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Formáli 

Þessi ritgerð er 6 ECST einingar af 180 til BS-gráðu af námslínu reikningshald í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Til umfjöllunar í ritgerðinni eru skil á ársreikningum, 

lögin sem snúa að því og viðurlög við brotum á þeim lögum.  

Leiðbeinandi verkefnisins var Elmar Hallgríms Hallgrímsson, lektor við Háskóla 

Íslands. Honum vil ég þakka fyrir gott samstarf. Einnig vil ég þakka Ingibjörgu 

Þorsteinsdóttur fyrir aðstoð og yfirlestur. 
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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um ársreikninga þar sem kennitöluflakk og gjaldþrot félaga er 

kostnaðarsamt vandamál fyrir þjóðfélagið.  

Eitt af því sem er talið þurfa til þess að sporna við slíku eru betri skil á ársreikningum. 

Þess vegna er hér reynt að varpa ljósi á skil ársreikninga, lög og reglugerðir um þau og 

beitingu þessara laga. 

Einnig verður farið yfir ástæðuna fyrir að lögfest var að félög skyldu skila 

ársreikningum til ársreikningaskrár. Síðan verða skoðaðir dómar þar sem hefur reynt á 

ákvæði laganna og úrskurður sem fjallar um heimild ársreikningaskrár til þess að leggja 

sektir á félög. Síðan verður skoðað hvernig skilin á ársreikningum hefur verið á Íslandi 

síðastliðin tíu ár 

Helstu niðurstöður eru að skil ársreikninga hafa ekki batnað síðustu 10 ár og þótt 

löggjöf í þessum efnum hafi batnað, þarf meira til að stöðva kennitöluflakk. Nauðsynlegt 

er að tryggja að allir skili ársreikningum til hagsbóta fyrir samfélagið án þess að 

samkeppnisstöðu félaga sé raskað. Stærri fyrirtæki hafa mun minni hvata til að skila 

ársreikningum heldur en smærri, því sektir vegna vanskila eru óverulegar upphæðir fyrir 

stærri félög. 
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1  Inngangur  

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 fór af stað umræða um aukið gagnsæi í viðskiptum 

og fjármálum hér á landi. Eitt af því sem kom upp í umræðunni voru ófullnægjandi skil á 

ársreikningum hjá íslenskum fyrirtækjum. Gagnrýnt var að mörg fyrirtæki höfðu komist 

upp með að skila ekki ársreikningum, jafnvel mörg ár í röð. Lög nr. 3/2006, um 

ársreikninga, hafa tekið breytingum undanfarin ár til þess að stuðla að betri skilum.  

Til að atvinnulífið endurheimti það traust almennings sem tapaðist við hrun er 

mikilvægt að allir fari eftir lögum og reglum og að hið opinbera sjái til þess að lögin séu 

nægilega skýr og þeim fylgt eftir. Einnig er mikilvægt að það sé gripið inn í þegar félög 

gerast brotleg við lögin. 

Það gæti reynst erfitt að byggja upp félag og fara eftir settum lögum og reglum í 

samkeppni við önnur félög sem komast upp með ítrekuð lögbrot eins og að skila ekki 

ársreikningum og þurfa ekki að svara til sakar.  

Í þessari ritgerð verður farið yfir lög nr. 3/2006, um ársreikninga, þá sérstaklega þau 

ákvæði sem tengjast skil á ársreikningum og viðurlög vegna brota á lögunum. Einnig 

verður litið til fjórðu tilskipunar Evrópusambandsins, um ársreikninga tiltekinna félaga, 

en tilkoma hennar leiddi til þess að sett voru fyrstu ársreikningalögin hér á landi, lög nr. 

144/1994. Það mun skýra hvers vegna það var talin þörf á heildarlöggjöf um 

ársreikninga. 

Þá verða skoðaðar þær lagabreytingar sem liggja fyrir í frumvarpi um breytingar á 

lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga (þskj. 1226, 

677. mál, 118. löggjafarþing) og hvaða áhrif talið er að þessar breytingar muni hafa í för 

með sér. Í frumvarpinu er ítrekað mikilvægi þess að öll félög standi skil á ársreikningum 

til opinberrar birtingar með réttum upplýsingum. 

Ennfremur verða raktir tveir dómar þar sem aðilar sinntu ekki þeirri skyldu sinni að 

skila ársreikningum. Báru þeir fyrir sig að það hafði verið gert af samkeppnisástæðum og 

töldu sig þannig vera í rétti til þess að halda upplýsingunum innan félagsins. En þrátt 

fyrir að vera ákærðir fyrir sömu lögbrot var ekki dæmt á sama hátt í báðum málum. 
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Loks verða skoðaðar nánar tölfræðilegar upplýsingar um ársreikningaskil á 

síðastliðnum 10 árum, þ.e. á tímabilinu 2001 til 2011. Kannað verður hvort hlutfall 

þeirra sem skila ársreikningum hafi hækkað eftir hrun og hvernig skilin hafi verið 

síðastliðin 10 ár. Til þess hafa fengist tölulegar upplýsingar frá ársreikningaskrá. Einnig 

verður rakið hvernig hefur verið staðið að því að framkvæma refsiheimildir sem eru í 

ársreikningalögum. 
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2 Lög nr. 3/2006, um ársreikninga 

Ársreikningaskrá er deild sem heyrir undir ríkisskattstjóra og var sett á laggirnar árið 

1995 þegar fyrstu ársreikningalögin voru sett. Í 9. tölul. 1. mgr. 2. gr. kemur fram að 

ársreikningaskrá er „skrá sem starfrækt er í því skyni að taka á móti, geyma og birta 

ársreikninga skilaskyldra félaga og hafa eftirlit með félögum sem beita alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum við samningu reikningsskila“. 

Félög sem falla undir 1. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga ber skylda til þess að 

skila ársreikningum til ársreikningaskrár. Þau félög sem falla þar undir eru bæði félög 

með takmarkaða ábyrgð og félög með ótakmarkaða ábyrgð. Þó eru undanþágur fyrir hin 

síðarnefndu ef þau uppfylla ákveðin skilyrði sem varða eignarhald og stærð. Hlutafélög 

og einkahlutafélög eru félög með takmarkaða ábyrgð, framkvæmdarstjóri og stjórn 

þessara félaga bera ábyrgð á því að ársreikningar séu samdir í samræmi við lög og settar 

reikningsskilareglur, sem og að þeim sé skilað til ársreikningaskrár á réttum tíma. Hjá 

félögum með takmarkaða ábyrgð, sem eru samvinnufélög og samlagsfélög, er það á 

ábyrgð allra félagsmanna að ársreikningar séu samdir og þeim skilað til 

ársreikningaskrár, af því gefnu að enginn formleg stjórn sé kosin hjá þessum félögum. 

Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð því að ársreikningur sé saminn og skulu þeir 

samþykkja hann með undirritun. Ef einhver þessa aðila er ekki sammála að ársreikningur 

skuli vera samþykktur skal gera grein fyrir því og ástæðum þess. Stjórn og 

framkvæmdarstjóri bera einnig ábyrgð á því að ársreikningar uppfylli lög, reglugerðir og 

reikningsskilareglur. Það gildir hvort sem ársreikningar eru samdir í samræmi við 

íslensku ársreikningalögin eða alþjóðlegu reikningsskilastaðlana (IFRS). Taka skal skýrt 

fram eftir hvaða reglum er farið. Þrátt fyrir að félög ráði utanaðkomandi 

endurskoðendur eða endurskoðendafyrirtæki til þess að semja ársreikninga þá liggur 

ábyrgðin á því að þeir uppfylli lög og reglur hjá stjórnendum félaganna, enda er ekki 

hægt að útvista ábyrgð. Þar að auki skulu félög nota sömu reikningsskilaaðferðir ár eftir 

ár, því ársreikningar félaga skulu vera samanburðarhæfir á milli ára. 
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Ársreikningar skulu innihalda efnahagsreikning, rekstrarreikning, sjóðstreymi, 

skýringar og skýrslu stjórnar og einnig skal fylgja með undirritun endurskoðanda eða 

skoðunarmanns. Í rekstrarreikningi koma fram tekjur og gjöld sem hafa fallið til á 

reikningsskilaárinu. Efnahagsreikningur skal sýna skulda- og eignastöðu í lok 

reikningsskilaársins, sundurliðað eftir tegund. Sjóðstreymi sýnir tilfærslur á handbæru 

fé, það sýnir hvernig inn- og útstreymi fjár hefur verið á árinu. Skýringar skulu fylgja 

þeim liðum sem þurfa nánari útlistun. Skýrsla stjórnar skal síðan innihalda þau atriði 

sem ekki koma fram í öðrum liðum eins og aðalstarfssemi félagsins og önnur atriði sem 

lesandinn þarf á að halda til að skilja ársreikningana. Alla þessa liði skal setja fram svo 

þeir myndi eina heild. 

Lög nr. 3/2006, um ársreikninga, segja til um hvað ársreikningar skulu innihalda og 

hvernig skal setja þá fram í þeim tilgangi að lesandinn geti túlkað upplýsingar úr 

ársreikningum á réttan hátt. Til að geta lesið ársreikninga og borið þá saman þurfa félög 

að hafa sambærilega uppsetningu á þeim, því erfitt væri að bera saman ársreikninga 

mismunandi félaga ef uppsetning og matsaðferðir væru ólíkar. 

2.1 Birting ársreikninga 

Í X. kafla ársreikningalaga eru ákvæði um birtingu ársreikninga. Þeim ber að skila til 

ársreikningaskrár ekki seinna en mánuði eftir að þeir hafa verið samþykktir á aðalfundi 

en í síðasta lagi 8 mánuðum eftir lok reikningsárs. Félög sem eru skráð á skipulögðum 

verðbréfamarkaði hafa skemmri frest eða 4 mánuði eftir lok reikningsárs.  

Í sama kafla kemur fram hvaða félög eru undanþegin skilaskyldu, á hvaða formi ber 

að skila ársreikningum og hvaða skilyrði um stærðarmörk þurfi að uppfylla til að heimilt 

sé að skila samandregnum ársreikningnum. Undanþágur eiga þó ekki við um félög sem 

eru skráð á skipulögðum verðbréfamarkaði. Skýrt skal koma fram ef ársreikningum er 

skilað í samandregnu formi. Þegar félag skilar samandregnum ársreikningi er 

ársreikningaskrá heimilt að fá upplýsingar hjá ríkisskattstjóra til staðfestingar á því hvort 

félagið greini rétt frá og falli í raun undir stærðarmörkin sem gefin eru upp í lögunum. 

Stærðarmörkin sem koma fram í 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. laganna eru félög sem eru með 

yfir 230 milljónir í eignir, rekstrartekjur yfir 460 milljónir eða fleiri en 50 ársverk. 
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Í kaflanum er einnig lögfest skylda ársreikningaskrár til  að veita aðgang að skiluðum 

gögnum, skylda þeirra til að gera úrtakskannanir á skiluðum gögnum og heimild þeirra til 

að krefjast frekari upplýsinga eða útskýringa hjá félögum ef ársreikningaskrá telur 

ársreikninga ekki uppfylla skilyrði laganna.  

2.2 XII. kafli ársreikningalaga um viðurlög og málsmeðferð 

Í XII. kafla laganna er fjallað um viðurlög við brotum á þeim. Kaflinn hefst á 120. gr. sem 

er svohljóðandi: 

„Hver sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi brýtur gegna ákvæðum laga 
þessara á þann hátt sem lýst er í 122. 125. gr. skal sæta fésektum, en brot 
gegn 121. gr. og önnur meiri háttar brot gegn 122. og 123. gr. varða fangelsi 
allt að sex árum skv. 2. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga eða fésektum 
ef málsbætur eru miklar.“  

Ákvæði 121. gr. kveður m.a. á um að vanræksla á að standa skil á ársreikningum eða 

samstæðureikningum til opinberrar birtingar, teljist meiri háttar brot gegn lögunum. Af 

þessu má sjá að fangelsisrefsing getur legið við því að skila ekki ársreikningum en það 

eru þó einungis brot sem framin eru af ásetningi eða meiriháttar gáleysi sem refsing er 

lögð við. Er því er vandmeðfarið að dæma aðila í fangelsi því ekki nægir að aðili hafi sýnt 

af sér einfalt gáleysi við brotið. 

Í 121. -  124. gr. ársreikningalaga er útlistað nánar þau brot sem stjórnarmenn, 

framkvæmdarstjórar, skoðunarmenn og endurskoðendur geta gerst sekir um. Þau brot 

sem aðilar geta m.a. orðið sekir um er vanræksla á skyldu til að semja ársreikninga, haga 

ársreikningum þannig að þeir gefi ekki glögga mynd af rekstrarafkomu ársins eða ef 

skýrsla stjórnar greinir ranglega frá upplýsingum sem geta haft þýðingu um mat á 

fjárhagstöðu félagsins. Ef aðili aðstoðar stjórn eða framkvæmdarstjóra við að fremja slík 

brot er sá aðili einnig sekur um brot á þessum lögum. Þar að auki er refsivert að gera 

tilraun til brota á þessum lögum. 

