælin ná yfir kröfur vegna færslu, mats og upplýsinga um útgjöld til umhverfismála, skuldbindingar vegna 

umhverfis og áhættu í umhverfismálum og tengdar eignir sem rekja má til viðskipta og atburða sem hafa áhrif á, 
eða eru líkleg til að hafa áhrif á, efnahag og rekstrarafkomu einingarinnar sem reikningsskilin taka til. 

 
3. Í tilmælunum skal einnig tilgreina hvers konar umhverfisupplýsingum sé viðeigandi að gera grein fyrir í 

ársreikningum og samstæðureikningum og/eða ársskýrslum félaga og samstæðna með tilliti til viðhorfs félagsins 
til umhverfisins og árangurs þess í umhverfismálum, að því marki sem þetta kann að hafa áhrif á efnahag 
fyrirtækisins. Tilmælin gilda bæði um reikninga einstakra fyrirtækja og samstæðureikninga. Þegar um er að ræða 
samstæðureikninga skal upplýsingagjöf miðast við samstæðuna. Kröfum vegna færslu og mats skal beita með 
samræmdum hætti á allar einingar samstæðunnar. 

 
4. Tilmælin gilda um öll fyrirtæki sem falla undir fjórðu og sjöundu tilskipun félagaréttar að teknu viðeigandi tilliti 

til undanþágna sem aðildarríkjunum er heimilt að veita litlum og meðalstórum fyrirtækjum í samræmi við 11. og 
27. gr. fjórðu tilskipunarinnar. 

 
5. Þó að fjallað sé um sérstakar kröfur sem gerðar eru til reikningshalds banka, annarra fjármálastofnana og trygg-

ingafélaga í sérstökum tilskipunum(1) gilda þessi tilmæli einnig um banka, aðrar fjármálastofnanir og 
tryggingafélög þar sem fjárhagsleg áhrif umhverfismála eru ekkert öðruvísi á slík fyrirtæki. 

 
2. SKILGREININGAR 

 
1. Í þessum tilmælum vísar hugtakið umhverfi til náttúrulegs eðlis umhverfisins, þ.m.t. loft, sjór og vötn, land, 

jurtalíf, dýralíf og óendurnýjanlegar auðlindir eins og jarðefnaeldsneyti og jarðefni. 
 
2. Til útgjalda vegna umhverfismála telst kostnaður við ráðstafanir fyrirtækis, eða annarra aðila fyrir hönd þess, til 

að koma í veg fyrir, minnka eða lagfæra umhverfisspjöll sem rekja má til starfsemi þess. Til þessa kostnaðar telst 
m.a. losun úrgangs og ráðstafanir til að koma í veg fyrir myndun hans, jarðvegs-, vatns- og grunnvatnsvernd, 
verndun hreins lofts og loftlags, ráðstafanir til að draga úr hávaða og verndun líffræðilegrar fjölbreytni og 
landslags. Við þetta skal aðeins bæta skilgreinanlegum kostnaði sem er fyrst og fremst ætlað að koma í veg fyrir, 
minnka eða lagfæra umhverfisspjöll. Undanskilja skal kostnað sem kann að hafa hagstæð áhrif á umhverfið en er 
fyrst og fremst ætlaður til annarra þarfa, t.d. að auka arðsemi, heilnæmi og öryggi á vinnustað og örugga notkun á 
afurðum félagsins eða skilvirkni í framleiðslu. Þar sem ekki er mögulegt að skilja fjárhæð viðbótarkostnaðar 
sérstaklega frá öðrum kostnaði sem hún kann að vera hluti af, er unnt að áætla hana, að svo miklu leyti sem 
endanleg fjárhæð uppfyllir það skilyrði að vera fyrst og fremst ætlað að koma í veg fyrir, minnka eða lagfæra 
umhverfisspjöll. 

 
3. Kostnaður sem stofnað er til vegna sektar eða skaðabóta þegar ekki hefur verið farið að umhverfisreglugerð og 

bóta til þriðju aðila vegna tjóns eða áverka sem má rekja til umhverfismengunar í fortíðinni, fellur ekki undir 
þessa skilgreiningu, eins og fjallað er um í f-lið 6. liðar í 4. lið þessa viðauka. Enda þótt þessi kostnaður tengist 
áhrifum af rekstri félagsins á umhverfið kemur hann ekki í veg fyrir, minnkar né lagfærir umhverfisspjöll. 

 
4. Hagstofa Evrópubandalaganna hefur enn fremur unnið safn ítarlegra skilgreininga á útgjöldum eftir umhverfis-

sviðum sem eru innifalin í skjölum um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB, Kjarnorkubandalag Evrópu) nr. 
58/97 frá 20. desember 1996 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja(2). Þessar skilgreiningar, sem eru uppfærðar 
reglulega, mynda grunninn fyrir kröfur um hagskýrslur um útgjöld til umhverfisverndar í Evrópusambandinu. 
Þegar almenna skilgreiningin í 2. mgr. er notuð er mælt með því að félög taki tillit til þessara ítarlegu 
skilgreininga á upplýsingagjöf vegna umhverfiskostnaðar, sem tilgreindar eru í 4. lið þessa viðauka, að því marki 
sem þær eru í samræmi við kröfur um færslu- og mat sem tilgreindar eru í 3. lið. 

