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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                     2009/EES/25/30 

frá 4. desember 2006 

um notkun útgefenda verðbréfa í þriðju löndum á upplýsingum sem teknar eru saman samkvæmt 
alþjóðlega viðurkenndum reikningsskilastöðlum (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 5804) 

(2006/891/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/109/EB um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum 
við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á 
skipulegan markað og um breytingu á tilskipun 2001/34/EB (1), 
einkum annarri undirgrein 4. mgr. 23. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla (2) er þess krafist af félögum, ef þau 
lúta lögum aðildarríkis og verðbréf þeirra eru skráð á 
skipulegum markaði í einhverju aðildarríki, að þau semji 
samstæðureikninga sína í samræmi við alþjóðlegu 
reikningsskilastaðlana (þ.e. nú International Financial 
Reporting Standards, IFRS-staðlar) fyrir hvert fjárhagsár 
sem hefst 1. janúar 2005 eða síðar. 

2) Í 4. gr. tilskipunar 2004/109/EB er gert ráð fyrir að sé 
þess krafist að útgefandi geri samstæðureikningsskil 
skulu endurskoðuðu reikningsskilin fela í sér slíka 
samstæðureikninga, sem eru settir fram í samræmi við 
IFRS-staðlana, sem innleiddir eru skv. 3. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1606/2002. Á sama hátt er í 5. gr. tilskipunar 
2004/109/EB um hálfsársreikningsskil gert ráð fyrir að 
þau skuli samin í samræmi við þessa staðla þar sem 
samandreginna reikningsskila útgefenda er krafist til 
þess að gera samstæðureikningsskil. Þessar kröfur gilda 
um alla útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan 
markað óháð því hvort skráð skrifstofa þeirra er staðsett í 
Bandalaginu eða í þriðja landi. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 343, 8.12.2006, bls. 96. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2007 frá 8. júní 
2007 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48, 11.10.2007, 
p. 6. 

(1) Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38. 
(2) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

3) Ákvæði 1. mgr. 23. gr. tilskipunar 2004/109/EB heimilar 
þó lögbæru yfirvaldi heimaaðildarríkis að veita 
útgefanda frá þriðja landi undanþágu frá vissum kröfum 
tilskipunarinnar, þ.m.t. kröfurnar í 4. og 5. gr. um árs- og 
hálfsársreikningsskil, að því tilskildu að í lögum þriðja 
landsins sé mælt fyrir um jafngildar kröfur eða að 
útgefandi uppfylli lagakröfur þriðja lands sem lögbært 
yfirvald heimaaðildarríkis telur jafngildar. Þar að auki 
veitir 2. mgr. 23. gr. tilskipunar 2004/109/EB 
aðlögunarundanþágu fyrir útgefendur sem hafa skráða 
skrifstofu í þriðja landi. Slíkir útgefendur eru 
undanþegnir þeirri kröfu að ganga frá reikningsskilum 
sínum í samræmi við 4. og 5. gr. þeirrar tilskipunar áður 
en fjárhagsárið hefst eða eftir 1. janúar 2007, að því 
tilskildu að þessi reikningsskil séu gerð í samræmi við 
alþjóðlega viðurkennda staðla sem um getur í 9. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1606/2002. 

4) Frá því að reglugerð (EB) nr. 1606/2002 var samþykkt 
hafa mörg lönd innleitt IFRS-staðlana í innlenda 
reikningsskilastaðla sína. Þetta sýnir greinilega að verið 
er að uppfylla eitt af markmiðum þessarar reglugerðar, 
nánar tiltekið að hvetja til aukinnar samræmingar 
reikningsskilastaðla svo að IFRS-staðlar séu alþjóðlega 
viðurkenndir og eigi við alls staðar í heiminum. Í 
samræmi við það er rétt að útgefendur í þriðja landi séu 
undanþegnir skyldu um að ganga frá árlegum 
reikningsskilum eða hálfsársreikningsskilum í samræmi 
við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-staðla) eins og 
krafist er í 4. og 5. gr. tilskipunar 2004/109/EB ef þau 
reikningsskil eru gerð í samræmi við reikningsskilastaðla 
þriðja lands og ef í þeim er ótvíræð og afdráttarlaus 
yfirlýsing um að farið sé að IFRS-stöðlum í samræmi við 
IAS-staðal 1, framsetning reikningsskila . 