Þá má sekta lögaðila vegna brota á þessum lögum samkvæmt 125. gr. þeirra óháð því 

hvort brotið megi rekja til saknæms verknaðar starfmanna eða forsvarsmanna þess.  

Yfirskattanefnd úrskurðar sektir vegna brota á þessum lögum sbr. 2. mgr. 126. gr. 

laganna. Í þeim tilvikum rannsakar skattrannsóknarstjóri málið og leggur fyrir nefndina. 

Önnur brot en sektarbrot sem yfirskattanefnd úrskurðar um eru rannsökuð af 
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sérstökum saksóknara sbr. 1. mgr. 126. gr. Þá er heimild í 3. mgr. greinarinnar fyrir 

ársreikningaskrá að leggja sektir á félög sem falla undir 3. tölul. eða 1. málslið 4. 

töluliðar 1. gr. Sektarheimild ársreikningarskár er allt að 500.000 kr. vegna vanskila og 

ófullnægjandi upplýsinga í ársreikningum. Síðan er að finna nánari útlistun á fjárhæðum 

sem ársreikningaskrá er skylt að sekta fyrir um hver brot í reglugerð nr. 664/2008, um 

ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga. Ef félög eru ósammála ákvörðun 

ársreikningaskrár um álagningu sektar er hægt að kæra ákvörðunina til 

yfirskattanefndar samkvæmt lögum nr. 30/1992, um yfirskattanefnd. 

Þann 19. febrúar 2013 voru samþykkt lög nr. 14/2013, um breytingu á lögum um 

ársreikninga. Þá fékk ársreikningaskrá heimild til að lækka álagða sekt um allt að 60%, að 

því gefnu að félag skili ársreikningi innan 60 daga frá því að tilkynning um sektarfjárhæð 

var send. Fyrir þessa breytingu var einungis mögulegt að kæra til yfirskattanefndar til að 

fá sektina lækkaða. Í 28. gr. frumvarpsins sem síðar varð að lögum nr. 14/2013 kemur 

fram að tilgangur þessara breytinga sé að hvetja félög enn frekar til að skila inn 

ársreikningum. 

Í sömu lögum um breytingar á ársreikningalögum er einnig bætt við í 65. gr. ákvæði 

þess efnis að félög með takmarkaða ábyrgð skuli láta fylgja með skýrslu stjórnar, 

upplýsingar um nöfn allra hluthafa félagsins, ásamt kennitölum þeirra og hversu stóran 

hlut þeir eiga í félaginu. Fyrir breytingu var einungis skylt að láta fylgja með upplýsingar 

um hluthafa sem áttu yfir 10% af hlutafé. Það verður því ekki mögulegt fyrir neinn að 

leyna eignarhaldi í félagi sem skilar ársreikningi. 

2.3 Ástæða fyrir ársreikningalögum 

Grundvöllur þess að ársreikningalögin voru sett hér á landi er hægt að rekja alla leið til 

Rómarsamningsins frá 1958 þar sem eitt ætlunarverk ESB er samræming réttarreglna á 

sviði félagaréttar. Til þess að framkvæma þessa samhæfingu hefur ESB gefið út 

reglugerðir og tilskipanir sem aðildarríki skulu fara eftir (Stefán Már Stefánsson, 1995). 

Í fjórðu tilskipun ráðsins frá 25. júlí 1978, tilskipun 78/660/EBE, um ársreikninga 

félaga af tiltekinni gerð er að finna ástæðu þess að lög nr. 144/1994, um ársreikninga, 

voru upphaflega sett. Tilskipun þessi var hluti af EES-samningnum þegar hann tók gildi 

hér á landi og var Ísland skuldbundið til að innleiða hana. Í þessari tilskipun kemur fram 
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að tilgangurinn hennar sé að vernda hagsmuni félagsmanna og þriðju aðila, þar sem 

hluthafar félaga með takmarkaða ábyrgð bera enga ábyrgð á skuldbindingum félagsins 

fyrir utan það hlutafé sem þeir hafa greitt. Þá geta kröfuhafar setið uppi með 

óinnheimtanlegar kröfur ef félag verður gjaldþrota. Evrópusambandið hvetur með 

þessari tilskipun aðildarríki til þess að samræma ársreikningalög til að matsaðferðir, 

uppsetning, skýrsla stjórnar og birting ársreikninga sé samanburðarhæf á milli landa. 

Félög geta starfað í mörgum löndum og því er mikilvægt að ársreikningar þeirra séu 

skiljanlegir fyrir aðila í öllum aðildaríkjunum. 

Samkvæmt 6. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar er einnig heimilt að veita undanþágur frá 

settum lögum, til dæmis fyrir smærri fyrirtæki sem hvorki hafa efnahagslegt eða 

félagslegt mikilvægi. Einnig er leyfi til  að heimila mismunandi aðferðir við gerð 

ársreikinga eftir stærð fyrirtækja. Þessar undanþágur þótti ekki eiga við hér á landi, það 

var talið betra að ársreikningar skyldu allir vera samdir eftir sömu aðferð. Enda er 

einungis að finna í tilskipuninni lágmarkskröfur um þau lög sem setja skal á grundvelli 

hennar og er aðildarlöndum heimilt að ganga lengra en það. 

Með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 144/1994, sem eins og áður segir byggist 

á framangreindri tilskipun Evrópusambandsins, var lagt til að skilaskylda ársreikninga 

skyldi vera víðtækari en þáverandi löggjöf gerði ráð fyrir. Fyrir setningu laganna voru 

það einungis stærri hlutafélög og samvinnufélög með B-deild sem var skylt að skila 

ársreikningi til hlutafélagskrár annars vegar og samvinnufélagaskrár hins vegar. Í 

frumvarpinu var einnig að finna tillögu um stofnun sérstakrar félagaskrár sem skyldi 

gegna því hlutverki sem ársreikningaskrá gegnir nú. 

Með þessum lögum er lögð áhersla á að forsvarsmenn félaga séu meðvitaðir um þá 

ábyrgð sem fylgir rekstri og stjórnun félags, því með skilum á ársreikningum eru 

fjárhagslegar upplýsingar þess aðgengilegar fyrir þá sem vilja kynna sér þær. Það er 

einnig mikilvægt fyrir þriðja aðila, svo sem birgja, núverandi og fyrirhugaða viðskiptavini, 

að hafa greiðan aðgang af þessum upplýsingum. Með betri og opnari aðgangi að 

ársreikningum þurfa þessir aðilar ekki að reiða sig á fullyrðingu stjórnar um fjárhag og 

rekstur fyrirtækis heldur geta þeir skoðað opinbera ársreikninga (Ingvar Sverrisson, 

1999). Opinber birting ársreikninga tryggir því að allir aðilar hafi aðgang að sömu 

upplýsingum um félagið og kemur í veg fyrir að hægt sé að hagræða upplýsingum eftir 
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því hver mótttakandinn er. Ef upplýsingar í ársreikningum eru réttar geta fjárfestar og 

aðrir hagsmunaaðilar tekið ákvarðanir um viðskipti við félög á sömu forsendum. 

