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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1725/2003

2007/EES/54/26

frá 29. september 2003
um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUBANDALAGANNA

4)

Það er áríðandi fyrir fjármagnsmarkað Bandalagsins
að fyrir hendi séu góðir staðlar um fjármálagerninga,
þ.m.t. afleiður. Engu að síður þykir ekki rétt að
samþykkja IAS-staðal 32 og IAS-staðal 39 þar sem
breytingar á þeim, sem verið er að íhuga, gætu orðið
umtalsverðar. Framkvæmdastjórnin mun gera það að
forgangsverkefni sínu að skoða hvort samþykkja eigi
þessa endurskoðuðu staðla í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 1606/2002 um leið og yfirstandandi
umbótum á þeim er lokið.

5)

Því ætti að samþykkja alla alþjóðlega staðla sem eru í
gildi 14. september 2002, að frátöldum IAS-staðli 32,
IAS-staðli 39 og þeim túlkunum sem tengjast þeim, til
samræmis við þetta.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari
reglugerð,
eru
í
samræmi
við
álit
Alþjóðareikningsskilaráðsins.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1606/2002 frá 29. júlí 2002 um innleiðingu alþjóðlegra
reikningsskilastaðla (1), einkum 3. mgr. 3. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Með reglugerð (EB) nr. 1606/2002 er þess krafist að
félög, skráð í kauphöllum, sem lúta lögum aðildarríkis
skuli, samkvæmt tilteknum skilyrðum, gera
samstæðureikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla eins og þeir eru skilgreindir í 2.
gr. þeirrar reglugerðar.
Framkvæmdastjórnin hefur tekið mið af ráðgjöf
tækninefndarinnar um reikningsskil þar sem sú
niðurstaða
kom
fram
að
alþjóðlegu
reikningsskilastaðlarnir, sem voru í gildi 14.
september 2002, uppfylli skilyrði fyrir því að verða
samþykktir eins og fram kemur í 3. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1606/2002.
Framkvæmdastjórnin hefur einnig tekið til skoðunar
yfirstandandi verkefni um umbætur sem miða að því
að breyta mörgum gildandi stöðlum. Skoðað verður
hvort rétt sé að samþykkja þá alþjóðlegu
reikningsskilastaðla, sem verða til í kjölfar slíkrar
endurskoðunar, þegar þeir hafa komið fram í
endanlegri gerð sinni. Þrátt fyrir að fram séu komnar
tillögur um breytingar á núgildandi stöðlum mun
framkvæmdastjórnin standa við þá ákvörðun sína að
árita gildandi staðla, að frátöldum IAS-staðli 32,
fjármálagerningar: upplýsingagjöf og framsetning,
IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat, og
örfáum túlkunum sem varða þessa staðla, 5. túlkun
fastanefndarinnar
um túlkanir
um
flokkun
fjármálagerninga - óvissar greiðsluskuldbindingar, 16.
túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: hlutafé endurkeyptir eigin eiginfjárgerningar (eigin hlutir) og
17. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: eigið fé kostnaður við viðskipti með eigin fé.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 261, 13.10.2003, bls. 1. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/2004 frá
3. desember 2004 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EESsamninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr.
26, 26.5.2005, bls. 31.
1
( ) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Alþjóðlegu staðlarnir, sem fram koma í viðaukanum, eru
samþykktir.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 29. september 2003.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Frederik BOLKESTEIN

framkvæmdastjóri.
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TÚLKANIR FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

1. túlkun:

Samkvæmni — mismunandi kostnaðarverðsreglur fyrir birgðir

2. túlkun:

Samkvæmni — eignfærsla fjármagnskostnaðar

3. túlkun:

Niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög

6. túlkun:

Kostnaður við breytingar á hugbúnaði sem er þegar fyrir hendi

7. túlkun:

Upptaka evrunnar

8. túlkun:

Beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir reikningsskil

9. túlkun:

Sameining fyrirtækja — flokkað annaðhvort sem yfirtökur eða sameining hagsmuna

10. túlkun:

Opinber aðstoð — engin tilgreind tengsl við rekstrarhreyfingar

11. túlkun:

Erlendir gjaldmiðlar — eignfærsla tapa sem hljótast af mjög mikilli gengislækkun gjaldmiðils

12. túlkun:

Samstæðureikningsskil — rekstrareiningar um sérverkefni

13. túlkun:

Rekstrareiningar sem lúta sameiginlegri stjórn — ópeningaleg framlög frá samrekstraraðilum

14. túlkun:

Varanlegir rekstrarfjármunir — bætur vegna virðisrýrnunar eða eignatjóns

15. túlkun:

Rekstrarleiga — hvatar

18. túlkun:

Samkvæmni — leyfilegar fráviksaðferðir

19. túlkun:

Reikningsskilagjaldmiðill — mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-staðli 21 og IAS-staðli 29

20. túlkun:

Hlutdeildaraðferð — færsla tapa

21. túlkun:

Tekjuskattar — endurheimt endurmetinna, óafskrifanlegra eigna

22. túlkun:

Sameining fyrirtækja — síðari leiðréttingar upphaflegrar færslu gangvirðis og viðskiptavildar

23. túlkun:

Varanlegir rekstrarfjármunir — kostnaður vegna meiri háttar eftirlits eða þjónustuskoðana

24. túlkun:

Hagnaður á hlut — fjármálagerningar og aðrir samningar sem unnt er að greiða með hlutum

25. túlkun:

Tekjuskattar — breytingar á skattalegri stöðu fyrirtækis eða hluthafa þess

27. túlkun:

Mat á meginatriðum viðskipta þegar um er að ræða leigusamning í lagalegum skilningi

28. túlkun:

Sameining fyrirtækja — „viðskiptadagur“ og gangvirði eiginfjárgernings

29. túlkun:

Upplýsingagjöf — samningar um þjónustuívilnun

30. túlkun:

Reikningsskilagjaldmiðill — umreikningur úr matsgjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil

31. túlkun:

Reglulegar tekjur — vöruskipti í tengslum við auglýsingaþjónustu

32. túlkun:

Óefnislegar eignir — kostnaður við vefsetur

33. túlkun:

Samstæðureikningsskil og hlutdeildaraðferð — mögulegur atkvæðisréttur og skipting eignarhalds

Aths.: Viðbætar við þessa staðla og túlkanir teljast ekki til þeirra og eru því ekki settir fram hér.

_____________________________________________________________________________________________________________
Afritun er heimil á Evrópska efnahagssvæðinu. Öll gildandi réttindi utan EES áskilin, að frátöldum rétti til afritunar til einkanota eða
annarra nota sem sanngjörn má telja. Nánari upplýsingar fást hjá Alþjóðareikningsskilaráðinu (IASB) á www.iasb.org.uk.
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IAS 1

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 1
(ENDURSKOÐAÐUR 1997)
Framsetning reikningsskila
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 1, upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, IAS-staðals 5, upplýsingar í reikningsskilum og IAS-staðals 13, framsetning veltufjármuna og
skammtímaskulda, sem stjórnin samþykkti í endursniðinni útgáfu 1994. Stjórn alþjóðareikningsskilanefndarinnar
samþykkti í júlí 1997 IAS-staðal 1 (endurskoðaður 1997) og tók hann gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila
sem hefjast 1. júlí 1998 eða síðar.
Í maí 1999 voru gerðar breytingar á c-lið 63. liðar, 64. lið, a-lið 65. liðar og c-lið 74. liðar með IAS-staðli 10
(endurskoðaður 1999), atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings. Breyttu ákvæðin öðlast gildi á sama tíma og
IAS-staðall 10 (endurskoðaður 1999) öðlast gildi, þ.e. að því er varðar reikningsskil sem taka til tímabila sem
hefjast 1. janúar 2000 eða síðar.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 1:
—

8. túlkun fastanefndarinnar: beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir
reikningsskil,

—

18. túlkun fastanefndarinnar: samkvæmni — leyfilegar fráviksaðferðir,

—

27. túlkun fastanefndarinnar: mat á efnisinnihaldi viðskipta þegar um er að ræða leigusamning í lagalegum
skilningi,

—

29. túlkun fastanefndarinnar: upplýsingar — samningar um þjónustuívilnun.

Inngangur
1.

Þessi staðall (IAS-staðall 1 (endurskoðaður 1997)) kemur í stað alþjóðlega reikningsskilastaðalsins IASstaðals 1, upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, IAS-staðals 5, upplýsingar í reikningsskilum og IAS-staðals
13, framsetning veltufjármuna og skammtímaskulda. IAS-staðall 1 (endurskoðaður) gildir um reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 1998 eða síðar en þó er hvatt til að honum sé beitt fyrr vegna þess að kröfurnar
eru í samræmi við þær kröfur sem eru gerðar í núgildandi stöðlum.

2.

Með þessum staðli eru uppfærðar kröfur í þeim staðli, sem hann kemur í staðinn fyrir, í samræmi við ramma
alþjóðareikningsskilanefndarinnar um gerð og framsetningu reikningsskila. Auk þess er ætlunin með honum
að bæta gæði reikningsskila sem eru sett fram í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla með því að:
a) tryggja að reikningsskil, sem sögð eru í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, séu í samræmi
við sérhvern viðeigandi staðal, þ.m.t. allar upplýsingakröfur,
b) tryggja að frávik frá kröfum í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum séu takmörkuð við afar sjaldgæf tilvik
(eftirlit verður með tilfellum þar sem skortir á að kröfur séu uppfylltar og frekari leiðbeiningar munu
verða birtar ef við á),
c) veita leiðbeiningar um uppbyggingu reikningsskila, þ.m.t. lágmarkskröfur um sérhvert meginyfirlit,
reikningsskilaaðferðir og skýringar og skýringarviðbæti og
d) fastsetja hagnýtar kröfur (byggðar á rammanum) um atriði, s.s. mikilvægi, áframhaldandi rekstrarhæfi, val
á reikningsskilaaðferðum þegar enginn staðall er til staðar, samkvæmni og framsetningu samanburðarupplýsinga.

3.

Svo að unnt sé að bregðast við kröfum notenda um ítarlegri upplýsingar um „árangur“ sem er metinn á
breiðari grunni en sá „hagnaður“ sem sýndur er í rekstrarreikningi er í þessum staðli sett fram ný krafa um
meginreikningsskil sem sýni þann hagnað og tap sem nú kemur ekki fram í rekstrarreikningi. Nýja yfirlitið má
setja fram annaðhvort sem „hefðbundna“ afstemmingu eigin fjár í dálkum eða sem sjálfstætt árangursyfirlit.
Stjórn alþjóðareikningsskilanefndarinnar samþykkti sem meginreglu í apríl 1997 að taka til endurskoðunar
hvernig árangur er metinn og frá honum greint. Verkefnið mun sennilega í fyrstu ná til víxlverkunar milli
skýrslugjafar um árangur og markmiða um skýrslugjöf í ramma alþjóðareikningsskilanefndarinnar. Af þessum
sökum mun alþjóðareikningsskilanefndin þróa tillögur á þessu sviði.
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IAS 1
4.

Staðallinn gildir um öll fyrirtæki sem gera reikningsskil í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana,
þ.m.t. bankar og tryggingafélög. Lágmarkskröfum varðandi snið er ætlað að vera nægilega sveigjanlegar
þannig að öll fyrirtæki geti nýtt sér þau. Bönkum ætti t.d. að vera unnt að þróa framsetningu sem uppfyllir
kröfur í þessum staðli og kröfur í IAS-staðli 30, upplýsingagjöf í reikningsskilum banka og sambærilegra
fjármálastofnana, sem eru nákvæmari.

EFNISYFIRLIT
Liðir
Markmið
Gildissvið
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Tilgangur reikningsskila

5
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57-59
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60-65
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).

MARKMIÐ

Markmið þessa staðals er að mæla fyrir um hvernig haga skuli framsetningu almennra reikningsskila til þess að
tryggja samanburðarhæfi við bæði reikningsskil sama fyrirtækis frá fyrri tímabilum og við reikningsskil annarra
fyrirtækja. Til að ná þessu markmiði eru í staðlinum sett fram almenn íhugunarefni um framsetningu reikningsskila,
leiðbeiningar um uppbyggingu þeirra og lágmarkskröfur um innihald þeirra. Færsla, mat og upplýsingar um tiltekin
viðskipti og atburði eru viðfangsefni annarra alþjóðlegra reikningsskilastaðla.

GILDISSVIÐ

1.

Þessum staðli skal beita við framsetningu allra almennra reikningsskila sem eru gerð og sett fram í
samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla.

2.

Almennum reikningsskilum er ætlað að uppfylla þarfir notenda sem ekki eru í aðstöðu til þess að krefjast
skýrslugerðar sem er sniðin sérstaklega að upplýsingaþörfum þeirra. Almenn reikningsskil geta annaðhvort
verið sett fram sem sjálfstætt yfirlit eða verið hluti af opinberu skjali, s.s. ársskýrslu eða útboðslýsingu.
Staðallinn gildir ekki um samandregin árshlutareikningsskil. Þessi staðall gildir jafnt um reikningsskil
einstaks fyrirtækis og samstæðureikningsskil fyrirtækjasamstæðu. Samkvæmt honum er þó ekki útilokað að
samstæðureikningsskil, sem gerð eru í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, og reikningsskil
móðurfélagsins, sem gerð eru á grundvelli innlendra krafna, séu sett fram í sama skjalinu svo fremi að greint
sé frá því á skýran hátt í yfirliti um reikningsskilaaðferðir á hvaða grunni hvert og eitt þeirra er samið.

3.

Þessi staðall gildir um allar tegundir fyrirtækja, þ.m.t. bankar og tryggingafélög. Viðbótarkröfur varðandi
banka og sambærilegar fjármálastofnanir, sem eru í samræmi við kröfur þessa staðals, eru settar fram í IASstaðli 30, upplýsingagjöf í reikningsskilum banka og sambærilegra fjármálastofnana.

4.

Í þessum staðli eru notuð hugtök sem eiga við um fyrirtæki sem rekin eru í hagnaðarskyni. Opinber fyrirtæki
geta af þessum sökum beitt kröfum sem settar eru fram í þessum staðli. Sjálfseignarstofnanir, ríkisstofnanir og
önnur opinber fyrirtæki, sem vilja beita staðlinum, gætu þurft að breyta lýsingum á tilteknum liðum í
reikningsskilunum eða lýsingum á reikningsskilunum sjálfum. Slík fyrirtæki geta einnig sett fram fleiri hluta í
reikningsskilum sínum.
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TILGANGUR REIKNINGSSKILA
5.

Reikningsskil eru kerfisbundin, fjárhagsleg framsetning á fjárhagsstöðu og þeim viðskiptum sem fyrirtæki
stofnar til. Markmiðið með almennum reikningsskilum er að veita upplýsingar um fjárhagsstöðu, rekstrarárangur og sjóðstreymi fyrirtækis sem koma mörgum mismunandi notendum að gagni við hagræna
ákvarðanatöku. Reikningsskil sýna einnig árangur af ábyrgðarkennd stjórnenda við stjórnun þeirra auðlinda
sem þeim hefur verið treyst fyrir. Til þess að ná þessu markmiði veita reikningsskil eftirfarandi upplýsingar
um fyrirtækið:
a) eignir,
b) skuldir,
c) eigið fé,
d) tekjur og gjöld, þ.m.t. ágóði og tap, og
e) sjóðstreymi.
Þessar upplýsingar, ásamt öðrum upplýsingum sem birtast í skýringum við reikningsskilin, auðvelda
notendum að spá fyrir um framtíðarsjóðstreymi fyrirtækisins, einkum tímasetningu og vissu fyrir því að
fyrirtækið muni afla handbærs fjár og ígildis þess.

ÁBYRGÐ Á REIKNINGSSKILUM
6.

Stjórn fyrirtækis og/eða önnur stjórnareining fyrirtækis er ábyrg fyrir gerð og framsetningu reikningsskila
fyrirtækisins.

HLUTAR REIKNINGSSKILA
7.

Reikningsskil í heild sinni innihalda eftirfarandi hluta:
a) efnahagsreikning,
b) rekstrarreikning,
c) yfirlit sem sýnir annaðhvort:
i)

allar breytingar á eigin fé, eða

ii) breytingar á eigin fé, aðrar en þær sem verða vegna hlutafjárviðskipta við eigendur og greiðslur
til eigenda,
d) sjóðstreymisyfirlit og
e) reikningsskilaaðferðir og skýringar.

8.

Fyrirtæki eru hvött til þess að setja fram, auk reikningsskilanna, fjárhagslega greinargerð stjórnenda þar sem
lýst er helstu þáttum í rekstrarárangri og fjárhagsstöðu fyrirtækisins svo og helstu óvissuþáttum, sem það
stendur frammi fyrir, og þeir útskýrðir. Í þeirri skýrslu getur verið greinargerð um:
a) meginþætti og meginatriði, sem hafa áhrif á ákvörðun rekstrarárangurs, þ.m.t. breytingar í starfsumhverfi
fyrirtækisins, viðbrögð fyrirtækisins við þessum breytingum og áhrifum þeirra og um fjárfestingarstefnu
fyrirtækis til þess að viðhalda rekstrarárangri og bæta hann, þ.m.t. arðgreiðslustefna þess,
b) hvernig fyrirtækið er fjármagnað, skuldsetningarstefnu og áhættustjórnunarstefnur þess og
c) styrk og auðlindir fyrirtækisins sem ekki koma fram í efnahagsreikningi sem gerður er í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla.
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9.

Mörg fyrirtæki setja fram, utan hefðbundinna reikningsskila, viðbótaryfirlit eins og umhverfisskýrslur og
virðisaukayfirlit, einkum í atvinnugreinum þar sem umhverfisþættir eru mikilvægir og þar sem starfsmenn
eru álitnir vera mikilvægur notendahópur. Fyrirtæki eru hvött til þess að setja fram slík viðbótaryfirlit ef
stjórnendur telja að þau verði notendum að gagni við hagræna ákvarðanatöku.

ALMENN ÍHUGUNAREFNI

Glögg mynd og samkvæmni við alþjóðlega reikningsskilastaðla

10.

Reikningsskil skulu gefa glögga mynd af fjárhagsstöðu, rekstrarárangri og sjóðstreymi fyrirtækis. Með
viðeigandi beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla ásamt viðbótarupplýsingum, þegar þeirra er þörf, er
unnt að fá fram reikningsskil, sem ná því að gefa glögga mynd, í nær öllum tilvikum.

11.

Fyrirtæki, sem gera reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, skulu greina frá því.
Reikningsskil skulu ekki sögð vera í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla nema þau uppfylli allar
kröfur í sérhverjum viðeigandi staðli og þau séu í samræmi við allar viðeigandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir.1

12.

Ekki er unnt að réttlæta óviðeigandi, reikningshaldslega meðferð með því að greina frá þeim reikningsskilaaðferðum, sem notaðar voru, eða með skýringum eða athugasemdum.

13.

Í þeim algeru undantekningartilvikum, þegar stjórnendur komast að þeirri niðurstöðu að misvísandi yrði
að fara að kröfu í staðli og því þurfi að víkja frá þeirri kröfu til þess að geta gefið glögga mynd, skal
fyrirtæki greina frá því:

a) að stjórnendur hafi komist að þeirri niðurstöðu að reikningsskilin gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu,
rekstrarárangri og sjóðstreymi fyrirtækisins,

b) að þau uppfylli viðeigandi, alþjóðlega reikningsskilastaðla í öllum atriðum er máli skipta nema að því
leyti að fyrirtækið hafi vikið frá kröfum staðals í þeim tilgangi að geta gefið glögga mynd,

c) hvaða staðli fyrirtækið vék frá, eðli fráviksins, þ.m.t. sú meðferð sem staðallinn hefði krafist, ástæðan
fyrir því að sú meðferð væri misvísandi í þessu tilviki og sú meðferð sem var notuð og

d) fjárhagslegum áhrifum fráviksins á hreinan hagnað eða hreint tap fyrirtækisins, eignir, skuldir, eigið
fé og sjóðstreymi fyrir öll tímabil sem birt eru.

14.

Reikningsskilum hefur stundum verið lýst þannig að þau séu „byggð á“, „uppfylli meginkröfur“ eða
„uppfylli reikningsskilakröfur“ í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Oft fylgja engar frekari upplýsingar þótt
ljóst sé að mikilvægar kröfur um upplýsingar og jafnvel kröfur um reikningshald eru ekki uppfylltar. Slíkar
yfirlýsingar eru misvísandi vegna þess að þær draga úr áreiðanleika og skiljanleika reikningsskilanna. Til
þess að tryggja að reikningsskil, sem lýst er yfir að séu í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla,
uppfylli kröfur í þeim stöðlum sem notendur um allan heim krefjast, er í þessum staðli gerð sú almenna krafa
að reikningsskil skuli gefa glögga mynd, leiðbeiningar um hvernig má uppfylla kröfuna um glögga mynd og
frekari leiðbeiningar til að ákvarða þau algeru undantekningartilvik þegar nauðsynlegt er að víkja frá kröfum.
Í honum er einnig gerð krafa um að greint sé á skýran hátt frá þeim aðstæðum sem ollu frávikinu. Það að
settar hafa verið fram innlendar kröfur, sem stangast á við staðalinn, er eitt og sér ekki nægileg ástæða til
þess að réttlæta að reikningsskil, sem eru samin í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, víki frá
kröfum sem þar eru settar fram.

________________
1

Sjá einnig 8. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir reikningsskil.
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15.

Í nær öllum tilvikum er glöggri mynd náð með því að fylgja viðeigandi, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum í
öllu mikilvægu tilliti. Í kröfunni um glögga mynd felst:

a) að val og beiting reikningsskilaaðferða sé í samræmi við ákvæði 20. liðar,

b) að framsetning upplýsinga, þ.m.t. reikningsskilaaðferðir, sé þannig að fram komi viðeigandi,
áreiðanlegar, samanburðarhæfar og skiljanlegar upplýsingar og

c) veittar séu viðbótarupplýsingar þegar með kröfum í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eru ekki veittar
nægilega miklar upplýsingar þannig að notendur geti skilið áhrif ákveðinna viðskipta eða atburða á
fjárhagsstöðu og rekstrarárangur fyrirtækis.
16.

Í algerum undantekningartilvikum kann beiting einstakra krafna í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum að
leiða til þess að reikningsskilin verði misvísandi. Þessi tilvik koma einungis upp þegar beiting einstakra
krafna, sem settar eru fram í staðlinum, er greinilega óviðeigandi og þar af leiðandi næst glögg mynd ekki
með því að beita ákvæðum staðalsins eða við það eitt að veita viðbótarupplýsingar. Frávik eru ekki
viðeigandi einungis vegna þess að önnur aðferð myndi einnig leiða til glöggrar myndar.

17.

Þegar metið er hvort þörf sé á að víkja frá tilteknum kröfum í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum skal taka
tillit til eftirfarandi:

a) hvert markmiðið er með kröfunni og af hverju það markmið hefur ekki náðst eða á ekki við við þessar
tilteknu aðstæður og

b) að hvaða leyti aðstæður fyrirtækis eru frábrugðnar þeim sem önnur fyrirtæki, sem fylgja þessari kröfu,
búa við.
18.

Vegna þess hve fátíðar þær aðstæður eru sem kalla á frávik og að þörfin á fráviki mun verða töluvert
umdeilanleg og háð huglægu mati er mikilvægt að notendur viti af því að fyrirtæki hafi ekki fylgt
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum í öllum mikilvægum atriðum. Einnig er mikilvægt að þeim séu veittar
nægilegar upplýsingar til þess að þeim sé gert kleift að meta með vissu hvort þörf hafi verið á frávikinu og að
reikna út leiðréttingarnar sem þyrfti að gera til að fara að staðlinum. Alþjóðareikningsskilanefndin mun hafa
eftirlit með tilvikum þar sem vikið er frá stöðlunum og athygli hennar er vakin á (t.d. af fyrirtækjum, endurskoðendum þeirra og eftirlitsaðilum) og mun skoða hvort þörf sé á frekari skýringum með túlkunum eða
breytingum á stöðlum, eftir því sem við á, til þess að tryggja að einungis sé þörf á frávikum í algerum
undantekningartilvikum.

19.

Ef alþjóðlegum reikningsskilastaðli er beitt fyrir gildistökudag í samræmi við tiltekin ákvæði í viðkomandi
staðli skal greina frá því að svo hafi verið gert.

REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR
20.

Stjórnendur fyrirtækja skulu velja og beita reikningsskilaaðferðum þannig að reikningsskilin séu í
samræmi við allar kröfur sérhvers, viðeigandi alþjóðlegs reikningsskilastaðals og túlkunar fastanefndarinnar um túlkanir. Þegar ekki er til staðar nein sérstök krafa skulu stjórnendur þróa aðferðir sem tryggja
að reikningsskilin veiti upplýsingar sem:

a) skipta máli fyrir þarfir notenda vegna ákvarðanatöku og

b) séu áreiðanlegar að því leyti að þær:

i)

gefi raunsanna mynd af rekstrarárangri og fjárhagsstöðu fyrirtækisins,
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ii) endurspegli efnahagslegan kjarna atburða og viðskipta en ekki aðeins lagalegt form 1,
iii) séu hlutlausar, þ.e. óhlutdrægar,

iv) séu varfærnislegar og

v) séu heildstæðar í öllum mikilvægum atriðum.

21.

Reikningsskilaaðferðir eru tilteknar meginreglur, grundvallarreglur, hefðir, reglur og venjur sem fyrirtæki
beitir við gerð og framsetningu reikningsskila.

22.

Ef tiltekinn, alþjóðlegur reikningsskilastaðall og túlkun fastanefndarinnar um túlkanir er ekki fyrir hendi beita
stjórnendur eigin mati við þróun reikningsskilaaðferðar sem veitir gagnlegustu upplýsingarnar fyrir notendur
reikningsskila fyrirtækisins. Þegar stjórnendur meta þessi atriði skulu þeir taka tillit til:

a) krafna og leiðbeininga sem settar eru fram í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem fjalla um sambærileg
og tengd viðfangsefni,

b) skilgreininga, skilyrði um færslur og mat á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum, sem eru sett fram í
ramma alþjóðareikningsskilanefndarinnar, og

c) yfirlýsinga annarra reglusetningaraðila og viðurkenndra venja atvinnugreina að því marki og einungis að
því marki sem þær eru í samræmi við a- og b-lið þessa liðar.

ÁFRAMHALDANDI REKSTRARHÆFI

23.

Við gerð reikningsskila skulu stjórnendur meta áframhaldandi rekstrarhæfi. Reikningsskil skulu gerð á
grundvelli áframhaldandi rekstrarhæfis nema stjórnendur áformi annaðhvort að slíta félaginu eða hætta
viðskiptum eða að ekki sé annarra kosta völ en að slíta félaginu eða hætta viðskiptum. Þegar stjórnendum
er, við framkvæmd þessa mats, kunnugt um verulega óvissu sem tengist atburðum eða aðstæðum sem geta
vakið verulegar efasemdir um getu fyrirtækis til að halda áfram rekstri skal greina frá þeirri óvissu. Þegar
reikningsskil eru ekki gerð á grundvelli áframhaldandi rekstrarhæfis skal greina frá því að svo sé og
einnig frá því við hvaða grunn er miðað við gerð reikningsskilanna og ástæðunni fyrir því að ekki er talið
að fyrirtækið muni vera í áframhaldandi rekstri.

24.

Við mat á því hvort forsendan um áframhaldandi rekstrarhæfi eigi við skulu stjórnendur taka tillit til allra
tiltækra upplýsinga um fyrirsjáanlega framtíð sem skulu að lágmarki ná til en ekki takmarkast við 12 mánuði
frá dagsetningu efnahagsreiknings. Hversu mikið tillit skuli taka til þessara atriða er háð staðreyndum í hverju
tilviki fyrir sig. Þegar fyrirtæki á að baki sögu um arðsaman rekstur og á greiðan aðgang að fjármagni má
álykta sem svo að forsendan um áframhaldandi rekstrarhæfi eigi við án þess að nákvæm greining sé gerð. Í
öðrum tilvikum geta stjórnendur þurft að taka tillit til ýmissa þátta, sem tengjast núverandi og væntanlegri
arðsemi, áætlana um endurgreiðslu skulda og annarra hugsanlegra endurfjármögnunarleiða áður en þeir fá
fullvissu fyrir því að forsendan um áframhaldandi rekstrarhæfi eigi við.

REIKNINGSSKIL Á REKSTRARGRUNNI

25.

Fyrirtæki skal gera reikningsskil sín á rekstrargrunni, að undanskildum upplýsingum um sjóðstreymi.

________________
1

Sjá einnig 27. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir : mat á efnisinnihaldi viðskipta sem leigusamning í lagalegum skiliningi.
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26.

Þegar reikningsskil eru gerð samkvæmt rekstrargrunni eru viðskipti og atburðir færðir þegar þeir eiga sér stað
(en ekki þegar handbært fé eða ígildi þess er móttekið eða greitt) og þeir eru bókfærðir og birtir í
reikningsskilum þess tímabils sem þeir varða. Gjöld eru færð í rekstrarreikning á grundvelli beinna tengsla
milli kostnaðar, sem stofnað var til, og öflunar tiltekinna tekna (jöfnun). Beiting jöfnunarreglunnar heimilar
þó ekki að liður sé færður í efnahagsreikning sem ekki uppfyllir skilgreininguna um eignir eða skuldir.

SAMKVÆMNI Í FRAMSETNINGU

27.

Framsetningu og flokkun liða í reikningsskilum skal haldið óbreyttri frá einu tímabili til annars nema:

a) verulegar breytingar verði á eðli rekstrar fyrirtækisins eða endurskoðun á framsetningu reikningsskilanna sýni að breytingin muni leiða til framsetningar á atburðum eða viðskiptum sem á betur við
eða

b) alþjóðlegur reikningsskilastaðall eða túlkun fastanefndarinnar um túlkanir krefjist breytingar á
framsetningu1.

28.

Stórfelld yfirtaka eða ráðstöfun eða endurskoðun á framsetningu reikningsskilanna getur gefið til kynna að
setja skuli reikningsskilin fram með öðrum hætti. Fyrirtæki skal einungis breyta formi reikningsskila sinna ef
líklegt er að haldið verði áfram að nota endurskoðuðu framsetninguna eða ef ávinningurinn af breyttri
framsetningu er augljós. Þegar slíkar breytingar eru gerðar á framsetningu þarf fyrirtæki einnig að
endurflokka samanburðarupplýsingar í samræmi við ákvæði 38. liðar. Breyting á framsetningu í því skyni að
uppfylla innlendar kröfur er heimil svo fremi sem endurskoðaða framsetningin er í samræmi við kröfur þessa
staðals.