5) Í ráðleggingum sínum frá júní 2005 telur samstarfsnefnd 
evrópskra verðbréfaeftirlitsyfirvalda (CESR), sem komið 
var á fót með ákvörðun ráðsins nr. 2001/527/EB (3), að 
góðar reikningsskilavenjur (GAAP) í Kanada, Japan og 
Bandaríkjunum jafngildi í hverju landi fyrir sig IFRS-
stöðlum sem innleiddir eru skv. 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1606/2002, með fyrirvara um úrbætur, s.s. 
viðbótarupplýsingar og í sumum tilvikum 
viðbótarreikningsskil. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 191, 13.7.2001, bls. 43. 
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6) Í janúar 2005 tilkynntu Reikningsskilaráð Japans (ASBJ) 
og Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) um samkomulag 
sín á milli um að hleypa af stokkunum sameiginlegu 
verkefni til að draga úr mismun á IFRS-stöðlunum og 
góðum reikningsskilavenjum í Japan og gerðu 
sameiginlega vinnuáætlun í mars 2005 til að samræma 
góðar reikningsskilavenjur í Japan IFRS-stöðlunum Í 
janúar 2006 lýsti Reikningsskilaráð Kanada opinberlega 
yfir markmiði sínu að taka upp safn alþjóðlega 
viðurkenndra staðla, sem miðaðist við ýtrustu kröfur, 
fyrir hlutafélög og ályktaði að þessu markmiði væri best 
náð með því að laga kanadíska reikningsskilastaðla að 
IFRS-stöðlunum innan fimm ára. Í febrúar 2006 birtu 
Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) og Reikningsskilaráð 
Bandaríkjanna viljayfirlýsingu þar sem gerð er grein 
fyrir vinnuáætlun vegna samræmingar IFRS-staðla og 
reikningsskilavenja í Bandaríkjunum í því skyni að 
uppfylla eitt af skilyrðum Verðbréfa- og 
kaupþingsnefndar Bandaríkjanna (SEC), sem verður að 
uppfylla áður en það afléttir kröfum um afstemmingu 
erlendra útgefenda, sem nota IFRS-staðla og eru skráðir 
hjá Verðbréfa- og kaupþingsnefnd Bandaríkjanna, eigi 
síðar en árið 2009. 

7) Engu að síður er mikilvægt að gæði reikningsskila sem 
byggja á grundvallarreglum IFRS-staðla haldist, að 
notkun IFRS-staðla sé stöðug, að fyrirtækjum og 
fjárfestum sé búin viðeigandi lögfræðileg vissa og að 
jöfn meðferð reikningsskila um heim allan standi 
félögum innan Evrópusambandsins til boða. 
Framtíðarmat á jafngildi skal byggt á ítarlegri tæknilegri 
og hlutlægri greiningu á mismun IFRS-staðla og 
reikningsskilastaðla þriðju landa ásamt raunhæfri 
framkvæmd þessara góðu reikningsskilavenja 
samanborið við IFRS-staðlana. Ferli samræmingarinnar 
skal rannsaka vel áður en ákvörðun um jafngildi er tekin. 

8) Að teknu tilliti til aðgerða þeirra sem setja 
reikningsskilastaðla í Kanada, Japan og Bandaríkjunum 
til samræmis við IFRS-staðla er rétt að hafa tveggja ára 
aðlögunartímabil á meðan þeir sem setja staðla og 
eftirlitsaðilar eiga virk skoðanaskipti, samræmingarferlið 
heldur áfram og lokið er við skýrslu um framvinduna til 
að gera útgefendum í þriðja landi kleift að semja árleg 
reikningsskil eða hálfsársreikningsskil í samræmi við 
reikningsskilastaðla Kanada, Japans eða Bandaríkjanna. 