Í fyrirliggjandi frumvarpi til laga (þskj. 1226, 667. mál, 141. löggjafarþing) eru lagðar 

til frekari breytingar á núverandi ársreikningalögum. Þar er lögð til aukin heimild 

ársreikningaskrá til álagningu sekta og því verið að auka frekar á ábyrgð  stjórnamanna 

félaga. Frumvarpið hefur ekki verið tekið fyrir á Alþingi, en ef það verður samþykkt eins 

og það liggur fyrir núna, mun ársreikningaskrá geta sektað stjórnarmenn persónulega ef 

félag greiðir ekki sekt á tilsettum tíma fyrir vanskil á ársreikningum. 

Íslensku ársreikningalögin og alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) eru einnig 

ætluð til að aðstoða félög við að setja fram ársreikninga á þann hátt að þeir gefi glögga 

mynd af afkomu félagsins. Einnig eru lögin og staðlarnir mikilvægt tæki fyrir 

endurskoðendur og lesendur ársreikninga til að skilja upplýsingarnar í ársreikningnum 

(Endurskoðunarnefnd. FLE, 2011). 
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3 Reglugerð um skil ársreikninga 

Áður en lögin nr. 3/2006 tóku gildi hafði ársreikningaskrá ekki heimild til að sekta félög 

með beinum hætti vegna vanskila. Slík mál þurfti að senda til skattrannsóknarstjóra sem 

síðan vísaði því til úrlausnar hjá yfirskattanefnd. Yfirskattanefnd fór þá með heimild til 

að leggja sekt á félög. Frá árinu 2006 hefur ársreikningaskrá haft heimild til að beita 

sektum þegar félög skila ekki ársreikningum fyrir tilskilinn frest. 

Í reglugerð nr. 664/2008 eru nánari leiðbeiningar um atriði sem lúta að 

ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga. Þar kemur fram hvaða aðilar eru 

skilaskyldir eins og fram kemur í lögunum og hverjir hafa heimild til að skila 

samandregnum ársreikningum með viðeigandi skýringum. 12. -18. gr. þessara 

reglugerðar fjallar nánar um viðurlög og málsmeðferð vegna brota á lögunum. Í 1. gr. 

kemur fram að ársreikningaskrá hefur það hlutverk að taka á móti ársreikningum frá 

skilaskyldum félögum, geyma þá, gera úrtakskannanir á innihaldi ársreikninga til 

staðfestingar á því hvort þeir samræmist lögum og reglum. Einnig ber þeim skylda til að 

láta þá sem eftir því óska hafa afrit af ársreikningum félaga. 

Ef félag skilar ekki ársreikningi á tilsettum tíma skal ársreikningaskrá senda áskorun til 

félagsins um að bæta úr vanskilum sínum innan 30 daga. Það gildir einnig ef félag hefur 

skilað ársreikningi sem ekki er fullnægjandi að mati ársreikningaskrár. Þá er skorað á 

félagið að skila þeim upplýsingum sem upp á vantar til að forðast sektir. 

Ef félagið bætir ekki úr skilum þrátt fyrir áminningu frá ársreikningaskrá, skal sekta 

félagið um 250.000 kr. fyrsta árið og 500.000 kr. hvert ár eftir það ef vanskil halda 

áfram. Ef ársreikningi er skilað en hann uppfyllir ekki allar kröfur og lög um innihald og 

skýringar þá skal sekta félag um 150.000 kr. fyrsta árið og 300.000 kr. hvert ár eftir það 

sem ársreikningur er talinn ófullnægjandi. 

Stjórnarmenn og framkvæmdarstjórar sem bera ábyrgð á gerð og skilum á 

ársreikningum geta átt hættu á allt að 6 ára fangelsi samkvæmt 120. gr. ársreikningalaga 

sbr. 2. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga ef ársreikningum er ekki skilað. Þó geta þeir 

sloppið með fésekt ef þeir eiga sér miklar málsbætur samkvæmt 120. gr. 

ársreikningalaga. Þeir dómar sem síðar verða raktir fjalla um stjórnendur og félög sem 

voru ákærð vegna brota á þessum ákvæðum. 
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Þar sem sekt frá ársreikningaskrá er stjórnvaldssekt, er hægt að áfrýja henni til 

yfirskattanefndar innan þriggja mánaða ef félag telur sektina ekki eiga rétt á sér. Það 

kemur fram í úrskurði sem fjallað verður um síðar að ársreikningaskrá verður að fara 

eftir stjórnsýslulögum, nr. 37/1993 þegar hún leggur sekt á félög. 

Sekta skal félög óháð því hvort brotin eru framin af ásetningi eða gáleysi og sektin 

fellur ekki niður þrátt fyrir að ársreikningi sé skilað eftir að sektin er lögð á. Þá fellur 

sektin heldur ekki niður þrátt fyrir að félag kæri ákvörðunina til yfirskattanefndar. 

Reglugerð þessi skýrir vel þá heimild sem ársreikningaskrá hefur til að beita sektum 

þegar félög skila ekki ársreikningum. Sektin er sama upphæð hvort sem félag er lítið eða 

stórt. Þessi upphæð gæti því orðið meira fjárhagslegt álag ef félag er umfangslítið en 

skipt litlu máli fyrir félag með háa veltu. Eins og fram kemur skiptir heldur ekki máli 

hvort vanskilin stafi af gáleysi eða ásetningi. Þá gætu félög lent í því að vera sektuð ef 

það kæmi upp misskilningur milli endurskoðenda og stjórnar um hver ætti að senda 

ársreikninginn til ársreikningaskrár. Þess vegna kemur skýrt fram að stjórn félags ber 

ábyrgð á því að ársreikningur skili sér endanlega til ársreikningaskrár. 
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4 Tillögur að breytingum á lögum 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og 

lögum um ársreikninga (þskj. 1226, 677. mál, 141. löggjafarþing) var lagt fyrir á Alþingi 

2012 – 2013 en hefur ekki enn verið tekið fyrir. Það er því ekki víst að þetta frumvarp 

leiði til þess að breytingar verði gerðar á lögunum. 

Í nóvember 2012 var starfshópur með aðilum úr ráðuneytum og öðrum sérfróðum 

aðilum fenginn til að koma með tillögur að ráðstöfunum og lagabreytingum til að koma í 

veg fyrir svokallað kennitöluflakk og stuðla að jöfnun kynjahlutfalla í stórum 

fyrirtækjum. Ekki verður fjallað um hið síðarnefnda hér. 