 
 
(1) Tilskipun ráðsins frá 8. desember (86/635/EBE) um ársreikninga og samstæðureikninga banka og annarra fjármálastofnana 

(Stjtíð. EB L 372, 31.12.1986, bls. 1 — 17), tilskipun ráðsins frá 19. desember 1991 (91/674/EBE) um ársreikninga og 
samstæðureikninga vátryggingafélaga (Stjtíð. EB L 374, 31.12.1991, bls. 7 — 31). 

(2) Stjtíð. EB L 14, 17.1.1997, bls. 1. Sjá einnig framkvæmdaskjal ENV/96/10c. Evrópuflokkun á umhverfisverndaraðgerðum 
(CEPA) er greint á milli eftirfarandi umhverfissviða: meðferðar úrgangsefna, verndunar andrúmslofts og loftslags, meðferðar á 
skólpi, jarðvegs- og grunnvatnsverndunar, verndunar líffræðilegrar fjölbreytni og landslags og annarrar umhverfisverndar-
starfsemi. 
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3. FÆRSLA OG MAT 
 

Færsla skuldbindinga vegna umhverfis 
 
1. Skuldbinding vegna umhverfis er færð þegar líkur eru á útstreymi verðmæta, sem fela í sér efnahagslegan 

ávinning, úr fyrirtækinu vegna uppgjörs skuldbindingar sem er umhverfislegs eðlis og má rekja til liðinna atburða 
þegar unnt er að meta uppgjörsfjárhæðina með áreiðanlegum hætti. Skilgreina þarf með skýrum hætti hvers eðlis 
slík skuldbinding er og getur hún verið tvenns konar: 

 
— lagaleg eða samningsbundin: fyrirtækinu ber lagaleg eða samningsbundin skylda til að koma í veg fyrir, 

minnka eða lagfæra umhverfisspjöll, eða 
 

— ætluð: ætlaða skuldbindingu má rekja til eigin aðgerða fyrirtækisins þegar það hefur skuldbundið sig til að 
koma í veg fyrir, minnka eða lagfæra umhverfisspjöll og getur ekki skorast undan slíkri aðgerð vegna þess að 
fyrirtækið hefur, með útgefnum stefnu- eða viljayfirlýsingum eða með viðteknum fyrri starfsvenjum, gefið 
þriðju aðilum til kynna að það samþykki að koma í veg fyrir, minnka eða lagfæra umhverfisspjöll. 

 
2. Fyrri eða núgildandi starfsvenjur í atvinnugreininni leiða aðeins til ætlaðrar skuldbindingar ef framkvæmdastjórn-

in getur ekki skorast undan aðgerðum. Það gerist aðeins þegar fyrirtæki hefur ábyrgst að koma í veg fyrir, minnka 
eða lagfæra umhverfisspjöll samkvæmt sérstakri, birtri yfirlýsingu eða með viðteknum fyrri starfsvenjum. 

 
3. Umhverfisspjöll, sem kunna að tengjast fyrirtækinu eða fyrirtækið kann að hafa valdið en ekki liggur fyrir til nein 

lagaleg, samningsbundin eða ætluð skuldbinding um að bæta skaðann, uppfylla ekki skilyrði um færslu sem 
skuldbinding vegna umhverfis í ársreikningum fyrirtækisins í samræmi við 1. og 2. lið. Þetta kemur ekki veg fyrir 
beitingu viðmiðana um skilyrtar skuldbindingar vegna umhverfis sem eru settar fram í 5. lið. 

 
4. Skuldbinding vegna umhverfis er færð þegar hægt er að gera áreiðanlegt mat á kostnaði vegna skuldbindingar-

innar. Færa skal reiknaða skuldbindingu, að því tilskildu að unnt sé að meta fjárhæð skuldbindingarinnar með 
áreiðanlegum hætti, ef, á útgáfudegi efnahagsreiknings, er um að ræða skýrt skilgreinda skuldbindingu sem 
líklegt er að valdi útstreymi verðmæta sem fela í sér efnahagslegan ávinning þó að fjárhæð eða dagsetning sé 
óviss. Þessi meðferð er í samræmi við 1. og 3. mgr. 20. gr. og bb-lið 1. mgr. 31. gr. fjórðu tilskipunarinnar. 
Óvissa um dagsetningu eða fjárhæð tengist t.d. þróun í hreinsitækni og umfangi og eðli hreinsunarinnar sem kraf-
ist er. Í einstökum tilvikum, þegar áreiðanlegt kostnaðarmat er ekki mögulegt, skal ekki færa skuldbindinguna. Þá 
skal hún talin óviss skuld, eins og greint er frá í 26. gr. 