9) Á meðan mörg lönd hafa tekið IFRS-staðla beint upp í 
innlendar góðar reikningsskilavenjur sínar eru önnur 
lönd að samræma góðar reikningsskilavenjur sínar IFRS-
stöðlum á tilteknu tímabili. Í ljósi þess er rétt að veita 
tveggja ára aðlögunartímabil hið mesta og gera einnig 
slíkum útgefendum í þriðja landi kleift að halda áfram 
gerð árlegra og hálfsárslegra reikningsskila í samræmi 

við góðar reikningsskilavenjur, sem verið er að samræma 
IFRS-stöðlum, að því tilskildu að þar til bært innlent 
yfirvald hafi opinberlega skuldbundið sig í þessa veru og 
samið vinnuáætlun. Í því skyni að tryggja að undanþágan 
sé einungis tiltæk í þeim tilvikum þar sem þessi skilyrði 
eru uppfyllt skal útgefanda í þriðja landi vera skylt að 
leggja fram gögn sem fullvissa lögbær yfirvöld um að 
yfirvöld hvers lands hafi opinberlega skuldbundið sig og 
gert vinnuáætlun. Til að tryggja samræmi innan 
Bandalagsins skal samstarfsnefnd evrópskra 
verðbréfaeftirlitsyfirvalda (CESR) samræma mat 
lögbærra yfirvalda á því hvort þessi skilyrði eru uppfyllt 
að því er varðar góðar reikningsskilavenjur þriðju landa. 

10) Á þessu tveggja ára tímabili skal framkvæmdastjórnin 
ekki einungis halda uppi virkum skoðanaskiptum við 
viðkomandi yfirvöld þriðju landa heldur einnig fylgjast 
náið með framvindu samræmingar IFRS-staðla og góðra 
reikningsskilavenja í Kanada, Japan og Bandaríkjunum 
og öðrum þriðju löndum, sem hafa gert 
samræmingaráætlun, til að tryggja að hún sé í aðstöðu til 
þess að taka ákvörðun um jafngildi í það minnsta sex 
mánuðum fyrir 1. janúar 2009. Auk þess mun 
framkvæmdastjórnin fylgjast með framvindu aðgerða 
viðeigandi yfirvalda í þriðju löndum til að fella niður 
allar kröfur til útgefenda í Bandalaginu, sem hafa aðgang 
að fjármálamörkuðum í þriðja landi, um að stemma af 
reikningsskil sem samin eru með því að beita IFRS-
stöðlum. Að loknu viðbótaraðlögunartímabilinu verður 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar að vera slík að 
útgefendur í Bandalaginu og frá löndum utan 
Bandalagsins standi jafnt að vígi. 

11) Framkvæmdastjórnin skal upplýsa evrópsku 
verðbréfanefndina og Evrópuþingið reglulega um 
framvindu afnáms afstemmingarkrafna og um 
samræmingarferlið. Í samræmi við það skal 
framkvæmdastjórnin skila skýrslu til evrópsku 
verðbréfanefndarinnar og Evrópuþingsins fyrir 1. apríl 
2007 um fyrirhugaða tímaáætlun innlendra yfirvalda sem 
bera ábyrgð á reikningsskilum í Kanada, Japan og 
Bandaríkjum Norður-Ameríku fyrir samræminguna. Auk 
þess skal framkvæmdastjórnin senda skýrslu til evrópsku 
verðbréfanefndarinnar og Evrópuþingsins fyrir 1. apríl 
2008 og að fenginni ráðgjöf frá samstarfsnefnd 
evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði um mat á 
góðum reikningsskilavenjum þriðju landa, sem þeir 
útgefendur nota, sem eru undanþegnir kröfu um að ganga 
frá reikningsskilum sínum í samræmi við IFRS-staðla 
áður en fjárhagsár hefjast hinn 1. janúar 2009 eða síðar. 
Framkvæmdastjórnin skal í síðasta lagi fyrir 1. janúar 
2008, að afloknu viðeigandi samráði við samstarfsnefnd 
evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði, tryggja að til 
sé skilgreining um jafngildi, sem er notuð til þess að 
ákvarða jafngildi góðra reikningsskilavenja í þriðju 
löndum, á grundvelli jafngildisaðferðar sem komið er á 
fót í því skyni. 
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12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit samstarfsnefndar evrópskra 
eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Áður en fjárhagsár hefjast hinn 1. janúar 2009 eða síðar er 
útgefanda, sem hefur skráða skrifstofu í þriðja landi, heimilt að 
ganga frá árlegum reikningsskilum og hálfsársreikningsskilum 
í samræmi við reikningsskilastaðla þriðja lands að því tilskildu 
að eitt af eftirfarandi skilyrðum séu uppfyllt: 