MIKILVÆGI OG UPPSÖFNUN

29.

Sérhver mikilvægur liður skal settur fram sérgreindur í reikningsskilum. Óverulegar fjárhæðir skulu
lagðar saman við aðrar fjárhæðir sem eru sambærilegar að eðli eða með sambærilegan tilgang og þarf
ekki að sérgreina.

30.

Reikningsskil eru niðurstaða úrvinnslu á fjölmörgum viðskiptum sem eru þannig uppbyggð að þau eru lögð
saman og flokkuð í samræmi við eðli eða tilgang. Lokastig úrvinnslunnar við samlagninguna og flokkunina er
framsetning gagna sem eru dregin saman og flokkuð og mynda lið í sérlínu í aðalyfirliti reikningsskilanna eða
í skýringum. Ef liður í sérlínu er ekki mikilvægur einn og sér er hann sameinaður öðrum liðum annaðhvort í
reikningsskilunum eða í skýringunum. Liður, sem ekki er nægilega mikilvægur til þess að þörf sé á
sérgreiningu í reikningsskilunum, getur samt sem áður verið nægilega mikilvægur til að hann skuli setja fram
sérstaklega í skýringunum.

31.

Í þessu samhengi eru upplýsingar mikilvægar ef það getur haft áhrif á hagræna ákvarðanatöku notenda á
grundvelli reikningsskilanna sé ekki greint frá þeim. Mikilvægi er háð stærð og eðli liðarins metið út frá þeim
aðstæðum sem tengjast því að honum er sleppt. Þegar tekin er ákvörðun um það hvort liður eða samtala liða
er mikilvæg eru eðli og stærð liðarins metin saman. Hvort eðli liðarins eða stærð hans ræður úrslitum er háð
aðstæðum. Til dæmis eru einstakar eignir sem eru sama eðlis eða hafa sama tilgang lagðar saman jafnvel þótt
einstakar fjárhæðir séu háar. Þó eru stórir liðir, sem eru mismunandi í eðli sínu eða hafa mismunandi tilgang,
settir fram sér.

32.

Mikilvægi felur í sér að ekki þarf að uppfylla kröfur í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum um sérstakar
upplýsingar ef upplýsingarnar, sem koma munu fram, eru ekki mikilvægar.

________________
1

Sjá einnig 18. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir samkvæmni — leyfilegar fráviksaðferðir.
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JÖFNUN
33.

Ekki skal jafna eignum á móti skuldum nema í þeim tilvikum að gerð sé krafa um jöfnun eða hún
heimiluð samkvæmt öðrum alþjóðlegum reikningsskilastaðli.

34.

Jafna skal tekjuliðum á móti gjaldaliðum þá og því aðeins að:

a) gerð sé krafa um það í alþjóðlegum reikningsskilastaðli eða það heimilað samkvæmt honum eða

b) ágóði, tap og tengdur kostnaður hafi orðið til vegna sömu eða sambærilegra viðskipta og atburða sem
eru ekki mikilvægir. Þessar fjárhæðir skal leggja saman í samræmi við 29. lið.
35.

Mikilvægt er að bæði eignir og skuldir og tekjur og gjöld séu sérgreind þegar þessir liðir eru mikilvægir.
Jöfnun, annaðhvort í rekstrarreikningi eða efnahagsreikningi, dregur úr getu notenda til þess að skilja
viðskiptin sem átt hafa sér stað og til þess að meta framtíðarsjóðstreymi fyrirtækisins nema í þeim tilvikum
þegar jöfnunin endurspeglar efni viðskiptanna eða atburðarins. Það að veita upplýsingar um eignir, að
frádreginni niðurfærslu, t.d. niðurfærslur vegna úreldingar birgða og niðurfærslur vegna hæfis um
innleysanleika krafna er ekki jöfnun.

36.

Í IAS-staðli 18, reglulegar tekjur, er hugtakið tekjur skilgreint og sett er fram krafa um að þær séu metnar á
gangvirði endurgjaldsins sem var eða verður móttekið og tekið sé tillit til fjárhæða allra viðskiptaafslátta og
magnafslátta sem fyrirtækið veitir. Fyrirtæki stundar, í reglulegri starfsemi sinni, önnur viðskipti sem ekki
skapa tekjur en eru tilfallandi til viðbótar við aðaltekjuöflunarstarfsemi fyrirtækisins. Niðurstöður slíkra
viðskipta eru settar fram, þegar sú framsetning endurspeglar efni viðskiptanna eða atburðarins, með því að
jafna allar tekjur á móti tengdum gjöldum sem verða til vegna sömu viðskipta. Til dæmis:

a) söluhagnaður og töp af ráðstöfun fastafjármuna, þ.m.t. fjárfestinga- og rekstrareignir, er tilgreint með því
að bókfært verð eignarinnar og tengdur sölukostnaður er dreginn frá söluandvirði,

b) útgjöldum, sem eru endurgreidd á grundvelli samningsbundins fyrirkomulags sem gert er við þriðja aðila
(t.d. framleigusamningur), er jafnað á móti tengdu endurgreiðslunni og

c) óreglulegir liðir geta verið settir fram eftir að tengdir skattar og hlutdeild minnihluta hafa verið dregin frá
en vergu fjárhæðirnar sýndar í skýringunum.
37.

Til viðbótar er ágóði og töp, sem verður til vegna fjölda sambærilegra viðskipta, sýnd á hreinum grunni, t.d.
ágóði og töp af gengismun erlendra gjaldmiðla eða ágóði og töp af veltufjármálagerningum. Slíkur ágóði og
töp eru þó tilgreind sérstaklega ef stærð, eðli eða atvik eru með þeim hætti að slíkt kalli á sérgreindar
upplýsingar samkvæmt IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar
á reikningsskilaaðferðum.

SAMANBURÐARUPPLÝSINGAR
38.

Í reikningsskilunum skal greina frá samanburðarupplýsingum um allar tölulegar upplýsingar í tengslum
við fyrra tímabil nema annað sé heimilað eða gerð krafa um það í alþjóðlegum reikningsskilastaðli.
Samanburðarupplýsingar skulu tilgreindar í greinargerð og lýsingum þegar þær skipta máli fyrir skilning
á reikningsskilum yfirstandandi tímabils.

39.

Í sumum tilvikum skipta upplýsingar í greinargerð með reikningsskilum fyrra tímabils (tímabila) áfram máli
fyrir yfirstandandi tímabil. Til dæmis er greint frá upplýsingum á yfirstandandi tímabili um lagalegan
ágreining sem óvíst var um lausn á við dagsetningu síðasta efnahagsreiknings og niðurstaða hefur ekki enn
fengist. Notendur hafa hag af upplýsingum um að óvissa hafi verið til staðar við dagsetningu síðasta
efnahagsreiknings og hvaða ráðstafanir hafi verið gerðar á tímabilinu til þess að eyða óvissunni.
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40.

Þegar framsetningu eða flokkun liða í reikningsskilum er breytt skal endurflokka samanburðarfjárhæðir,
nema slíkt sé ógerlegt, til þess að tryggja samanburðarhæfi við yfirstandandi tímabil og greina skal frá
eðli, fjárhæð og ástæðu þess að flokkun var breytt. Þegar ógerlegt er að endurflokka samanburðarfjárhæðir skal fyrirtæki greina frá ástæðu þess að endurflokkun var ekki framkvæmd og eðli þeirra breytinga sem hefði þurft að gera ef fjárhæðir hefðu verið endurflokkaðar.

41.

Ógerlegt kann að vera vegna aðstæðna að endurflokka samanburðarupplýsingar til þess að þær séu
samanburðarhæfar við yfirstandandi tímabil. Til dæmis getur verið að gögnum hafi ekki verið safnað á fyrra
tímabili (tímabilum) með þeim hætti að hægt sé að endurflokka þau og óframkvæmanlegt kann að vera að
endurvinna upplýsingarnar. Við slíkar aðstæður er greint frá eðli þeirra leiðréttinga sem hefðu verið gerðar á
samanburðarfjárhæðum. Í IAS-staðli 8 er fjallað um leiðréttingar sem krafist er að séu gerðar á
samanburðarupplýsingum í kjölfar breytinga á reikningsskilaaðferð sem beitt er afturvirkt.

UPPBYGGING OG INNIHALD

Inngangur
42.

Í þessum staðli er gerð krafa um að greint sé frá tilteknum atriðum í aðalyfirlitum reikningsskilanna, að aðrar
sérlínur séu tilgreindar, annaðhvort í yfirlitum reikningsskilanna eða í skýringum með þeim, og að sett séu
fram, sem viðbætir við staðalinn, þau snið sem ráðlagt er að fyrirtæki noti eftir því sem við á við aðstæður
þeirra. Í IAS-staðli 7 er sett fram form fyrir framsetningu á sjóðstreymisyfirliti.

43.

Í þessum staðli er hugtakið upplýsingar notað í víðum skilningi þannig að það nái yfir liði sem eru tilgreindir í
einstökum aðalyfirlitum og einnig í skýringum við reikningsskilin. Upplýsingar, sem gerð er krafa um að séu
veittar samkvæmt öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, skal veita í samræmi við þær kröfur sem settar
eru fram í þeim. Ef annað er ekki tekið sérstaklega fram í þessum eða öðrum staðli skal tilgreina slíkar
upplýsingar annaðhvort í viðeigandi aðalyfirliti eða í skýringunum.

Auðkenning reikningsskila
44.

Reikningsskil skulu greinilega auðkennd og aðgreind frá öðrum upplýsingum sem koma fram í sama skjali
sem birt er.

45.

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gilda einungis um reikningsskilin en ekki aðrar upplýsingar sem eru birtar í
ársskýrslu eða öðru skjali. Af þessum sökum er mikilvægt að notendur geti greint upplýsingar, sem eru settar
fram með því að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, frá öðrum upplýsingum sem geta verið gagnlegar
notendum en falla ekki undir staðlana.

46.

Sérhver hluti reikningsskilanna skal auðkenndur greinilega. Auk þess skulu eftirfarandi upplýsingar
sýndar með áberandi hætti og endurteknar þegar nauðsynlegt er til þess að réttur skilningur fáist á
þeim upplýsingum sem birtar eru:

a) heiti eða annað auðkenni þess fyrirtækis sem reikningsskilin taka til,

b) hvort reikningsskilin nái einungis til fyrirtækisins sjálfs eða hvort þau nái til fyrirtækjasamstæðu,

c) dagsetning efnahagsreiknings eða tímabilið, sem reikningsskilin taka til, eftir því hvort við á um þann
hluta reikningsskilanna,

d) reikningsskilagjaldmiðill og

e) hvaða nákvæmnisstig er notað við framsetningu fjárhæða í reikningsskilunum.
47.

Kröfum í 46. lið er yfirleitt fullnægt með því að hafa blaðsíðuhausa og skammstafaðar dálkafyrirsagnir á
hverri síðu reikningsskilanna. Meta þarf hvernig best er að haga framsetningu slíkra upplýsinga. Til dæmis
getur verið að ekki sé notuð blaðsíðuskipting þegar reikningsskil eru lesin á rafrænu formi og eru þá
framangreindir liðir tilgreindir nægilega oft til að tryggt sé að réttur skilningur fáist á þeim upplýsingum sem
veittar eru.
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48.

Reikningsskil eru oft gerð skiljanlegri með því að setja fram upplýsingar í þúsundum eða milljónum eininga
reikningsskilagjaldmiðilsins. Þetta er ásættanlegt svo lengi sem greint er frá því hvaða nákvæmnisstig er notað
við framsetninguna og upplýsingar, sem máli skipta, glatast ekki.

Reikningsskilatímabil
49.

Reikningsskil skulu birt a.m.k. árlega. Í þeim undantekningartilvikum að dagsetningu efnahagsreiknings
fyrirtækis er breytt og ársreikningur er birtur fyrir lengra eða skemmra tímabil en eitt ár skal fyrirtæki
greina frá eftirfarandi, til viðbótar við það tímabil, sem reikningsskilin taka til:

a) ástæðu þess að lagt er til grundvallar annað tímabil en eitt ár og

b) þeirri staðreynd að samanburðarfjárhæðir í rekstrarreikningi, breytingar á eigin fé, sjóðstreymi og
tengdar skýringar eru ekki samanburðarhæfar.
50.

Í undantekningartilvikum getur verið gerð krafa um að fyrirtæki breyti dagsetningu efnahagsreiknings eða það
ákveður að gera það, t.d. við yfirtöku fyrirtækis á öðru fyrirtæki þar sem dagsetning efnahagsreiknings er
önnur. Í þeim tilvikum er mikilvægt að notendum sé ljóst að fjárhæðir, sem sýndar eru á yfirstandandi
tímabili, og samanburðarfjárhæðir eru ekki sambærilegar og að greint sé frá ástæðunni fyrir því að
dagsetningu efnahagsreiknings er breytt.

51.

Yfirleitt eru reikningsskil ávallt gerð fyrir tímabil sem spannar eitt ár. Sum fyrirtæki kjósa þó t.d. fremur að
gera reikningsskil fyrir 52 vikna tímabil af hagkvæmnisástæðum. Þessi staðall kemur ekki í veg fyrir að það
sé gert þar sem ólíklegt er að slík reikningsskil séu í mikilvægum atriðum frábrugðin þeim sem eru sett fram
fyrir eitt ár.

Tímanlegar upplýsingar
52.

Notagildi reikningsskilanna skerðist ef þau eru ekki tiltæk notendum innan hæfilegs tíma eftir dagsetningu
efnahagsreiknings. Fyrirtæki skal vera í aðstöðu til að geta gefið út reikningsskil sín innan sex mánaða frá
dagsetningu efnahagsreiknings. Þættir, sem eru alltaf til staðar, s.s. margbreytileiki í starfsemi fyrirtækis, eru
ekki næg ástæða þess að birta ekki reikningsskil tímanlega. Í mörgum lögsagnarumdæmum eru nánari
tímafrestir settir í lögum og markaðsreglum.

Efnahagsreikningur

Greining í skammtímaliði og langtímaliði
53.

Sérhvert fyrirtæki skal ákvarða með tilliti til eðlis rekstrar síns hvort tilgreina skuli veltufjármuni og
fastafjármuni og skammtímaskuldir og langtímaskuldir sérstaklega í efnahagsreikningi eða ekki. Ákvæði
57. til 65. liðar í þessum staðli gilda að því er varðar þessa aðgreiningu. Þegar fyrirtæki kýs að greina ekki
á milli þessara flokka skal tilgreina eignir og skuldir í stórum dráttum eftir því hversu auðvelt er að breyta
þeim í reiðufé.

54.

Óháð því hvaða aðferð er beitt við framsetningu skal fyrirtæki tilgreina fyrir hvern eigna- og skuldalið,
sem saman fela í sér þær fjárhæðir sem vænst er að verði endurheimtar eða gerðar upp innan 12 mánaða
eða 12 mánuði eftir dagsetningu efnahagsreiknings, þeirri fjárhæð sem vænst er að verði endurheimt eða
gerð upp eftir meira en 12 mánuði.

55.

Þegar fyrirtæki selur vörur eða veitir þjónustu innan skýrt afmarkaðrar starfsemishringrásar veitir sérstök
flokkun á veltufjármunum og fastafjármunum og skammtíma- og langtímaskuldum í efnahagsreikningi
gagnlegar upplýsingar með þeim hætti að aðgreindar eru hreinar eignir, sem eru á stöðugri hreyfingu, sem
hreint veltufé frá þeim eignum sem eru notaðar í langtímarekstri fyrirtækisins. Þetta dregur jafnframt fram
eignir sem vænst er að verði innleystar innan yfirstandandi starfsemishringrásar og skuldir sem gera skal upp
á sama tímabili.
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56.

Upplýsingar um gjalddaga eigna og skulda eru gagnlegar við að meta greiðsluhæfi og gjaldþol fyrirtækis. Í
IAS-staðli 32, fjármálagerningar, upplýsingagjöf og framsetning, er gerð krafa um að greint sé frá gjalddögum
fjáreigna og fjárskulda. Til fjáreigna teljast viðskiptakröfur og aðrar kröfur og til fjárskulda teljast viðskiptaskuldir og aðrar skuldir. Upplýsingar um dagsetningu endurheimtu og uppgjörs á ópeningalegum eignum og
skuldum, s.s. birgðum og áætluðum skuldbindingum, eru líka gagnlegar hvort sem eignir og skuldir eru
flokkaðar í skammtíma- og langtímaliði eða ekki. Til dæmis greinir fyrirtæki frá því hversu stór hluti
fjárhæðar birgða það gerir ráð fyrir að muni verða endurheimtur eftir meira en eitt ár frá dagsetningu
efnahagsreiknings.

Veltufjármunir
57.

Eign skal flokka sem veltufjármuni þegar:

a) þess er vænst að hún verði innleyst eða hún er höfð til sölu eða notkunar í reglulegri
starfsemishringrás fyrirtækisins eða

b) eignarhald hennar er í viðskiptalegum tilgangi eða til skamms tíma og hún mun væntanlega verða
innleyst innan tólf mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings eða

c) hún er eign í handbæru fé eða ígildis þess sem ekki eru takmarkanir á varðandi notkun.
Allar aðrar eignir skal flokka sem fastafjármuni.
58.

Í þessum staðli nær hugtakið „fastafjármunir“ til efnislegra og óefnislegra eigna, eigna í rekstri og fjáreigna
sem eru í eðli sínu til langs tíma. Samkvæmt honum er ekki bannað að þessu sé lýst með öðrum hætti svo
framarlega sem merkingin er skýr.

59.

Starfsemishringrás fyrirtækis er sá tími sem líður frá því að efnið, sem notað er í vinnsluna, er keypt þar til
afurðinni hefur verið komið í handbært fé eða annan gerning sem auðvelt er að breyta í handbært fé. Til
veltufjármuna teljast birgðir og viðskiptakröfur sem eru seldar, notaðar og innleystar sem hluti af venjulegri
starfsemishringrás jafnvel þótt ekki sé búist við því að þær verði innleystar innan tólf mánaða frá dagsetningu
efnahagsreiknings. Markaðshæf verðbréf eru flokkuð sem veltufjármunir ef þess er vænst að þau verði
innleyst innan 12 mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings en annars eru þau flokkuð sem fastafjármunir.

Skammtímaskuldir
60.

Skuld skal flokka sem skammtímaskuld ef:

a) þess er vænst að hún verði gerð upp í venjulegri starfsemishringrás fyrirtækisins eða

b) gjalddagi hennar er innan tólf mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings.
Allar aðrar skuldir skal flokka sem langtímaskuldir.
61.

Skammtímaskuldir má flokka með sambærilegum hætti og veltufjármuni. Sumar skammtímaskuldir, eins og
viðskiptaskuldir, áfallin gjöld vegna starfsmanna og annar rekstrarkostnaður, eru hluti af því veltufé sem er
notað í venjulegri starfsemishringrás fyrirtækis. Slíkir rekstrarliðir eru flokkaðir sem skammtímaskuldir
jafnvel þótt þeir verði ekki gerðir upp fyrr en tólf mánuðum frá dagsetningu efnahagsreiknings eða síðar.

62.

Aðrar skammtímaskuldir eru ekki gerðar upp á tímabili yfirstandandi starfsemishringrásar en falla í gjalddaga
innan 12 mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings. Dæmi um þetta er sá hluti vaxtaberandi skulda sem eru
skuldir til skamms tíma, yfirdráttarlán í banka, úthlutaður, ógreiddur arður, tekjuskattar og aðrar órekstrartengdar skuldir. Vaxtaberandi skuldir, sem fjármagna veltufé til langs tíma og munu ekki falla í gjalddaga
innan tólf mánaða, eru langtímaskuldir.
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63.

Fyrirtæki skal halda áfram að flokka vaxtaberandi langtímaskuldir sínar sem langtímaskuldir jafnvel þótt
þær eigi að gera upp á næstu 12 mánuðum frá dagsetningu efnahagsreiknings ef:
a) í upphaflegum skilmálum var gert ráð fyrir lengra tímabili en 12 mánuðum,
b) fyrirtækið fyrirhugar að endurfjármagna skuldbindinguna til langs tíma, og
c) að sú fyrirætlun er studd með samningi um endurfjármögnun eða breytingum á endurgreiðslum, sem
gerður er áður en reikningsskilin eru heimiluð til birtingar.

Í skýringum með efnahagsreikningi skal greina frá fjárhæð allra skulda, sem falla utan skammtímaskulda í
samræmi við þennan lið, ásamt upplýsingum sem styðja þessa framsetningu.
64.

Þess er vænst að sumar skuldbindingar, sem falla í gjalddaga í næstu starfsemishringrás verði endurfjármagnaðar eða gjalddaga þeirra „frestað“ ef fyrirtækið óskar þess og af þeim sökum er þess ekki vænst að þær noti
núverandi veltufé fyrirtækisins. Þessar skuldbindingar teljast vera hluti af langtímafjármögnun fyrirtækisins
og skal flokka sem langtímalið. Við þær aðstæður að endurfjármögnunin er ekki að ósk viðkomandi fyrirtækis
(eins og raunin væri ef ekkert samkomulag væri um endurfjármögnun) er þó ekki hægt að líta þannig á að
endurfjármögnunin gerist sjálfkrafa og skuldbindingin er flokkuð sem skammtímaskuld nema gerð samnings
um endurfjármögnun sé lokið áður en birting reikningsskilanna er samþykkt þar sem sýnt er fram á að
skuldin, sem var til staðar við dagsetningu efnahagsreiknings, hafi verið langtímaskuld.

65.

Sumir lánasamningar fela í sér skuldbindingar af hendi lántaka (fyrirvara) sem leiða til þess að unnt er að
krefjast þess að skuldin verði greidd þegar þess er krafist ef tiltekin skilyrði varðandi fjárhagsstöðu
lántakandans eru brotin. Við þessar aðstæður er skuldin einungis flokkuð sem langtímaskuld ef:
a) lánveitandinn hefur samþykkt, áður en birting reikningsskilanna hefur verið heimiluð, að krefjast ekki
greiðslu vegna vanefndanna og
b) ekki er líklegt að frekari vanefndir muni verða á næstu 12 mánuðum frá dagsetningu efnahagsreiknings.

Upplýsingar sem skulu settar fram í efnahagsreikningi
66.

Efnahagsreikningur skal að lágmarki innihalda liði þar sem eftirfarandi fjárhæðir eru tilgreindar:
a) varanlegir rekstrarfjármunir,
b) óefnislegar eignir,
c) fjáreignir (að undanskildum fjárhæðum sem eru tilgreindar í d-, f- og g-lið),
d) fjárfestingar, sem gerð er grein fyrir með því að nota hlutdeildaraðferðina,
e) birgðir,
f) viðskiptakröfur og aðrar kröfur,
g) handbært fé og ígildi þess,
h) viðskiptaskuldir og aðrar skuldir,
i)

skattaskuldir og skattinneignir í samræmi við kröfur IAS-staðals 12, tekjuskattar,

j)

áætlaðar skuldbindingar,

k) vaxtaberandi langtímaskuldir,
l)

hlutdeild minnihluta og

m) útgefið fjármagn og annað eigið fé.
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67.

Fleiri liði, fyrirsagnir og millisamtölur skal tilgreina í efnahagsreikningnum þegar gerð er krafa um það í
alþjóðlegum reikningsskilastaðli eða ef nauðsynlegt er að tilgreina slíkt til þess að gefa glögga mynd af
fjárhagsstöðu fyrirtækisins.

68.

Í þessum staðli er ekki mælt fyrir um í hvaða röð eða með hvaða sniði liðir skulu tilgreindir Í 66. lið er
einungis skrá yfir liði sem eru svo ólíkir að eðli eða hlutverki að rétt er að þeir séu settir fram sérgreindir í
efnahagsreikningi. Dæmi um framsetningarsnið er að finna í viðbæti við þennan staðal. Leiðréttingar á
framangreindum liðum eru m.a. eftirfarandi:

a) bætt er við liðum þegar gerð er krafa um sérgreinda framsetningu í efnahagsreikningi í öðrum
alþjóðlegum reikningsskilastaðli eða ef stærð, eðli eða hlutverk liðar er með þeim hætti að sérgreind
framsetning stuðli að því að glögg mynd fáist af fjárhagsstöðu fyrirtækis og

b) breytingar geta verið gerðar á þeim lýsingum, sem notaðar eru, og röð liða í samræmi við eðli fyrirtækisins og viðskipta þess til þess að veita upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að öðlast alhliða
skilning á fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Til dæmis breytir banki framangreindri lýsingu til þess að beita
sértækari kröfum sem settar eru fram í 18. til 25. lið í IAS-staðli 30, upplýsingagjöf í reikningsskilum
banka og sambærilegra fjármálastofnana.

69.

Liðirnir, sem tilgreindir eru í 66. lið, eru almenns eðlis og þurfa ekki að takmarkast við liði sem falla innan
gildissviðs annarra staðla. Til dæmis tekur liðurinn óefnislegar eignir til viðskiptavildar og eigna sem verða til
vegna þróunarkostnaðar.

70.

Mat á því hvort viðbótarliðir eru sérgreindir í framsetningu byggist á mati á eftirfarandi:

a) eðli og seljanleika eigna og mikilvægi þeirra sem leiðir í flestum tilvikum til þess að viðskiptavild og
eignir, sem verða til vegna þróunarkostnaðar, peningalegar og ópeningalegar eignir og veltufjármunir og
fastafjármunir, eru sérgreind,

b) tilgangi þeirra innan fyrirtækisins, sem leiðir t.d. til þess að rekstrartengdar eignir og fjáreignir, birgðir,
viðskiptakröfur og handbært fé og ígildi þess eru sérgreind, og

c) fjárhæðum, eðli og tímasetningu skulda sem leiðir t.d. til sérgreindrar framsetningar á vaxtaberandi og
óvaxtaberandi skuldum og skuldbindingum sem eru flokkaðar eftir því sem við á í skammtíma- eða
langtímaskuldir.

71.

Eignir og skuldir, sem eru mismunandi að eðli og hlutverki, eru stundum metnar á mismunandi matsgrunnum.
Sumir flokkar varanlegra rekstrarfjármuna geta t.d. verið bókfærðir á kostnaðarverði eða endurmetnu verði í
samræmi við IAS-staðal 16. Notkun mismunandi matsgrunna fyrir mismunandi flokka eigna gefur til kynna
að eðli þeirra eða hlutverk sé ólíkt og þeir skuli því tilgreindir í sérlínum.

Upplýsingar sem skulu settar fram annaðhvort í efnahagsreikningi eða í skýringunum

72.

Fyrirtæki skal tilgreina, annaðhvort í efnahagsreikningi eða í skýringum við hann, frekari flokkun á liðum
sem eru birtir og flokkaðir með tilliti til starfsemi viðkomandi fyrirtækis. Alla liði skal flokka frekar, þegar
við á, eftir eðli þeirra og sérgreina fjárhæðir viðskiptaskulda eða krafna á móðurfélag, dótturfélög sama
móðurfélags og hlutdeildarfélög og aðra tengda aðila.
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73.

Hversu ítarleg flokkunin í undirflokka er, annaðhvort í efnahagsreikningnum eða í skýringunum, er háð
kröfum í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum og stærð, eðli og hlutverki þeirra fjárhæða sem um er að ræða.
Þeir þættir, sem settir eru fram í 70. lið, eru einnig notaðir til að ákveða á hverju frekari flokkun byggist.
Upplýsingarnar eru mismunandi fyrir sérhvern lið, t.d.:
a) eru efnislegar eignir flokkaðar í flokka eins og lýst er í IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir,
b) eru kröfur greindar eftir því hvort um er að ræða fjárhæðir sem viðskiptamenn skulda, aðrir aðilar innan
samstæðunnar, kröfur á tengda aðila, fyrirframgreiðslur eða aðrar fjárhæðir,
c) eru birgðir flokkaðar í undirflokka í samræmi við IAS-staðal 2, birgðir, í flokka s.s. vörur til endursölu,
rekstrarvörur, hráefni, verk í vinnslu og fullunnar vörur,
d) eru skuldbindingar sýndar með því að sérgreina kostnað vegna starfskjara og alla aðra liði, sem eru
flokkaðir eftir því sem við á með tilliti til starfsemi fyrirtækisins og
e) er hlutafé og varasjóðir greind með því að tilgreina sérstaklega mismunandi flokka innborgaðs hlutafjár,
yfirverð á hlutafé og varasjóði.

74.

Fyrirtæki skal greina frá eftirfarandi annaðhvort í efnahagsreikningi eða í skýringunum:
a) fyrir sérhvern flokk hlutafjár
i)

fjölda hluta, sem heimilt er að gefa út,

ii) fjölda útgefinna hluta, sem greiddir hafa verið að fullu, og útgefinna hluta, sem ekki hafa verið
greiddir að fullu,
iii) nafnverð einstakra hluta eða það að hlutirnir hafa ekkert nafnverð,
iv) afstemmingu fjölda virkra hluta í upphafi og lok árs,
v) réttindum, forgangsrétti og hömlum, sem sett eru á þann flokk, þ.m.t. hömlur á arðgreiðslur og
endurgreiðslur á hlutafé,
vi) eigin hlutum eða hlutum í eigu dótturfélaga eða hlutdeildarfélaga fyrirtækisins og
vii) hlutum sem haldið er eftir til útgáfu vegna vilnana eða sölusamninga, þ.m.t. skilmálar og
fjárhæðir,
b) lýsingu á eðli og tilgangi sérhvers varasjóðs innan eigin fjár,
c) fjárhæð arðgreiðslna, sem hefur verið lögð til eða úthlutað eftir dagsetningu efnahagsreiknings en
áður en birting reikningsskilanna var heimiluð, og
d) fjárhæð uppsafnaðs arðs forgangshluta sem ekki hefur verið færð.

Fyrirtæki, sem ekki eru með hlutafé, eins og sameignarfélög, skulu birta upplýsingar sem eru jafngildar
þeim sem gerð er krafa um hér að framan, og sýna hreyfingar á tímabilinu í hverjum flokki eigin fjár og
réttindi, forgangsrétt og hömlur sem settar hafa verið á hvern flokk eigin fjár.
Rekstrarreikningur
Upplýsingar sem setja skal fram í rekstrarreikningi
75.