 
Óvissar skuldbindingar vegna umhverfis 

 
5. Ekki skal færa óvissa skuldbindingu á efnahagsreikning. Ef hugsanlegt er, en ekki líklegt, að í framtíðinni þurfi 

að ráða bót á umhverfisspjöllunum en skuldbindingin er enn óstaðfest þar sem óviss atburður hefur ekki gerst, 
skal veita upplýsingar um óvissa skuldbindingu í skýringum við ársreikningana. Ef hverfandi líkur eru á að fyrir-
tækið þurfi að stofna til útgjalda í umhverfismálum eða slík útgjöld verða ekki veruleg er ekki krafist upplýsinga 
um þess háttar óvissa skuldbindingu. 

 
Jöfnun skuldbindinga og væntanlegra endurheimta 

 
6. Þegar fyrirtækið væntir þess að annar aðili endurgreiði að nokkru eða öllu leyti útgjöld í tengslum við skuldbind-

ingu vegna umhverfis skal ekki færa endurgreiðsluna fyrr en nær fullvíst er að hún fáist ef fyrirtækið stendur skil 
á skuldbindingunni. 

 
7. Ekki skal skuldajafna væntanlega endurheimt frá þriðja aðila á móti skuldbindingunni vegna umhverfis. Sýna skal 

hana sérstaklega sem eign í efnahagsreikningnum sem fjárhæð sem er ekki hærri en fjárhæð tengdrar reiknaðrar 
skuldbindingar. Aðeins er hægt að skuldajafna hana á móti skuldbindingunni vegna umhverfis þegar lagalegur 
réttur, sem fyrirtækið hyggst nota, er til slíkrar nettunar. Þegar jöfnun á við á grundvelli þessarar reiknuðu 
skuldbindingar skal gefa upplýsingar um alla fjárhæð skuldbindingarinnar og væntanlegrar endurgreiðslu í 
skýringunum. 

 
8. Ekki skal skuldajafna væntanlegan hagnað af sölu tengdrar eignar á móti skuldbindingu vegna umhverfis eða taka 

hann með í reikninginn þegar reiknaða skuldbindingin er metin, jafnvel þótt slík væntanleg sala sé í nánum 
tengslum við atburðinn sem veldur reiknuðu skuldbindingunni. 

 
9. Yfirleitt ber fyrirtækið ábyrgð á allri skuldbindingunni vegna umhverfis. Ef svo er ekki skal aðeins skrá hluta 

fyrirtækisins sem skuldbindingu vegna umhverfis. 
 
 
(1) Þegar aðildarríki hafa, í samræmi við 20. mgr. túlkandi orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar frá 1998 varðandi tilteknar 

greinar fjórðu og sjöundu tilskipunar ráðsins um reikningshald, tekið upp kostinn í 2. mgr. 20. gr. fjórðu tilskipunarinnar geta 
þau einnig nýtt hann við gjaldfærslu vegna umhverfismála. 
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Færsla útgjalda til umhverfismála 
 
10. Útgjöld til umhverfismála skal gjaldfæra á því tímabili þegar til þeirra er stofnað, nema þau uppfylli færsluskilyrði sem 

eign, sem eru sett fram í 12. lið. 
 
11. Útgjöld til umhverfismála, sem tengjast umhverfisspjöllum sem hafa orðið á fyrra tímabili, teljast ekki til lagfæringa 

vegna fyrri tímabila en skulu gjaldfærð á yfirstandandi tímabili, þ.e. tímabilinu þegar þau eru færð. 
 

Eignfærsla útgjalda til umhverfismála 
 
12. Eignfæra má útgjöld til umhverfismála ef stofnað hefur verið til þeirra til að koma í veg fyrir eða minnka 

umhverfisspjöll í framtíðinni eða varðveita auðlindir, mynda efnahagslegan ávinning í framtíðinni og uppfylla 
skilyrðið sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 15. gr fjórðu tilskipunarinnar. 

 
13. Útgjöld til umhverfismála, sem stofnað er til í þeim tilgangi að koma í veg fyrir eða minnka umhverfisspjöll í 

framtíðinni eða varðveita auðlindir, geta aðeins talist færsluhæf sem eign ef þau eru, í samræmi við 2. mgr. 15. gr. 
fjórðu tilskipunar, ætluð til nota til langframa í þágu rekstrar fyrirtækisins og ef, að auki, annað af eftirfarandi 
skilyrðum er uppfyllt: 

 
a) kostnaðurinn er í tengslum við væntanlegan, efnahagslegan ávinning sem vænst er að streymi til fyrirtækisins og 

lengi endingartíma, auki afkastagetu eða bæti öryggi eða skilvirkni annarra eigna sem fyrirtækið á (umfram það 
efnahagslega hæfi sem upphaflega var áætlað), eða 

 
b) kostnaðurinn lækki eða komi í veg fyrir umhverfismengun sem líklegt er að leiði af rekstri fyrirtækisins í 

framtíðinni. 
 