Kennitöluflakk er ekki lagaleg skilgreining heldur hefur það verið notað um eigendur 

sem hreinsa eignir úr rekstri félags og koma þeim yfir á aðra kennitölu en skilja skuldir 

eftir á gömlu kennitölunni. Yfirleitt fá kröfuhafar lítinn hluta krafna sinna greiddar en 

eigandi heldur eftir verðmætum eignum sem annars hefðu gengið upp í skuldir. Ekki 

voru allar tillögur starfshópsins teknar með í frumvarpinu (þskj. 1226, 677. mál) sem var 

lagt fyrir á Alþingi en hér verður rakið þær breytingar sem tengjast viðfangsefni 

ritgerðarinnar. 

Tillagan um breytingu á ársreikningalögum er lögð fram í þeim tilgangi að efla skil á 

ársreikningum hér á landi. Með betri skilum telur hópurinn að hægt sé að fá betri 

skilning á hvernig kennitöluflakk er stundað, sem er þá skref í áttina að því að stöðva 

það. Þegar kennitöluflakk er stundað geta margir lent í fjárhagslegu tjóni, þar helst 

lífeyrissjóðir, ríkið, birgjar, launþegar og ábyrgðasjóður launa. Einnig geta viðskiptavinir 

orðið fyrir tjóni af slíku athæfi ef aðili hefur t.d. keypt gallaða vöru af félagi sem stuttu 

síðar verður gjaldþrota og þá getur reynst erfitt að fá vöruna bætta. 

Frá mars 2011 til mars 2012 innheimtust einungis 2,4% af lýstum kröfum í þrotabú 

sem lokið var við að gera upp á því tímabili en það nemur einungis 7 milljörðum ISK af 

280 milljörðum ISK. Þessir 273 milljarðar ISK sem eftir standa eru því beint tap fyrir 

kröfuhafa. Einnig bitnar þetta tap á atvinnulífinu í formi minnkandi trausts. Þá getur 

þetta haft í för með sér afar óhagstæðar samkeppnisaðstæður fyrir þau félög sem ekki 

stunda kennitöluflakk. 
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Breytingartillagan sem lögð er til í framangreindu frumvarpi felur í sér þessa 

breytingu á gildandi ársreikningalögum, nr. 3/2006: 

Á eftir 4. mgr. 126. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi: 
Greiði félag ekki sekt sem lögð er á skv. 3. og 4. mgr. innan 60 daga frá 
tilkynningu sektarfjárhæðar er ársreikningaskrá heimilt að leggja sektir 
óskiptar á stjórnarmenn félags. 

Þessi breyting leggur til að veita ársreikningaskrá heimild til að ganga lengra en 

núverandi lög sem einungis heimila ársreikningaskrá að sekta félögin sem ekki skila. Litið 

var til ákvæðis í norskum lögum þegar þessi tillaga var gerð en þar er að finna 

sambærilegt ákvæði. Aftur á móti í dönskum lögum um ársreikninga, sem íslensku 

ársreikningalögin voru upphaflega samin með hliðsjón af, er reglan sú að ef félag skilar 

ekki ársreikningi á réttum tíma þá verða stjórnarmenn sektaðir strax en ekki félagið 

sjálft.  

Breytingar sem eru lagðar til á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög og lög nr. 138/1994, 

um einkahlutafélög er annarsvegar hækkun á lágmarkshlutafé. Hinsvegar eru lagðar til 

breytingar á 107. gr. í hlutafélagalögum og 82. gr. í einkahlutafélagalögum. Þar kemur 

fram að ráðherra getur krafist skipta á félagi meðal annars „þegar endurskoðaðir og 

samþykktir ársreikningar hafa ekki verið sendir ársreikningaskrá fyrir þrjú síðustu 

reikningsár, sbr. ákvæði laga um ársreikninga um skil á ársreikningum“. Í frumvarpinu er 

lagt til að hlutafélagaskrá fái heimild til að krefjast skipta á búi félags í stað ráðherra og 

að orðin „endurskoðaðir og samþykktir“ falla brott. Í lögum nr. 3/2006, um ársreikninga, 

kemur fram hvaða félög eru skyldug til að semja endurskoðaðan og samþykktan 

ársreikning. Þessar breytingar eru lagðar til svo hægt verði að fara kerfisbundið í að loka 

félögum sem hafa ekki skilað ársreikningum óháð hvaða flokk félög falla undir 

samkvæmt lögum. Talið er að hægt væri að krefjast skipta á um 900 félögum ef þessi 

breyting verður samþykkt.  

Einnig kemur fram í framangreindu frumvarpi að Hagstofa Íslands muni stofna 

fyrirtækjaskrá sem mun sjá um hagsýslugerð um öll fyrirtæki og einstaklinga í 

atvinnurekstri. Upplýsingar sem Hagstofan hyggst taka saman fjallar meðal annars um 

stofnun, slit, samruna og sundrun fyrirtækja. Búist er við að upplýsingar úr þessari 

fyrirtækjaskrá muni vera hægt að nota til  að sjá merki um kennitöluflakk og hvernig 
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framgangi þess er háttað hér á landi. Tekið er fram í frumvarpinu að ekki sé hægt að 

áætla kostnað vegna þessara lagabreytinga sem gæti komið til meðal annars vegna 

aukins álags á dómstóla og skiptastjóra en gert er ráð fyrir að jákvæður ávinningur 

atvinnulífsins muni vega meira en slíkur kostnaður. En ef þetta frumvarp verður 

samþykkt er það einungis byrjunin á þeim lagabreytingum sem þarf að koma á til  að 

stöðva kennitöluflakk.  
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5 Tölfræði um skil ársreikninga 

Mynd 1 og 2 sýna upplýsingar frá ársreikningaskrá um skil á ársreikningum á 10 ára 

tímabili, 2001- 2011 (Ólafur M. Sverrisson, tölvupóstur 22. Janúar 2013). Þessar tölulegu 

upplýsingar taka ekki tillit til afskráðra félaga eða félaga sem tekin hafa verið til 

gjaldþrotaskipta. 

Á árunum 2001 til 2011 hafa skilaskyld fyrirtæki næstum því tvöfaldast, frá því að 

vera rúmlega 16 þúsund árið 2001 í rúmlega 33 þúsund árið 2011. Á þeim tíma hefur 

fjöldi þeirra sem skila ársreikningum hækkað í sama mæli og skil verið í kringum 80% til 

83%. 