Í rekstrarreikningi skulu að lágmarki koma fram liðir, sem sýna eftirfarandi fjárhæðir:
a) tekjur,
b) afkomu af rekstrarstarfsemi,
c) fjármagnskostnað,
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d) hlutdeild í hagnaði og tapi hlutdeildarfélaga og fyrirtækja um samrekstur sem sett er fram með því að
nota hlutdeildaraðferð,
e) skattkostnaður,
f) hagnað eða tap af reglulegri starfsemi,
g) óreglulega liði,
h) hlutdeild minnihluta og
i)

hagnað eða tap tímabilsins.

Í rekstrarreikningi skal setja fram viðbótarliði, fyrirsagnir og millisamtölur þegar gerð er krafa um það
samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastaðli eða þegar þörf er á slíkri framsetningu til þess að gefa glögga
mynd af rekstrarárangri fyrirtækisins.
76.

Áhrif af margvíslegri starfsemi fyrirtækis, viðskiptum og atburðum eru mismunandi varðandi stöðugleika,
áhættu og fyrirsegjanleika og upplýsingar um árangursþætti koma að gagni við skilning á þeim árangri sem
náðst hefur og við að meta framtíðarárangur. Viðbótarliðum er bætt í rekstrarreikninginn og þær lýsingar sem
eru notaðar og uppröðun liða er leiðrétt þegar þörf krefur til þess að skýra einstaka þætti árangursins. Þættir,
sem taka þarf tillit til, eru m.a. mikilvægi og eðli og hlutverk mismunandi liða tekna og gjalda. Til dæmis
breytir banki lýsingunum í því skyni að beita sértækari kröfum ákvæða 9. til 17. liðar í IAS-staðli 30.
Tekjuliðir og gjaldaliðir eru einungis jafnaðir þegar skilyrði 34. liðar eru uppfyllt.

Upplýsingar sem setja skal fram annaðhvort í rekstrarreikningi eða í skýringunum
77.

Fyrirtæki skal setja fram, annaðhvort í rekstrarreikningi eða í skýringum við hann, greiningu á gjöldum
eftir flokkun sem annaðhvort er byggð á eðli þeirra eða hlutverki innan fyrirtækisins.

78.

Fyrirtæki eru hvött til þess að birta greininguna í 77. lið í rekstrarreikningnum.

79.

Gjaldaliðir eru sundurliðaðir frekar í þeim tilgangi að draga fram ýmsa liði í rekstrarárangrinum sem geta
verið mismunandi varðandi stöðugleika, möguleika á ágóða eða tapi og fyrirsegjanleika. Þessar upplýsingar er
hægt að veita með tvenns konar hætti.

80.

Fyrri greiningaraðferðin nefnist tegundaflokkun. Gjöld eru lögð saman í rekstrarreikningi í samræmi við eðli
þeirra (t.d. afskriftir, hráefniskaup, flutningskostnaður, launakostnaður, auglýsingakostnaður) og er ekki skipt
aftur niður eftir mismunandi hlutverki þeirra innan fyrirtækisins. Einfalt er að beita þessari aðferð í mörgum,
litlum fyrirtækjum vegna þess að ekki er þörf á því að skipta rekstrarkostnaði í flokka eftir hlutverki þeirra.
Eftirfarandi er dæmi um tegundaflokkun:
Tekjur

X

Aðrar rekstrartekjur

X

Birgðabreytingar á fullunnum vörum og verkum í vinnslu

X

Hráefni og hjálparefni sem notuð eru

X

Starfsmannakostnaður

X

Afskriftir (varanlegra rekstrarfjármuna) og afskriftir (óefnislegra
eigna)

X

Annar rekstrarkostnaður

X

Rekstrarkostnaður samtals
Rekstrarhagnaður

(X)
X
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81.

Breytingar á tímabilinu á fullunnum vörum og vörum í framleiðslu gefa til kynna leiðréttingu á framleiðslukostnaði í því skyni að endurspegla þá staðreynd að annaðhvort hafa birgðir aukist í kjölfar framleiðslu eða
minnkað vegna þess að sala hefur verið meiri en framleiðsla. Í sumum lögsagnarumdæmum er aukning á
tímabilinu á fullunninni vöru og vörum í framleiðslu sýnd strax á eftir tekjum í greiningunni hér að framan.
Engu að síður skal framsetningin ekki gefa í skyn að þessar fjárhæðir eigi að sýna tekjur.

82.

Síðari greiningaraðferðin er nefnd starfsemiskostnaðarflokkun eða „sölukostnaðaraðferðin“ og samkvæmt
henni er kostnaður flokkaður eftir hlutverki sínu sem hluti af kostnaðarverði seldrar vöru, dreifingu eða
stjórnunarkostnaði. Oft veitir þessi framsetning notendum hentugri upplýsingar heldur en eðlisflokkun
kostnaðar en skipting kostnaðar eftir starfsemi getur verið handahófskennd og að miklum hluta byggð á mati.
Eftirfarandi er dæmi um flokkun þar sem starfsemiskostnaðarflokkun er beitt:
Tekjur
Kostnaðarverð seldra vara

X
(X)

Vergur hagnaður

X

Aðrar rekstrartekjur

X

Dreifingarkostnaður

(X)

Stjórnunarkostnaður

(X)

Annar rekstrarkostnaður

(X)

Rekstrarhagnaður

X

83.

Fyrirtæki, sem flokka gjöld eftir starfsemi, skulu birta viðbótarupplýsingar um eðli gjalda, þ.m.t. afskriftir
eigna og starfsmannakostnaður.

84.

Val á því hvort sölukostnaðaraðferð eða eðlisflokkun er notuð er háð bæði sögulegum þáttum og þáttum sem
tengjast atvinnugreinum og eðli fyrirtækisins. Báðar aðferðirnar veita vísbendingar um þá kostnaðarliði sem
búast má við að breytist, beint eða óbeint, í hlutfalli við sölustig eða framleiðslustig hjá fyrirtækinu. Þar sem
báðar þessar aðferðir við framsetningu gagnast mismunandi tegundum fyrirtækja er í þessum staðli gerð krafa
um að valið sé milli flokkunaraðferða með tilliti til þess hvor þeirra gefur gleggri mynd af liðum í
rekstrarárangri fyrirtækisins. Viðbótarupplýsinga er þó krafist þegar flokkað er eftir sölukostnaðaraðferð
vegna þess að upplýsingar um eðli kostnaðar eru gagnlegar þegar spá á fyrir um framtíðarsjóðstreymi.

85.

Fyrirtæki skal greina frá, annaðhvort í rekstrarreikningnum eða í skýringum, fjárhæð arðgreiðslna á
hvern hlut, samþykktar arðgreiðslur eða tillögur um arðgreiðslur fyrir það tímabil sem reikningsskilin taka
til.

BREYTINGAR Á EIGIN FÉ
86.

Fyrirtæki skal birta, sem sérstakan hluta af reikningsskilum sínum, yfirlit sem sýnir:
a) hagnað eða tap tímabilsins,
b) einstaka tekju- og gjaldaliði, ágóða eða tap, eins og krafist er í öðrum stöðlum, sem færðir eru beint á
eigið fé, og samtölu þessara liða og

c) heildaráhrif breytinga á reikningsskilaaðferðum og leiðréttingar á grundvallarskekkjum samkvæmt
aðalreglu sem sett er fram í IAS-staðli 8.
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Til viðbótar skal fyrirtæki setja fram annaðhvort í þessu yfirliti eða í skýringunum:
d) fjármagnshreyfingar, sem tengjast eigendum, og greiðslur til eigenda,
e) stöðu uppsafnaðs hagnaðar eða taps í upphafi tímabils og við dagsetningu efnahagsreiknings og
hreyfingar tímabilsins og
f) afstemmingu á bókfærðum fjárhæðum sérhvers flokks hlutafjár, yfirverði á hlutafé og sérhverjum
varasjóði í upphafi og lok tímabils þar sem sérhver hreyfing er sérgreind.
87.

Breytingar á eigin fé fyrirtækis milli tveggja dagsetninga efnahagsreiknings sýnir hækkun eða lækkun á
hreinni eign eða fjármunum á tímabilinu samkvæmt þeim matsaðferðum sem beitt er og greint er frá í
reikningsskilunum. Að undanskildum breytingum, sem verða vegna viðskipta við hluthafa, s.s. hlutafjárframlög og arðgreiðslur, sýnir heildarbreyting á eigin fé heildarágóða og -töp sem verða vegna starfsemi
fyrirtækisins á tímabilinu.

88.

Í IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum, er þess krafist að við ákvörðun á hagnaði eða tapi tímabilsins skuli tekið tillit til allra tekna- og
gjaldaliða sem færðir eru á tilteknu tímabili nema gerð sé krafa um það í alþjóðlegum reikningsskilastaðli eða
annað heimilað. Í öðrum stöðlum er gerð krafa um að ágóði og tap, s.s. hækkun eða lækkun vegna endurmats
og tiltekinn gengismismunur erlendra gjaldmiðla, skuli færður beint sem breyting á eigin fé ásamt viðskiptum
með hlutafé og greiðslum til eigenda fyrirtækisins. Þar sem mikilvægt er að taka tillit til alls ágóða og allra
tapa þegar breytingar á fjárhagsstöðu fyrirtækis milli dagsetninga tveggja efnahagsreikninga eru metnar, er í
þessum staðli gerð krafa um að í reikningsskilum sé sérstakur hluti sem dregur fram heildarágóða og -töp
fyrirtækis, þ.m.t. þeir liðir sem færðir eru beint á eigið fé.

89.

Hægt er að uppfylla kröfuna, sem sett er fram í 86. lið, með ýmsum hætti. Sú aðferð, sem notuð er í mörgum
lögsagnarumdæmum, byggist á framsetningu í dálkum þar sem upphafs- og lokastaða hvers eiginfjárþáttar er
stemmd af, þ.m.t. a- til f-liður. Einnig er hægt að setja fram sérstakan hluta reikningsskilanna þar sem
einungis a- til c-liður er tilgreindur. Samkvæmt þessari aðferð er d- til f-liður sýndur í skýringum við
reikningsskilin. Báðar þessar aðferðir eru skýrðar í viðbætinum við þennan staðal. Samkvæmt 86. lið er gerð
krafa um það, hvor aðferðin sem notuð er, að millisamtölur liða í b-lið geri notendum kleift að komast að því
hver heildarágóði eða -töp eru sem verða vegna starfsemi fyrirtækisins á tímabilinu.

Sjóðstreymisyfirlit
90.

Í IAS-staðli 7 eru settar fram kröfur um framsetningu sjóðstreymisyfirlits og upplýsinga sem tengjast því. Þar
kemur fram að upplýsingar um sjóðstreymi séu gagnlegar fyrir notendur reikningsskila þar sem þær eru
grunnur fyrir mat á getu fyrirtækisins til þess að afla handbærs fjár og ígildis þess og á þörf fyrirtækisins til
þess að nota sjóðstreymið.

Skýringar við reikningsskilin
Uppbygging
91.

Í skýringum við reikningsskil fyrirtækis skal:
a) setja fram upplýsingar um á hvaða grunni reikningsskilin eru gerð og hvaða sérstöku reikningsskilaaðferðir hafa verið valdar og notaðar í tengslum við mikilvæg viðskipti og atburði,
b) greina frá þeim upplýsingum, sem gerð er krafa um samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og
ekki eru settar fram annars staðar í reikningsskilunum, og
c) veita viðbótarupplýsingar sem ekki eru settar fram í aðalyfirlitum reikningsskilanna en eru nauðsynlegar til að ná fram glöggri mynd1.

92.

Skýringar við reikningsskilin skal setja fram á kerfisbundinn hátt. Sérhver liður í efnahagsreikningi,
rekstrarreikningi og sjóðstreymisyfirliti skal vera með tilvísun í allar tengdar upplýsingar í skýringunum.

________________
1

Sjá einnig 29. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir : upplýsingagjöf — samningar um þjónustuívilnun.
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93.

Skýringar við reikningsskilin innihalda lýsingar eða nákvæmari greiningu á fjárhæðum sem sýndar eru í efnahagsreikningi, rekstrarreikningi, sjóðstreymisyfirliti og yfirliti um breytingar á eigin fé auk viðbótarupplýsinga, s.s. óvissar skuldir og skuldbindingar. Í þeim skulu birtar þær upplýsingar sem gerð er krafa um
eða hvatt er til að séu birtar samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og aðrar upplýsingar sem
nauðsynlegar eru til að ná fram glöggri mynd.

94.

Skýringar eru venjulega settar fram í eftirfarandi röð sem auðveldar notendum að skilja reikningsskilin og
bera þau saman við reikningsskil annarra fyrirtækja:
a) yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt (sjá 11. lið),
b) yfirlýsing um matsgrunn (matsgrunna) og reikningsskilaaðferðir sem beitt er,
c) upplýsingar til stuðnings þeim liðum, sem birtir eru í yfirlitum reikningsskilanna í þeirri röð, sem hver
sérlína og hvert aðalyfirlit er sett fram í, og
d) aðrar upplýsingar m.a. um:
i)

óvissa liði, skuldbindingar og aðrar fjárhagslegar upplýsingar og

ii) upplýsingar sem ekki eru af fjárhagslegum toga.
95.

Í sumum tilvikum getur verið nauðsynlegt eða æskilegt að breyta röð tiltekinna liða í skýringum. Til dæmis
má tengja upplýsingar um vaxtastig og leiðréttingar á gangvirði upplýsingum um gjalddaga fjármálagerninga
þrátt fyrir að fyrra atriðið varði upplýsingar um rekstrarreikning og það síðara varði efnahagsreikning. Engu
að síður er skipulagðri uppbyggingu skýringanna haldið eins og kostur er.

96.

Heimilt er að setja fram upplýsingar um grundvöll reikningsskilanna og tilteknar reikningsskilaaðferðir sem
beitt er í sérstökum aðgreindum hluta reikningsskilanna.

Framsetning reikningsskilaaðferða
97.

Sá hluti skýringa reikningsskilanna sem fjallar um þær reikningsskilaaðferðir sem beitt er, skal lýsa eftirfarandi:
a) þeim matsgrunni eða matsgrunnum, sem notaðir eru við gerð reikningsskilanna og
b) hverri einstakri reikningsskilaaðferð sem er nauðsynleg til þess að skilja reikningsskilin á réttan hátt.

98.

Til viðbótar við tilteknar reikningsskilaaðferðir, sem beitt er í reikningsskilunum, er mikilvægt að notendur
hafi vitneskju um þann matsgrunn eða matsgrunna sem notaðir eru (upphaflegt kostnaðarverð, endurkaupsverð, innlausnarverð, gangvirði eða núvirði) vegna þess að öll reikningsskilin eru gerð á grundvelli
þeirra. Þegar fleiri en einn matsgrunnur er notaður í reikningsskilum, t.d. þegar tilteknir fastafjármunir eru
endurmetnir, er nægilegt að veita upplýsingar um þann flokk eigna og skulda sem sérhver matsgrunnur er
notaður á.

99.

Þegar tekin er ákvörðun um hvort greina skuli frá tilteknum reikningsskilaaðferðum skulu stjórnendur íhuga
hvort slíkar upplýsingar muni koma notendum að gagni við að skilja hvernig einstök viðskipti og atburðir
endurspeglast í rekstrarárangri og fjárhagsstöðu sem greint er frá í reikningsskilunum. Þær reikningsskilaaðferðir, sem fyrirtæki skal íhuga hvort það greinir frá, eru eftirfarandi en einskorðast þó ekki við þær:
a) færsla tekna,
b) aðferðir við samstæðureikningsskil, þ.m.t. dótturfélög og hlutdeildarfélög,
c) sameining fyrirtækja,
d) samrekstrarfyrirtæki,
e) færsla og afskriftir efnislegra og óefnislegra eigna,
f) eignfærsla á lántökukostnaði og öðrum kostnaði,
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g) verksamningar,
h) fjárfestingareignir,
i)

fjármálagerningar og fjárfestingar,

j)

leigusamningar,

k) rannsóknar- og þróunarkostnaður,
l)

birgðir,

m) skattar, þ.m.t. frestaðir skattar,
n) áætlaðar skuldbindingar,
o) kostnaður vegna starfskjara,
p) umreikningur úr einum gjaldmiðli í annan og áhættuvörn,
q) skilgreining á rekstrarstarfsþáttum eða landssvæðisstarfsþáttum og sá grunnur sem notaður er til að skipta
kostnaði milli starfsþátta,
r) skilgreining á handbæru fé og ígildi þess,
s) verðbólgureikningsskil og
t)

opinberir styrkir.

Í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er gerð sérstök krafa um að greint sé frá reikningsskilaaðferðum á
mörgum þessara sviða.
100. Sérhvert fyrirtæki íhugar eðli rekstrar síns og þær reikningsskilaaðferðir sem notendur geta vænst að greint sé
frá fyrir þá tegund fyrirtækis. Þess er til dæmis vænst að öll fyrirtæki í einkageiranum greini frá þeirri
reikningsskilaaðferð sem beitt er á tekjuskatta, þ.m.t. frestaðir skattar og skattinneignir. Þegar fyrirtæki
stundar verulega starfsemi erlendis eða á í viðskiptum í erlendum gjaldmiðlum er þess vænst að sú reikningsskilaaðferð, sem beitt er við færslu gengishagnaðar og tapa og áhættuvörn gegn slíkum gengishagnaði eða
-töpum, sé tilgreind. Í samstæðureikningsskilum skal greina frá þeirri aðferð sem beitt er við að ákvarða
viðskiptavild og hlutdeild minnihluta.
101. Reikningsskilaaðferð getur verið mikilvæg jafnvel þótt fjárhæðir, sem sýndar eru á yfirstandandi og fyrri
tímabilum, séu ekki mikilvægar. Einnig er rétt að greina frá reikningsskilaaðferð fyrir sérhverja aðferð sem
ekki er fjallað um í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum en er valin og henni beitt í samræmi við ákvæði
20. liðar.
Aðrar upplýsingar
102. Fyrirtæki skal greina frá eftirfarandi ef ekki er greint frá því í öðrum upplýsingum sem birtar eru í
reikningsskilunum:
a) lögheimili og lagalegu formi fyrirtækisins, landinu, þar sem fyrirtækið er stofnað, og heimilisfangi
skráðu skrifstofunnar (eða höfuðstöðva fyrirtækisins ef þær eru aðrar en skráð heimilisfang),
b) lýsingu á eðli starfsemi fyrirtækisins og meginstarfsemi þess,
c) heiti móðurfélagsins og endanlegs móðurfélags samstæðunnar og
d) annaðhvort fjölda starfsmanna í lok tímabils eða meðaltalsfjölda þeirra á tímabilinu.
GILDISTÖKUDAGUR
103. Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1998
eða síðar. Hvatt er til þess að staðallinn sé tekinn upp fyrr.
104. Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 1, upplýsingar um reikningsskilaaðferðir, IASstaðals 5, upplýsingar í reikningsskilum, og IAS-staðals 13, framsetning veltufjármuna og skammtímaskulda,
sem stjórnin samþykkti í endursniðinni útgáfu 1994.
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ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 2

(ENDURSKOÐAÐUR 1993)
Birgðir
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 2, mat og framsetning birgða, gerð á
grundvelli kostnaðarverðsreglunnar, sem nefndin samþykkti í október 1975. Þessi endurskoðaði staðall gildir um
reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1995 eða síðar.
Í maí 1999 voru gerðar breytingar á 28. lið með IAS-staðli 10 (endurskoðaður 1999), atburðir eftir
reikningsskiladag. Breyttur texti gildir um árleg reikningsskil sem ná til tímabila sem hefjast 1. janúar 2000 eða
síðar.
Í desember 2000 var 1. lið IAS-staðals 41, landbúnaður, breytt og lið 16A bætt við. Breyttur texti gildir um árleg
reikningsskil ársreikninga sem ná til tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 eða síðar.
Ein túlkun fastanefndarinnar um túlkanir tengist IAS-staðli 2:
– 1. túlkun fastanefndarinnar: Samkvæmni — mismunandi kostnaðarverðsreglur fyrir birgðir.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Alþjóðlegu
reikningsskilastöðlunum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sbr. 12. lið í formálanum).
MARKMIÐ
Markmið þessa staðals er að mæla fyrir um meðferð birgða í reikningshaldi sem fært er á grundvelli
kostnaðarverðsreglna. Meginatriði í færslu birgða í reikningsskilum er fjárhæð kostnaðarverðs sem á að eignfæra og
geyma þar til viðkomandi tekjur eru færðar. Í staðlinum er að finna hagnýtar leiðbeiningar um ákvörðun
kostnaðarverðs og færslu þess til gjalda síðar, þ.m.t. hugsanlegar niðurfærslur til hreins söluvirðis. Í staðlinum er
einnig að finna leiðbeiningar um kostnaðarverðsreglur sem notaðar eru við færslu kostnaðarverðs birgða.
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita við færslu birgða í reikningsskilum, sem byggð eru á kostnaðarverðsreglunni,
annarra en:
a) verka í vinnslu sem unnin eru á grundvelli verksamninga, þ.m.t. þjónustusamningar sem eru í beinum
tengslum við þá, (sjá IAS-staðal 11, verksamningar),
b) fjármálagerninga og
c) birgða ræktenda búfjár, afurða sem framleiddar eru í landbúnaði, skógrækt og námuvinnslu, að því
marki sem þær eru metnar á hreinu söluvirði í samræmi við viðteknar venjur í tilteknum atvinnugreinum,
d) lífrænna eigna í tengslum við landbúnaðarstarfsemi (sjá IAS-staðal 41, landbúnaður).

2.

Staðallinn kemur í stað IAS-staðals 2, mat og framsetning birgða byggt á kostnaðarverðsreglunni, sem
samþykktur var 1975.

3.

Birgðirnar, sem vísað var til í c-lið 1. liðar, eru metnar á hreinu söluvirði á tilteknum framleiðslustigum. Þetta
á t.d. við þegar uppskeru nytjaplantna er lokið eða málmgrýti hefur verið unnið úr jörðu og sala er tryggð með
framvirkum samningi eða ríkisábyrgð eða um er að ræða einsleitan markað og hætta á að vara sé óseljanleg er
óveruleg. Slíkar birgðir falla utan gildissviðs þessa staðals.

SKILGREININGAR
4.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Birgðir eru eignir:
a) ætlaðar til sölu í venjulegum rekstri,
b) í framleiðslu fyrir slíka sölu eða
c) í formi hráefna eða rekstrarvara sem á að nota í framleiðsluferlinu eða þegar þjónusta er veitt.

Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum, að frádregnum áætluðum kostnaði við
fullvinnslu og áætluðum kostnaði sem nauðsynlegur er til þess að af sölu geti orðið.
5.

Til birgða teljast vörur sem eru keyptar og hafðar til endursölu, þ.m.t. vörur sem smásali kaupir í þeim
tilgangi að selja aftur og jarðeignir eða aðrar fasteignir sem ætlaðar eru til endursölu. Til birgða teljast einnig
fullunnar framleiðsluvörur fyrirtækis eða verk í vinnslu hjá fyrirtæki, þ.m.t. efni og rekstrarvörur sem bíða
þess að verða notuð í framleiðsluferlinu. Þegar um er að ræða þjónustuaðila er kostnaður við þjónustuna
innifalinn í birgðunum, eins og lýst er í 16. lið, en fyrirtækið hefur ekki enn fært viðkomandi tekjur (sjá IASstaðal 18, tekjur).
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MAT BIRGÐA

6.

Birgðir skal meta á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvort heldur er lægra.

Kostnaðarverð birgða

7.

Kostnaðarverð birgða skal taka til alls innkaupakostnaðar, meðhöndlunar og annars kostnaðar við að
koma birgðunum í núverandi ástand og stað.

Innkaupakostnaður

8.

Í innkaupsverði birgða felst kaupverð, innflutningsgjöld og aðrir skattar (aðrir en þeir sem fyrirtækið getur
endurkrafið skattayfirvöld um síðar) og flutningur, meðhöndlun og annar beinn kostnaður sem fellur til við
kaup á fullunninni vöru, efnum og þjónustu. Viðskiptaafsláttur, endurgreiðslur og aðrir sambærilegir liðir eru
dregnir frá við ákvörðun innkaupakostnaðar.

9.

Í innkaupakostnaði getur falist gengismunur sem verður til í beinum tengslum við nýleg kaup á birgðum, í
erlendum gjaldmiðli, í þeim fáu tilvikum sem eru heimiluð í leyfilegri fráviksaðferð í IAS-staðli 21, áhrif
gengisbreytinga. Þetta á einungis við um gengismun sem stafar af stórfelldri gengisfellingu eða lækkun
gjaldmiðils sem ekki er með góðu móti hægt að verjast með áhættuvörnum og hefur áhrif á skuldir sem ekki
er unnt að gera upp og eru tilkomnar vegna nýlegra birgðakaupa.

Kostnaður við meðhöndlun

10.

Í kostnaði við meðhöndlun birgða felst kostnaður sem tengist framleiðslueiningunum beint, s.s. beinn
launakostnaður. Hann felur einnig í sér kerfisbundna skiptingu á föstum og breytilegum, óbeinum
framleiðslukostnaði sem stofnað er til við umbreytingu hráefna í fullunna vöru. Fastur, óbeinn
framleiðslukostnaður er sá óbeini hluti framleiðslukostnaðarins sem er tiltölulega jafn og óháður
framleiðslumagni, s.s. afskriftir og viðhald verksmiðjubúnaðar og -bygginga, og kostnaður við stjórnun og
umsjón með framleiðslunni. Breytilegur, óbeinn kostnaður er óbeinn framleiðslukostnaður sem breytist í
beinu eða svo til beinu samhengi við framleiðslumagn, s.s. óbeinn efniskostnaður og óbeinn launakostnaður.

11.

Skipting fasts, óbeins framleiðslukostnaðar á kostnað við meðhöndlun byggist á eðlilegri afkastagetu
framleiðslutækjanna. Eðlileg afkastageta er það framleiðslumagn sem ætla má að náist að meðaltali á
nokkrum tímabilum eða vertíðum við eðlilegar aðstæður, að teknu tilliti til taps á afkastagetu vegna áætlaðs
viðhalds. Notast má við raunveruleg afköst ef þau fara nærri eðlilegri afkastagetu. Fastur, óbeinn kostnaður á
einingu er ekki aukinn þó að framleiðsla í verksmiðju sé lítil eða engin. Óbeinn kostnaður, sem ekki hefur
verið skipt, er færður sem kostnaður á það tímabil þegar stofnað er til hans. Á tímum óeðlilega mikillar
framleiðslu er fjárhæð fasts, óbeins kostnaðar, sem er úthlutað á framleiðslueiningu, lækkuð svo að matsverð
birgða verði ekki hærra en kostnaðarverð. Breytilegum, óbeinum framleiðslukostnaði er skipt á einstakar
framleiðslueiningar á grundvelli raunverulegrar notkunar á framleiðslutækjum.

12.

Fleiri afurðir en ein kunna að vera framleiddar samhliða í framleiðsluferli. Þetta á t.d. við þegar framleiddar
eru tengdar afurðir eða þegar um er að ræða meginafurð og aukaafurð. Þegar kostnaður við vinnslu einstakra
afurða er ekki aðgreinanlegur er honum skipt hlutfallslega á afurðirnar með skynsamlegum og samræmdum
hætti. Skiptingin kann t.d. að byggjast á hlutfallslegu söluverði einstakra afurða, annaðhvort á einhverju stigi í
framleiðsluferlinu þegar hægt er greina afurðirnar að eða þegar framleiðslu er lokið. Flestar aukaafurðir eru í
eðli sínu óverulegar. Þegar þannig háttar til eru þær oft metnar á hreinu söluvirði og verðmæti þeirra dregið
frá kostnaði við framleiðslu meginafurðarinnar. Afleiðingin er sú að bókfært verð meginafurðarinnar er ekki
verulega fjarri kostnaðarverði hennar.
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Annar kostnaður
13.

Öðrum kostnaði er einungis bætt við kostnaðarverð birgða ef stofnað er til hans til að koma birgðum í
núverandi ástand og á núverandi stað. Það gæti t.d. verið rétt að bæta óbeinum kostnaði, sem ekki er tengdur
framleiðslunni beint, eða hönnunarkostnaði vöru fyrir einstaka viðskiptavini við kostnaðarverð birgða.

14.

Sem dæmi um kostnað, sem ekki er tekinn inn í kostnaðarverð birgða og gjaldfærður á það tímabil þegar
stofnað er til hans, má nefna:

a) óeðlilega lélega nýtingu á efni, vinnuafli eða öðrum framleiðslukostnaði,

b) geymslukostnað, nema slíkur kostnaður sé nauðsynlegur vegna vinnslustigs síðar í framleiðsluferlinu,

c) sameiginlegan stjórnunarkostnað, sem ekki tengist því að koma birgðunum í núverandi ástand eða á
núverandi stað, og

d) sölukostnað.
15.

Í örfáum tilvikum er fjármagnskostnaður innifalinn í kostnaðarverði birgða. Þessi tilvik eru tilgreind í
leyfilegri fráviksaðferð í IAS-staðli 23, fjármagnskostnaður.

Kostnaðarverð birgða þjónustuaðila
16.

Kostnaðarverð birgða þjónustuaðila felst einkum í vinnulaunum og öðrum starfsmannatengdum kostnaði
vegna þeirra sem veita þjónustuna beint, þ.m.t. verkstjórnendur, og tilheyrandi, óbeinum kostnaði.
Launakostnaður og annar kostnaður vegna sölumanna og almennra stjórnenda er ekki talinn með og er
gjaldfærður á því tímabili sem stofnað er til hans.

Kostnaðarverð landbúnaðarafurða sem eru afrakstur lífrænna eigna
16A. Samkvæmt IAS-staðli 41, landbúnaður, eru birgðir landbúnaðarafurða, sem eru afrakstur af lífrænum eignum
fyrirtækis, metnar í upphaflegri færslu á gangvirði að frádregnum áætluðum sölukostnaði á uppskerutíma.
Þetta er kostnaðarverð birgða á þeim tíma þegar staðallinn er tekinn í notkun.

Aðferðir við mat á kostnaðarverði
17.

Til hægðarauka má beita sérstökum aðferðum við mat á kostnaðarverði birgða, t.d. staðalkostnaðaraðferðinni
eða söluverðsaðferðinni, ef niðurstöðurnar fara nærri kostnaðarverði. Til staðalkostnaðar teljast, í eðlilegu
magni, efni og rekstrarvörur, vinnulaun, skilvirkni og nýting afkastagetu. Farið er reglulega yfir staðalkostnað
og hann endurskoðaður miðað við aðstæður ef þörf krefur.

18.