14. Ef skilyrði fyrir færslu sem eign, sem mælt er fyrir um í 12. og 13. lið, hafa ekki verið uppfyllt skal gjaldfæra útgjöld 
til umhverfismála á rekstrarreikning þegar til þeirra er stofnað. Ef þau hafa verið uppfyllt skal eignfæra útgjöld til 
umhverfismála og afskrifa á rekstrarreikningi vegna yfirstandandi og viðeigandi tímabila í framtíðinni, þ.e. á 
kerfisbundinn hátt á væntanlegum nýtingartíma þeirra. 

 
15. Útgjöld til umhverfismála skal ekki eignfæra heldur gjaldfæra á rekstrarreikning ef þau leiða ekki til efnahagslegs 

ávinnings í framtíðinni. Þessar aðstæður koma upp þegar útgjöld til umhverfismála tengjast fyrrverandi eða núverandi 
starfsemi og endurgerð umhverfisins í það horf sem það var fyrir mengun (þ.e. meðferð á úrgangi, hreinsunarkostnaður 
í tengslum við núverandi starfsemi, hreinsun vegna umhverfisspjalla sem urðu á fyrri tímabilum, stjórnsýslukostnaður 
vegna umhverfismála og umhverfisúttektar. 

 
16. Kaupa má hluti eins og verksmiðju og vélbúnað af umhverfisástæðum, t.d. tæknibúnað vegna mengunareftirlits, eða til 

að koma í veg fyrir mengun og fara að lögum og reglum um umhverfismál. Ef þeir falla að skilyrðum fyrir færslu sem 
eign, sem er mælt fyrir um í 12. og 13. lið, verður að eignfæra þá. 

 
17. Í sumum tilvikum verður enginn væntanlegur, efnahagslegur ávinningur í framtíðinni af útgjöldum til umhverfismála 

en framtíðarávinningur fæst fremur af annarri eign sem er notuð í rekstri fyrirtækisins. Þegar útgjöld til umhverfismála, 
sem eru færð sem eign, eru tengd annarri eign, sem er til fyrir, skulu þau teljast óaðskiljanlegur hluti þeirrar eignar og 
ekki færast sérstaklega. 

 
18. Um getur verið að ræða réttindi eða liði sem eru svipaðs eðlis og hefur verið aflað í tengslum við áhrif af rekstri 

fyrirtækisins á umhverfið (t.d. einkaleyfi og önnur leyfi, mengunarleyfi og losunarréttindi). Ef þessara réttinda hefur 
verið aflað, í samræmi við a-lið 2. liðar I.-liðar C-liðar 9. gr. og a-lið 2. liðar I.-liðar C-liðar 10. gr. fjórðu 
tilskipunarinnar, gegn endurgjaldi og þau uppfylla auk þess færsluskilyrði sem eign, skv. 12. og 13. gr., verður að 
eignfæra þau og afskrifa á kerfisbundinn hátt á áætluðum endingartíma þeirra. Ef svo er ekki skal gjaldfæra þau á 
rekstrarreikning þegar til þeirra er stofnað. 

 
Virðisrýrnun eignar 

 
19. Þróun umhverfis eða umhverfisþátta getur rýrt virði fasteignar sem er til fyrir t.d. vegna mengunar svæðis. Aðlaga skal 

verðið ef fjárhæðin, sem er endurheimtanleg með notkun svæðisins, hefur lækkað niður fyrir bókfært verð. Þessar 
aðstæður skulu, með hliðsjón af bb-lið c-liðar 1. mgr. 35. gr. fjórðu tilskipunarinnar, teljast vera varanlegar. Fjárhæð 
þessarar virðisaðlögunar skal gjaldfæra á rekstrarreikning. Í samræmi við 3. mgr. 20. gr. fjórðu tilskipunarinnar er ekki 
unnt að jafna reiknaðar skuldbindingar og gjaldfærslu, eins og þeir liðir eru skilgreindir í 4. lið, á móti virði eigna. 

 
20. Þegar útgjöld vegna umhverfismála eru færð sem óaðskiljanlegur hluti annarrar eignar í samræmi við 17. lið skal prófa 

endurheimtanleika sameinuðu eignarinnar á hverjum útgáfudegi efnahagsreiknings og færa hana niður í endur-
heimtanlega fjárhæð, þegar það á við. 

 
21. Ef reiknað er með tapi á efnahagslegum ávinningi vegna umhverfismála í bókfærðu verði eignar er hægt að eignfæra 

síðari útgjöld til að hækka efnahagslegan ávinning í framtíðinni aftur upp í upphaflegt efnahagslegt hæfi svo 
framarlega sem bókfærða verðið, sem af því leiðir, verði ekki hærra en endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar. 
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Mat á skuldbindingum vegna umhverfis 

22. Skuldbinding vegna umhverfis er færð þegar hægt er að meta útgjöldin vegna uppgjörs skuldbindingarinnar með 
áreiðanlegum hætti. 

