
Til fjárhags- og viðskiptanefndar Alþingis.

Alít
Sigurjóns Bjarnasonar á frumvarpí tíl laga um breytíngu á lögum um ársreíknínga, 
nr. 3/2006, með síðari breytingum.

Tilgangur með gerð ársreikninga.

Í upphafi er rétt að benda á að ársreikningar hafa ekki orðið til fyrir atbeina ríkisvalds.
Þeir eru tæki til að sýna fjárhag formlegra félaga, sem starfa í skjóli ákvæða stjórnarskrár 
hvers lands um félagafrelsi. Viðtakendur upplýsinga sem birtast í ársreikningum eru fyrst 
og fremst félagarnir sjálfir og mikilvægt að gögn þessi séu áreiðanleg og skýr. 
Eftirlitshlutverk ríkisvalds er síðari tíma ákvörðun og ársreikningalög fjalla um það 
hversu ríkt það á að vera á hverjum tíma.

Tilskipun ESB og útfærsla á Íslandi.

Í tilskipun ESB virðist reiknað með að meginefni ársreikningalaga sé miðað við 
lágmarkskröfur fyrir öll félög, en auknar kröfur gerðar séu gerðar til félaga yfir ákveðnum 
stærðarmörkum. Að mínu áliti hefði verið eðlilegra að vinna nýja löggjöf með þessu 
sjónarmiði í stað þess að breyta eldri löggjöf sem miðar að meginefni við stærstu 
félagseiningar sem þó eru tiltölulega fáar í landinu.

Gerð eða birting.

Frumvarpið breytir ekki þeirri sjálfsögðu reglu að öll félög skuli gera ársreikninga. Hins 
vegar verði smærri félögum óskylt að senda þá til birtingar nema sem údrátt úr innsendu 
skattframtali.

Fylgiskjal með skattframtölum.

Fyrir þá sem annast reikningsskil er mikilvægt að vita, samhliða afgreiðslu frumvarpsins, 
hvort að skattyfirvöld krefjist áfram innsendingar ósundurliðaðra ársreikninga með 
skattframtölum lögaðila.

Hlutverk skoðunarmanna.



61. grein frumvarpsins reiknar með að í 102. grein laganna verði sett ákvæði um að ráðherra setji 
reglugerð um hvað fólgið skuli í vinnu og verksviði skoðunarmanna við yfirferð á ársreikningi.
Ég lýsi ánægju minni með þetta ákvæði en legg áherslu á að reglugerðin verði unnin og birt samhliða 
samþykkt laganna.

Áhrif sekta við vanskilum.

• Um 70. gr. grein frumvarpsins hefi ég þetta að segja.
Það virðist álit stjórnvalda að ákvæði um sektir við vanskilum ársreikninga til birtingar 
muni leiða til betri skila til birtingar. Ég efast um að áhrifin verði þessi. Á hinn bóginn gæti 
þetta leitt til þess að eignalítil félög sem litla starfsemi hafa með höndum og ná ekki að skila 
ársreikningi til birtingar í tæka tíð láti það hjá líða að gera skil en velji í þess staða 
gjaldþrotaleiðina samkvæmt 121. grein.
b. liður 70. greinar hljóðar svo og leggur til að 121. grein laganna verði þannig:
E f  ársreikningi eða samstœðureikningi hefur ekki verið skilað innan átta mánaða frá  því 
að frestur skv. 109. gr. til skila á ársreikningi eða samstæðureikningi er liðinn eða frá  því að 
ársreikningaskrá hefur komist að þeirri niðurstöðu að skýringar eða upplýsingar með 
ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram  til opinberrar birtingar hafi 
ekki verið fullnægjandi skal ársreikningaskrá krefjast skipta á búi félagsins. (leturbr. SB) 
Ráðherra setur nánari fyrirmæli um meðferð slíkra mála hjá ársreikningaskrá í reglugerð.
Þegar héraðsdómara hefur borist krafa um skipti skv. 1. mgr. skal hann fara  með hana 
eftir fyrirmælum laga um gjaldþrotaskipti o.fl. um meðferð kröfu lánardrottins um að bú 
skuldara verði tekið til gjaldþrotaskipta.
Héraðsdómari skal kveða upp úrskurð um hvort orðið verði við kröfu um að bú félags 
verði tekið til skipta. Sé krafan tekin til greina skal farið með búið eftir fyrirmælum laga um 
skipti á dánarbúum o.fl. um meðferð dánarbús þar sem erfingjar taka ekki á sig ábyrgð á 
skuldbindingum þess látna að öðru leyti en því að hluthafar njóta ekki þeirrar stöðu sem 
erfingjar njóta við slík skipti fyrr  en leitt er í ljós eftir lok kröfulýsingarfrests að eignir búsins 
muni hrökkva fyrir skuldum.