Smásöluaðferðinni er oft beitt í smásöluverslun við mat á birgðum mikils fjölda síbreytilegra vörueininga sem
hafa sambærilega álagningu og óhagkvæmt er að beita á þær öðrum aðferðum við mat á kostnaðarverði.
Kostnaðarverð birgða er ákvarðað með því að draga viðeigandi álagningarhundraðshluta frá söluvirði birgða.
Í hundraðshlutanum, sem er notaður, er tekið tillit til birgða sem hafa verið lækkaðar niður fyrir upphaflegt
söluverð. Oft er notað meðaltal hundraðshluta fyrir einstakar smásöludeildir.

Kostnaðarverðsreglur
19.

Kostnaðarverð birgða í einingum, sem geta yfirleitt ekki komið hver í stað annarrar, og vöru eða þjónustu,
sem er framleidd eða látin í té og frátekin til sérstakrar ráðstöfunar, skal eignfæra á grundvelli sérgreinds
kostnaðarverðs hverrar þeirra fyrir sig.
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20.

Með sérgreindu kostnaðarverði er átt við að sérstakir kostnaðarliðir eru eignaðir tilgreindum einingum í
birgðum. Þetta er viðeigandi meðferð eininga sem ætlaðar eru til sérstakrar ráðstöfunar, óháð því hvort þær
hafa verið keyptar eða framleiddar. Þrátt fyrir það á sérgreint kostnaðarverð ekki við þegar um er að ræða
mikinn fjölda eininga í birgðum sem yfirleitt geta komið hver í stað annarrar. Í slíkum tilvikum gæti aðferðin,
að velja þær einingar sem eftir eru í birgðum, verið notuð til að hafa fyrirfram ákveðin áhrif á hreinan hagnað
eða tap á viðkomandi tímabili.

Aðalregla

21.

Kostnaðarverð birgða, annarra en þeirra sem fjallað er um í 19. lið, skal grundvallast á notkun reglunnar
sem nefnist: fyrst inn — fyrst út (FIFO-aðferðin) eða reglu um vegið meðaltalskostnaðarverð1.

22.

Í FIFO-aðferðinni er gert ráð fyrir að þær birgðaeiningar, sem keyptar eru fyrst, séu seldar fyrst og þar af
leiðandi verði eftir í birgðum í lok tímabils þær einingar sem síðast voru keyptar eða framleiddar. Samkvæmt
reglunni um vegið meðaltalskostnaðarverð er kostnaður einstakra eininga ákvarðaður á grundvelli vegins
meðaltalskostnaðarverðs sambærilegra eininga í upphafi tímabils og kostnaði við kaup eða framleiðslu
sambærilegra eininga á tímabilinu. Meðaltalið má reikna með reglulegu millibili eða við móttöku einstakra
viðbótarsendinga, allt eftir því hverjar aðstæður fyrirtækisins eru.

Leyfileg fráviksaðferð

23.

Kostnaðarverð birgða, annarra en þeirra sem fjallað er um í 19. lið, skal grundvallast á notkun reglunnar
sem nefnist: síðast inn — fyrst út (LIFO-aðferðin). 2

24.

Í LIFO-aðferðinni er gert ráð fyrir því að þær birgðaeiningar, sem voru keyptar eða framleiddar síðast, séu
seldar fyrst og þar af leiðandi verði þær einingar sem fyrst voru keyptar eða framleiddar eftir í birgðum í lok
tímabilsins.

Hreint söluvirði

25.

Vera kann að ekki sé hægt að endurheimta kostnaðarverð birgða sem hafa orðið fyrir tjóni ef þær eru að hluta
til eða að öllu leyti úreltar eða ef söluverð þeirra hefur lækkað. Einnig er óvíst að kostnaðarverð birgða verði
endurheimt ef áætlaður fullvinnslukostnaður eða áætlaður kostnaður vegna væntanlegrar sölu hefur hækkað.
Sú venja að lækka matsverð birgða úr kostnaðarverði í hreint söluvirði er í samræmi við það viðhorf að eignir
skuli ekki færa við hærri fjárhæð en sem nemur ætluðu verðmæti þeirra við sölu eða notkun.

26.

Venjulega er miðað við einstakar einingar við niðurfærslu birgða niður í hreint söluvirði. Samt sem áður getur
í sumum tilvikum verið viðeigandi að flokka saman sambærilegar eða tengdar einingar. Þetta getur átt við
þegar birgðaeiningar, sem tengjast sömu vörulínunni, hafa sambærilegan tilgang eða notagildi, eru
framleiddar og markaðssettar á sama landssvæðinu og ekki er hagkvæmt við mat að aðgreina þær sérstaklega
frá öðrum einingum í þeirri vörulínu. Ekki er rétt að færa niður birgðir á grundvelli birgðaflokkunar, t.d. í
fullunnar vörur eða allar birgðir í tilteknum atvinnugreinar- eða landsvæðisstarfsþætti. Þjónustuaðilar taka
kostnað yfirleitt saman miðað við þá þjónustuþætti sem innheimt er sérstakt gjald fyrir. Þess vegna er farið
með slíka þjónustuþætti sem sérstakar einingar.

27.

Mat á hreinu söluvirði er byggt á áreiðanlegustu gögnum, sem tiltæk eru á þeim tíma þegar matið fer fram, um
þá fjárhæð sem ætla má að birgðirnar skili. Inn í þetta mat er tekið tillit til sveiflna í verði eða kostnaði sem
tengjast beint atburðum sem orðið hafa eftir að reikningstímabili lauk, að svo miklu leyti sem þeir atburðir
staðfesta aðstæður sem eru fyrir hendi í lok tímabilsins.

________________
1
2

Sjá einnig 1. túlkun fastanefndarinnar: samkvæmni — mismunandi kostnaðarverðsreglur fyrir birgðir.
Sjá einnig 1. túlkun fastanefndarinnar: samkvæmni — mismunandi kostnaðarverðsreglur fyrir birgðir.
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28.

Við mat á hreinu söluvirði er einnig tekið tillit til tilgangsins sem birgðahaldið þjónar. Hreint söluvirði birgða,
sem haldnar eru til að uppfylla bindandi sölu- eða þjónustusamninga, er t.d. byggt á samningsverðinu. Ef
sölusamningarnir taka til minna magns en er fyrir hendi í birgðum er hreint söluvirði þess sem er umfram
miðað við almennt söluverð. Reiknaðar skuldbindingar eða óvissar skuldbindingar geta stafað af bindandi
sölusamningum umfram birgðir eða bindandi innkaupasamningum. Fjallað er um slíkar reiknaðar
skuldbindingar eða óvissar skuldir í IAS-staðli 37: reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir.

29.

Birgðir efna og annarra rekstrarvara, sem notuð eru við framleiðslu birgða, eru ekki færðar niður fyrir
kostnaðarverð ef ætla má að fullunnu vörurnar, sem þær eru notaðar í, seljist á eða yfir kostnaðarverði. Gefi
lækkun á hráefnisverði vísbendingu um að kostnaðarverð fullunninna vara verði hærra en hreint söluvirði er
hráefnið þó fært niður í hreint söluvirði. Í slíkum tilvikum kann endurstofnverð hráefna að vera besti, tiltæki
mælikvarðinn á það hvert hreint söluvirði þeirra sé.

30.

Nýtt mat fer fram á hreinu söluvirði fyrir hvert tímabil. Þegar aðstæður, sem leiddu til þess að birgðir voru
færðar niður fyrir kostnaðarverð, eru ekki lengur fyrir hendi er sú fjárhæð, sem skrifuð var niður, færð til baka
þannig að nýja, bókfærða verðið er annaðhvort kostnaðarverð eða hreint söluvirði sem hefur verið breytt,
hvort heldur er lægra. Þetta er t.d. gert þegar birgðaeining, sem bókfærð var á hreinu söluvirði vegna lækkunar
á söluverði, er ennþá í birgðum á síðara tímabili og söluverð hennar hefur hækkað.

GJALDFÆRSLA
31.

Þegar birgðir eru seldar skal gjaldfæra þá fjárhæð, sem færð var til birgða, á því tímabili sem tilheyrandi
tekjur af sölunni eru tekjufærðar. Þær fjárhæðir, sem nema hugsanlegum niðurfærslum birgða niður í
hreint söluvirði og öll töp birgða, skal gjaldfæra á tímabilið þegar niðurfærslan eða tapið varð. Þegar
niðurfærsla birgða er bakfærð vegna hækkunar á hreinu söluvirði skal færa þá fjárhæð, sem þannig
myndast, sem frádrátt frá gjaldfærslum birgða sem færðar eru á tímabilið þegar bakfærslan á sér stað.

32.

Þegar bókfært verð seldra birgða er gjaldfært leiðir það af sér að gjöld eru jöfnuð á móti tekjum.

33.

Vissum birgðum má skipta á aðra eignaliði, t.d. þegar birgðir eru notaðar sem íhlutir í eigin framkvæmdum
við fasteign, verksmiðju eða búnað. Þegar birgðum er skipt á aðrar eignir með þessum hætti er gjaldfærslu
dreift á nýtingartíma viðkomandi eignar.

UPPLÝSINGAGJÖF
34.

Í reikningsskilum skal greina frá:

a) þeim reikningsskilaaðferðum sem beitt er við verðmat birgða, þ.m.t. þær aðferðir sem beitt er við mat á
kostnaðarverði,

b) bókfærðu heildarverði birgða og bókfærðu verði einstakra flokka birgða eftir þeirri flokkun sem
viðeigandi er fyrir fyrirtækið,

c) bókfærðu verði birgða sem færðar eru á hreinu söluvirði,

d) fjárhæð bakfærðra niðurfærslna sem eru tekjufærðar á tímabilið í samræmi við 31. lið,

e) aðstæðum eða atburðum, sem leiddu til þess að niðurfærsla birgða var bakfærð í samræmi við 31. lið,
og

f) bókfærðu verði birgða sem hafa verið settar sem trygging fyrir skuldum.
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35.

Upplýsingar um bókfært verð birgða í einstökum birgðaflokkum og umfang breytinga á þessum eignum eru
gagnlegar notendum reikningsskilanna. Venjuleg flokkun á birgðum eru verslunarvörur, rekstrarvörur,
hráefni, vörur í vinnslu og fullunnar vörur. Birgðum þjónustuaðila er einfaldlega hægt að lýsa sem verki í
vinnslu.

36.

Þegar kostnaðarverð birgða er ákvarðað með því að beita LIFO-aðferðinni í samræmi við leyfilega
fráviksaðferð í 23. lið skal koma fram í reikningsskilunum mismunur á verðmæti birgða, eins og fram
kemur í efnahagsreikningi, og annaðhvort:

a) þeirrar fjárhæðar, sem er reiknuð í samræmi við 21. lið, eða hreins söluvirðis, hvort heldur er lægra,
eða

b) kostnaðarverðs, við dagsetningu efnahagsreiknings, eða hreins söluvirðis, hvort heldur er lægra.
37.

Í reikningsskilum skal annaðhvort koma fram:

a) kostnaðarverð birgða sem gjaldfært er á tímabilinu, eða

b) rekstrarkostnaður í tengslum við reglulegar tekjur, sem gjaldfærður er á tímabilinu, flokkaður eftir
eðli.
38.

Í kostnaðarverði birgða, sem fært er til gjalda á tímabilinu, felst kostnaður sem áður hefur verið tekinn inn í
mat á seldum birgðaeiningum og óskiptur, óbeinn framleiðslukostnaður og óeðlilegur framleiðslukostnaður
vegna birgðanna. Aðstæður fyrirtækisins kunna einnig að kalla á að teknir séu með aðrir kostnaðarliðir, s.s.
dreifingarkostnaður.

39.

Sum fyrirtæki hafa aðra framsetningu á rekstrarreikningi sem leiðir til þess að fram koma aðrar fjárhæðir í
stað kostnaðarverðs birgða sem gjaldfært er á tímabilinu. Samkvæmt þessari breyttu framsetningu birtir
fyrirtækið fjárhæðir rekstrarkostnaðar, sem eiga við tekjur tímabilsins, flokkaðar eftir eðli þeirra. Þegar
þannig háttar til greinir fyrirtækið frá gjaldfærðum kostnaði vegna hráefna og rekstrarvara, vinnulauna og
annars rekstrarkostnaðar ásamt fjárhæð hreinna birgðabreytinga á tímabilinu.

40.

Stærð, tíðni eða eðli niðurfærslu í hreint söluvirði kann að leiða til þess að gerð er krafa um greinargerð
samkvæmt IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaðferðum.

GILDISTÖKUDAGUR
41.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1995 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 7

(ENDURSKOÐAÐUR 1992)

Yfirlit um sjóðstreymi
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 7, yfirlit um breytingar á fjárhagslegri
skipan, sem ráðið samþykkti í október 1977. Þessi endurskoðaði staðall gildir fyrir reikningsskil sem taka til
tímabila sem hefjast 1. janúar 1994 eða síðar.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formála að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegu
reikningsskilastöðlunum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið í formálanum).

MARKMIÐ

Upplýsingar um sjóðstreymi fyrirtækis nýtast sem grundvöllur fyrir notendur reikningsskila sem þeir hafa til þess að
leggja mat á getu fyrirtækisins til að afla handbærs fjár og ígildis þess og á þörf fyrirtækisins fyrir að nýta sér
sjóðstreymið. Þær hagrænu ákvarðanir, sem notendur taka, krefjast þess að mat sé lagt á getu fyrirtækisins til að afla
handbærs fjár og ígildis þess og einnig á tímasetningu og áreiðanleika þessarar öflunar.

Markmiðið með þessum staðli er að gera kröfu um að fyrirtæki birti upplýsingar um breytingar á handbæru fé og
ígildi þess hjá fyrirtækinu á liðnum tíma með því að leggja fram yfirlit um sjóðstreymi þar sem sjóðstreymi á
tilteknu tímabili er flokkað eftir rekstrar-, fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingum.

GILDISSVIÐ

1.

Fyrirtæki skal semja yfirlit um sjóðstreymi í samræmi við kröfur sem settar eru fram í þessum staðli og því
ber að birta það sem óaðskiljanlegan hluta af reikningsskilum sínum fyrir hvert tímabil sem það birtir
reikningsskil fyrir.

2.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 7, yfirlit um breytingar á fjárhagslegri skipan, sem var samþykktur í júlí
1977.

3.

Notendur reikningsskila fyrirtækis vilja vita hvernig fyrirtækið aflar sér og notar handbært fé og ígildi þess.
Þetta gildir óháð því hvers konar starfsemi fyrirtækið rekur og einnig óháð því hvort unnt sé að líta á
handbæra féð sem afurð fyrirtækisins en slíkt kann að eiga við þegar um fjármálafyrirtæki er að ræða. Hversu
ólíkar sem helstu leiðir fyrirtækja eru til að afla tekna þurfa fyrirtæki handbært fé í meginatriðum af sömu
ástæðum. Þau þurfa handbært fé til starfsemi sinnar, til að standa skil á skuldbindingum sínum og til greiðslu
arðs til fjárfesta sinna. Samkvæmt þessum staðli er þess því krafist að öll fyrirtæki birti yfirlit um sjóðstreymi.

GAGNSEMI UPPLÝSINGA Í SJÓÐSTREYMI

4.

Yfirlit um sjóðstreymi, sem notað er í samhengi við aðra hluta reikningsskilanna, veitir notendum upplýsingar
sem gera þeim kleift að meta breytingar á hreinum eignum fyrirtækis, að meta fjármögnun þess (þ.m.t.
greiðsluhæfi og gjaldþol þess) og getu þess til að hafa áhrif á fjárhæðir og tímasetningu sjóðstreymis til þess
að aðlagast breyttum aðstæðum og nýjum tækifærum. Upplýsingar um sjóðstreymi eru gagnlegar til þess að
meta getu fyrirtækisins til að afla handbærs fjár og ígildis þess og þær gera notendum kleift að þróa
reiknilíkön til að meta og bera saman núvirði sjóðstreymis ólíkra fyrirtækja í framtíðinni. Þær auka einnig
samanburðarhæfi skýrslna um rekstrarárangur frá ólíkum fyrirtækjum vegna þess að þær eyða áhrifum sem
verða af því að beita ólíkri reikningsskilameðferð gagnvart sömu viðskiptum og atburðum.

5.

Upplýsingar um sjóðstreymi á liðnum tíma eru oft notaðar sem vísbending um fjárhæð, tímasetningu og
áreiðanleika sjóðstreymis í framtíðinni. Þær eru einnig gagnlegar við athugun á nákvæmni eldra mats á
sjóðstreymi framtíðarinnar og við greiningu á sambandinu milli arðsemi og hreins sjóðstreymis og á áhrifum
verðlagsbreytinga.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/472

15.11.2007

IAS 7

SKILGREININGAR
6.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Handbært fé samanstendur af reiðufé og óbundnum innstæðum í banka.
Ígildi handbærs fjár eru óbundnar fjárfestingar til skamms tíma sem auðvelt er að skipta í þekktar
fjárhæðir handbærs fjár og óveruleg hætta er á að breytist að verðgildi.
Sjóðstreymi er innstreymi og útstreymi handbærs fjár og ígildis þess.
Rekstrarhreyfingar stafa af aðaltekjuöflunarstarfsemi fyrirtækisins og öðrum rekstri sem ekki flokkast
undir fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfingar.
Fjárfestingahreyfingar stafa af kaupum og sölu á langtímaeignum og öðrum fjárfestingum sem ekki teljast
ígildi handbærs fjár.
Fjármögnunarhreyfingar stafa af þeim ráðstöfunum sem hafa í för með sér breytingar á fjárhæð og
samsetningu eigin fjármagns og lántaka fyrirtækisins.

Handbært fé og ígildi þess
7.

Ígildi handbærs fjár er notað svo að hægt sé að standa við fjárskuldbindingar til skamms tíma fremur en til
þess að fjárfesta eða til annarra hluta. Eigi fjárfesting að geta talist ígildi handbærs fjár þarf að vera auðvelt að
breyta henni í þekkta fjárhæð handbærs fjár og óveruleg hætta á að vera á því að hún breytist að verðgildi. Af
þessum sökum telst fjárfesting venjulega því aðeins vera ígildi handbærs fjár að hún hafi stuttan binditíma,
t.d. þrjá mánuði eða skemur frá kaupdegi. Fjárfestingar í hlutabréfum teljast ekki vera ígildi handbærs fjár
nema hlutabréfin séu í eðli sínu ígildi handbærs fjár, eins og á t.d. við um forgangshlutabréf sem eru keypt
skömmu fyrir innlausn og hafa tilgreindan innlausnardag.

8.

Lántökur í bönkum teljast almennt til fjármögnunarhreyfinga. Í sumum löndum verður þó yfirdráttur, sem er
gjaldkræfur án fyrirvara, óaðskiljanlegur hluti af reiðufjárstjórnun fyrirtækja. Við þær aðstæður er yfirdráttur í
banka talinn vera hluti af handbæru fé og ígildi þess. Einkenni slíkra bankaviðskipta er að staða á
bankareikningi sveiflast oft frá inneign yfir í yfirdrátt.

9.

Hreyfingar milli liða, sem fela í sér handbært fé eða ígildi þess, teljast ekki vera sjóðstreymi vegna þess að
þessir þættir eru hluti af reiðufjárstjórnun fyrirtækis fremur en hluti af hreyfingum þess í rekstri, fjárfestingu
eða fjármögnun. Til reiðufjárstjórnunar telst einnig fjárfesting á umframmagni handbærs fjár í ígildi þess.

FRAMSETNING YFIRLITS UM SJÓÐSTREYMI
10.

Í sjóðstreymisyfirliti skal greina frá sjóðstreymi á tilteknu tímabili og flokka það í rekstrar-, fjárfestinga- og
fjármögnunarhreyfingar.

11.

Fyrirtæki greinir frá sjóðstreymi sínu, sem stafar af rekstrar-, fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingum, með
þeim hætti sem best hæfir starfsemi þess. Flokkun eftir hreyfingum veitir upplýsingar sem gera notendum
kleift að meta áhrif þessara hreyfinga á efnahag fyrirtækisins og að meta fjárhæðir handbærs fjár og ígildis
þess. Einnig má nota þessar upplýsingar til þess að meta sambandið á milli þessara hreyfinga.

12.

Ein viðskipti geta falið í sér sjóðstreymi sem fellur undir mismunandi flokka. Þegar endurgreiðsla á láni með
handbæru fé felur bæði í sér greiðslu vaxta og höfuðstóls getur t.d. vaxtaþátturinn flokkast sem
rekstrarhreyfing og höfuðstólsþátturinn er flokkaður sem fjármögnunarhreyfing.
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Rekstrarhreyfingar
13.

Fjárhæð sjóðstreymis, sem stafar af rekstrarhreyfingum, er helsta vísbendingin um það að hvaða marki rekstur
fyrirtækisins hefur myndað nægilegt sjóðstreymi til að endurgreiða lán, viðhalda rekstrargetu fyrirtækisins,
greiða arð og fara út í nýjar fjárfestingar án þess að þurfa að fá fjármögnun utan frá. Upplýsingar um einstaka
þætti sjóðstreymis vegna rekstrar á liðnum tíma eru, ásamt öðrum upplýsingum, gagnlegar til að spá fyrir um
sjóðstreymi vegna rekstrar í framtíðinni.

14.

Sjóðstreymi, sem stafar af rekstrarhreyfingum, á sér aðallega uppruna í helstu leiðum fyrirtækisins til að afla
tekna. Af þeim sökum stafar það yfirleitt af viðskiptum og öðrum atburðum sem hafa áhrif á útreikning hreins
hagnaðar eða hreins taps. Dæmi um sjóðstreymi, sem stafar af rekstrarhreyfingum, eru:
a) innborganir í handbæru fé vegna sölu á vöru og þjónustu,
b) innborganir í handbæru fé vegna höfundarlauna, þóknana, umboðslauna og annarra tekna,
c) greiðslur í handbæru fé til birgja vegna vara og þjónustu,
d) greiðslur í handbæru fé til starfsmanna eða fyrir þeirra hönd,
e) innborganir og greiðslur tryggingafyrirtækja í handbæru fé vegna iðgjalda og krafna, lífeyrisgreiðslna og
annarra bóta,
f) greiðslur eða endurgreiðslur í handbæru fé á tekjusköttum, nema hægt sé að tengja þær sérstaklega
fjármögnunar- og fjárfestingarhreyfingum, og
g) innborganir og greiðslur í handbæru fé vegna samninga sem ganga kaupum og sölum í viðskiptum.
Ýmis viðskipti, s.s. sala á einstökum framleiðslutækjum, geta leitt til myndunar söluhagnaðar eða sölutaps
sem tekið er með í útreikningi á hreinum hagnaði eða hreinu tapi. Hins vegar er sjóðstreymið, sem tengist
slíkum viðskiptum, flokkað sem sjóðstreymi sem stafar af fjárfestingahreyfingum.

15.

Fyrirtæki getur átt verðbréf og lánasamninga í þeim tilgangi að eiga viðskipti með þau en þá eru þau
sambærileg birgðum sem er aflað sérstaklega til endursölu. Af þeim sökum er sjóðstreymi, sem stafar af
kaupum og sölu á slíkum viðskiptaverðbréfum, flokkað sem rekstrarhreyfingar. Á sambærilegan hátt eru lán í
handbæru fé og lán, sem fjármálastofnanir veita, venjulega flokkuð sem rekstrarhreyfingar þar sem þetta
tengist helstu leiðum fyrirtækisins til að afla tekna.

Fjárfestingahreyfingar
16.

Mikilvægt er að greina sérstaklega frá sjóðstreymi vegna fjárfestingahreyfinga af því að það sýnir hve miklu
fé hefur verið varið í eignir sem eiga að mynda tekjur og sjóðstreymi í framtíðinni. Dæmi um sjóðstreymi
vegna fjárfestingahreyfinga eru:
a) greiðslur í handbæru fé til að kaupa varanlega rekstrarfjármuni, óáþreifanlegar eignir og aðrar
langtímaeignir. Til þessara greiðslna teljast þær sem varða eignfærðan þróunarkostnað og eigin
uppbyggingu á varanlegum rekstrarfjármunum,
b) innborganir í handbæru fé vegna sölu varanlegra rekstrarfjármuna, óáþreifanlegra eigna og annarra
langtímaeigna,
c) greiðslur í handbæru fé fyrir gerning um eignarhluta eða fyrir skuldagerninga annarra fyrirtækja og fyrir
hlutdeild í samrekstri (aðrar en greiðslur fyrir gerninga sem teljast ígildi handbærs fjár eða gerninga sem
ganga kaupum og sölum í viðskiptum),
d) innborganir í handbæru fé vegna sölu gerninga um eignarhluta eða á skuldagerningum annarra fyrirtækja
og hlutdeild í samrekstri (aðrar en innheimtur fyrir gerninga sem teljast ígildi handbærs fjár og gerninga
sem ganga kaupum og sölum í viðskiptum),
e) lán í handbæru fé og lán sem eru veitt öðrum aðilum (aðrar en fyrirframgreiðslur og lán sem
fjármálastofnanir veita),
f) innborganir í handbæru fé vegna endurgreiðslu á fyrirframgreiðslum og lánum sem eru veitt öðrum
aðilum (aðrar en fyrirframgreiðslur og lán fjármálastofnana),
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g) greiðslur í handbæru fé fyrir framtíðarsamninga, framvirka samninga, vilnunarsamninga og
skiptasamninga nema þegar samningunum er ætlað að ganga kaupum og sölum í viðskiptum eða
greiðslurnar eru flokkaðar sem fjármögnunarhreyfingar og
h) innborganir í handbæru fé vegna framtíðarsamninga, framvirkra samninga, vilnunarsamninga og
skiptasamninga nema þegar samningunum er ætlað að ganga kaupum og sölum í viðskiptum eða
innheimturnar eru flokkaðar sem fjármögnunarhreyfingar.
Þegar samningur er skráður sem baktrygging á ákveðinni stöðu er sjóðstreymi vegna samningsins flokkað á
sama hátt og sjóðstreymi vegna stöðunnar sem verið er að baktryggja.
Fjármögnunarhreyfingar
17.

Mikilvægt er að greina sérstaklega frá sjóðstreymi vegna fjármögnunarhreyfinga vegna þess að það kemur að
gagni þegar segja á fyrir um kröfur fjármagnseigenda í sjóðstreymi frá fyrirtækinu í framtíðinni. Dæmi um
sjóðstreymi vegna fjármögnunarhreyfinga eru:
a) innborganir í reiðufé vegna útgefinna hlutabréfa eða annarra gerninga fyrir eignarhlut,
b) greiðslur í handbæru fé til eigenda til að kaupa eða innleysa eigin eignarhluti í fyrirtækinu,
c) innborganir í reiðufé vegna útgefinna óveðtryggðra skuldabréfa, lána, víxla, veðskuldabréfa og annarrar
lántöku til skamms eða langs tíma,
d) endurgreiðslur í handbæru fé á fjárhæðum, sem teknar hafa verið að láni, og
e) greiðslur leigutaka í handbæru fé til að lækka eftirstöðvar skulda vegna fjármögnunarleigu.

FRAMSETNING REKSTRARHREYFINGA Í SJÓÐSTREYMI
18.

Fyrirtæki skal greina frá sjóðstreymi vegna rekstrarhreyfinga og nota ýmist:
a) beinu aðferðina, þar sem birtir eru meginflokkar heildarinnborgana og heildargreiðslna í handbæru
fé, eða
b) óbeinu aðferðina þar sem hreinn hagnaður eða hreint tap er leiðrétt með tilliti til áhrifa af
hreyfingum, sem ekki hafa áhrif á handbært fé, áhrifa af öllum frestuðum eða áföllnum liðum, sem
hafa orðið eða munu verða vegna rekstrarinnborgana eða rekstrargreiðslna í handbæru fé, og áhrifa
af tekjuliðum eða gjaldaliðum sem tengjast fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfingum.

19.

Fyrirtæki eru hvött til þess að nota beinu aðferðina þegar þau greina frá sjóðstreymi vegna rekstrarhreyfinga.
Með beinu aðferðinni fást upplýsingar sem geta verið gagnlegar til þess að meta sjóðstreymi í framtíðinni sem
ekki eru mögulegar með óbeinu aðferðinni. Með beinu aðferðinni má fá upplýsingar um meginflokka
heildarinnborgana og heildarútborgana í handbæru fé, ýmist:
a) úr bókhaldi fyrirtækisins, eða
b) með því að leiðrétta sölu, kostnaðarverð seldra vara (hjá fjármálastofnunum: vaxtatekjur og sambærilegar
tekjur, vaxtagjöld og sambærileg gjöld) og aðra liði rekstrarreiknings út frá:
i)

breytingum á tímabilinu á birgðum og viðskiptakröfum og viðskiptaskuldum vegna rekstrar,

ii) öðrum liðum, sem ekki hafa áhrif á handbært fé, og
iii) öðrum liðum þar sem áhrifin á handbært fé flokkast sem fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfingar.
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20.

Með óbeinu aðferðinni er hreint sjóðstreymi vegna rekstrarhreyfinga ákvarðað með því að aðlaga hreinan
hagnað eða hreint tap vegna áhrifa af:
a) breytingum á tímabilinu á birgðum og viðskiptakröfum og viðskiptaskuldum vegna rekstrar,
b) rekstrarliðum sem ekki hreyfa handbært fé, s.s. afskriftir, skuldbindingar, frestaðir skattar, óinnleystur
gengishagnaður og gengistap, óráðstafaður hagnaður hlutdeildarfélaga og hlutdeild minnihluta, og
c) öllum öðrum liðum enda stafi þær sjóðshreyfingar af fjárfestingum eða fjármögnun.
Að öðrum kosti má setja fram hreint sjóðstreymi vegna rekstrarhreyfinga með óbeinu aðferðinni með því að
sýna tekjur og gjöld, sem birtast í rekstrarreikningi, og breytingar á tímabilinu á birgðum og viðskiptakröfum
og viðskiptaskuldum vegna rekstrar.

FRAMSETNING FJÁRFESTINGAHREYFINGA OG FJÁRMÖGNUNARHREYFINGA Í SJÓÐSTREYMI
21.

Fyrirtæki skal greina sérstaklega frá meginflokkum heildarinnborgana og heildarútborgana í handbæru
fé, sem stafa af fjárfestingahreyfingum og fjármögnunarhreyfingum, nema að því marki sem greint er frá
sjóðstreymi skv. 22. og 24. lið á hreinum grunni.

FRAMSETNING SJÓÐSTREYMIS Á HREINUM GRUNNI
22.