23. Fjárhæð skuldbindingarinnar skal vera besta mat á þeim útgjöldum sem þarf til að gera upp gildandi skuldbind-
ingu á útgáfudegi efnahagsreikningsins miðað við þær aðstæður sem eru fyrir hendi og að teknu tilliti til þróunar í 
framtíðinni, bæði tæknilegrar og lagalegrar, að svo miklu leyti sem líklegt er hún muni eiga sér stað. 

24. Fjárhæðin skal vera metin heildarfjárhæð skuldbindingarinnar án tillits til þess hvenær starfsemin hættir eða 
hvenær greiða á skuldbindinguna. Heimilt er, skv. 1. mgr. 20. gr. fjórðu tilskipunarinnar, að safna heildarfjárhæð 
skuldbindingarinnar smám saman á rekstrartímabili fyrirtækisins. 

25. Þegar fjárhæð skuldbindingar vegna umhverfis er metin gilda eftirfarandi reglur. Ef skuldbindingin, sem verið er 
að meta, felur í sér möguleika á mismunandi niðurstöðum skv. 23. lið skal velja besta mat. Í þeim örfáu tilvikum 
þegar ekki er unnt að ákvarða nógu áreiðanlega besta mat á skuldbindingunni skal sú skuldbinding teljast óviss 
skuldbinding og skal því greina frá henni í skýringum við ársreikningana. Auk þess skal greina frá ástæðunum 
fyrir því hvers vegna matið gat ekki orðið áreiðanlegt. 

26. Enn fremur skal taka tillit til eftirfarandi þegar fjárhæð skuldbindingar vegna umhverfis er metin: 

— beinn viðbótarkostnaður við lagfæringarnar, 

— laun og launatengd gjöld vegna þeirra starfsmanna sem er vænst er að verji umtalsverðum tíma beinlínis í 
lagfæringarnar, 

— kröfur um eftirlit eftir lagfæringar, 

— tækniframfarir sem líklegt er að stjórnvald samþykki. 

Reiknaðar skuldbindingar fyrir lagfæringu svæðis og niðurrifskostnað 

27. Útgjöld sem félaginu er skylt að stofna til vegna lagfæringar á svæði, brottflutnings á samsöfnuðum úrgangi úr 
aukaafurðum, lokunar fasteigna eða brottflutnings á þeim skal færa í samræmi við skilyrðin sem er mælt fyrir um 
í 1. til 4. lið. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt verður að færa skuldbindinguna um að stofna til útgjalda í framtíðinni 
sem skuldbindingu vegna umhverfis. 

28. Þessa skuldbindingu vegna umhverfis, að því er varðar lagfæringu svæðis og brottflutning eða lokun, skal færa, í 
samræmi við 24. lið, daginn sem rekstur félagsins hefst og skuldbindingin verður þar með til. Ekki skal fresta 
færslu þessarar skuldbindingar þar til starfseminni er lokið eða svæðinu hefur verið lokað. Þegar þessi 
skuldbinding er færð eru áætluð útgjöld tekin með sem hluti kostnaðarverðs tengdrar eignar sem þarf að rífa og 
fjarlægja. Þessi eignfærðu útgjöld eru síðan afskrifuð sem hluti afskrifanlegrar fjárhæðar tengdrar eignar. Frekara 
tjón kann að hafa orðið af starfseminni og skuldbinding félagsins um að bæta úr því verður til þegar þessi 
umhverfisspjöll verða. 

29. Í samræmi við 14. lið í IAS-staðli 37 er reikningshaldsleg meðferð, sem mælt er fyrir um í 28. lið, ákjósanleg 
aðferð þegar um er að ræða lagfæringu á svæði og niðurrifskostnað vegna langvarandi rekstrar. Þessi reiknings-
haldslega meðferð er hvað sem öðru líður heimiluð á grundvelli 1. mgr. 20. gr. fjórðu tilskipunarinnar ásamt 
uppsöfnun reiknaðrar skuldbindingar í áföngum vegna slíks kostnaðar, sem er hinn möguleikinn. Fyrirtækið má 
jafna færslu langtímakostnaðar vegna ónýtingar yfir viðkomandi rekstrartímabil. Á hverju reikningsskilatímabili 
er hluti kostnaðarins gjaldfærður og niðurstöðutalan er sýnd sem sérstök skuldbinding. 

Afvöxtun langtímaskuldbindinga vegna umhverfis 

30. Heimilt er, en ekki skylt (1), að meta skuldbindingar vegna umhverfis, sem verða ekki gerðar upp í nánustu 
framtíð, á núvirði (þ.e. með afvöxtun) ef skuldbindingin, fjárhæðin og tímasetning greiðslnanna eru fastákveðnar 
eða unnt er að meta þær með áreiðanlegum hætti. Mat á gangverði (þ.e. óafvöxtuðu matsverði) er einnig leyfilegt. 
Þegar áhrif tímavirðis peninga skipta máli á þó betur við að meta skuldbindingar vegna umhverfis á núvirði. 