 

Mynd 1: Fjöldi skilaskyldra félaga og fjöldi ársreikninga skilað 2001 til 2011 

 

Mynd 2: Hlutfall skilaðra ársreikninga 
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En hlutfall ársreikninga sem hefur verið skilað fyrir 31. desember árið sem á að skila 

þeim hefur aðeins breyst á síðustu 10 árum. Hlutfallið var minnst rúmlega 55% árið 

2004, en var  komið upp í rúmlega 76% árið 2011. Þessi breyting gæti skýrst af aukinni 

heimild ársreikningaskrár til að sekta félög fyrir vanskil.  

Ársreikningaskrá fékk heimild samkvæmt lögum nr. 160/2006, um breytingu á lögum 

á ársreikningum nr. 3/2006 að leggja sekt á félög sem hafa ekki skilað ársreikningum á 

tilsettum tíma. Reglugerð nr. 664/2008 gaf nánari skýringar á heimild ársreikningaskrár 

til  að leggja sektir á félög vegna vanskila eða ófullnægjandi upplýsinga. Frá árinu 2009 

hefur ársreikningaskrá kerfisbundið sektað þau félög sem stóðu ekki skil á 

ársreikningum. Í töflu 1 má sjá hve mörg félög hafa verið sektuð á þessum þremur árum 

og hve mörg félög voru í vanskilum með ársreikninga. Eins og áður hefur komið fram var 

ekki tekið tillit til afskráðra félaga og félaga sem tekin hafa verið til gjaldþrotaskipta. Það 

má því álykta að mörg af þessum félögum sem ekki skiluðu ársreikningum hafi því annað 

hvort verið afskráð á árinu eða þau tekin til gjaldþrotaskipta. Hvert félag var sektað um 

250.000 kr. eins og reglugerð segir til um (Ólafur M. Sverrisson, tölvupóstur 22. Janúar 

2013). 

Tafla 1: Fjöldi félaga sem hafa verið sektuð vegna vanskila  

Ár 2009 2010 2011 

Fjöldi félaga sektuð 3.296 1.417 1.819 

Fjöldi félaga í vanskilum 5.574 6.012 6.614 

 

Annað sem bendir til að yfirvöld leggi meiri áhersla á skil ársreikninga er 

ríkisreikningur 2011. Fyrir árið 2011 var ekki sérgreindur liður vegna sekta sem 

ársreikningaskrá gaf út en árið 2011 kom inn tekjuliður sem er nefndur „sektir vegna 

dráttar á skilum ársreikninga“. Árið 2011 skiluðu þessar sektir 711 milljónum ISK í tekjur 

til ríkisins (Fjársýsla ríkisins. 2012, júní).  
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6 Dómar og sektarbeiting  

Til eru tveir dómar sem hafa fallið með tólf ára millibili sem reyna á refsiákvæði í 

ársreikningalögunum sem áður hefur verið fjallað um. Í báðum dómunum eru aðilar 

ákærðir vegna vanskila á ársreikningum og hinir ákærðu báru það fyrir sig að 

ársreikningum hefði ekki verið skilað því að þeir vildu ekki að ársreikningar þeirra yrðu 

aðgengilegir fyrir samkeppnisaðila.  

Í fyrra málinu er B.M. Vallá og dótturfélag þess Vikurvörur ákærð fyrir að skila ekki 

ársreikningum til opinberrar birtingar árin 1995 – 1998 annarsvegar og 1997 -1999 

hinsvegar. B.M. Vallá skilaði ekki ársreikningum í 16 ár, alveg fram að gjaldþroti árið 

2010 (Ríkisskattstjóri. e.d.). Vikurvörur skilaði ekki ársreikningum í 12 ár, fram að 2006 

þegar fyrirtækið lokaði eða félagið var afskráð (Ríkisskattstjóri. e.d.). 

Í seinni dómnum er Bílabúð Benna ákærð fyrir að hafa skilað ársreikningum of seint á 

árunum 2006 – 2010. Þessir dómar falla með tólf ára millibili og niðurstaðan er ekki sú 

sama þrátt fyrir sömu brot, en lög um ársreikninga hafa verið endurútgefin í millitíðinni. 

Bílabúð Benna hefur þegar þetta er ritað ekki skilað ársreikningum fyrir s.l. 3 ár en hefur 

þó skilað fyrir 14 ár þar á undan en ítrekað of seint (Ríkisskattstjóri. e.d.). 

Í dómnum frá 8. mars 2001 kemur meðal annars fram:  

Héraðsdómur Reykjavíkur nr. S-2507/2000. Fyrirtækin B.M Vallá og 
Vikurvörur voru ákærð ásamt framkvæmdarstjóra og tveimur 
stjórnarmönnum þess, sem voru þeir sömu í báðum fyrirtækjum, fyrir 
vanskil á ársreikningum. Þeir voru ákærðir fyrir brot gegn ársreikningalögum 
nr. 144/1994 sbr. 2. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 
Þeirra vörn var sú að mikilvægt væri fyrir rekstur félaganna að upplýsingar úr 
ársreikningum þeirra kæmust ekki í hendur samkeppnisaðila. Þeir höfðu 
skilað ársreikningum til ríkisskattstjóra með skattskýrslu. Það kom fram í 
málsvörn þeirra að fyrst skattayfirvöldum væri ekki heimilt að afhenda 
ársreikningaskrá afrit af ársreikningum, þá væri hægt að túlka það að það 
væru lögvarðir hagsmunir fyrirtækja og einstaklinga að skila ekki 
ársreikningum til opinberar birtingar. Í málsvörn þeirra kom einnig fram að 
stefndu töldu það nægjanlegt að viðskiptabankar og lánadrottnar þeirra 
hefðu aðgang að ársreikningum þeirra. Kom það einnig skýrt fram að félögin 
myndu ekki skila ársreikningum til opinberrar birtingar nema úrskurður 
dómsins myndi krefjast þess. Allir aðilar voru sýknaðir vegna þess að talið 
var að ekki hafi verið til ákvæði í lögum sem heimilaði stofnun 
ársreikningaskrár. Það var einungis að finna í reglugerð en það þótti ekki 
heimilt án þess að eiga sér lagastoð. 
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Sýknunin var því ekki byggð á því að dómarinn taldi samkeppnisaðstæður nægjanleg 

rök fyrir lögbrotum aðilanna, heldur vegna þess að ekki hafði verið staðið rétt að 

stofnun ársreikningaskrár. Árið 2010 þegar B.M. Vallá varð gjaldþrota voru skuldir þeirra 

orðnar 10 milljarðar ISK og eiginfjárhlutfall þeirra neikvætt um 35,32% (Hörður 

Kristjánsson, 2010). 

Ef félög skila ársreikningi til ríkisskattstjóra með skattskýrslu er ekki heimilt að 

áframsenda hann til ársreikningaskrár, þannig að ekki er nægilegt fyrir félög einungis að 

skila til ríkisskattstjóra þar sem sá ársreikningur er ekki gerður opinber.  