Greina má frá sjóðstreymi á hreinum grunni stafi það af eftirfarandi rekstrar-, fjárfestinga- eða
fjármögnunarhreyfingum:
a) innborgunum og útborgunum í handbæru fé fyrir hönd viðskiptamanna þegar sjóðstreymið
endurspeglar athafnir viðskiptamannsins fremur en athafnir fyrirtækisins og
b) innborgunum og útborgunum í handbæru fé fyrir liði sem hafa mikinn veltuhraða þar sem fjárhæðir
eru háar og binditími stuttur.

23.

Dæmi um innborganir og útborganir í handbæru fé, sem vísað er til í a-lið 22. liðar, eru:
a) móttaka og endurgreiðsla á óbundnum innstæðum í bönkum,
b) sjóðir, sem fjárfestingafyrirtæki annast fyrir viðskiptamenn sína, og
c) leigugjöld, innheimt fyrir hönd eigenda fasteigna og greidd til þeirra.
Dæmi um innborganir og útborganir í handbæru fé, sem vísað er til í b-lið 22. liðar, eru lán og endurgreiðslur
vegna:
a) höfuðstólsfjárhæða viðskiptamanns í greiðslukortaviðskiptum,
b) kaupa og sölu á fjárfestingum og
c) annarrar lántöku til skamms tíma, t.d. lána með gjalddaga þremur mánuðum eftir lántökudag eða innan
skemmri tíma.

24.

Sjóðstreymi frá eftirfarandi hreyfingum fjármálastofnunar má tilgreina á hreinum grunni:
a) innborganir og útborganir í handbæru fé vegna móttöku og endurgreiðslu á innstæðum sem eru bundnar
til ákveðins dags,
b) innlagnir og úttektir á innstæðum hjá öðrum fjármálastofnunum og
c) lán í handbæru fé og lán sem eru veitt viðskiptamönnum og endurgreiðslur slíkra fyrirgreiðslna og lána.
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SJÓÐSTREYMI Í ERLENDUM GJALDMIÐLI
25.

Sjóðstreymi, sem stafar af viðskiptum í erlendum gjaldmiðli, skal skrá í reikningsskilagjaldmiðli
fyrirtækisins með því að reikna fjárhæð erlenda gjaldmiðilsins út frá því gengi sem er milli
reikningsskilagjaldmiðilsins og gengis erlenda gjaldmiðilsins þann dag sem sjóðstreymið átti sér stað.

26.

Sjóðstreymi erlends dótturfélags skal umreikna miðað við gengi reikningsskilagjaldmiðilsins og gengis
erlenda gjaldmiðilsins þá daga sem sjóðstreymi á sér stað.

27.

Greina skal frá sjóðstreymi, sem gert er upp í erlendum gjaldmiðli, í samræmi við IAS-staðal 21, áhrif
gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum. Þetta heimilar að notað sé gengi sem er nálægt raunverulegu gengi.
Til dæmis má nota vegið meðalgengi ákveðins tímabils til að skrá viðskipti í erlendum gjaldmiðli eða til að
umreikna sjóðstreymi erlends dótturfélags. Hins vegar heimilar IAS-staðall 21 ekki notkun skráðs gengis eins
og þar var á dagsetningu efnahagsreiknings þegar umreikna á sjóðstreymi erlends dótturfélags.

28.

Óinnleystur gengishagnaður eða gengistap vegna breytinga á gengi erlends gjaldmiðils er ekki sjóðstreymi. Í
sjóðstreymisyfirlitinu er hins vegar greint frá áhrifum gengisbreytinga á handbært fé og ígildi þess, sem er til
staðar eða ber að greiða, til þess að samræma tölur fyrir handbært fé og ígildi þess við upphaf og lok
tímabilsins. Greint er frá þessari fjárhæð sérstaklega í sjóðstreymi utan rekstrar-, fjárfestinga- og
fjármögnunarhreyfinga og felur hún í sér mismuninn, ef einhver er, ef greint hefði verið frá þessu sjóðstreymi
miðað við gengi við lok tímabils.

ÓREGLULEGIR LIÐIR
29.

Flokka skal sjóðstreymi sem tengist óreglulegum liðum eftir því hvort það stafar af rekstrar-, fjárfestingaeða fjármögnunarhreyfingum, eins og við á, og greina skal frá hverjum þætti sérstaklega.

30.

Í sjóðstreymisyfirlitinu er greint frá sjóðstreymi sem tengist óreglulegum liðum sérstaklega fyrir hvern lið og
er það flokkað eftir því hvort það stafar af rekstrar-, fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfingum til þess að gera
notendum kleift að skilja eðli þess og áhrif á núverandi sjóðstreymi fyrirtækisins og sjóðstreymi þess í
framtíðinni. Þessar upplýsingar koma sem viðbót við þær sérstöku upplýsingar um eðli og fjárhæðir
óreglulegra liða sem krafist er í IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og
breytingar á reikningsskilaaðferðum.

VEXTIR OG ARÐUR
31.

Greina skal sérstaklega frá sjóðstreymi vegna móttekinna og greiddra vaxta og arðs. Samræmi skal vera í
því frá einu tímabili til annars hvernig hver liður fyrir sig er flokkaður í rekstrar-, fjárfestinga- eða
fjármögnunarhreyfingar.

32.

Í sjóðstreymisyfirlitinu er greint frá samanlagðri fjárhæð vaxta sem hefur verið greidd á tímabilinu, hvort sem
vextirnir hafa verið færðir til gjalda í rekstrarreikningi eða eignfærðir í samræmi við leyfilega fráviksaðferð
sem fram kemur í IAS-staðli 23, fjármagnskostnaður.

33.

Almennt eru greiddir vextir og mótteknir vextir og arður flokkaðir sem rekstrarhreyfing í sjóðstreymi
fjármálastofnana. Hins vegar er ekki almennt samkomulag um það hvernig skuli flokka þessa liði í
sjóðstreymi hjá öðrum fyrirtækjum. Greidda vexti og móttekna vexti og arð má flokka sem rekstrarhreyfingu í
sjóðstreymi vegna þess að þessir liðir koma við sögu við útreikning á hreinum hagnaði eða hreinu tapi. Að
öðrum kosti má flokka greidda vexti og móttekna vexti og arð sem fjármögnunar- eða fjárfestingarhreyfingu í
sjóðstreymi vegna þess að þessir liðir eru kostnaður, sem fylgir því að útvega fjármagn, eða arður af
fjárfestingum.

34.

Greiddan arð má flokka sem fjármögnunarhreyfingu í sjóðstreymi vegna þess að hann er kostnaður við að
útvega fjármagn. Að öðrum kosti má flokka greiddan arð sem lið meðal rekstrarhreyfinga í sjóðstreymi til
þess að auðvelda notendum að meta getu fyrirtækis til að greiða arð úr sjóðstreymi vegna rekstrar.
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TEKJUSKATTUR
35.

Greina skal sérstaklega frá sjóðstreymi sem stafar af tekjusköttum og það skal flokka meðal
rekstrarhreyfinga í sjóðstreymi nema unnt sé að tengja það sérstaklega við fjárfestinga- og
fjármögnunarhreyfingar.

36.

Tekjuskattar stafa af viðskiptum sem valda sjóðstreymi sem flokkast sem rekstrar-, fjárfestinga- eða
fjármögnunarhreyfingar í sjóðstreymisyfirliti. Þó að auðvelt kunni að vera að rekja skattkostnað til
fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfinga þá er oft ógerlegt að skilgreina tilsvarandi sjóðstreymi vegna
skattgjalda og það getur átt sér stað á öðru tímabili en á tímabili sjóðstreymisins vegna viðskiptanna sem
liggja að baki. Þess vegna eru greiddir skattar almennt flokkaðir sem rekstrarhreyfing í sjóðstreymi. Þegar
mögulegt er að rekja sjóðstreymi vegna skattgjalda til einstakra viðskipta, sem valda sjóðstreymi sem flokkast
sem fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfingar, er sjóðstreymið vegna skattgjalda hins vegar flokkað sem
fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfing eftir því sem við á. Þegar sjóðstreymi vegna skattgjalda er skipt á milli
hreyfinga af fleiri en einum flokki er greint frá samanlagðri fjárhæð greiddra skatta.

FJÁRFESTINGAR Í DÓTTURFÉLÖGUM, HLUTDEILDARFÉLÖGUM OG SAMREKSTRI
37.

Þegar fjárfesting í hlutdeildarfélagi eða dótturfélagi er færð samkvæmt hlutdeildar- eða kostnaðarverðsaðferð
skal fjárfestir takmarka upplýsingar í sjóðstreymisyfirlitinu við sjóðstreymi milli sín og þess sem fjárfest er í,
t.d. við arð og lánveitingar.

38.

Fyrirtæki, sem greinir frá hlutdeild sinni í sameiginlegri rekstrareiningu (sjá IAS-staðal 31, reikningsskil
vegna hlutdeildar í samrekstri) og notar hlutfallsleg samstæðureikningsskil til þess, tekur með, í
samstæðusjóðstreymisyfirliti sínu, þann hlut sem það á í sjóðstreymi sameiginlegu rekstrareiningarinnar.
Fyrirtæki, sem greinir frá slíkri hlutdeild og notar hlutdeildaraðferð til þess, tekur með í sjóðstreymisyfirlitinu
sínu þá liði sem snerta fjárfestingar þess í sameiginlegu rekstrareiningunni og útgreiðslum og öðrum
greiðslum eða innheimtum á milli þess og sameiginlegu rekstrareiningarinnar.

YFIRTÖKUR OG SALA Á DÓTTURFÉLÖGUM OG ÖÐRUM REKSTRAREININGUM
39.

Fyrirtæki skal greina sérstaklega frá samanlögðu sjóðstreymi sem stafar af yfirtöku og sölu á
dótturfélögum eða öðrum rekstrareiningum og flokka það sem fjárfestingahreyfingar.

40.

Fyrirtæki skal greina frá samanlögðum fjárhæðum í eftirfarandi liðum að því er varðar yfirtöku og sölu á
dótturfélögum og öðrum rekstrareiningum á tímabilinu:

a) heildaryfirtökuverði eða heildarsöluverði,

b) þeim hluta af yfirtökuverði eða söluverði, sem er greiddur með handbæru fé eða ígildi þess,

c) fjárhæð handbærs fjár og ígildis þess í dótturfélaginu eða rekstrareiningunni, sem er yfirtekin eða
seld, og

d) fjárhæð eigna og skulda, annarra en handbærs fjár eða ígildis þess, í dótturfélaginu eða
rekstrareiningunni sem er yfirtekin eða seld, sem er dregin saman í meginflokka.

41.

Það að sýna sem sérstakan lið í sjóðstreymi þau áhrif, sem stafa af yfirtöku og sölu á dótturfélögum og öðrum
rekstrareiningum, ásamt því að tilgreina sérstaklega verð yfirtekinna eða seldra eigna og skulda, hjálpar til við
að gera greinarmun á sjóðstreymi af því tagi og sjóðstreymi sem stafar af öðrum rekstrar-, fjárfestinga- eða
fjármögnunarhreyfingum. Þau sjóðstreymisáhrif er koma fram við sölu fjárfestinga eru ekki dregin frá þeim
sjóðstreymisáhrifum er verða vegna kaupa á öðrum fjárfestingum.

42.

Í sjóðstreymisyfirlitinu er greint frá samanlagðri, greiddri eða móttekinni fjárhæð handbærs fjár sem yfirtökueða söluverði, að frádregnu handbæru fé og ígildi þess sem keypt var eða selt.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/478

15.11.2007

IAS 7

VIÐSKIPTI SEM EKKI HAFA ÁHRIF Á HANDBÆRT FÉ
43.

Fjárfestinga og fjármögnunarhreyfingar, sem ekki kalla á notkun handbærs fjár eða ígildis þess, skulu ekki koma
fram á sjóðstreymisyfirliti. Greina skal frá slíkum hreyfingum annars staðar í reikningsskilunum þannig að allar
mikilvægar upplýsingar um þessar fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingar komi fram.

44.

Margar fjárfestinga- eða fjármögnunarhreyfingar hafa ekki bein áhrif á sjóðstreymi á tímabilinu þótt þær hafi áhrif á
fjármagnsuppbyggingu og eignasamsetningu fyrirtækis. Það er í samræmi við hlutverk sjóðstreymisyfirlits að greina ekki
frá viðskiptum sem ekki hreyfa handbært fé í sjóðstreymisyfirlitinu vegna þess að þessir liðir fela ekki í sér sjóðstreymi á
núverandi tímabili. Dæmi um viðskipti, sem ekki hreyfa handbært fé, eru:

a) kaup eigna, ýmist með yfirtöku á skuldum sem tengjast þeim beint eða með fjármögnunarleigu,

b) yfirtaka fyrirtækis með útgáfu hlutabréfa og

c) breyting skulda í hlutafé.

SAMSETNING HANDBÆRS FJÁR OG ÍGILDIS ÞESS
45.

Fyrirtæki skal greina frá þætti handbærs fjár og ígildis þess og skal sýna afstemmingu á fjárhæðunum í
sjóðstreymisyfirliti sínu, miðað við samsvarandi liði sem greint er frá í efnahagsreikningi.

46.

Í ljósi þess hversu margvíslegar aðferðir tíðkast við reiðufjárstjórnun og bankaviðskipti í heiminum og til þess að fara eftir
IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila, skal fyrirtæki greina frá þeim aðferðum sem það fylgir við ákvörðun á
samsetningu handbærs fjár og ígildis þess.

47.

Í samræmi við IAS-staðal 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaðferðum, er gerð grein fyrir áhrifum allra breytinga sem kunna að hafa orðið á aðferðunum sem fylgt er við
ákvörðun á samsetningu handbærs fjár og ígildis þess, t.d. breytinga á flokkun fjármálagerninga sem áður töldust til
fjárfestingasamvals fyrirtækisins.

AÐRAR UPPLÝSINGAR
48.

Fyrirtæki skal veita upplýsingar um, ásamt skýringum frá stjórnendum, verulegar fjárhæðir handbærs fjár og ígildis
þess sem fyrirtækið á en eru ekki til ráðstöfunar fyrir samstæðuna.

49.

Ýmsar aðstæður geta valdið því að samstæðan getur ekki ráðstafað því handbæra fé eða ígildi þess sem fyrirtækið á.
Dæmi um slíkt eru m.a. handbært fé eða ígildi þess hjá dótturfélagi sem starfar í landi þar sem gjaldeyristakmörkunum
eða öðrum lagalegum takmörkunum er beitt þannig að móðurfélagið eða önnur dótturfélög geta ekki haft almenn afnot af
stöðunni.

50.

Viðbótarupplýsingar geta skipt notendur máli við skilning á fjárhagsstöðu og greiðslugetu fyrirtækis. Hvatt er til þess að
slíkar upplýsingar, ásamt skýringum frá stjórnendum, séu birtar og geta þær falið í sér:

a) fjárhæð ónotaðra lántökuheimilda sem kunna að standa til boða vegna framtíðarrekstrar og til uppgjörs á
fjármagnsskuldbindingum, en þá skal benda á allar takmarkanir sem kunna að vera á notkun þessara heimilda,

b) samanlagðar fjárhæðir sjóðstreymis vegna hverrar rekstrar-, fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingar um sig, sem
tengist hlutdeild í samrekstri sem greint hefur verið frá með notkun hlutfallslegra samstæðureikningsskila,

c) samanlagða fjárhæð sjóðstreymis, sem sýnir aukningu á afkastagetu til aðgreiningar frá því sjóðstreymi sem er
nauðsynlegt til að viðhalda afkastagetu, og
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d) fjárhæð sjóðstreymis sem stafar af rekstrar-, fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingum hvers starfsþáttar eftir
atvinnugreinum og landsvæðum (sjá IAS-staðal 14, starfsþáttaskýrslur).
51.

Það er gagnlegt fyrir notandann að birt sé hvort í sínu lagi sjóðstreymi, sem sýnir aukna afkastagetu, og sjóðstreymi, sem
er nauðsynlegt til að viðhalda afkastagetu, til þess að hann geti metið hvort fyrirtækið sé að fjárfesta nægilega í viðhaldi
afkastagetu sinnar. Fyrirtæki, sem fjárfestir ekki nægilega í viðhaldi á afkastagetu sinni, getur verið að skaða arðsemi í
framtíðinni í þágu núverandi greiðsluhæfis og greiðslna til eigenda.

52.

Upplýsingar um sjóðstreymi fyrir tiltekna starfsþætti gerir notendum kleift að öðlast betri skilning á sambandinu milli
sjóðstreymis fyrirtækisins í heild og einstakra þátta þess og á fáanleika og óstöðugleika í sjóðstreymi starfsþáttar.

GILDISTÖKUDAGUR
53.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1994 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 8
(ENDURSKOÐAÐUR 1993)
Hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum
IAS-staðall 35, starfsemi sem leggja skal af, kemur í stað 4. liðar og 19. til 22. liðar í IAS-staðli 8. IAS-staðall 35
kemur einnig í stað skilgreiningar á því hvenær starfsemi telst aflögð í 6. lið í IAS-staðli 8. IAS-staðall 35 gildir
fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1999 eða síðar.
Með IAS-staðli 40, fjárfestingareignir, breyttist 44. liður sem nú er einnig feitletraður og skáletraður. IAS-staðall 40
gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 eða síðar.
Ein túlkun fastanefndarinnar um túlkanir tengist IAS-staðli 8:
ʊ 8. túlkun fastanefndarinnar: Beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir
reikningsskil.
EFNISYFIRLIT
liðir
Markmið
Gildissvið
Skilgreiningar
Hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu

1-5
6
7-30

Óreglulegir liðir

11-15

Hagnaður eða tap af reglulegri starfsemi

16-18

(Liðir felldir brott)

19-22

Breytingar á reikningshaldslegu mati

23-30

Grundvallarskekkjur

31-40
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Aðalregla

34-37

Leyfileg fráviksaðferð

38-40

Breytingar á reikningsskilaaðferðum

41-57

Innleiðing alþjóðlegs reikningsskilastaðals

46-48

Aðrar breytingar á reikningsskilaaðferðum — aðalregla

49-53

Aðrar breytingar á reikningsskilaaðferðum — leyfileg fráviksaðferð

54-57

Gildistökudagur

58

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegu
reikningsskilastöðlunum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið í formálanum).
MARKMIÐ
Markmiðið með þessum staðli er að segja fyrir um flokkun, upplýsingagjöf og reikningshaldslega meðferð tiltekinna
liða í rekstrarreikningi þannig að gerð og framsetning rekstrarreiknings verði með samræmdum hætti hjá öllum
fyrirtækjum. Þetta eykur samanburðarhæfi, bæði við fyrri reikningsskil fyrirtækis og við reikningsskil annarra
fyrirtækja. Til þess að svo megi verða eru settar fram í þessum staðli ákveðnar kröfur um flokkun og upplýsingagjöf
um óreglulega liði og einnig upplýsingagjöf um tiltekna liði meðal hagnaðar eða taps af reglulegri starfsemi. Í
staðlinum er einnig mælt fyrir um reikningshaldslega meðferð er varðar breytingar á reikningshaldslegu mati,
breytingar á reikningsskilaaðferðum og leiðréttingu grundvallarskekkja.
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita við framsetningu á hagnaði eða tapi af reglulegri starfsemi og óreglulegum liðum
í rekstrarreikningi og til að gera grein fyrir breytingum á reikningshaldslegu mati, grundvallarskekkjum
og breytingum á reikningsskilaaðferðum.

2.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 8, óreglulegir rekstrarliðir, liðir frá fyrri tímabilum og breytingar á
reikningsskilaaðferðum, sem var samþykktur 1977.

3.

Viðfangsefni þessa staðals eru m.a. upplýsingagjöf er varðar tiltekna liði hreins hagnaðar eða taps á tímabilinu. Þessi upplýsingagjöf kemur til viðbótar þeim upplýsingum sem krafa í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, þ.m.t. IAS-staðall 1, framsetning reikningsskila.

4.

(Felldur brott)

5.

Skattaleg áhrif óreglulegra liða, grundvallarskekkja og breytinga á reikningsskilaaðferðum skal færa og gera
grein fyrir í samræmi við IAS-staðal 12, tekjuskattar. Þegar vísað er til óvenjulegra liða í IAS-staðli 12 er átt
við óreglulega liði eins og þeir eru skilgreindir í þessum staðli.

SKILGREININGAR
6.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Óreglulegir liðir eru tekjur eða gjöld sem eru tilkomin vegna atburða eða viðskipta sem eru skýrt afmörkuð
frá reglulegri starfsemi fyrirtækis og af þeim sökum er ekki búist við því að þau muni endurtaka sig oft eða
reglulega.
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Regluleg starfsemi er hver sú starfsemi sem fyrirtæki hefur með höndum sem hluta af rekstri sínum og
hver sú skyld starfsemi sem stuðlar að eflingu hennar, tengist henni eða leiðir af henni.
Grundvallarskekkjur eru skekkjur sem uppgötvast á yfirstandandi tímabili og eru það stórvægilegar að
reikningsskil eins eða fleiri fyrri tímabila geta ekki talist hafa verið áreiðanleg á birtingardegi.
Reikningsskilaaðferðir eru þær sérstöku meginreglur, forsendur, hefðir, reglur og venjur sem fyrirtæki
beitir við gerð og framsetningu reikningsskila.

HREINN HAGNAÐUR EÐA TAP Á TÍMABILINU
7.

Alla tekju- og gjaldaliði, sem færðir eru á tímabili, skal telja með við útreikning á hreinum hagnaði eða
tapi á því tímabili nema í þeim tilvikum þegar annars er krafist eða heimilað í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

8.

Venjulega eru allir tekju- og gjaldaliðir, sem færðir eru á tímabili, taldir með þegar hreinn hagnaður eða tap
tímabilsins er reiknað út. Óreglulegir liðir og áhrif breytinga á reikningshaldslegu mati eru talin þar með.
Engu að síður geta komið upp þær aðstæður þar sem tilteknum liðum er sleppt úr hreinum hagnaði eða tapi
yfirstandandi tímabils. Þessi staðall nær til tvenns konar slíkra aðstæðna: leiðréttinga á grundvallarskekkjum
og áhrifa breytinga á reikningsskilaaðferðum.

9.

Aðrir alþjóðlegir reikningsskilastaðlar fjalla um liði sem kunna að vera í samræmi við rammaskilgreiningar á
tekjum eða gjöldum en eru venjulega ekki taldir með við útreikning á hreinum hagnaði eða tapi. Dæmi um
þetta er endurmatsreikningur vegna varanlegra rekstrarfjármuna (sjá IAS-staðal 16, varanlegir rekstrarfjármunir) og ágóði og töp sem hljótast af umreikningi reikningsskila erlendrar rekstrareiningar úr einum
gjaldmiðli í annan (sjá IAS-staðal 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum).

10.

Hreinn hagnaður eða tap tímabilsins nær til eftirfarandi þátta sem skulu allir birtir í rekstrarreikningi:
a) hagnaðar eða taps af reglulegri starfsemi og
b) óreglulegra liða.

Óreglulegir liðir
11.

Greina skal frá eðli og fjárhæð allra óreglulegra liða, hvers fyrir sig.

12.

Næstum allir tekju- og gjaldaliðir, sem teknir eru með við útreikning á hreinum hagnaði eða tapi tímabilsins,
verða til við reglulega starfsemi fyrirtækisins. Af þessum sökum kemur sjaldan fyrir að atvik eða viðskipti
gefi tilefni til að skrá óreglulegan lið.

13.

Hvort atvik eða viðskipti séu skýrt afmörkuð frá reglulegri starfsemi fyrirtækisins ræðst af eðli atviksins eða
viðskiptanna í samhengi við reglulega starfsemi fyrirtækisins fremur en því hversu oft megi búast við að slíkir
atburðir eigi sér stað. Af þessum sökum kann atvik eða viðskipti að vera óreglulegur liður hjá einu fyrirtæki
en ekki hjá öðru fyrirtæki vegna þess að regluleg starfsemi þeirra er mismunandi. Töp vegna jarðskjálfta geta
t.d. talist óreglulegur liður hjá mörgum fyrirtækjum. Hins vegar geta kröfur tryggingataka, sem koma fram
vegna jarðskjálfta, ekki talist vera óreglulegur liður hjá tryggingafyrirtæki sem selur tryggingar vegna slíkrar
áhættu.

14.

Atburðir og viðskipti, sem venjulega gefa tilefni til færslu óreglulegra liða hjá flestum fyrirtækjum, eru t.d.:
a) eignarnám eða
b) jarðskjálfti eða aðrar náttúruhamfarir.

15.

Upplýsingar um eðli og fjárhæð einstakra óreglulegra liða má birta í rekstrarreikningi og skal birta heildarfjárhæð allra óreglulegra liða í rekstrarreikningi þegar þessar upplýsingar eru birtar í skýringum reikningsskilanna.
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16.

Þegar stærð, eðli eða tíðni tekju- og gjaldaliða, sem flokkaðir eru sem hagnaður eða tap af reglulegri
starfsemi, er slík að birting þeirra hefur gildi sem útskýring á rekstrarárangri fyrirtækis á umræddu
tímabili skal upplýsingagjöf um eðli og fjárhæð slíkra liða vera sérstaklega aðgreind.

17.

Þrátt fyrir að þeir tekju- og gjaldaliðir, sem lýst er í 16. lið, teljist ekki til óreglulegra liða kann eðli og fjárhæð
þessara liða að hafa þýðingu fyrir notendur reikningsskila og skilning þeirra á fjárhagslegri stöðu og
rekstrarárangri fyrirtækis og þegar spár eru gerðar um fjárhagsstöðu og rekstrarárangur. Slíkar upplýsingar eru
venjulega birtar í skýringum reikningsskila.

18.

Þær aðstæður, sem geta gefið tilefni til þess að tilteknir tekju- og gjaldaliðir séu birtir sérstaklega í samræmi
við 16. lið, eru:
a) niðurfærsla birgða í hreint söluvirði eða varanlegra rekstrarfjármuna í endurheimtanlega fjárhæð og
einnig þegar slík niðurfærsla gengur til baka,
b) endurskipulagning á starfsemi fyrirtækis og niðurfærsla og ráðstafanir, sem gerðar hafa verið vegna
kostnaðar við endurskipulagningu, ganga til baka,
c) við ráðstöfun á varanlegum rekstrarfjármunum,
d) við ráðstöfun á langtímafjárfestingum,
e) þegar starfsemi er aflögð,
f) lok málaferla með sátt og
g) þegar ráðstafanir ganga til baka með öðrum hætti.

19.-22.

(Felldir brott - sjá IAS-staðal 35, starfsemi sem leggja skal af).

Breytingar á reikningshaldslegu mati
23.

Vegna þeirrar óvissu, sem fólgin er í viðskiptastarfsemi, er ómögulegt að meta marga liði í reikningsskilum af
nákvæmni og því einungis hægt að beita mati. Við matsferlið þarf að fella dóma sem byggðir eru á nýjustu,
tiltækum upplýsingum. Þörf getur verið á slíku mati, t.d. vegna niðurfærslu viðskiptakrafna, úreldingar vörubirgða eða nýtingartíma eða áætlaðrar notkunar á efnahagslegum ávinningi afskrifanlegra eigna. Nauðsynlegt
er að beita skynsamlegu mati við gerð reikningsskila og það dregur ekki úr áreiðanleika þeirra.

24.

Mat getur þurft að endurskoða ef þær aðstæður, sem matið byggðist á, breytast eða vegna nýrra upplýsinga,
aukinnar reynslu eða þróunar sem verður í kjölfarið.

25.

Stundum getur reynst erfitt að greina á milli breytingar á reikningsskilaaðferðum og breytingar á reikningshaldslegu mati. Í slíkum tilvikum er farið með breytinguna sem breytingu á reikningshaldslegu mati með
viðeigandi upplýsingagjöf.

26.

Áhrif vegna breytinga á reikningshaldslegu mati skal taka með við útreikning á hreinum hagnaði eða tapi:
a) á því tímabili, þegar breytingin er gerð, ef breytingin hefur einungis áhrif á það tímabil, eða
b) á því tímabili þegar breytingin er gerð, auk síðari tímabila ef breytingin hefur áhrif á bæði tímabilin.

27.

Breyting á reikningshaldslegu mati getur haft áhrif á yfirstandandi tímabil eingöngu eða bæði á yfirstandandi
og síðari tímabil. Breyting á mati fjárhæðar vegna niðurfærslu viðskiptakrafna hefur t.d. einungis áhrif á
yfirstandandi tímabil og er því færð strax. Hins vegar hefur breyting á mati vegna áætlaðs nýtingartíma eða
notkun á efnahagslegum gæðum afskrifanlegra eigna áhrif á afskriftakostnað á yfirstandandi tímabili og síðari
tímabilum miðað við nýtingartíma eignar. Í báðum tilvikum eru áhrif breytingarinnar á yfirstandandi tímabil
færð sem tekjur eða gjöld á núverandi tímabili. Ef einhver áhrif verða á síðari tímabilum eru þau færð á þeim
tímabilum.
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28.

Áhrif vegna breytinga á reikningshaldslegu mati skal setja fram í sama lið rekstrarreiknings og notaður
var áður en mati var breytt.

29.

Til þess að tryggja samanburðarhæfi reikningsskila fyrir mismunandi tímabil eru áhrif breytingar á reikningshaldslegu mati á áætlanir, sem voru áður taldar til hagnaðar eða taps vegna reglulegrar starfsemi, tekin með í
þessum þætti hreins hagnaðar eða taps. Áhrif breytingar á reikningshaldslegu mati á áætlun, sem áður var
talin til óreglulegra liða, eru færð sem óreglulegur liður.

30.

Greina skal frá eðli og fjárhæð vegna breytinga á reikningshaldslegu mati sem hefur veruleg áhrif á
yfirstandandi tímabil eða sem búist er við að hafi veruleg áhrif á síðari tímabil. Ef ógerlegt er að áætla
fjárhæð vegna breytingarinnar skal greina frá því.

GRUNDVALLARSKEKKJUR

31.

Skekkjur við gerð reikningsskila eins eða fleiri fyrri tímabila kunna að uppgötvast á yfirstandandi tímabili.
Skekkjur kunna að verða til vegna mistaka við útreikninga, vegna mistaka við beitingu reikningsskilaaðferða,
vegna mistúlkunar staðreynda, svika eða yfirsjóna. Leiðrétting á skekkjum af þessu tagi er venjulega innifalin
í hreinum hagnaði eða tapi yfirstandandi tímabils.

32.