31. Greina skal frá þeirri aðferð, sem er valin, í skýringunum. Væntanlegur kostnaður, sem stofnað verður til, skal 
byggjast á áætlun um hreinsun á viðkomandi svæði og/eða aðgerðum til að ráða bót á menguninni. Byggja skal 
fjárhæð og tímasetningu greiðslnanna á hlutlægum og sannreynanlegum upplýsingum. 

32. Óafvaxtað, áætlað sjóðstreymi skal nema þeim matsfjárhæðum sem vænst er að verði greiddar á uppgjörsdögum 
(þ.m.t. áætluð verðbólga) og skulu útreikningar byggjast á skýrum forsendum á grundvelli áætlunar um hreinsun 
og/eða aðgerðir til úrbóta þannig að sérfróður aðili geti endurskoðað útreikningana og hann samþykki áætlað 
sjóðstreymi. 

 

 

(1)   Í 45. lið IAS-staðals 37 er gerð krafa um afvöxtun þegar áhrif tímavirðis peninga skiptir máli. 
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33. Ef fyrirtæki notar afvöxtun í mati á skuldbindingum vegna umhverfis skal það beita henni með samræmdum 
hætti. Einnig skal afvaxta allar eignir í tengslum við endurheimt skuldbindingar, að hluta til eða í heild, sem er 
metin á afvöxtuðum grunni. Ef skuldbindingar eru metnar á afvöxtuðum grunni skal einnig meta endurheimtan-
lega fjárhæð eigna miðað við afvaxtað sjóðstreymi. 

 
34. Við mat á núvirði þarf að ákvarða vaxtahlutfall og fá upplýsingar um þá þætti sem kunna að hafa áhrif á tímasetn-

ingu og fjárhæð þess áætlaða sjóðstreymis sem nauðsynlegt er. Enn fremur skal endurskoða fjárhæð skuldbind-
ingarinnar á hverju ári og leiðrétta vegna breytinga sem kunna að verða á forsendunum. 

 
4. UPPLÝSINGAR 

 
1. Veita skal upplýsingar að því marki sem þær skipta máli fyrir fjárhagslegan árangur eða efnahag einingarinnar 

sem reikningsskilin taka til. Hafa skal upplýsingarnar í ársreikningum og ársskýrslum fyrirtækja og samstæðna 
eða í skýringum með þeim eftir því um hvaða liði er að ræða. Í 2., 5. og 6. lið er fjallað um upplýsingar um liði í 
ársreikningum fyrirtækja og samstæðna eða í skýringunum. Í 3. og 4. lið er fjallað um framsetningu liða í efna-
hagsreikningnum. 

 
Upplýsingar í ársskýrslu fyrirtækja og samstæðna 

 
2. Á grundvelli ákvæðanna, sem mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr. 46. gr. fjórðu tilskipunarinnar og 1. og 2. mgr. 

36. gr. sjöundu tilskipunarinnar um efni ársskýrslna fyrirtækja og samstæðna skal, þar sem umhverfismál tengjast 
rekstrarárangri og efnahag fyrirtækisins eða þróun þess, vera lýsing í ársskýrslunni á viðkomandi viðfangsefnum 
og viðbrögðum fyrirtækisins við þeim. Þessar upplýsingar verða að veita sanngjarn yfirlit yfir þróun viðskipta og 
stöðu fyrirtækisins að því marki sem umhverfismál geta haft bein áhrif á það. Mælt er með að eftirfarandi 
upplýsingar séu veittar í þessu skyni: 

 
a) stefnumið og áætlanir sem fyrirtækið hefur samþykkt með tilliti til ráðstafana í umhverfisvernd, einkum að 

því er varðar mengunarvarnir. Það skiptir máli fyrir notendur ársskýrslunnar að geta komist að raun um að 
hve miklu leyti umhverfisvernd er óaðskiljanlegur hluti af stefnu og starfsemi félagsins. Þar sem það á við 
getur falist í þessu vísun til þess að umhverfisverndarkerfi sé notað og tilskildu samræmi haldið við 
viðkomandi staðlasafn eða vottanir, 

 
b) þær umbætur sem hafa verið gerðar á lykilsviðum umhverfisverndar. Þessar upplýsingar eru einkum gagn-

legar ef í þeim er greint á hlutlægan og gagnsæjan hátt frá árangri fyrirtækisins með tilliti til tiltekins, 
magnbundins markmiðs (t.d. losunar á undanförnum fimm árum) og ástæðum fyrir því hvers vegna verulegur 
mismunur hefur myndast, 

 
c) að hvaða marki þær ráðstafanir, sem gripið hefur verið til í umhverfisvernd eða er verið að gera vegna gild-

andi laga eða vegna væntanlegra breytinga á lagakröfum, hafa í reynd komið til framkvæmda eða eru í fram-
kvæmd, 

 
d) upplýsingar um árangur félagsins í umhverfismálum eftir því sem við á og tilheyrir eðli og umfangi rekstrar 

fyrirtækisins og tegund þeirra viðfangsefna í umhverfismálum sem tengjast fyrirtækinu: t.d. notkun efnis og 
vatns og losun lofttegunda og úrgangs, 