a) í skýringum með reikningsskilunum er ótvíræð og 
afdráttarlaus yfirlýsing um að farið sé að IFRS-stöðlum í 
samræmi við IAS-staðal 1, framsetning reikningsskila, 

b) reikningsskil eru gerð í samræmi við góðar 
reikningsskilavenjur í Kanada, Japan eða Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, 

c) reikningsskil eru gerð í samræmi við góðar 
reikningsskilavenjur þriðja lands öðru en Kanada, Japan 
eða Bandaríkjum Norður-Ameríku að uppfylltum 
eftirfarandi skilyrðum: 

i) yfirvöld í þriðja landinu, sem bera ábyrgð á 
reikningsskilastöðlum viðkomandi lands, hafa 
skuldbundið sig opinberlega, fyrir upphaf 
fjárhagsársins sem reikningsskilin taka til, til þess að 
samræma þá staðla IFRS-stöðlum, 

ii) yfirvöld hafa gert vinnuáætlun þar sem fram kemur 
ásetningur um að vinna að samræmingu fyrir 
31. desember 2008 og 

iii) útgefandi leggur fram gögn sem fullvissa lögbær 
yfirvöld um að skilyrðin í i- og ii- lið séu uppfyllt. 

2. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal leggja fyrir evrópsku 
verðbréfanefndina og Evrópuþingið fyrstu skýrslu um 
vinnuáætlun yfirvalda, sem bera ábyrgð á innlendum 
reikningsskilastöðlum í Bandaríkjunum, Japan og Kanada, um 
samræmingu IFRS-staðla og góðra reikningsskilavenja þeirra 
landa eigi síðar en 1. apríl 2007. 

2. Framkvæmdastjórnin skal fylgjast náið með og tilkynna 
reglulega evrópsku verðbréfanefndinni og Evrópuþinginu um 
framvindu samræmingarferlisins milli alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla og góðra reikningsskilavenja í Kanada, 
Japan og Bandaríkjum Norður-Ameríku og um framvindu 

afnáms afstemmingarkrafna sem gilda um útgefendur innan 
Bandalagsins í þeim löndum. Hún skal einkum tilkynna 
evrópsku verðbréfanefndinni og Evrópuþinginu án tafar ef 
framvindan er ekki fullnægjandi. 

3. Framkvæmdastjórnin skal einnig tilkynna evrópsku 
verðbréfanefndinni og Evrópuþinginu reglulega um þróun 
eftirlitsumræðna og framvindu samræmingarferlisins milli 
IFRS-staðla og góðra reikningsskilavenja þriðju landa sem um 
ræðir í c-lið 1. mgr. og framvindu afnáms afstemmingakrafna. 
Framkvæmdastjórnin skal einkum tilkynna evrópsku 
verðbréfanefndinni og Evrópuþinginu án tafar ef framvinda er 
ekki fullnægjandi. 

4. Auk skuldbindinganna í 2. og 3. mgr. skal 
framkvæmdastjórnin taka þátt í og viðhalda reglubundnum 
skoðanaskiptum við yfirvöld í þriðju löndum og skal 
framkvæmdastjórnin í síðasta lagi fyrir 1. apríl 2008 leggja 
skýrslu fyrir evrópsku verðbréfanefndina og Evrópuþingið um 
framvindu samræmingarferlisins og framvindu afnáms 
afstemmingakrafna, sem gilda um útgefendur innan 
Bandalagsins samkvæmt reglum þriðja lands, sem fjallað er um 
í b- eða c-lið 1. gr. Framkvæmdastjórnin getur farið fram á eða 
krafist þess að annar einstaklingur geri skýrsluna. 

5. Framkvæmdastjórnin skal, í það minnsta sex mánuðum 
fyrir 1. janúar 2009, sjá til þess að ákvörðun sé tekin um 
jafngildi að því er varðar góðar reikningsskilavenjur þriðju 
landa samkvæmt skilgreiningu um jafngildi og 
jafngildisaðferð, sem fastsett verður fyrir 1. janúar 2008 í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 27. gr. 
tilskipunar 2004/109/EB. Framkvæmdastjórnin skal fyrst hafa 
samráð við samtarfsnefnd evrópskra eftirlitsaðila á 
verðbréfamarkaði um hvort skilgreining um jafngildi, 
jafngildisaðferðir og ákvörðun um jafngildi á vel við. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 4. desember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Charlie McCREEVY 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 