Í einstaka tilvikum hefur skekkjan svo veruleg áhrif á reikningsskil eins eða fleiri fyrri tímabila að þau
reikningsskil geta ekki talist hafa verið áreiðanleg á birtingardegi þeirra. Slíkar skekkjur eru nefndar
grundvallarskekkjur. Dæmi um grundvallarskekkju er að inn í reikningsskil fyrra tímabils hafi verið tekin
veruleg fjárhæð vegna verks í vinnslu og viðskiptakröfur vegna sviksamlegra samninga sem ekki er hægt að
innheimta. Leiðrétting grundvallarskekkja, sem tengjast fyrri tímabilum, hefur í för með sér að nauðsynlegt er
að samanburðarupplýsingarnar verði endurgerðar eða að birtar séu viðbótarbráðabirgðaupplýsingar.

33.

Leiðréttingu á grundvallarskekkjum er hægt að aðgreina frá breytingum á reikningshaldslegu mati. Reikningshaldslegt mat er í eðli sínu nálgun sem vera má að þurfi að endurskoða eftir því sem frekari upplýsingar koma
í ljós. Sá ágóði eða tap sem fært er, sem er afleiðing af óvissuþætti sem ekki var unnt að áætla af nákvæmni,
telst t.d. ekki leiðrétting á grundvallarskekkju.

Aðalregla
34.

Gera skal grein fyrir fjárhæð leiðréttingar á grundvallarskekkju, sem tengist fyrri tímabilum, með leiðréttingu á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár. Samanburðarupplýsingar skal endurgera nema slíkt reynist
ógerlegt.

35.

Reikningsskil, þ.m.t. samanburðarupplýsingar frá fyrri tímabilum, eru sett fram líkt og grundvallarskekkjan
hafi verið leiðrétt á því tímabili þegar hún átti sér stað. Af þessum sökum er fjárhæð leiðréttingar, sem tengist
hverju tímabili sem greint er frá, tekin inn í hreinan hagnað eða tap þess tímabils. Fjárhæð leiðréttingar, sem
tengist fyrri tímabilum en þeim sem birtast í samanburðarupplýsingum reikningsskilanna, er aðlöguð með
hliðsjón af upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár á fyrsta tímabilinu sem sett er fram. Aðrar upplýsingar, sem
tengjast fyrri tímabilum, skulu einnig endurgerðar, t.d. fjárhagslegar lykiltölur í samantektum.

36.

Endurgerð samanburðarupplýsinga þarf ekki endilega að leiða til breytinga á reikningsskilum sem hluthafar
hafa samþykkt eða hafa verið skráð eða hefur verið skilað til eftirlitsaðila. Þó má vera að þess sé krafist að
landslögum að slíkum reikningsskilum sé breytt.

37.

Fyrirtæki skal greina frá eftirfarandi:
a) eðli grundvallarskekkju,
b) fjárhæð leiðréttingar á núverandi tímabili og hverju því fyrra tímabili, sem greint er frá,
c) fjárhæð leiðréttingar, sem tengist fyrri tímabilum en þeim sem samanburðarupplýsingarnar taka til, og
d) að samanburðarupplýsingar hafi verið endurgerðar eða að slíkt sé ógerlegt.
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38.

Fjárhæð leiðréttingar vegna grundvallarskekkju skal telja með við útreikning hreins hagnaðar eða taps á
yfirstandandi tímabili. Samanburðarupplýsingar skal setja fram með sama hætti og í reikningsskilum fyrra
tímabils. Setja skal fram viðbótarbráðabirgðaupplýsingar sem eru teknar saman í samræmi við 34. lið
nema slíkt sé ógerlegt.

39.

Leiðrétting á grundvallarskekkju er tekin með í útreikningi á hreinum hagnaði eða tapi á yfirstandandi tímabili. Viðbótarupplýsingar eru engu að síður settar fram, oft í sérstökum dálkum, til þess að sýna hreinan
hagnað eða tap á yfirstandandi tímabili og á öllum fyrri tímabilum, sem sett eru fram, eins og grundvallarskekkjan hefði verið leiðrétt á því tímabili þegar hún átti sér stað. Vera má að þörf sé á því að beita þessari
reikningshaldslegu meðferð í löndum þar sem gerð er krafa um að í reikningsskilum sé að finna samanburðarupplýsingar sem eru samhljóða framsettum reikningsskilum fyrri tímabila.

40.

Fyrirtæki skal greina frá eftirfarandi:
a) eðli grundvallarskekkju,
b) fjárhæð leiðréttingar, sem færð er í hreinan hagnað eða tap á yfirstandandi tímabili, og
c) fjárhæð leiðréttingar, sem talin er með á hverju tímabili sem bráðabirgðaupplýsingar eru fram um, og
fjárhæð leiðréttingar sem tengist tímabilum á undan þeim sem talin eru með í bráðabirgðaupplýsingunum. Ef talið er ógerlegt að setja fram bráðabirgðaupplýsingar skal greina frá því.

BREYTINGAR Á REIKNINGSSKILAAÐFERÐUM
41.

Notendur þurfa að geta borið saman reikningsskil fyrirtækis fyrir mismunandi tímabil til að geta greint þróun
fjárhagsstöðu, rekstrarárangurs og sjóðstreymis þess. Þess vegna er sömu reikningsskilaaðferðum venjulega
beitt frá einu tímabili til annars.

42.

Reikningsskilaaðferð skal einungis breytt þegar þess er krafist samkvæmt settum lögum eða ef
reikningsskilaráð krefst þess eða ef breytingin leiðir til skýrari framsetningar á atburðum eða viðskiptum í
reikningsskilum fyrirtækis.

43.

Hentugri framsetning á atburðum eða viðskiptum í reikningsskilum er þegar ný reikningsskilaaðferð hefur í
för með sér aukið vægi eða áreiðanlegri upplýsingar um fjárhagsstöðu, rekstrarárangur eða sjóðstreymi
fyrirtækis.

44.

Eftirfarandi tilvik teljast ekki vera breytingar á reikningsskilaaðferðum:
a) beiting reikningsskilaaðferðar fyrir atburði eða viðskipti, sem eru efnislega ólík fyrri atburðum eða
viðskiptum, og
b) beiting nýrrar reikningsskilaaðferðar fyrir atburði eða viðskipti sem ekki áttu sér stað áður eða voru
óveruleg.
Fyrsta beiting reikningsskilaaðferðar við að endurmeta verðmæti eigna og eignfæra þær í samræmi við
leyfilega fráviksaðferð IAS-staðals 16, varanlegir rekstrarfjármunir, eða IAS-staðals 38, óefnislegar eignir,
er breyting á reikningsskilaaðferð en er meðhöndluð sem endurmat samkvæmt IAS-staðli 16 eða IASstaðli 38 fremur en samkvæmt þessum staðli. Af þessum sökum á 49. til 57. liður þessa staðals ekki við um
slíkar breytingar á reikningsskilaaðferð.

45.

Breytingu á reikningsskilaaðferð er beitt afturvirkt eða framvirkt í samræmi við kröfur þessa staðals. Afturvirk beiting hefur í för með sér að nýju reikningsskilaaðferðinni er beitt á atburði og viðskipti eins og nýju
reikningsskilaaðferðinni hafi alltaf verið beitt. Reikningsskilaaðferðinni er því beitt á atburði og viðskipti frá
upphafsdegi þeirra. Framvirk beiting þýðir að nýju reikningsskilaaðferðinni er beitt á atburði og viðskipti sem
eiga sér stað eftir þann dag sem breytingin tekur gildi. Engar lagfæringar tengdar fyrri tímabilum eru gerðar á
upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár eða við útreikning á hreinum hagnaði eða tapi núverandi tímabils vegna
þess að núverandi staða er ekki endurreiknuð. Hins vegar er nýju reikningsskilaaðferðinni beitt á núverandi
stöðu frá og með dagsetningu breytingarinnar. Fyrirtæki getur t.d. ákveðið að breyta reikningsskilaaðferð um
meðferð fjármagnskostnaðar og eignfæra slíkan kostnað í samræmi við aðra leyfilega fráviksaðferð í IASstaðli 23, fjármagnskostnaður. Með framvirkri beitingu nær hin nýja reikningsskilaaðferð einungis til
fjármagnskostnaðar sem á fellur frá og með þeim degi þegar hin breytta reikningsskilaaðferð tekur gildi.
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Innleiðing alþjóðlegs reikningsskilastaðals
46.

Greina skal frá breytingu á reikningsskilaaðferð, sem gerð er við beitingu alþjóðlegs reikningsskilastaðals,
í samræmi við tiltekin bráðabirgðaákvæði þess alþjóðlega reikningsskilastaðals ef einhver eru. Ef engin
bráðabirgðaákvæði eru til staðar skal breyting á reikningsskilaaðferðum gerð í samræmi við aðalreglur
sem settar eru fram í 49., 52. og 53. lið eða í samræmi við aðra leyfilega fráviksaðferð sem sett er fram í
54., 56. og 57. lið.

47.

Þess kann að vera krafist í bráðabirgðaákvæðum í alþjóðlegum reikningsskilastaðli að breytingu á reikningsskilaaðferðum skuli beitt annaðhvort afturvirkt eða framvirkt.

48.

Þegar fyrirtæki beitir ekki nýjum, alþjóðlegum reikningsskilastaðli, sem alþjóðareikningsskilanefndin hefur
gefið út en hefur ekki enn tekið gildi, er fyrirtækið hvatt til að greina frá því hvers eðlis framtíðarbreytingar á
reikningsskilaaðferðum muni verða og birta áætlun um áhrif breytingar á hreinan hagnað eða tap og
fjárhagsstöðu.

Aðrar breytingar á reikningsskilaaðferðum – aðalregla

49.

Breytingu á reikningsskilaaðferð skal beita afturvirkt nema þegar ekki er hægt að meta með góðu móti
fjárhæð sérhverrar leiðréttingar sem af hlýst og tengist fyrri tímabilum. Hver síðari leiðrétting skal færð
sem leiðrétting á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár. Samanburðarupplýsingar skulu endurgerðar nema
það sé ógerlegt1.

50.

Reikningsskilin, þ.m.t. samanburðarupplýsingar um fyrri tímabil, eru sett fram eins og nýja reikningsskilaaðferðin hafi alltaf verið í gildi. Af þessum sökum eru samanburðarupplýsingar endurgerðar þannig að þær
endurspegli nýju reikningsskilaaðferðina. Fjárhæð leiðréttingar, sem tengist fyrri tímabilum en þeim sem talin
eru með í reikningsskilunum, er leiðrétt með hliðsjón af upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár fyrsta tímabilsins
sem reikningsskilin sýna. Aðrar upplýsingar, sem tengjast fyrri tímabilum, skulu einnig endurgerðar, t.d.
fjárhagslegar lykiltölur í samantektum.

51.

Endurgerð samanburðarupplýsinga þarf ekki endilega að leiða til breytinga á reikningsskilum sem hluthafar
hafa samþykkt eða hafa verið skráð eða hefur verið skilað til eftirlitsaðila. Þó má vera að þess sé krafist að
landslögum að slík reikningsskil séu breytt.

52.

Breytingu á reikningsskilaaðferðum skal beitt framvirkt þegar ekki er hægt að meta með góðu móti
fjárhæð leiðréttingar á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár sem krafist er í 49. lið.

53.

Þegar breyting á reikningsskilaaðferð hefur veruleg áhrif á núverandi tímabil eða fyrri tímabil, sem greint
er frá, eða gæti haft veruleg áhrif á síðari tímabil skal fyrirtæki greina frá eftirfarandi:

a) ástæðum breytingar,

b) fjárhæð leiðréttingar á núverandi tímabili og hverju því fyrra tímabili, sem greint er frá,

c) fjárhæð leiðréttingar, sem tengist fyrri tímabilum en þeim sem samanburðarupplýsingarnar taka til, og

d) að samanburðarupplýsingar hafi verið endurgerðar eða að slíkt sé ógerlegt.
________________
1

8. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: Beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir reikningsskil. Þar segir að ekki sé
heimilt að skrá í rekstrarreikning samantalin áhrif breytinga sem verða sökum þess að skipt er frá fyrri góðri reikningsskilavenju yfir í alþjóðlega
reikningsskilastaðla (þ.e. leyfileg fráviksaðferð, sem sagt er fyrir um í 54. lið í IAS-staðli 8, á ekki við um fyrstu beitingu IAS-staðals til grundvallar
reikningsskilum).

Nr. 54/486

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.11.2007

IAS 10
Aðrar breytingar á reikningsskilaaðferðum — leyfileg fráviksaðferð
54.

Breytingu á reikningsskilaaðferð skal beitt afturvirkt nema í þeim tilvikum þegar ekki er hægt að meta með
góðu móti fjárhæð síðari leiðréttingar sem tengist fyrri tímabilum. Hver síðari leiðrétting skal tekin með
við útreikning á hreinum hagnaði eða tapi á núverandi tímabili. Samanburðarupplýsingar skal setja fram
eins og þær eru settar fram í reikningsskilum fyrra tímabils. Setja skal fram viðbótarbráðabirgðaupplýsingar sem teknar eru saman í samræmi við 49. lið nema slíkt sé ógerlegt.1

55.

Leiðréttingar vegna breytinga á reikningsskilaaðferðum eru teknar með við útreikning á hreinum hagnaði eða
tapi tímabilsins. Viðbótarsamanburðarupplýsingar eru engu að síður settar fram, oft í sérstökum dálkum, til
þess að sýna hreinan hagnað eða tap og fjárhagsstöðu núverandi tímabils og allra fyrri tímabila sem greint er
frá eins og að nýju reikningsskilaaðferðinni hafi alltaf verið beitt. Nauðsynlegt kann að reynast að beita
þessari reikningshaldslegu meðferð í löndum þar sem gerð er krafa um það að samanburðarupplýsingar, sem
birtast í reikningsskilunum, séu samhljóða reikningsskilum sem sett hafa verið fram á fyrri tímabilum.

56.

Breytingu á reikningsskilaaðferð skal beitt framvirkt þegar ekki er hægt að meta með góðu móti
fjárhæðina sem telja skal með í hreinum hagnaði eða tapi núverandi tímabils eins og krafist er í 54. lið.

57.

Þegar breyting á reikningsskilaaðferð hefur veruleg áhrif á núverandi tímabil eða meðtalin, fyrri tímabil
eða gæti haft veruleg áhrif á síðari tímabil skal fyrirtæki greina frá eftirfarandi:
a) ástæðum breytingar,
b) fjárhæð leiðréttingar, sem færð er inn í hreinum hagnaði eða tapi núverandi tímabils, og
c) fjárhæð leiðréttingar, sem færð er á hvert tímabil, sem bráðabirgðaupplýsingar eru birtar fyrir, og
fjárhæð leiðréttingar sem tengist fyrri tímabilum en þeim sem meðtalin eru í reikningsskilunum. Ef
talið er ógerlegt að greina frá viðbótarupplýsingum skal taka það fram.

GILDISTÖKUDAGUR
58.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1995 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 10
(ENDURSKOÐAÐUR 1999)
Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings
Alþjóðareikningsskilaráðið samþykkti þennan alþjóðlega reikningsskilastaðal í mars 1999 og tók hann gildi fyrir
árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2000 eða síðar.
INNGANGUR
IAS-staðall 10, atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, kemur í stað þeirra hluta IAS-staðals 10, ófyrirséðir
atburðir og atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, sem IAS-staðall 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar
skuldir og óvissar eignir, hefur ekki nú þegar komið í staðinn fyrir. Nýi staðallinn felur í sér eftirfarandi takmarkaðar breytingar:
a) nýjar upplýsingar um dagsetningu heimildar til birtingar reikningsskila,
b) brottfall heimildar til að skuldfæra arð sem tilgreint hefur verið að snerti tímabilið, sem reikningsskilin ná yfir,
og arðurinn er lagður til eða tilkynnt er um hann eftir dagsetningu efnahagsreiknings en fyrir dagsetningu
heimildar til birtingar reikningsskilanna. Fyrirtæki má greina frá slíkum arði, eins og krafist er, annaðhvort í
efnahagsreikningi í sérstökum lið á meðal eigin fjár eða í skýringum með reikningsskilunum,

________________
1

8. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: Beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir reikningsskil. Þar segir að ekki sé
heimilt að skrá í rekstrarreikning samantalin áhrif breytinga sem verða sökum þess að skipt er frá fyrri góðri reikningsskilavenju yfir í alþjóðlega
reikningsskilastaðla (þ.e. leyfileg fráviksaðferð, sem sagt er fyrir um í 54. lið í IAS-staðli 8, á ekki við um fyrstu beitingu IAS-staðals til grundvallar
reikningsskilum).
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c) staðfestingu á því að fyrirtæki skuli uppfæra upplýsingar, sem varða aðstæður sem voru fyrir hendi, við dagsetningu efnahagsreiknings, í ljósi hvers konar nýrra upplýsinga sem því berast varðandi þessar aðstæður eftir
dagsetningu efnahagsreiknings,
d) brottfall kröfunnar um að leiðrétta reikningsskilin þegar atburður eftir dagsetningu efnahagsreiknings gefur til
kynna að forsendan um áframhaldandi rekstrarhæfi eigi ekki við hluta fyrirtækisins. Samkvæmt IAS-staðli 1,
framsetning reikningsskila, gildir forsendan um áframhaldandi rekstrarhæfi fyrir fyrirtækið í heild sinni,
e) tilteknar leiðréttingar á dæmunum um atburði sem ýmist kalla eða kalla ekki á lagfæringu og
f) ýmsar endurbætur á drögum.
EFNISYFIRLIT
Liðir
Markmið
Gildissvið

1

Skilgreiningar

2-6

Færsla og mat

7-12

Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla á
leiðréttingu
Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla ekki á
leiðréttingu

7-8
9-10

Arður

11-12

Áframhaldandi rekstrarhæfi

13-15

Upplýsingagjöf

16-21

Dagsetning heimildar til birtingar

16-17

Uppfærsla á upplýsingum um aðstæður við dagsetningu
efnahagsreiknings

18-19

Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla ekki á
leiðréttingu

20-21

Gildistökudagur

22-23

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegu
reikningsskilastöðlunum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sbr. 12. lið formálans).
MARKMIÐ
Markmið staðalsins er að vera til leiðbeiningar um:
a)

hvenær fyrirtæki skuli leiðrétta reikningsskil sín vegna atburða sem eiga sér stað eftir dagsetningu efnahagsreiknings og

b)

hvaða upplýsingar fyrirtæki skuli veita varðandi dagsetningu heimildar til birtingar reikningsskila og varðandi
atburði sem eiga sér stað eftir dagsetningu efnahagsreiknings.

Í staðlinum er einnig gerð krafa um að fyrirtæki geri ekki reikningsskil sín á þeim grundvelli að fyrirtækið sé áframhaldandi rekstrarhæft ef atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings gefa til kynna að forsendan um áframhaldandi
rekstrarhæfi eigi ekki við.
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GILDISSVIÐ
1.

Staðlinum skal beita við færslu atburða og þegar greint er frá atburðum sem eiga sér stað eftir
dagsetningu efnahagsreiknings.

SKILGREININGAR
2.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings eru atburðir, bæði hagstæðir og óhagstæðir, sem eiga sér
stað eftir dagsetningu efnahagsreiknings og fyrir þá dagsetningu er birting reikningsskilanna er heimiluð.
Hægt er að tilgreina atburði úr tveimur flokkum:
a) þá sem færa sönnur á aðstæður sem voru til staðar við dagsetningu efnahagsreiknings (atburðir eftir
dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla á leiðréttingu, og
b) þá sem eru til marks um aðstæður sem komu upp eftir dagsetningu efnahagsreiknings (atburðir eftir
dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla ekki á leiðréttingu).

3.

Ferlið, tengt heimild til birtingar reikningsskilanna, getur verið breytilegt eftir stjórnunarháttum, lagafyrirmælum og verklagi við gerð og frágang reikningsskilanna.

4.

Í sumum tilvikum er gerð krafa um að fyrirtæki leggi reikningsskil sín fyrir hluthafa til samþykktar eftir að
búið er að birta reikningsskilin. Í slíkum tilvikum er birting reikningsskilanna heimiluð á upprunalegum
birtingardegi en ekki á þeim degi þegar hluthafar samþykktu reikningsskilin.
Dæmi
Hinn 28. febrúar 20X2 ljúka stjórnendur fyrirtækis við drög að reikningsskilum ársins sem lýkur 31. desember
20X1. Hinn 18. mars 20X2 fer stjórn fyrirtækisins yfir reikningsskilin og heimilar birtingu þeirra. Fyrirtækið
gefur út tilkynningu um hagnað sinn og aðrar valdar fjárhagsupplýsingar hinn 19. mars 20X2. Hluthafar og
aðrir geta nálgast reikningsskilin 1. apríl 20X2. Hinn 15. maí 20X2 eru reikningsskilin samþykkt á aðalfundi
og eru samþykktu reikningsskilin síðan skráð hjá eftirlitsstofnun 17. maí 20X2.
Birting reikningsskilanna var heimiluð hinn 18. mars 20X2 (þann dag sem stjórnin heimilaði birtingu þeirra).

5.

Í sumum tilvikum er gerð krafa um að stjórnendur fyrirtækis afhendi sérstakri eftirlitsnefnd (sem stjórnendur
eiga ekki sæti í) reikningsskilin til samþykktar. Í slíkum tilvikum er birting reikningsskilanna heimiluð þegar
stjórnendur heimila að þau verði afhent eftirlitsnefndinni.
Dæmi
Stjórnendur fyrirtækis heimila hinn 18. mars 20X2 að reikningsskil verði afhent eftirlitsnefnd þess. Í eftirlitsnefndinni eiga eingöngu sæti aðilar, sem eru ekki stjórnendur, eins og fulltrúar starfsmanna og annarra hagsmunaaðila. Eftirlitsnefndin samþykkir reikningsskilin 26. mars 20X2. Hluthafar og aðrir geta nálgast reikningsskilin 1. apríl 20X2. Reikningsskilin eru afhent á aðalfundi 15. maí 20X2 og eru reikningsskilin síðan
skráð hjá eftirlitsaðila 17. maí 20X2.
Birting reikningsskilanna er heimiluð hinn 18. mars 20X2 (þann dag sem stjórnendur heimila að þau verði
afhent eftirlitsnefndinni).

6.

Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings fela í sér alla atburði sem eiga sér stað fram til þess dags sem
birting reikningsskilanna er heimiluð, jafnvel þótt atburðirnir eigi sér stað eftir birtingu afkomuviðvörunar eða
annarra valinna fjárhagsupplýsinga.
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FÆRSLA OG MAT

Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla á leiðréttingu
7.

Fyrirtæki skal leiðrétta fjárhæðir sem færðar eru í reikningsskilum þess þannig að þær sýni þá atburði
eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla á leiðréttingu.

8.

Eftirfarandi eru dæmi um atburði eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla á leiðréttingu, þar sem
fyrirtæki er skylt að leiðrétta fjárhæðir sem færðar eru í reikningsskilum þess eða að færa liði sem ekki höfðu
verið færðir áður:

a) niðurstaða í dómsmáli eftir dagsetningu efnahagsreiknings vegna þess að hún staðfestir að fyrirtæki hafi
þegar verið skuldbundið, við dagsetningu efnahagsreiknings, og þar af leiðandi er fyrirtækinu skylt að
leiðrétta skuldbindingu, sem hefur verið færð, eða að færa skuldbindingu í stað þess að birta einungis
upplýsingar um óvissa skuldbindingu,

b) upplýsingar sem mótteknar eru eftir dagsetningu efnahagsreiknings og gefa til kynna að virði eignar hafi
rýrnað, við dagsetningu efnahagsreiknings, eða að leiðrétta verði fjárhæð virðisrýrnunartaps, sem áður
hefur verið fært, af þessari eign. Til dæmis:

i)

gjaldþrot viðskiptamanns, sem á sér stað eftir dagsetningu efnahagsreiknings, staðfestir venjulega að
þegar hafi verið tjón á viðskiptakröfu, við dagsetningu efnahagsreiknings, og að fyrirtækið þurfi að
lagfæra bókfærða fjárhæð viðskiptakröfu, og

ii) sala á birgðum eftir dagsetningu efnahagsreiknings getur verið vísbending um hreint söluvirði þeirra,
við dagsetningu efnahagsreiknings,

c) ákvörðun eftir dagsetningu efnahagsreiknings á kostnaðarverði eigna sem keyptar voru fyrir dagsetningu
efnahagsreiknings, eða söluhagnað af eignum sem seldar voru fyrir dagsetningu efnahagsreiknings,

d) ákvörðun eftir dagsetningu efnahagsreiknings á fjárhæð hagnaðarhlutdeildar eða bónusgreiðslna ef fyrirtækið hafði gildandi, lagalega eða ætlaða skuldbindingu, við dagsetningu efnahagsreiknings, til að standa
við slíkar greiðslur vegna atburða sem áttu sér stað fyrir þann dag (sbr. IAS-staðal 19, starfskjör) og

e) í ljós koma fjársvik eða skekkjur sem sýna að reikningsskilin voru röng.

Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla ekki á leiðréttingu
9.

Fyrirtæki skal ekki leiðrétta fjárhæðir sem færðar eru í reikningsskilum þess þannig að þær sýni atburði
eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem ekki kalla á leiðréttingu.

10.

Dæmi um atburð eftir dagsetningu efnahagsreiknings, sem ekki kallar á leiðréttingu, er lækkun á markaðsvirði
fjárfestinga eftir dagsetningu efnahagsreiknings og fyrir þann dag sem birting reikningsskilanna er heimiluð.
Lækkun á markaðsvirði tengist venjulega ekki ástandi fjárfestinganna, við dagsetningu efnahagsreiknings,
heldur endurspeglar hún aðstæður sem hafa komið upp á næsta tímabili á eftir. Af þessum sökum leiðréttir
fyrirtæki ekki fjárhæðir sem færðar eru í reikningsskilum þess vegna fjárfestinganna. Að sama skapi breytir
fyrirtækið ekki fjárhæðum sem birtar eru í skýringum vegna fjárfestinganna, við dagsetningu efnahagsreiknings þó að þörf geti verið á viðbótarupplýsingum skv. 20. lið.

Arður
11.

Ef arður til hluthafa (eins og skilgreint er í IAS-staðli 32, fjármálagerningar: upplýsingagjöf og framsetning) er lagður til eða tilkynnt er um hann eftir dagsetningu efnahagsreiknings skal fyrirtæki ekki færa
þann arð sem skuld, við dagsetningu efnahagsreiknings.
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12.

Í IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila, er gerð krafa um að fyrirtæki upplýsi um fjárhæð arðs sem lögð er
til eða ákveðin eftir dagsetningu efnahagsreiknings en áður en birting reikningsskilanna var heimiluð. IASstaðall 1 heimilar fyrirtæki að birta þessar upplýsingar annaðhvort:

a) í efnahagsreikningi sem sérstakan lið á meðal eigin fjár eða

b) í skýringum reikningsskilanna.

ÁFRAMHALDANDI REKSTRARHÆFI
13.

Fyrirtæki skal ekki gera reikningsskil sín á þeim grundvelli að það hafi rekstrarhæfi hvað varðar áframhaldandi rekstur ef stjórnendur ákveða eftir dagsetningu efnahagsreiknings að þeir hafi áform um annaðhvort að leysa fyrirtækið upp eða hætta starfsemi eða að ekki sé annar raunhæfur kostur fyrir hendi fyrir
fyrirtækið.

14.

Versnandi rekstrarafkoma og fjárhagsleg staða eftir dagsetningu efnahagsreiknings getur gefið til kynna að
þörf sé á því að athuga hvort forsendan um áframhaldandi rekstrarhæfi eigi enn við. Ef forsendan um áframhaldandi rekstrarhæfi á ekki lengur við eru áhrif þess það stórvægileg að í þessum staðli er gerð krafa um að
grundvallarbreyting sé gerð á grunni reikningsskilanna fremur en að leiðrétting sé gerð á fjárhæðum sem
færðar voru í upphaflegan grunn reikningsskilanna.

15.

Í IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila, er gerð krafa um birtingu tiltekinna upplýsinga ef:

a) reikningsskilin eru ekki samin á grundvelli um áframhaldandi rekstrarhæfi eða

b) stjórnendum er ljóst að veruleg óvissa ríkir um atburði eða aðstæður sem vakið geta miklar efasemdir um
getu fyrirtækisins hvað varðar áframhaldandi rekstrarhæfi þess. Atburðirnir eða aðstæðurnar, sem krefjast
upplýsingagjafar, kunna að koma fram eftir dagsetningu efnahagsreiknings.

UPPLÝSINGAGJÖF

Dagsetning heimildar til birtingar
16.

Fyrirtæki skal upplýsa um þá dagsetningu sem birting reikningsskilanna var heimiluð og hver það var sem
veitti heimildina. Ef eigendur fyrirtækisins eða aðrir hafa vald til þess að breyta reikningsskilunum eftir
birtingu þeirra skal fyrirtækið veita upplýsingar um að svo sé.

17.

Mikilvægt er fyrir notendur að vita hvenær birting reikningsskilanna var heimiluð þar sem reikningsskilin
endurspegla ekki atburði sem eiga sér stað eftir þann dag.

Uppfærsla á upplýsingum um aðstæður við dagsetningu efnahagsreiknings
18.

Ef fyrirtæki berast upplýsingar eftir dagsetningu efnahagsreiknings um aðstæður sem voru til staðar, við
dagsetningu efnahagsreiknings skal fyrirtækið uppfæra upplýsingar sem varða þessar aðstæður í ljósi
þessara nýju upplýsinga.

19.

Í sumum tilvikum þarf fyrirtæki að breyta upplýsingum í reikningsskilum sínum þannig að þær endurspegli
upplýsingar sem berast eftir dagsetningu efnahagsreiknings, jafnvel þótt þessar upplýsingar hafi ekki áhrif á
þær fjárhæðir sem fyrirtækið færir í reikningsskil sín. Dæmi um að slík þörf á að breyta upplýsingum komi
upp er þegar gögn koma fram eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem sýna fram á óvissa skuldbindingu sem
var fyrir hendi við dagsetningu efnahagsreiknings. Til viðbótar því að íhuga hvort þörf sé á að færa reiknaða
skuldbindingu samkvæmt IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, skal
fyrirtæki uppfæra upplýsingar um hina óvissu skuld í ljósi þessara gagna.
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Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla ekki á lagfæringar
20.

Þegar atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, sem kalla ekki á leiðréttingu, hafa það mikla þýðingu
að þeir geta haft áhrif á getu notenda reikningsskilanna til að vinna viðeigandi mat og taka viðeigandi
ákvarðanir, ef ekki er gerð grein fyrir þeim, skal fyrirtæki birta eftirfarandi upplýsingar um hvern flokk
atburða sem skiptir máli eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kallar ekki á leiðréttingu:
a) eðli atburðarins og
b) mat á fjárhagslegum áhrifum hans eða yfirlýsing um að ekki sé hægt að vinna slíkt mat.