 
Hægt er að veita þessar upplýsingar með magnbundnum vísbendum um umhverfisskilvirkni og, þegar það á 
við, eftir atvinnugreinum. Einkum á við að birta raungildi magnbundinna gagna vegna losunar og orku-, 
vatns- og efnisnotkunar (1) á reikningsskilatímabilinu ásamt samanburðargögnum frá fyrra reiknings-
skilatímabili. Þessar tölur skal fremur setja fram í rauneiningum en í fjárhæðum. Enn fremur væri hægt, til 
frekari skilnings á hlutfallslegu mikilvægi og þróun, að setja fram tölur í fjárhæðum í tengslum við liði sem 
koma fram í efnahags- eða rekstrarreikningi, 

 
e) ef félagið gefur út sérstaka umhverfisskýrslu með ítarlegri eða meiri magn- eða gæðaupplýsingum um 

umhverfismál skal vísa til þessarar skýrslu. Ef í umhverfisskýrslunni eru upplýsingar sem getið er í d-lið er 
einnig hægt að gefa útdrátt úr efninu og ábendingu um að nánari upplýsingar um það sé að finna í 
umhverfisskýrslunni. Upplýsingar sem veittar eru í sérstakri umhverfisskýrslu skulu vera í samræmi við allar 
tengdar upplýsingar í ársskýrslu og ársreikningum fyrirtækisins. Ef umhverfisskýrslan hefur verið sannprófuð 
utan fyrirtækisins skal greina frá því í ársskýrslunni. Við hæfi er að upplýsa notendur ársskýrslunnar um það 
hvort í umhverfisskýrslunni séu eða séu ekki hlutlæg gögn sem er hægt að sannreyna utan fyrirtækisins. 

 

 
(1) Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna er aðili að verkefninu „Vísbendar og skýrslugjöf um umhverfisskilvirkni“ (Eco-

efficiency indicators and reporting) sem er í vinnslu hjá Alþjóðaviðskiptaráði um sjálfbæra þróun (World Business Council of 
Sustainable Development). Þetta verkefni miðar að þróun staðlaðra magnbundinna vísbenda um umhverfisskilvirkni en af þeim 
skulu „kjarnavísar“ eiga við öll fyrirtæki. 
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Æskilegt er að umfang og mörk einingarinnar sem reikningsskilin taka til séu þau sömu bæði í ársskýrslunni 
og sérstöku umhverfisskýrslunni. Ef svo er ekki skulu þau koma skýrt fram í umhverfisskýrslunni svo að 
hægt sé að greina að hve miklu leyti þau svara til einingarinnar sem gerð er grein fyrir í ársskýrslunni. Auk 
þess er einnig æskilegt að reikningsskiladagur og tímabil sérstöku umhverfisskýrslunnar og ársskýrslunnar 
séu þau sömu. 

 
Upplýsingar í efnahagsreikningnum 

 
3. Reiknaðar skuldbindingar skulu koma fram í efnahagsreikningnum undir yfirskriftinni „Aðrar reiknaðar 

skuldbindingar“. Í samræmi við 4. gr. fjórðu tilskipunarinnar er heimiluð ítarlegri sundurliðun á liðunum sem er 
mælt fyrir um í 9., 10. og 23. til 26. gr. um uppsetningu efnahagsreiknings og rekstrarreiknings, að því tilskildu að 
uppsetningunni sé fylgt. Aðildarríki geta krafist slíkra sundurliðana. 

 
4. Ef skuldbindingar vegna umhverfis eru umtalsverðar á betur við að sýna þær sérstaklega í efnahagsreikningi. Ef 

þær eru umtalsverðar skal að öðrum kosti birta upplýsingar um þær sérstaklega í skýringum við ársreikninga í 
samræmi við 42. gr. fjórðu tilskipunarinnar og 1. mgr. 29. gr. sjöundu tilskipunarinnar. 

 
 

Upplýsingar í skýringum við ársreikninga og samstæðureikninga. 
 
5. Í samræmi við ákvæði fjórðu og sjöundu tilskipunarinnar skal gefa eftirfarandi upplýsingar í skýringunum: 
 

a) lýsing á matsaðferðum og aðferðum sem eru notaðar við endurmatsútreikninga í umhverfismálum sem hluta 
af upplýsingunum sem krafist er í 1. lið 1. mgr. 43. gr. fjórðu tilskipunarinnar og 1. mgr. 34. gr. sjöundu 
tilskipunarinnar, 

 
b) óregluleg umhverfisútgjöld sem eru gjaldfærð á rekstrarreikning í samræmi við 29. gr. fjórðu tilskipunarinnar 

og 17. gr. sjöundu tilskipunarinnar, 
 

c) upplýsingar og sundurliðun dálksins „Aðrar reiknaðar skuldbindingar“ ef það kemur ekki fram í efnahags-
reikningi skv. 4. lið, 

 
d) óvissar skuldbindingar vegna umhverfis í samræmi við 7. lið 1. mgr. 43. gr. fjórðu tilskipunarinnar og 7. gr. 