Að mínu viti er það jákvætt að ársreikningaskrá fái heimild til að krefjast gjaldþrota á starfslausum 
félögum. Þó sýnist vandkvæðum bundið að skila öllum ársreikningum innan núgildandi tímamarka, 
það er fyrir ágústlok ár hvert. Sýnist mér að frestur þessi þurfi að lengjast að minnsta kosti til 
októberloka, en að þeim tíma liðnum mega þessi ströngu refsiákvæði koma til framkvæmda.
Þessi texti kallar þó fram ýmsar spurningar, meðal annars þessar:

1. Munu síðustu hluthafar njóta úthlutunar ef eignir bús hrökkva fyrir skuldum, sbr. 
lokamálslið?

2. Ef ekki, hvernig verður þeim ráðstafað?
3. Munu þeir þurfa að greiða tekjuskatt af slíkri úthlutun.
4. Munu skuldugir ráðandi hluthafar verða krafðir um tekjuskatt skv. 2. mgr. 4. tl. A-liðar 

7.gr. tekjuskattslaga um leið og þeir greiða skuldir sínar inn til þrotabúsins? (Sbr. dómur 
hæstaréttar nr. 153/2012)

5. Hafa útgjöld ríkissjóðs (ársreikningaskrár) verið áætluð vegna skiptakostnaðar verði 
ákvæði þetta nýtt til hins ýtrasta?



2. kafli. Tillögur SB til breytinga:
1. Legg til að 5. mgr. 3. grein laganna hljóði svo: Hafi annar aðili samið eða yfirfarið 

ársreikninginn skal undirritun hans og dagsetning vera fylgiskjal með ársreikningi.

2. 24. gr. frumvarpsins hljóðar svo í núverandi mynd:
Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:
a. 1. málsl. 1. mgr. orðast svo: Heimilt er að meta fjármálagerninga til gangvirðis og skal 

flokka þá annaðhvort sem fjáreign á gangvirði í rekstrarreíkníngí eða sem fjáreign til 
sölu.
b. 2. málsl. 1. mgr. fellur brott.
Hér virðist reiknað með að skrá eign í rekstrarreikningi, sem kemur ekki heim við venjur í 
reikningsskilum. Ef um breytingu á gangvirði er að ræða er réttara að orða greinina svo: 
Heimilt er að meta fjármálagerninga til gangvirðis og skal flokka matsbreytingar þeirra með 
gjöldum eða tekjum í  rekstrarreikningi og matsverð með eignum í  efnahagsreikningi.

3. 62. gr. frumvarpsins hljóðar svo:
Eftirfarandi breytingar verða á 104. gr. laganna:
a. 1. mgr. orðast svo:
Endurskoðendur skulu að lokinni endurskoðun undirrita og dagsetja áritun sína og 
skal áritunin fylgja ársreikningnum sem og samstæðureikningnum e f  hann er gerður.
b. 3. málsl. 2. mgr. fellur brott.
c. 3. mgr. orðast svo:
Skoðunarmenn skulu að lokinni yfirferð ársreiknings undirrita og dagsetja staðfestingu á yfirferð 
sinni á ársreikningnum sem og samstæðureikningnum e f  hann er gerður í samræmi við reglugerð 
sem ráðherra setur og skal staðfestingin fylgja reikningnum.
E f  skoðunarmaður telur að ársreikningur eða samstæðureikningur innihaldi verulegar 
rangfærslur skal hann taka það fram  sérstaklega.
Ég legg eindregið til að við þessa grein bætist 4. málsgrein svohljóðandi:
Aðrir höfundar ársreikninga áriti þá með dagsetningu og undirskrift auk 
stuttrar lýsingar á vinnu sinni og ábyrgð.

Greinargerð með ofangreindri tillögu:
Innleiða þyrfti skyldu til áritunar þeirra sem semja ársreikning án aðkomu skoðunarmanns, hvort 
sem höfundur vinnur verkið sem utanaðkomandi fagaðili eða sem starfsmaður viðkomandi félags. 
Innihald áritunar þarf ekki að vera annað en staður, dagsetning og undirritun, þó að einhver lýsing 
á forsendum gæti verið æskileg. Löggjöfin virðist gera ráð fyrir að ársreikningar séu aðeins gerðir 
a f  endurskoðendum eða skoðunarmönnum. Mikilvægt er gera ráð fyrir því að aðrir geti unnið 
ársreikninga (enda er sú raunin) sem skyldu þá setja nafn sitt á þá með stuttri lýsingu á verkinu, 
sem þá er án aðkomu endurskoðanda eða skoðunarmanna.

Egilsstöðum 4. mars 2016. 

Sigurjón Bjarnason 

í laganefnd Félags bókhaldsstofa.