21.

Eftirfarandi eru dæmi um atburði eftir dagsetningu efnahagsreiknings sem kalla ekki á leiðréttingu en kunna
að hafa það mikla þýðingu að þeir geta haft áhrif á getu notenda reikningsskilanna til að vinna viðeigandi mat
og taka viðeigandi ákvarðanir ef ekki er gerð grein fyrir þeim:
a) við meiri háttar sameiningu fyrirtækja eftir dagsetningu efnahagsreiknings (samkvæmt IAS-staðli 22,
sameining fyrirtækja, er gerð krafa um birtingu ákveðinna upplýsinga í slíkum tilvikum) eða við sölu á
þýðingarmiklu dótturfélagi,
b) tilkynning um áform um að leggja af starfsemi, selja eignir eða gera upp skuldir sem rekja má til þess að
starfsemi hafi verið lögð af eða gerðir séu bindandi samningar um sölu slíkra eigna eða uppgjör slíkra
skulda (sjá IAS-staðal 35, starfsemi sem leggja skal af ),
c) meiri háttar kaup og sala á eignum eða eignarnám af hálfu hins opinbera á þýðingarmiklum eignum,
d) eyðilegging á þýðingarmikilli framleiðslueiningu af völdum eldsvoða eftir dagsetningu efnahagsreiknings,
e) tilkynnt er um eða hafist er handa við innleiðingu meiri háttar endurskipulagningar (sjá IAS-staðal 37,
reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir),
f) meiri háttar viðskipti með hluti og möguleg viðskipti með hluti eftir dagsetningu efnahagsreiknings (IASstaðall 33, hagnaðarhlutur á hlutabréf, hvetur félag til þess að birta lýsingu á slíkum viðskiptum, öðrum en
þeim sem snerta útgáfu hlutafjár og skiptingu hlutabréfa),
g) óeðlilega miklar breytingar eftir dagsetningu efnahagsreiknings á verði eigna eða á gengi erlendra gjaldmiðla,
h) breytingar á skatthlutföllum eða skattalögum sem samþykkt eru eða tilkynnt er um eftir dagsetningu
efnahagsreiknings sem hafa veruleg áhrif á núverandi og frestaðar skattinneignir og skattskuldbindingar
(sjá IAS-staðal 12, tekjuskattar),
i)

verulegar skuldbindingar eða óvissar skuldbindingar, sem stofnað er til t.d. með útgáfu verulegra ábyrgða,
og

j)

hafist er handa við meiri háttar málaferli sem einungis stafa af atburðum sem áttu sér stað eftir dagsetningu efnahagsreiknings.

GILDISTÖKUDAGUR
22.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast
1. janúar 2000 eða síðar.

23.

Á árinu 1998 kom IAS-staðall 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, í stað þeirra
hluta IAS-staðals 10, ófyrirséðir atburðir og atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, sem fjölluðu um
óvissa liði. Þessi staðall kemur í stað annarra hluta þess staðals.
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ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 11
(ENDURSKOÐAÐUR 1993)
Verksamningar
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 11, færsla verksamninga, sem ráðið
samþykkti 1978. Endurskoðaði staðallinn gildir fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1995
eða síðar.
Í maí 1999 var 45. lið breytt með IAS-staðli 10 (endurskoðaður 1999), atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings.
Breyttur texti öðlast gildi um leið og IAS-staðall 10 (endurskoðaður 1999), þ.e. að því er varðar árleg reikningsskil
sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2000 eða síðar.
EFNISYFIRLIT
Liðir
Markmið
Gildissvið

1-2

Skilgreiningar

3-6

Samdráttur og samþáttun verksamninga

7-10

Samningstekjur

11-15

Samningskostnaður
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Færsla samningstekna og -gjalda

22-35

Færsla áætlaðra tapa

36-37

Breytingar á mati

38

Upplýsingagjöf

39-45

Gildistökudagur

46

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formála að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið í formálanum).
MARKMIÐ
Markmið þessa staðals er að segja fyrir um reikningshaldslega meðferð á tekjum og kostnaði sem tengist
verksamningum. Vegna eðlis þeirrar starfsemi, sem verksamningar taka til, fellur sá dagur, þegar samningsvinna
hefst, og sá dagur, þegar vinnunni lýkur, oftast nær á mismunandi reikningsskilatímabil. Því er meginatriðið við
bókun verksamninga skipting samningstekna og samningskostnaðar á þau reikningsskilatímabil sem framkvæmd
verksamnings nær yfir. Í staðlinum er gengið út frá þeim skilyrðum fyrir færslum, sem settar eru fram í ramma fyrir
gerð og framsetningu reikningsskila, við að ákvarða hvenær samningstekjur og samningskostnaður skuli færð sem
tekjur og gjöld í rekstrarreikningnum. Í honum er einnig kveðið á um hagnýtar leiðbeiningar um beitingu þessara
skilyrða.
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita við færslu verksamninga í reikningsskilum verktaka.

2.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 11, færsla verksamninga, sem var samþykktur 1978.
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SKILGREININGAR
3.

Í þessum staðli hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem hér greinir:
Verksamningur er samningur sem sérstaklega er gerður um byggingu eignar eða nokkurra eigna sem eru
nátengdar eða háðar hver annarri þegar litið er til hönnunar, tækni og hlutverks þeirra eða tilgangs og
notkunar þeirra.
Verksamningur á föstu verði er verksamningur þar sem verktaki samþykkir fast verð fyrir verkið eða fast
verð fyrir hverja verkeiningu sem í sumum tilvikum er háð ákvæðum um kostnaðarhækkanir.
Álagningarsamningur er verksamningur þar sem verktaka er endurgreiddur heimilaður eða skilgreindur
kostnaður, auk hundraðshluta af þessum kostnaði eða fastrar þóknunar.

4.

Verksamningur kann að vera gerður um byggingu einnar eignar, t.d. brúar, byggingar, stíflu, leiðslu, vegar,
skips eða ganga. Verksamningur kann einnig að ná til byggingar nokkurra eigna sem eru nátengdar eða háðar
hver annarri þegar litið er til hönnunar, tækni eða hlutverks þeirra, eða tilgangs og notkunar þeirra. Dæmi um
slíka samninga er bygging hreinsunarstöðva og annarra flókinna verksmiðja eða búnaðar.

5.

Að því er þennan staðal varðar tekur hugtakið verksamningar til:
a) samninga um að veita þjónustu sem tengist byggingu eignarinnar beint, t.d. fyrir þjónustu verkefnisstjóra
og arkitekta, og
b) samninga um eyðileggingu eða endurbyggingu á eignum og umhverfisfrágang eftir niðurrif eigna.

6.

Verksamningar eru útfærðir á ýmsa vegu en í þessum staðli flokkast þeir í verksamninga á föstu verði og
álagningarsamninga. Sumir verksamningar kunna að hafa einkenni bæði verksamnings á föstu verði og
álagningarsamnings, t.d. ef um er að ræða kostnaðarverð að viðbættu álagi þar sem tiltekið er umsamið
hámarksverð. Í slíkum tilvikum þarf verktaki að huga að öllum skilyrðum í 23. og 24. lið til þess að ákvarða
hvenær skuli færa samningstekjur og -gjöld.

SAMDRÁTTUR OG STARFSÞÁTTUN VERKSAMNINGA
7.

Kröfum í staðlinum er venjulega beitt sérstaklega um hvern verksamning fyrir sig. Í sumum tilvikum er þó
nauðsynlegt að beita staðlinum á aðgreinanlega liði einstaks samnings eða á flokk samninga svo að gera megi
grein fyrir efni samnings eða samningsflokks.

8.

Þegar samningur nær til nokkurra eigna skal fara með byggingu hverrar eignar eins og um sérstakan
verksamning væri að ræða þegar:
a) sérstök tilboð hafa verið lögð fram fyrir hverja eign,
b) samið hefur verið sérstaklega um hverja eign og verktaki og verkkaupi hafa getað samþykkt eða
hafnað þeim hluta samningsins sem tengist hverri eign og
c) hægt er að greina kostnað og tekjur af hverri eign.

9.

Samningsflokk skal fara með sem einn verksamning, hvort sem um er að ræða einn verkkaupa eða fleiri,
þegar:
a) samið er um samningsflokkinn í einu lagi,
b) samningarnir eru það nátengdir að þeir eru í reynd hluti af einu verkefni með eitt hagnaðarhlutfall og
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c) samningarnir eru allir unnir samtímis eða í samfelldri röð.
10.

Í samningi kann að vera ákvæði um valrétt viðskiptamanns til byggingar á viðbótareign eða um að breyta
honum þannig að hann nái til byggingar viðbótareignar. Byggingu viðbótareignar skal fara með sem
sérstakan verksamning þegar:
a) eignin er verulega frábrugðin eigninni eða eignunum, sem upphaflegi samningurinn náði til, með
tilliti til hönnunar, tækni eða hlutverks eða
b) samið er um verð eignarinnar án tillits til upphaflegs samningsverðs.

SAMNINGSTEKJUR
11.

Samningstekjur skulu samanstanda af:
a) þeim upphaflegu tekjum, sem samþykktar voru í samningnum og
b) frávikum í samningsbundnu verki, kröfum og hvatagreiðslum:
i)

að því marki, sem líklegt er að þær muni leiða til tekna og

ii) hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti.
12.

Samningstekjur eru metnar á gangvirði móttekins eða óinnheimts endurgjalds. Mat samningstekna er háð
ýmsum óvissuþáttum sem ráðast af niðurstöðu atburða í framtíðinni. Matið þarf oft að endurskoða eftir því
sem atburðir eiga sér stað og óvissuþættir skýrast. Þess vegna kunna samningstekjur að aukast eða minnka frá
einu tímabili til annars. Til dæmis:
a) kunna verktaki og verkkaupi að verða sammála um frávik eða kröfur sem auka eða minnka
samningstekjur á tímabili eftir að samningurinn var upphaflega samþykktur,
b) kunna tekjur, sem samið er um í verksamningi á föstu verði, að aukast vegna ákvæða um
kostnaðarhækkanir,
c) kunna samningstekjur að minnka vegna viðurlaga sem hljótast af töfum verktaka við uppfyllingu
samningsins eða
d) aukast samningstekjur eftir því sem verkeiningum fjölgar þegar í verksamningi á föstu verði felst fast
verð á verkeiningu.

13.

Frávik eru fyrirmæli frá verkkaupa um breytingar á umfangi verksins sem vinna skal samkvæmt samningnum.
Frávik kann að leiða til aukningar eða minnkunar á samningstekjum. Dæmi um frávik eru breytingar á
verklýsingu eða hönnun eignar og breytingar á gildistíma samningsins. Frávik eru innifalin í samningstekjum
þegar:
a) líklegt er að verkkaupi muni samþykkja frávikið og fjárhæð teknanna sem stafa af frávikinu og
b) hægt er að meta fjárhæð teknanna með áreiðanlegum hætti.

14.

Krafa er fjárhæð sem verktaki reynir að innheimta frá viðskiptamanni eða öðrum aðila til endurgreiðslu
kostnaðar sem ekki er innifalinn í samningsfjárhæð. Krafa getur t.d. orðið til vegna tafa hjá verkkaupa, villna í
verklýsingum eða hönnun og umdeildra frávika í samningsbundnu verki. Mat á fjárhæð tekna, sem verða til
vegna krafna, er háð mikilli óvissu og veltur oft á niðurstöðum samningaviðræðna. Þess vegna eru kröfur
einungis taldar með samningstekjum þegar:
a) samningaviðræður eru langt komnar og líklegt er að verkkaupi muni samþykkja kröfuna og
b) hægt er að meta áreiðanlega þá fjárhæð sem líklegt er að verkkaupi samþykki.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.11.2007

Nr. 54/495
IAS 11

15.

Hvatagreiðslur eru viðbótarfjárhæðir sem greiddar eru til verktaka ef vinnan stenst eða tekur fram settum
viðmiðunarkröfum. Samningur kann t.d. að gera ráð fyrir hvatagreiðslum til verktaka ef hann uppfyllir
samninginn fyrir umsaminn tíma. Hvatagreiðslur eru taldar með samningstekjum þegar:
a) samningurinn er það langt á veg kominn að líklegt er að hann muni standast eða taka fram settum
viðmiðunarkröfum og
b) hægt er að meta fjárhæð hvatagreiðslunnar með áreiðanlegum hætti.

SAMNINGSKOSTNAÐUR
16.

Samningskostnaður skal samanstanda af:
a) kostnaði, sem tengist beint ákveðnum samningi,
b) kostnaði, sem rekja má almennt til samningsvinnu og hægt er að ráðstafa á samninginn, og
c) öðrum kostnaði, sem hægt er krefja verkkaupa um á grundvelli samningsins.

17.

Kostnaður, sem tengist beint tilteknum samningi, er m.a.:
a) launakostnaður á verkstað, þ.m.t. verkstjórn,
b) efniskostnaður vegna verksins,
c) afskriftir verksmiðja og búnaðar sem notuð eru við verkið,
d) kostnaður vegna flutnings verksmiðja, búnaðar og efnis til og frá framkvæmdastað,
e) kostnaður vegna leigu á verksmiðjum og búnaði,
f) hönnunarkostnaður og kostnaður við tæknilega aðstoð sem tengist samningnum beint,
g) áætlaður kostnaður vegna lagfæringa og ábyrgðarviðgerða, þ.m.t. áætlaður kostnaður verktaka við að
skuldbinda sig til að ábyrgjast verk sitt, og
h) kröfur frá þriðja aðila.
Þennan kostnað má lækka með tilfallandi tekjum sem ekki eru taldar með í samningstekjum, t.d. tekjum af
sölu umframefnis og ráðstöfun verksmiðja og búnaðar við lok samnings.

18.

Kostnaður, sem rekja má almennt til samningsvinnu og hægt er að skipta niður á ákveðna samninga, er m.a.:
a) tryggingar,
b) hönnunarkostnaður og kostnaður við tæknilega aðstoð, sem ekki tengist tilteknum samningi beint, og
c) fastakostnaður viðbyggingarstarfsemi.
Slíkum kostnaði er skipt með kerfisbundnum og rökréttum aðferðum og er beitt eins á allan sambærilegan
kostnað. Skiptingin byggist á eðlilegu umfangi byggingarstarfsemi. Fastakostnaður við byggingastarfsemi
telst t.d. vera undirbúningur og framkvæmd launavinnslu starfsmanna við byggingarframkvæmdir. Kostnaður,
sem rekja má almennt til samningsvinnu og hægt er að ráðstafa á tiltekna samninga, nær einnig til
lántökukostnaðar þegar verktaki beitir leyfilegri fráviksaðferð í IAS-staðli 23, fjármagnskostnaður.

19.

Til kostnaðar, sem hægt er að krefja verkkaupa um á grundvelli ákvæða samningsins, má t.d. telja almennan
stjórnunarkostnað og þróunarkostnað þegar kveðið er á um endurgreiðslu þeirra í samningnum.
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20.

Kostnaður, sem ekki er hægt að rekja almennt til samningsvinnu eða ekki er hægt að ráðstafa á samning, er
ekki talinn með kostnaði við verksamning. Til slíks kostnaðar telst m.a.:
a) almennur stjórnunarkostnaður, sem ekki er kveðið á um í samningnum að fáist endurgreiddur,
b) sölukostnaður,
c) rannsóknar- og þróunarkostnaður, sem ekki er kveðið á um í samningnum að fáist endurgreiddur, og
d) afskriftir ónotaðra verksmiðja og búnaðar, sem ekki eru notuð við framkvæmd ákveðins samnings.

21.

Samningskostnaður felur í sér þann kostnað sem rekja má til samnings á því tímabili sem hefst á þeim degi
sem samningur er gerður og lýkur þegar samningur hefur verið uppfylltur. Hins vegar er kostnaður, sem
tengdist beint samningi og fellur til við öflun samningsins, einnig talinn til samningskostnaðar ef hægt er að
aðgreina hann og meta með áreiðanlegum hætti og sennilegt þykir að samningur verði gerður. Þegar
kostnaður, sem stofnað er til við gerð samnings, er gjaldfærður á því tímabili þegar til hans er stofnað er hann
ekki talinn með samningskostnaði þegar samningurinn er gerður á síðara tímabili.

FÆRSLA SAMNINGSTEKNA OG -GJALDA
22.

Þegar hægt er að áætla niðurstöður verksamnings með áreiðanlegum hætti skal færa samningstekjur og
samningskostnað, sem tengja má verksamningi, sem tekjur og gjöld, eftir því sem við á, með vísan til stöðu
samningsvinnu þann dag sem efnahagsreikningur er dagsettur. Áætlað tap vegna verksamnings skal færa
strax sem gjöld í samræmi við 36. lið.

23.

Þegar um verksamning á föstu verði er að ræða er hægt að meta niðurstöðu verksamnings með
áreiðanlegum hætti þegar öll eftirfarandi skilyrði hafa verið uppfyllt:
a) unnt er að meta með áreiðanlegum hætti heildartekjur af samningnum,
b) líklegt er að efnahagslegur ávinningur af samningnum muni renna til fyrirtækisins,
c) hægt er að meta með áreiðanlegum hætti bæði kostnað við samning fram til verkloka og stöðu verksins
miðað við dagsetningu efnahagsreiknings og
d) samningskostnað, sem rekja má til samningsins, er augljóslega hægt að greina og meta með
áreiðanlegum hætti svo að hægt sé að bera raunverulegan samningskostnað, sem stofnað var til,
saman við fyrri áætlanir.

24.

Þegar um er að ræða álagningarsamning er hægt að áætla afkomu verksamnings með áreiðanlegum hætti
þegar öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) líklegt er að efnahagslegur ávinningur af samningnum muni renna til fyrirtækisins og
b) hægt er að greina og meta samningskostnað, sem rekja má til samningsins, með áreiðanlegum hætti,
hvort sem hann fæst sérstaklega endurgreiddur eða ekki.

25.

Færsla tekna og gjalda, sem gerð er með vísan til stöðu samningsbundins verks, er oft kölluð áfangaaðferð.
Samkvæmt þessari aðferð eru samningstekjur jafnaðar við þann samningskostnað, sem stofnað hefur verið til
við að ná þessum áfanga verksins, sem leiðir til innlausnar tekna, gjalda og hagnaðar sem rekja má til þess
hlutfalls verksins sem lokið hefur verið við. Þessi aðferð veitir gagnlegar upplýsingar um framvindu
samningsvinnu og árangur á tímabilinu.

26.

Samkvæmt áfangaaðferðinni eru samningstekjur færðar sem tekjur í rekstrarreikning þeirra
reikningsskilatímabila þegar verkið er unnið. Samningskostnaður er venjulega gjaldfærður í rekstrarreikning
þeirra reikningsskilatímabila þegar verkið, sem kostnaðurinn tengist, er unnið. Hins vegar er áætluð fjárhæð
heildarsamningskostnaðar umfram heildarsamningstekjur færð strax til gjalda í samræmi við 36. lið.

27.

Verktaki kann að hafa stofnað til kostnaðar sem tengist framtíðarstarfsemi vegna samningsins. Þessi
samningskostnaður er eignfærður, að því tilskildu að líklegt sé að hann verði endurheimtur. Þessi kostnaður
táknar oft kröfu á verkkaupa og er oft flokkaður sem samningsbundið verk í vinnslu.
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28.

Afkomu verksamnings er einungis hægt að meta með áreiðanlegum hætti þegar líklegt er að efnahagslegur
ávinningur af samningnum muni renna til fyrirtækisins. Ef óvissa ríkir hins vegar um hvort fjárhæð, sem
þegar hefur verið talin til samningstekna og færð í rekstrarreikning verði innheimt, er óinnheimtanlega
fjárhæðin eða fjárhæð, sem líklega verður ekki innheimt, færð sem gjöld fremur en sem leiðrétting á fjárhæð
samningstekna.

29.

Fyrirtæki getur allajafna sett fram áreiðanlegt mat eftir að það hefur samþykkt samning þar sem:
a) komið er á framfylgjanlegum réttindum hvers málsaðila varðandi eignina sem byggja skal,
b) kveðið er á um það endurgjald, sem skiptast skal á, og
c) kveðið er á um greiðslumáta og greiðslukjör.
Einnig er fyrirtæki yfirleitt nauðsynlegt að hafa skilvirka innri fjárhagsáætlunar- og skýrslugerð. Fyrirtækið
endurskoðar og breytir, þegar nauðsynlegt er, áætlunum um samningstekjur og samningskostnað eftir því sem
samningsbundnu verki vindur fram. Þörfin á slíkum endurskoðunum þarf ekki að vera vísbending um að ekki
sé hægt að meta með áreiðanlegum hætti afkomu samningsins.

30.

Hægt er að ákvarða stöðu samningsbundins verks með ýmsum hætti. Fyrirtækið notar þá aðferð sem metur
með áreiðanlegum hætti það verk sem unnið er. Aðferðirnar kunna að vera, allt eftir eðli samningsins:
a) samanburður á hlutfalli samningskostnaðar, sem stofnað er til vegna verks, sem unnið hefur verið fram að
tilteknum degi, og áætlaðs heildarkostnaðar samningsins,
b) kannanir á því verki, sem unnið hefur verið, eða
c)

lok ákveðins efnislegs hluta samningsbundins verks.

Mótteknar áfangagreiðslur og fyrirframgreiðslur frá verkkaupum endurspegla oft ekki þá vinnu sem unnin
hefur verið.
31.

Þegar ákvarðað er að hve stórum hluta samningsbundið verk hefur verið unnið með vísan til áfallins
samningskostnaðar telst aðeins sá samningskostnaður, sem endurspeglar þá vinnu sem unnin hefur verið fram
að tilteknum degi, til áfallins kostnaðar. Dæmi um samningskostnað sem ekki er talinn með:
a) samningskostnaður, sem tengist síðari verkum samkvæmt samningi, s.s. kostnaður vegna efnis, sem
afhent hefur verið á framkvæmdastað eða lagt til hliðar til að nota vegna samningsbundins verks en hefur
ekki ennþá verið komið fyrir, notað eða beitt við vinnu verksins, nema efnin hafi verið framleidd
sérstaklega fyrir þetta samningsbundna verk, og
b) greiðslur til undirverktaka áður en vinna á verki samkvæmt undirverktakasamningi hefst.

32.

Þegar ekki er hægt að meta með áreiðanlegum hætti afkomu verksamnings skal:
a) aðeins færa tekjur að því marki sem nemur kostnaði sem stofnað er til og líklegt er að muni fást
endurheimtur og
b) gjaldfæra samningskostnað á því tímabili þegar til hans er stofnað.
Áætlað tap vegna verksamnings skal færa strax sem gjöld í samræmi við 36. lið.

33.

Á fyrstu stigum samnings er iðulega ekki hægt að meta með áreiðanlegum hætti hver afkoma samningsins
verður. Engu að síður geta verið líkur á því að fyrirtækið muni endurheimta samningskostnað sem stofnað er
til. Þess vegna eru samningstekjur aðeins færðar að því marki sem búast má við að unnt verði að endurheimta
kostnað sem stofnað er til. Enginn hagnaður er færður þar sem ekki er hægt að meta afkomu samningsins með
áreiðanlegum hætti. Jafnvel þótt ekki sé unnt að meta afkomu samnings með áreiðanlegum hætti kann að vera
líklegt að heildarkostnaður samnings verði hærri en heildartekjur samningsins. Í þeim tilvikum er áætlaður
heildarsamningskostnaður umfram heildarsamningstekjur þegar gjaldfærður í samræmi við 36. lið.
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34.

Samningskostnaður, sem ekki er líklegt að náist að endurheimta, er gjaldfærður strax. Dæmi um tilvik, þar
sem ekki er líklegt að samningskostnaður, sem stofnað er til, verði endurheimtur og vera má að færa þurfi
samningskostnað sem gjöld strax, eru samningar:
a) sem ekki er hægt að framfylgja að fullu, þ.e. gildi þeirra er alvarlega dregið í efa,
b) sem verða ekki uppfylltir fyrr en niðurstaða fæst í yfirvofandi málaferlum eða lagasetningu,
c) sem eru tengdir eignum sem líklegt er að verði dæmdar ónýtar eða teknar eignarnámi,
d) þar sem verkkaupi getur ekki staðið við skuldbindingar sínar eða
e) þar sem verktaki er ófær um að uppfylla samninginn eða standa á annan hátt við skuldbindingar sínar
samkvæmt samningnum.

35.

Þegar þeir óvissuþættir, sem leiddu til þess að ekki var unnt að meta með áreiðanlegum hætti niðurstöðu
samnings, eru ekki lengur fyrir hendi skal færa tekjur og gjöld, sem tengjast verksamningnum, í samræmi
við 22. lið fremur en í samræmi við 32. lið.

FÆRSLA ÁÆTLAÐRA TAPS
36.

Þegar líklegt er að heildarsamningskostnaður verði hærri en heildarsamningstekjur skal strax gjaldfæra
áætlað tap.

37.

Fjárhæð slíks taps er ákvörðuð án tillits til:
a) þess hvort vinna sé hafin samkvæmt samningi eða ekki,
b) þess hversu stór hluti samningsvinnu hefur verið unninn, eða
c) fjárhæðar þess hagnaðar sem búist er við að verði á öðrum samningum sem ekki er farið með sem einn
verksamning í samræmi við 9. lið.

BREYTINGAR Á MATI
38.

Áfangaaðferð er beitt á grundvelli uppsöfnunar á núverandi mati á samningstekjum og samningskostnaði á
hverju reikningsskilatímabili. Þess vegna eru áhrif breytingar á mati á samningstekjum eða samningskostnaði
eða áhrif breytingar á mati á niðurstöðu samnings færð sem breyting á matsreglum (sjá IAS-staðal 8, hreinn
hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum). Breytt mat er
notað við ákvörðun á fjárhæðum tekna og gjalda sem færð eru í rekstrarreikning á því tímabili, sem breytingin
er gerð, og á síðari tímabilum.

UPPLÝSINGAGJÖF
39.

Fyrirtæki skal upplýsa um:
a) fjárhæð samningstekna sem færðar eru sem tekjur á tímabilinu,
b) þær aðferðir, sem notaðar eru við ákvörðun samningstekna sem færðar eru á tímabilinu og
c) þær aðferðir, sem notaðar eru til að ákvarða stöðu samningsverka í vinnslu.

40.

Fyrirtæki skal upplýsa um eftirfarandi atriði varðandi samningsverk í vinnslu, miðað við dagsetningu
efnahagsreiknings:
a) samanlagða fjárhæð áfallins kostnaðar og innleysts hagnaðar (að frádregnum gjaldfærðum töpum)
fram að reikningsskiladegi,
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b) fjárhæðir móttekinna fyrirframgreiðslna og
c) fjárhæðir, sem haldið hefur verið eftir.
41.

Fjárhæðir, sem haldið er eftir, eru þær fjárhæðir í áfangareikningum sem eru ekki greiddar fyrr en tiltekin
skilyrði fyrir greiðslu þeirra í samningnum hafa verið uppfyllt eða fyrr en gallar hafa verið lagfærðir.
Áfangareikningar eru reikningsfærðar fjárhæðir fyrir verk sem unnið hefur verið samkvæmt samningi, hvort
sem verkkaupi hefur greitt fyrir þá reikninga eða ekki. Fyrirframgreiðslur eru fjárhæðir, mótteknar af verktaka
áður en verkið, sem greitt er fyrir, er unnið.

42.

Fyrirtæki skal setja fram:
a) heildarfjárhæð óinnheimtra krafna á verkkaupa fyrir samningsbundið verk, sem eign, og
b) heildarfjárhæð, sem ber að greiða verkkaupum fyrir samningsbundið verk, sem skuld.

43.

Heildarfjárhæð óinnheimtra krafna á verkkaupa vegna samningsbundins verks, er fjárhæð:
a) kostnaðar, sem stofnað er til, að viðbættum innleystum hagnaði, að frádreginni
b) heildarfjárhæð innleystra tapa og áfangareikninga
allra samningsverka í vinnslu þar sem kostnaður, sem stofnað er til, að viðbættum innleystum hagnaði (að
frádregnum gjaldfærðum töpum) er hærri en áfangareikningar.

44.

Heildarfjárhæðin, sem ber að greiða verkkaupum vegna samningsbundins verks, er fjárhæð að frádregnum:
a) kostnaði, sem stofnað hefur verið til, að viðbættum innleystum hagnaði, að frádreginni
b) heildarfjárhæð gjaldfærðra tapa og áfangareikninga
allra samningsverka í vinnslu þar sem áfangareikningar eru hærri en kostnaður, sem stofnað hefur verið til, að
viðbættum innleystum hagnaði (að frádregnum gjaldfærðum töpum).

45.

Fyrirtæki skal upplýsa um óvissar skuldir og óvissar eignir í samræmi við IAS-staðal 37, reiknaðar
skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir. Óvissar skuldir og óvissar eignir kunna að vera tilkomnar
vegna liða á borð við ábyrgðarkostnað, kröfur, sektir eða hugsanleg töp.

GILDISTÖKUDAGUR
46.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1995 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 12
(ENDURSKOÐAÐUR 2000)
Tekjuskattar
Stjórnin samþykkti í október 1996 endurskoðaðan IAS-staðal 12 (endurskoðaður 1996), tekjuskattar, sem kom í stað
IAS-staðals 12 (endursniðinn 1994), tekjuskattar í reikningsskilum. Þessi endurskoðaði staðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1998 eða síðar.
Breytingar voru gerðar á 88. lið í maí 1999, í kjölfar breytinga á IAS-staðli 10 (endurskoðaður 1999), atburðir eftir
dagsetningu efnahagsreiknings. Breytti textinn tók gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
2000 eða síðar.
Í apríl 2000 var 20. lið, a-lið 62. liðar, 64. lið og lið A10, A11 og B8 í viðauka A breytt til að endurskoða
millivísanir og notkun hugtaka í kjölfar útgáfu IAS-staðals 40, fjárfestingareignir.
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Í október 2000 samþykkti stjórnin breytingar á IAS-staðli 12 þar sem bætt var við 52. lið A, 52. lið B, 65. lið A, i-lið
81. liðar, 82. lið A, 87. lið A, 87. lið B, 87. lið C og 91. lið og 3. og 50. liður voru felldir brott. Í þessum takmörkuðu
endurskoðunum er tilgreind reikningshaldsleg meðferð tekjuskattsáhrifa arðgreiðslna. Breytti textinn tók gildi fyrir
árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 eða síðar.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 12:

– 21. túlkun fastanefndarinnar: tekjuskattar — endurheimt endurmetinna, óafskrifanlegra eigna og

– 25. túlkun fastanefndarinnar: tekjuskattar — breytingar á skattalegri stöðu fyrirtækis eða hluthafa þess.