34. gr. sjöundu tilskipunarinnar ásamt frásögn sem er nógu ítarleg til að unnt sé að skilja eðli óvissunnar. Ef 
veruleg óvissa í mati gerir ókleift að áætla fjárhæð skuldbindingar vegna umhverfis skal greina frá því og 
ástæðum þess, ásamt öllum hugsanlegum niðurstöðum ef unnt er. 

 
6. Til viðbótar kröfum fjórðu og sjöundu tilskipunar skal veita eftirfarandi upplýsingar í skýringunum: 
 

a) lýsing á eðli og upplýsingar um tímasetningu og skilmála allra verulegra skuldbindinga vegna umhverfis. 
Skýring á umhverfisspjöllunum og á lögum eða reglum þar sem krafist er úrbóta vegna þeirra og lagfæringar 
eða forvarnaraðgerða eða tillögur um þær. Ef eðli og skilyrði liðanna eru nægilega sambærileg er hægt að 
gefa þessar upplýsingar á samanteknu formi. Ef fjárhæð kostnaðarins er metin á grundvelli margra fjárhæða 
skal setja fram lýsingu á því hvernig staðið var að matinu og getið um væntanlegar breytingar á lögum eða 
núverandi tæknistigi sem endurspeglast í fjárhæðunum sem eru tilgreindar, 

 
b) þegar núvirðisaðferðin hefur verið notuð og áhrif afvöxtunar eru umtalsverð skal veita upplýsingar um 

óafvaxtaða fjárhæð skuldbindingarinnar og vaxtahlutfall, 
 

c) þegar um er að ræða langtímalagfæringu á svæði og ónýtingar- og niðurrifskostnað eru veittar upplýsingar 
um reikningsskilaaðferðina. Þegar félagið safnar upp reiknuðum skuldbindingum í áföngum skv. 29. lið 
3. liðar skal gefa upplýsingar um heildarupphæð reiknaðrar skuldbindingar sem þyrfti til að standa undir 
öllum slíkum langtímakostnaði. Einnig skal taka tillit til ákvæða d- og e-liðar 6. liðar vegna upplýsinga um 
útgjöld til umhverfismála sem eru gjaldfærð á rekstrarreikning og um útgjöld vegna umhverfismála sem eru 
eignfærð, 

 
d) fjárhæð útgjalda til umhverfismála sem er gjaldfærð á rekstrarreikning og á hvaða grundvelli slíkar fjárhæðir 

eru reiknaðar. Þar sem við á skal sundurgreina þá liði sem fyrirtækið hefur skilgreint sem útgjöld til 
umhverfismála á þann hátt sem hentar eðli og umfangi rekstrar félagsins og tegundum þeirra umhverfismála 
sem að því snúa. Sundurliða skal útgjöld eftir umhverfissviðum eins og tilgreint er í 4. lið 2. liðar að því 
marki sem er mögulegt og viðeigandi, 

 
e) fjárhæð útgjalda til umhverfismála, sem var eignfærð á reikningsskilatímabilinu, að því marki sem hægt er að 

meta hana með áreiðanlegum hætti. Ef hægt er að koma því við skal einnig greina frá því hvaða hluti 
viðkomandi fjárhæðar tengist útgjöldum sem eiga að standa undir kostnaði við að fjarlægja mengunarefni 
eftir að þau verða til og hvaða hluti tengist viðbótarútgjöldum við að taka upp búnaðinn eða framleiðsluferlið 
til að minnka mengun (þ.e. sem tengist tækni eða starfsvenjum við mengunarvarnir). Sundurliða skal 
eignfærð útgjöld eftir umhverfissviðum eins og tilgreint er í 4. lið 2. liðar, að því marki sem unnt er og 
viðeigandi,
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f) þegar það á við skal greina sérstaklega frá kostnaði, sem stofnað er til, vegna sekta eða skaðabóta þegar ekki 
hefur verið farið að umhverfisreglugerðum eða vegna bóta til þriðja aðila, t.d. vegna tjóns eða áverka sem má 
rekja til umhverfismengunar í fortíðinni, ef ekki hefur verið greint frá honum sérstaklega sem óreglulegum 
lið. Enda þótt þessi kostnaður tengist áhrifum af rekstri félagsins á umhverfið hindrar hann ekki, minnkar né 
lagfærir umhverfisspjöll og er því við hæfi að veita sérstakar upplýsingar um útgjöld til umhverfismála, 

 
g) ívilnanir frá stjórnvöldum í tengslum við umhverfisvernd sem félagið fær eða á rétt á. Skilmálar hvers 

viðkomandi liðar eða samantekt á skilyrðum þegar þau eru sambærileg. Einnig skal greina frá því hvaða 
reikningshaldslega meðferð er notuð. 

 

 
 
 
 