Í dómnum frá 19. mars 2013 kemur meðal annars fram: 

Héraðsdómur Reykjavíkur nr. S-895/2012. Félagið Bílabúð Benna og 
framkvæmdarstjóri þess voru ákærð fyrir vanskil á ársreikningum árin 2006 
til 2010. Þau voru ákærð fyrir brot gegn ársreikningalögum nr. 3/2006 og 2. 
mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Málsvörn var byggð á því 
að ákærði kvaðst vera ósáttur við þá skyldu að þurfa að birta ársreikninga 
opinberlega þar sem hann vildi ekki að samkeppnisaðilar gætu fengið 
upplýsingar um rekstur félagsins. Kom það einnig fram að á þessum árum 
voru samkeppnisaðilar helst bankastofnanir. Komst dómarinn að þeirri 
niðurstöðu að rökin fyrir vanskilunum væru ekki gild og dæmdi því félaginu í 
óhag vegna brota á ársreikningalögum. Dómarinn taldi ákvæði almennra 
hegningalaga ekki eiga við þar sem brotin sem tilgreind eru í þeim lögum eru 
ekki þau lagaákvæði sem félagið braut gegn. Var félagið dæmt til að greiða 
750.000 kr. í sekt eða fangelsisvist í 34 daga ef sektin yrði ekki greidd. 

En Bílabúð Benna var sýknað af ákæru um brot á 2 mgr. 262. gr. almennra 

hegningarlaga, nr. 19/1940. Ákvæðið hljóðar svo: 

Sömu refsingu skal sá sæta sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi gerist 
sekur um meiri háttar brot gegn 3. mgr. 30. gr. laga um staðgreiðslu 
opinberra gjalda, 2. mgr. 40. gr. laga um virðisaukaskatt, 37. og 38. gr., sbr. 
36. gr., laga um bókhald eða 83.–85. gr., sbr. 82. gr., laga um ársreikninga, 
þar á meðal til þess að leyna auðgunarbroti sínu eða annarra. 

Ákvæði hegningarlaganna vísa þannig til brota á 83. til 85. gr. ársreikningalaganna 

sbr. 82. gr. sömu laga. Í eldri lögum um ársreikninga, þ.e. lögum nr. 144/1994 er 

svohljóðandi ákvæði í 82. gr.: 

Hver sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi brýtur gegn ákvæðum laga 
þessara á þann hátt sem lýst er í 84.–87. gr. skal sæta fésektum, en brot 
gegn 83. gr. og önnur meiri háttar brot gegn 84. og 85. gr. varða …1) fangelsi 
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allt að sex árum skv. 2. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga eða fésektum 
ef málsbætur eru miklar. 

Samhljóða ákvæði er nú í 120. gr. laga nr. 3/2006  og vísar í 122.-125. gr. sömu laga. 

Til þess að hægt væri að sakfella framkvæmdarstjóra og stjórnarmenn fyrir brot á 

hegningarlögum þyrfti ákvæðið að vísa í gildandi ákvæði í lögum. 

Dómarnir tveir sýna að lögin hafa breyst til hins betra þar sem ekki var hægt að 

dæma fyrir skýrt brot á lögunum árið 2001, því reglugerð gekk lengra en lögin, þá var 

hægt að dæma fyrir sambærilegt brot árið 2013. Í þágildandi lögum nr. 144/1994, um 

ársreikninga var félagaskrá tilgreint sem „hver sú stofnun sem með lögum er fengið það 

hlutverk að skrásetja félög og afla og geyma gögn um stofnun félaga og starfsemi 

þeirra“. Þetta hlutverk var einungis skipað í reglugerð og ekki lögum. Nú er hlutverk 

ársreikningaskrár skjalfest í lögum nr. 3/2006, um ársreikninga og skilgreint sem „skrá 

sem starfrækt er í því skyni að taka á móti, geyma og birta ársreikninga skilaskyldra 

félaga og hafa eftirlit með félögum sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við 

samningu reikningsskila“ 

Niðurstaðan í dómsmáli Bílabúðar Benna og framkvæmdarstjóra þess er mögulega 

ekki lokaniðurstaðan. Þar sem fram hefur komið í fjölmiðlum að saksóknari hyggst áfrýja 

þessu máli til Hæstaréttar og krefst mun þyngri refsingar, bæði hærri sektar og 

fangelsisvistar. Því verður betur hægt að meta dómafordæmið þegar niðurstaða 

Hæstaréttar liggur fyrir (Vísir, 2013). Ef niðurstaða Hæstaréttar verður óbreytt frá 

héraðsdómi þarf hugsanlega að breyta ákvæði almennra hegningarlaga svo það vísi í 

gildandi lög nr. 3/2006, um ársreikninga, í stað eldri ákvæða. 

Þegar ársreikningaskrá sektar félög fyrir vanskil á ársreikningum þarf að hafa í huga 

að þetta er stjórnvaldssekt og þarf ársreikningaskrá því að uppfylla skilyrði laga nr. 

37/1993, um stjórnsýslu eins og fram kemur í þessum úrskurði nr. 64/2010 frá 

yfirskattanefnd.  

Árið 2010 felldi yfirskattanefnd niður sekt sem ársreikningaskrá hafði lagt á 
félag vegna vanskila á ársreikningi 2006. Var það úrskurður yfirskattanefndar 
að ársreikningaskrá hefði ekki uppfyllt kröfur um form og reglur eins og skylt 
var. Þó að félög þurfi að standa skil á ársreikningum samkvæmt lögum um 
ársreikninga og ársreikningaskrá hafi heimild til að beita fésektum. Þá þarf 
ársreikningaskrá samt að uppfylla skilyrði laga um stjórnsýslu nr. 37/1993 til 
þess að álagning sekta sé lögleg. Umrætt félag hafði fengið þrjár 
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bréfsendingar um áskorun til þess að senda ársreikning og tilkynningu að um 
sekt yrði lögð á að loknum fresti. Þó var ekki send tilkynning og 
rökstuðningur eða leiðbeiningar samkvæmt 20. gr. stjórnsýslulaga. Einnig 
vitnaði ársreikningaskrá í reglugerð nr. 664/2008, um ársreikningaskrá, skil 
og birtingu ársreikninga. En eins og fram hefur komið er það sú reglugerð 
sem heimilar ársreikningaskrá að sekta félög sem standa ekki skil 
ársreikningum. En þar sem ársreikningi í þessu máli hefði átt að skila árið 
2007 var ekki heimilt fyrir ársreikningaskrá að beita reglugerð afturvirkt.  

Þrátt fyrir að lagaákvæði sem heimilaði ársreikningaskrá að sekta félög fyrir vanskil var 

fest í lögum nr. 160/2006, um breytingu á ársreikningalögum, var það ekki leyfilegt fyrir 

ársreikningaskrá að framkvæmda álagningu sektar fyrr en reglugerð um 

ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga nr. 664/2008 var gefin út árið 2008. Það er 

því skýrt að þrátt fyrir að félög brjóti í bága við lagaákvæði þá er ekki sama hvernig er 

farið að því að sekta félögin.  
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7 Umræða 

Eftir hrunið árið 2008 var mikil umræða um félög sem urðu gjaldþrota en ársreikningar 

þeirra árin á undan höfðu ekki sýnt tilefni til að halda að reksturinn gengi illa. Þá var 

mikilvægt að rifja upp tilgang ársreikningalaga og mikilvægi þess að skila ársreikningum, 

sem á að hafa þann tilgang að vernda hagsmuni þriðja aðila og gera stjórnendum félaga 

grein fyrir þeirri ábyrgð sem hvílir á þeim. Slæmur rekstur félags hefur áhrif á fleira en 

bara eigendur félagsins. Aðilar sem hafa hagsmuni að gæta eða tengsl við félag eiga að 

hafa greiðan aðgang að sömu fjárhagslegu upplýsingum. Með því að hafa ársreikninga 

opinbera tryggir það að allir hafa aðgang að sömu upplýsingum.  

Þar sem ársreikningagerð er ekki nákvæm vísindi heldur byggð á matskenndum 

aðferðum gætu fyrirtæki sem hafa ekki gert ársreikning opinberan gefið út misvísandi 

upplýsingar allt eftir hver móttakandi er. Opinber skil á ársreikningum kemur því í veg 

fyrir að hægt sé að sýna ólíka mynd af félaginu eftir því hver lesandinn er. 

Breytingar á ársreikningalögum á síðustu árum hafa gert það auðveldara að sekta 

félög fyrir vanskil á ársreikningum. Sektarákvæðið getur  fyrir utan það að hvetja félög til 

skila ársreikningum, skilað meira fé til ríkisins, sem er einn af þeim aðilum sem geta 

orðið fyrir fjárhagslegu tjóni í formi ógreiddra skatta og opinberra gjalda, þegar félög 

verða gjaldþrota. Upphæðin sem hefur verið innheimt vegna vanskila er þó ekki nálægt 

því að duga til að bæta allt tjón vegna gjaldþrota félaga. Eins og kom fram hér að framan 

voru það 711 milljónir ISK sem ríkið hafði í tekjur árið 2011 en tap vegna gjaldþrota nam 

um 273 milljörðum ISK á árunum 2011 og 2012. Það er ekki bara ríkið sem verður fyrir 

skaða heldur líka aðrir kröfuhafar og jafnvel almenningur. Þess vegna er jákvætt að það 

liggi fyrir frumvarp sem vonandi leiðir til betri skila á ársreikningum og stuðlar þannig að 

meira gagnsæi í viðskiptum hér á landi. 

Til að greina upplýsingar úr ársreikningum þurfa allar upplýsingar að vera fyrir hendi, 

auk þess er mikilvægt að þær séu áreiðanlegar. Þegar Hagstofan hefur komið á fót 

sérstakri fyrirtækjaskrá til að greina atvinnurekstur á Íslandi þá er spurning hvort þær 

upplýsingar verði marktækar þegar ekki liggja fyrir upplýsingar um öll fyrirtæki. Einnig 

má spyrja hvort þau fyrirtæki sem skila ekki ársreikningum hafi eitthvað að fela í sínum 
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rekstri en þá væri það einmitt þau fyrirtæki sem væri mikilvægast að myndu standa skil 

á ársreikningum. 

Sekt frá ársreikningaskrá sem lögð er á félög vegna vanskila á ársreikningum hefur 

einungis áhrif á þau félög sem hyggjast halda áfram rekstri en þeir sem stunda 

kennitöluflakk þurfa ekki að hafa miklar áhyggjur af sekt á félag sem á að keyra í þrot. 

Það er því frekar tilgangslaust að leggja sekt á slík félög. Þá verða félög líklegri til  að 

greiða sektina ef sektin verður lögð á stjórnarmenn sjálfa enda bera þeir ábyrgð á því að 

ársreikningum sé skilað. Það er því mjög mikilvægt verkfæri til baráttu gegn 

kennitöluflakki að refsiábyrgð fylgi stjórnarmönnum þó svo að félög sem skila ekki 

ársreikningum hætti störfum. 

Í ársreikningum koma margar fjárhagslegar upplýsingar fram sem sumir gætu talið 

myndi draga úr samkeppnisstöðu þeirra. Að hagsmunum félags sé beinlínis ógnað ef 

þessar upplýsingar eru gerðar opinberar. Hér þarf að velta fyrir sér spurningunni hvort 

betra sé að vernda hagsmuni einstakra félaga eða samfélagsins. Eða hvort það í raun sé 

ekki meiri jöfn samkeppni ef allir hafa aðgang að upplýsingum hvers annars. 

Ef niðurstaða Hæstaréttar breytir ekki niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur með því 

að dæma framkvæmdarstjóra Bílabúðar Benna til fangelsisvistar þá dregur mjög úr 

líkum á því að menn verði dæmdir í fangelsi. Þá væri ólíklegt að lenda í fangelsi vegna 

brota á þessum lögum. Ef breytingar verða gerðar á lögum og félög sem hafa ekki skilað 

ársreikningum í þrjú ár verður lokað kerfisbundið, gætu þau félög sem vilja ekki skila 

ársreikningum ákveðið að skila á þriggja ára fresti og greitt sektina þess á milli. Sá 

möguleiki fer eftir hversu mikið fé fyrirtækið hefur til  að greiða slíkar sektir og þá munu 

stærri fyrirtæki hafa mun betri tækifæri á að sniðganga þessi lög af hentugleika en minni 

félög sem hafa ekki sömu greiðslugetu. Þetta gætu talist mjög ósanngjarnar 

samkeppnisaðstæður fyrir minni félög. 

Hlutfall þeirra félaga sem skila ársreikningum breyttist ekki markvert á árunum 2001 

til 2011. Ef markmið laga nr. 160/2006, sem veitti ársreikningaskrá heimild til  að sekta 

félög, var að auka skil á ársreikningum má fullyrða að því markmiði hafi ekki verið náð, 

amk. ekki ennþá. En eins og kemur fram þá er ekki tekið tillit til félaga sem hafa verið 

afskráð á árinu eða orðið gjaldþrota. Það er því niðurstaðan að öllu óbreyttu að úr 

slíkum gögnum er ekki hægt að lesa mikið út úr eða greina ein og sér. 
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