INNGANGUR
Þessi staðall („IAS-staðall 12 (endurskoðaður)“) kemur í stað IAS-staðals 12, tekjuskattur í reikningsskilum („upphaflegur IAS-staðall 12“). IAS-staðall 12 (endurskoðaður) tekur til reikningstímabila sem hefjast 1. janúar 1998 eða
síðar. Helstu breytingar frá upphaflegum IAS-staðli 12 eru eftirfarandi.
1.

Samkvæmt upphaflegum IAS-staðli 12 var gerð krafa um að fyrirtæki færi frestaðan skatt annaðhvort með því
að nota frestunaraðferðina eða skuldaraðferðina, sem stundum er nefnd rekstrarreikningsskuldaraðferðin. Með
IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er frestunaraðferðin bönnuð og gerð er krafa um aðra skuldaraðferð sem
stundum er nefnd efnahagsreikningsskuldaraðferðin.
Rekstrarreikningsskuldaraðferðin miðast við tímamismun en efnahagsreikningsskuldaraðferðin miðast við
tímabundinn mismun. Tímamismunur er mismunur á skattskyldum hagnaði og reikningshaldslegum hagnaði
sem myndast á einu tímabili og snýst við á einu eða fleiri síðari tímabilum. Tímabundinn mismunur er mismunur á skattverði eignar eða skuldar og bókfærðu verði hennar í efnahagsreikningi. Skattverð eignar eða
skuldar er fjárhæðin sem eignin eða skuldin er metin á til skatts.
Tímamismunur er alltaf tímabundinn mismunur. Tímabundinn mismunur verður einnig til við eftirfarandi
aðstæður, sem ekki gefa tilefni til tímamismunar, þrátt fyrir að í upphaflegum IAS-staðli 12 sé farið með hann
á sama hátt og viðskipti sem gefa tilefni til tímamismunar:

a) dótturfélög, hlutdeildarfélög eða samrekstur hafa ekki ráðstafað öllum hagnaði sínum til móðurfélagsins
eða fjárfestis,

b) eignir eru endurmetnar en ekki er gerð samsvarandi skattaleg leiðrétting og

c) kostnaðarverði við sameiningu fyrirtækja, sem telst yfirtaka, er deilt niður á aðgreinanlegar eignir og
skuldir, sem voru yfirteknar, miðað við gangvirði þeirra, en ekki er gerð samsvarandi skattaleg leiðrétting.
Enn fremur er til tímabundinn mismunur sem ekki er tímamismunur, t.d. tímabundinn mismunur sem verður
til þegar:

a) ópeningalegar eignir og skuldir erlends rekstrar, sem eru óaðskiljanlegar frá rekstri einingarinnar sem
reikningsskilin taka til, eru umreiknaðar samkvæmt kostnaðarverðsgengi,

b) ópeningalegar eignir og skuldir eru verðleiðréttar samkvæmt IAS-staðli 29, reikningsskil í hagkerfum þar
sem óðaverðbólga ríkir, eða

c) bókfært verð eignar eða skuldar við upphaflega færslu er annað en upphaflegt skattverð hennar.
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2.

Samkvæmt upphaflegum IAS-staðli 12 var fyrirtæki heimilt að færa ekki frestaðar skattinneignir og skattskuldir þegar raunhæfar vísbendingar bentu til þess að tímamismunur myndi ekki snúast við um allnokkra
framtíð. Í IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að fyrirtæki færi frestaða skattskuldbindingu eða
(háð tilteknum skilyrðum) skattinneign fyrir allan tímabundinn mismun, með vissum undantekningum sem
tilgreindar eru hér á eftir.

3.

Samkvæmt upphaflegum IAS-staðli 12 var gerð krafa um að:

a) færa skyldi frestaða skattinneign, sem verður til vegna tímamismunar, þegar raunhæft væri að ætla að hún
nýttist og

b) aðeins skyldi færa frestaða skattinneign, sem verður til vegna skattalegs taps, sem eign þegar hafið er yfir
allan skynsamlegan vafa að tryggt sé að skattskyldar framtíðartekjur muni nægja til að nýta hagræðið af
tapinu. Samkvæmt upphaflegum IAS-staðli 12 var fyrirtæki heimilt (en ekki skylt) að fresta færslu
hagræðis af skattalegu tapi til þess tímabils er það nýttist.
Í IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að frestaðar skattinneignir skuli færðar þegar líklegt er að
til verði skattskyldur hagnaður sem nýta má á móti frestuðu skattinneigninni. Þegar fyrirtæki hefur ítrekað
orðið fyrir skattalegu tapi færir það aðeins frestaða skattinneign að því marki sem nægilegur, tímabundinn
mismunur á skattskyldu er fyrir hendi eða önnur sannfærandi merki eru um að nægilegur skattskyldur
hagnaður verði til staðar.
4.

Samkvæmt IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er undantekning frá þeirri almennu kröfu, sem sett er fram í 2. lið
hér að framan, að óheimilt er að færa frestaðar skattskuldbindingar og frestaðar skattinneignir, sem rekja má
til tiltekinna eigna eða skulda, þegar bókfært verð þeirra er upphaflega annað en upphaflegt skattverð. Vegna
þess að tímamismunur verður ekki til við þær aðstæður myndaði hann ekki frestaðar skattinneignir eða
skattskuldbindingar samkvæmt upphaflegum IAS-staðli 12.

5.

Í upphaflegum IAS-staðli 12 var gerð krafa um að skattskuldbindingar vegna óráðstafaðs hagnaðar dótturfélaga og hlutdeildarfélaga skyldu færðar nema líklegt þætti að þeim hagnaði yrði ekki úthlutað eða að úthlutunin yrði ekki tilefni skattskuldbindingar. Samkvæmt IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er þó óheimilt að færa
slíkar frestaðar skattskuldbindingar (og þær sem rekja má til uppsafnaðra þýðingarleiðréttinga sem tengjast
þeim) að því marki sem:

a) móðurfélag, fjárfestir eða samrekstraraðili getur stjórnað því hvenær tímabundinn mismunur er bakfærður
og

b) líklegt er að tímabundinn mismunur muni ekki snúast við í fyrirsjáanlegri framtíð.
Þegar þetta bann leiðir til þess að engar frestaðar skattskuldbindingar hafi verið færðar er gerð krafa um það í
IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) að fyrirtæki geri grein fyrir heildarfjárhæð þess tímabundna mismunar sem
um er að ræða.
6.

Í upphaflegum IAS-staðli 12 var ekki ótvírætt vísað til aðlögunar að gangvirði við sameiningu fyrirtækja.
Slíkar leiðréttingar leiða til tímabundins mismunar og í IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að
fyrirtæki færi frestaða skattskuldbindingu eða (sem er háð líkindaskilyrði fyrir færslu) frestaða skattinneign,
sem af þeim leiðir, ásamt samsvarandi áhrifum á ákvörðun um fjárhæð viðskiptavildar eða neikvæðrar
viðskiptavildar. Samkvæmt IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er þó óheimilt að færa frestaðar skattskuldbindingar, sem stafa af viðskiptavildinni sjálfri (ef afskriftir viðskiptavildarinnar eru ekki frádráttarbærar frá
skatti), og frestaðar skattinneignir sem myndast af neikvæðri viðskiptavild sem farið er með sem frestaðar
tekjur.

7.

Samkvæmt upphaflegum IAS-staðli 12 var heimilt en ekki gerð krafa um að fyrirtæki færði frestaða
skattskuldbindingu vegna endurmats eigna. Samkvæmt IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að
fyrirtæki færi frestaða skattskuldbindingu vegna endurmats eigna.
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8.

Skattaleg áhrif af endurheimt bókfærðrar fjárhæðar tiltekinna eigna eða skulda geta verið háð því hvernig þær
eru endurheimtar eða greiddar, t.d.:

a) er söluhagnaður í tilteknum löndum ekki skattlagður með sama skatthlutfalli og aðrar skattskyldar tekjur
og

b) í sumum löndum er fjárhæðin, sem er dregin frá vegna skatta af sölu eignar, hærri en fjárhæðin sem má
draga frá vegna afskrifta.
Í upphaflegum IAS-staðli 12 voru engar leiðbeiningar um mat á frestuðum skattinneignum og skattskuldbindingum í slíkum tilvikum. Samkvæmt IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að mat á frestuðum
skattskuldbindingum og frestuðum skattinneignum skuli vera byggt á skattalegum áhrifum aðferðarinnar sem
fyrirtækið hyggst beita við endurheimt eða uppgjör á bókfærðu verði eigna sinna og skulda.
9.

Í upphaflegum IAS-staðli 12 var ekki kveðið ótvírætt á um það hvort núvirða mætti skattinneignir og
skattskuldir. Samkvæmt IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er óheimilt að núvirða frestaðar skattinneignir og
skattskuldbindingar. Með breytingu á i-lið 39. liðar í IAS-staðli 22, sameining fyrirtækja, er óheimilt að
núvirða frestaðar skattinneignir og skuldbindingar sem fengnar eru við sameiningu fyrirtækja. Samkvæmt ilið 39. liðar í IAS-staðli 22 var áður hvorki óheimilt né gerð krafa um að núvirða frestaðar skattinneignir og
skattskuldbindingar vegna sameiningar fyrirtækja.

10.

Í upphaflegum IAS-staðli 12 var hvorki tilgreint hvort fyrirtæki bæri að flokka frestaðar skattstöður sem
veltufjármuni og skammtímaskuldir eða sem fastafjármuni og langtímaskuldir. Samkvæmt IAS-staðli 12
(endurskoðuðum) er gerð krafa um að fyrirtæki, sem gerir greinarmun á veltufjármunum og fastafjármunum,
flokki ekki frestaðar skattinneignir eða skattskuldir sem veltufjármuni og skammtímaskuldir.

11.

Í upphaflegum IAS-staðli 12 var tekið fram að jafna mætti saman debet- og kreditstöðum sem sýna frestaða
skatta. Í IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) eru fastsett þrengri skilyrði fyrir samjöfnun sem byggist að meginhluta til á stöðlum fyrir fjáreignir og fjárskuldir í IAS-staðli 32, fjármálagerningar: upplýsingagjöf og
framsetning.

12.

Í upphaflegum IAS-staðli 12 var gerð krafa um að veittar væru upplýsingar um tengslin milli skattkostnaðar
og reikningshaldslegs hagnaðar ef það skýrðist ekki af skatthlutfallinu sem gilti í landi fyrirtækisins sem
reikningsskilin taka til. Samkvæmt IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að þessi útskýring sé sett
fram á annan eða báða eftirfarandi vegu:

i)

töluleg afstemming milli skattkostnaðar (skatttekna) annars vegar og margfeldis reikningshaldslegs hagnaðar og viðeigandi skatthlutfalls (skatthlutfalla) hins vegar eða

ii) töluleg afstemming milli meðaltals virks skatthlutfalls og gildandi skatthlutfalls.
Í IAS-staðli 12 (endurskoðuðum) er einnig gerð krafa um útskýringu á breytingum á viðkomandi skatthlutfalli
(hlutföllum) í samanburði við fyrra reikningsskilatímabil.
13.

Nýjar upplýsingar, sem gerð er krafa um í IAS-staðli 12 (endurskoðuðum), ná yfir:

a) ónotað skattalegt tap og ónotaðan skattafslátt með tilliti til sérhverrar gerðar tímabundins mismunar:

i)

fjárhæðar frestaðra skattinneigna og skattskulda, sem eru færðar, og

ii) fjárhæðar frestaðra skatttekna eða skattgjalda sem færð er í rekstrarreikning ef hún stafar ekki augljóslega af breytingunum sem hafa orðið á fjárhæðunum sem eru færðar í efnahagsreikninginn,
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b) með tilliti til aflagðrar starfsemi, skattkostnaður, sem tengist:
i)

ágóða eða tapi af aflagningu starfsemi og

ii) hagnaði eða tapi af reglulegri starfsemi vegna aflagðrar starfsemi, og
c) fjárhæð frestaðrar skattinneignar og eðli þeirra vísbendinga sem styðja færslu hennar þegar:
i)

nýting frestaðrar skattinneignar veltur á skattskyldum hagnaði í framtíðinni sem er umfram þann
hagnað sem stafar af viðsnúningi tímabundins mismunar á skattskyldu og

ii) fyrirtækið hefur orðið fyrir tapi annaðhvort á yfirstandandi eða á fyrra tímabili í því lögsagnarumdæmi sem frestuð skattinneign tengist.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að ná til óverulegra liða (sjá 12. lið í formálanum).

MARKMIÐ

Markmiðið með þessum staðli er að mæla fyrir um reikningshaldslega meðferð tekjuskatta. Meginviðfangsefnið við
færslu tekjuskatta er hvernig gera skuli grein fyrir skattalegum áhrifum nú og í framtíðinni af:

a) endurheimt (greiðslu) í framtíðinni á bókfærðu verði eigna (skulda), sem er fært í efnahagsreikning fyrirtækis,
og

b) viðskiptum og öðrum atburðum á yfirstandandi tímabili sem eru færð í reikningsskil fyrirtækis.

Í færslu eignar eða skuldar felst að fyrirtækið, sem reikningsskilin taka til, gerir ráð fyrir að endurheimta eða greiða
bókfært verð viðkomandi eignar eða skuldar. Ef líklegt er talið að endurheimt eða greiðsla bókfærðs verðs muni
valda því að skattgreiðslur í framtíðinni verði hærri (lægri) en þær yrðu ef slík endurheimt eða greiðsla hefði engin
áhrif á skatta, er gerð krafa í þessum staðli um að fyrirtæki færi frestaða skattskuldbindingu (frestaða skattinneign)
með tilteknum, takmörkuðum undantekningum.

Í þessum staðli er gerð krafa um að fyrirtæki geri grein fyrir skattalegum áhrifum viðskipta og annarra atburða á
sama hátt og það gerir grein fyrir viðskiptunum sjálfum og atburðunum. Þess vegna þarf einnig að færa í rekstrarreikninginn öll skattaleg áhrif vegna viðskipta og annarra atburða sem eru færðir í rekstrarreikninginn. Vegna
viðskipta og annarra atburða sem eru færð beint á eigið fé, þarf einnig að færa öll skattaleg áhrif vegna þeirra beint á
eigið fé. Á sambærilegan hátt hefur færsla á frestuðum skattinneignum og skattskuldbindingum við sameiningu
fyrirtækja áhrif á fjárhæð viðskiptavildar eða neikvæðrar viðskiptavildar sem myndast við þá sameiningu.

Í þessum staðli er einnig fjallað um færslu frestaðra skattinneigna, sem verða til vegna ónotaðra skattalegra tapa eða
ónotaðs skattafsláttar, og um framsetningu tekjuskatta í reikningsskilum og veitingu upplýsinga sem tengjast tekjusköttum.
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GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita þegar gerð er grein fyrir tekjusköttum í reikningsskilum.

2.

Í þessum staðli merkir orðið tekjuskattar alla innlenda sem erlenda skatta sem eru lagðir á skattskyldan
hagnað. Til tekjuskatta teljast einnig skattar eins og afdráttarskattar sem dótturfélagi, hlutdeildarfélagi eða
samrekstri er skylt að greiða við úthlutun arðs til fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til.

3.

(Felldur brott)

4.

Í þessum staðli er ekki fjallað um reikningsskilaaðferðir vegna opinberra styrkja (sjá IAS-staðal 20, færsla
opinberra styrkja og upplýsingar um opinbera aðstoð) eða skattafslátt vegna fjárfestinga. Í þessum staðli er
samt sem áður fjallað um færslu vegna tímabundins mismunar sem kann að stafa af slíkum styrkjum eða
skattafslætti vegna fjárfestinga.

SKILGREININGAR
5.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Reikningshaldslegur hagnaður er hreinn hagnaður eða tap á tímabili fyrir frádrátt skattkostnaðar.
Skattskyldur hagnaður (skattalegt tap) er hagnaður (tap) á tímabili sem ákvarðaður er í samræmi við
reglur sem skattyfirvöld setja og skylt er að greiða (endurheimta) tekjuskatt af.
Skattkostnaður (tekjufærður skattur) er sú heildarfjárhæð sem innifalin er við ákvörðun á hagnaði eða
tapi vegna tímabilsins að því er varðar skammtímaskatt og frestaðan skatt.
Skammtímaskattur er sú fjárhæð tekjuskatts til greiðslu (endurheimtanleg) vegna skattskylds hagnaðar
(skattalegs taps) á tímabili.
Frestaðar skattskuldbindingar eru þær fjárhæðir tekjuskatts til greiðslu á síðari tímabilum vegna tímabundins mismunar á skattskyldu.
Frestaðar skattinneignir eru fjárhæðir tekjuskatts sem unnt er að endurheimta síðar vegna:
a) frádráttarbærs, tímabundins mismunar,
b) yfirfærslu á ónotuðu, skattalegu tapi og
c) yfirfærslu á ónotuðum skattafslætti.
Tímabundinn mismunur er mismunur á bókfærðu verði eignar eða skuldar í efnahagsreikningi og skattverði hennar. Tímabundinn mismunur getur verið annaðhvort:
a) tímabundinn mismunur á skattskyldu, sem er tímabundinn mismunur, sem myndar skattskyldar fjárhæðir á síðari tímabilum, þegar skattskyldur hagnaður (skattalegt tap) verður ákvarðaður þegar
bókfært verð eignarinnar eða skuldarinnar er endurheimt eða greitt, eða
b) frádráttarbær, tímabundinn mismunur, sem er tímabundinn mismunur sem myndar fjárhæðir sem
verða frádráttarbærar á síðari tímabilum þegar skattskyldur hagnaður (skattalegt tap) verður
ákvarðaður þegar bókfært verð eignarinnar eða skuldarinnar er endurheimt eða greitt.
Skattverð eignar eða skuldar er fjárhæðin sem viðkomandi eign eða skuld er metin á til skatts.

6.

Skattkostnaður (tekjufærður skattur) eru skammtímaskattkostnaður (skammtímaskatttekjur) og frestaður skattkostnaður (frestaðar skatttekjur).
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Skattverð
7.

Skattverð eignar er sú fjárhæð sem verður frádráttarbær frá öllum skattskyldum, efnahagslegum ávinningi
sem rennur til fyrirtækis þegar það endurheimtir bókfært verð eignarinnar. Ef þessi efnahagslegi ávinningur er
ekki skattskyldur verður skattverð eignarinnar jafnt og bókfært verð hennar.
Dæmi

8.

1.

Vél kostar 100. Vegna skattsins hefur fjárhæðin 30 þegar verið afskrifuð á yfirstandandi og fyrri tímabilum og eftirstöðvar kostnaðarverðsins verða frádráttarbærar síðar, annaðhvort sem afskriftir eða frádráttur við ráðstöfun vélarinnar. Tekjur, sem myndast við notkun vélarinnar, eru skattskyldar, allur
hagnaður af sölu vélarinnar verður skattskyldur og allt tap af sölu vélarinnar verður frádráttarbært frá
skatti. Skattverð vélarinnar er 70.

2.

Bókfært verð vaxtakröfu er 100. Tengdar vaxtatekjur verða skattlagðar miðað við greiðslugrunn. Skattverð vaxtakröfunnar er núll.

3.

Bókfært verð viðskiptakrafna er 100.Tengdar tekjur hafa þegar verið reiknaðar inn í skattskyldan hagnað (skattalegt tap). Skattverð viðskiptakrafnanna er 100.

4.

Bókfært verð arðgreiðslukröfu frá dótturfyrirtæki er 100. Arðgreiðslurnar eru ekki skattskyldar. Segja
má að bókfært verð eignarinnar sé í heild frádráttarbært frá efnahagslegum ávinningi. Þar af leiðandi er
skattverð arðgreiðslukröfunnar 1001.

5.

Bókfært verð lánveitingar er 100. Endurgreiðsla lánsins mun ekki hafa nein skattaleg áhrif. Skattverð
lánsins er 100.

Skattverð skuldar er bókfært verð hennar, að frádregnu öllu því sem verður frádráttarbært frá skatti vegna
þessarar skuldar á síðari tímabilum. Að því er varðar fyrirframinnheimtar tekjur verður skattverð skuldarinnar,
sem þannig myndast, bókfært verð hennar, að frádregnum þeim hluta teknanna sem ekki verða skattskyldar á
síðari tímabilum.
Dæmi
1.

Í skammtímaskuldum felast áfallin gjöld á bókfærðu verði 100. Tengd gjöld verða dregin frá skatti
miðað við greiðslugrunn. Skattverð áföllnu gjaldanna er núll.

2.

Í skammtímaskuldum felast fyrirframgreiddar vaxtatekjur á bókfærðu verði 100. Skattgreiðsla vegna
vaxtatekna miðast við greiðslugrunn. Skattverð fyrirframgreiddu vaxtanna er núll.

3.

Skammtímaskuldir innifela áfallin gjöld á bókfærðu verði 100. Tengd gjöld hafa þegar verið dregin frá
vegna skatts. Skattverð áföllnu útgjaldanna er 100.

4.

Í skammtímaskuldum felast áfallnar sektir og viðurlög og er bókfært verð þeirra 100. Sektir og viðurlög
eru ekki frádráttarbær frá skatti. Skattverð hinna áföllnu sekta og viðurlaga er 1002.

5.

Gjaldfallið lán er bókfært á 100. Endurgreiðsla lánsins mun ekki hafa nein skattaleg áhrif. Skattverð
lánsins er 100.

________________
1
2

Samkvæmt þessari greiningu er enginn tímabundinn mismunur á skattskyldu. Önnur greining er að skattverð uppsafnaðra, útistandandi arðgreiðslna sé núll og
skatthlutfallinu af núlli er jafnað á móti tímabundnum mismun á skattskyldu sem er 100. Í hvorugri greiningunni er frestuð skattskuldbinding.
Samkvæmt þessari greiningu er enginn tímabundinn mismunur á skattskyldu. Önnur greining er að skattverð áfallinna sekta- og viðurlaga sé núll og skatthlutfallinu af núlli er jafnað á móti tímabundnum mismun á skattskyldu sem er 100. Samkvæmt báðum greiningaraðferðunum verður ekki til nein frestuð
skattinneign.
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9.

Sumir liðir hafa skattverð en færast ekki sem eignir og skuldir í efnahagsreikningi. Rannsóknarkostnaður er
t.d. færður sem gjöld við ákvörðun á reikningshaldslegum hagnaði á því tímabili sem stofnað er til hans en
vera kann að ekki sé heimilt að draga hann frá við ákvörðun á skattskyldum hagnaði (skattalegu tapi) fyrr en á
síðara tímabili. Mismunurinn á skattverði rannsóknarkostnaðarins, sem er sú fjárhæð sem skattyfirvöld munu
heimila sem frádrátt á tímabilum í framtíðinni, og bókfærðu verði að fjárhæð núll, er frádráttarbær,
tímabundinn mismunur sem leiðir til frestaðrar skattinneignar.

10.

Ef skattverð eignar eða skuldar er ekki strax augljóst er gagnlegt að hafa í huga grundvallarregluna sem þessi
staðall er byggður á: að fyrirtæki skuli ávallt, með tilteknum, takmörkuðum undantekningum, færa frestaða
skattskuldbindingu (skattinneign) þegar endurheimt eða greiðsla bókfærðs verðs eignar eða skuldar veldur því
að framtíðarskattgreiðslur verða hærri (lægri) en þær yrðu ef slík endurheimt eða greiðsla hefði engin
skattaleg áhrif. Í dæmi C á eftir 52. lið er lýst aðstæðum þar sem gagnlegt gæti verið að hafa í huga þessa
grundvallarreglu, t.d. þegar skattverð eignar eða skuldar veltur á því með hvaða hætti þess er vænst að
endurheimt eða greiðsla eigi sér stað.

11.

Í samstæðureikningsskilum er tímabundinn mismunur ákvarðaður með því að bera bókfært verð þeirra eigna
og skulda, sem koma fyrir í samstæðureikningsskilunum, saman við viðeigandi skattverð. Skattverðið er
ákvarðað með hliðsjón af framtali samstæðunnar í þeim lögsagnarumdæmum þar sem þeim framtölum er
skilað. Í öðrum lögsagnarumdæmum er skattverðið ákvarðað með hliðsjón af skattframtölum hvers fyrirtækis
í samstæðunni.

FÆRSLA Á SKAMMTÍMASKATTSKULDUM OG SKAMMTÍMASKATTINNEIGNUM
12.

Skammtímaskatt vegna yfirstandandi og fyrri tímabila skal færa sem skuld, að því marki sem hann er
ógreiddur. Hafi þegar verið greiddar hærri fjárhæðir vegna yfirstandandi tímabils eða fyrri tímabila en
nemur gjaldfallinni fjárhæð fyrir sömu tímabil skal eignfæra það sem umfram er.

13.

Þann ávinning vegna skattalegs taps, sem unnt er að bakfæra til að endurheimta skammtímaskatt frá fyrra
tímabili, skal eignfæra.

14.

Þegar skattalegt tap er notað til að endurheimta skammtímaskatt frá fyrra tímabili eignfærir fyrirtæki
ávinninginn á því tímabili þegar tapið myndast því líklegt er að ávinningurinn muni renna til fyrirtækisins og
ávinninginn er hægt að meta með áreiðanlegum hætti.

FÆRSLA Á FRESTUÐUM SKATTSKULDBINDINGUM OG FRESTUÐUM SKATTINNEIGNUM

Tímabundinn mismunur á skattskyldu
15.

Færa skal frestaða skattskuldbindingu fyrir allan, tímabundinn mismun á skattskyldu nema frestaða
skattskuldbindingin sé orðin til vegna:

a) viðskiptavildar, sem ekki er afskrifanleg skattalega, eða

b) upphaflegrar færslu á eign eða skuld í viðskiptum sem:

i)

eru ekki sameining fyrirtækja og

ii) hafa hvorki áhrif á reikningshaldslegan hagnað né skattskyldan hagnað (skattalegt tap) á þeim
tíma sem viðskiptin eiga sér stað.
Þegar um er að ræða tímabundinn mismun á skattskyldu í tengslum við fjárfestingu í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í samrekstri skal þó færa frestaða skattskuldbindingu í samræmi
við 39. lið.
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16.

Í færslu eignar felst að bókfært verð hennar endurheimtist sem efnahagslegur ávinningur sem rennur til fyrirtækisins á síðari tímabilum. Þegar bókfært verð eignarinnar er hærra en skattverð hennar verður skattskyldur,
efnahagslegur ávinningur hærri en fjárhæðin sem heimilt verður að draga frá skatti. Þessi mismunur er
tímabundinn mismunur á skattskyldu og sú skylda að greiða á síðari tímabilum tekjuskattinn, sem af þessu
stafar, er frestuð skattskuldbinding. Þegar fyrirtækið endurheimtir bókfært verð eignarinnar snýst tímabundni
mismunurinn á skattskyldu við og fyrirtækið verður með skattskyldan hagnað. Af þeim sökum er líklegt að
efnahagslegur ávinningur muni streyma frá fyrirtækinu í formi skattgreiðslna. Því er gerð krafa um það í
þessum staðli að allar frestaðar skattskuldbindingar séu færðar nema við tilteknar aðstæður sem lýst er í 15.
og 39. lið.

Dæmi
Eign, sem kostaði 150, er bókfærð á verðinu 100. Uppsafnaðar afskriftir í skattalegum tilgangi eru 90 og
skatthlutfallið er 25%.
Skattverð eignarinnar er 60 (kostnaðarverðið 150, að frádregnum 90 í uppsöfnuðum afskriftum samkvæmt
skattalögum). Ef fyrirtækið á að endurheimta bókfærða verðið 100 þarf það að afla skattskyldra tekna að
fjárhæð 100 en getur aðeins dregið frá afskriftir samkvæmt skattalögum að fjárhæð 60. Af þeim sökum greiðir
fyrirtækið tekjuskatt að fjárhæð 10 (25% af 40) þegar það endurheimtir bókfært verð eignarinnar.
Mismunurinn á bókfærða verðinu 100 og skattverðinu 60 er tímabundinn mismunur á skattskyldu að fjárhæð
40. Fyrirtækið færir því frestaða skattskuldbindingu að fjárhæð 10 (25% af 40) sem er tekjuskatturinn sem
fyrirtækið þarf að greiða þegar það endurheimtir bókfært verð eignarinnar.
17.

Stundum verður til tímabundinn mismunur þegar tekjur eða gjöld eru innifalin í reikningshaldslegum hagnaði
á einu tímabili en eru innifalin í skattskyldum hagnaði á öðru tímabili. Slíkum tímabundnum mismun er oft
lýst sem tímamismun. Eftirfarandi eru dæmi um tímabundinn mismun af þessu tagi sem er tímabundinn
mismunur á skattskyldu, og leiðir því til frestaðra skattskuldbindinga:

a) Vaxtatekjur eru innifaldar í reikningshaldslegum hagnaði hlutfallslega miðað við tíma, en kunna, í sumum
lögsagnarumdæmum, að vera taldar til skattskylds hagnaðar þegar greiðsla er innheimt. Skattverð allra
krafna, sem færðar eru í efnahagsreikning vegna slíkra tekna, er núll vegna þess að tekjurnar hafa ekki
áhrif á skattskyldan hagnað fyrr en greiðslur eru innheimtar.

b) Afskriftir, sem eru notaðar til að ákvarða skattskyldan hagnað (skattalegt tap), geta verið öðruvísi en þær
sem eru notaðar til að ákvarða reikningshaldslegan hagnað. Tímabundni mismunurinn er mismunurinn á
bókfærðu verði eignarinnar og skattverði hennar sem er upphaflegt kostnaðarverð eignarinnar, að frádregnu öllu sem er dregið frá vegna hennar samkvæmt heimild skattyfirvalda við ákvörðun á skattskyldum hagnaði á núverandi og fyrri tímabilum. Tímabundinn mismunur á skattskyldu verður til og
leiðir til frestaðrar skattskuldbindingar þegar afskriftum samkvæmt skattalögum er flýtt (ef skattafskriftir
eru hægari en reikningshaldslegar afskriftir verður til frádráttarbær tímabundinn mismunur sem leiðir til
frestaðrar skattinneignar).

c) Þróunarkostnaður getur verið eignfærður og afskrifaður á síðari tímabilum við ákvörðun á reikningshaldslegum hagnaði en hann má draga frá við ákvörðun á skattskyldum hagnaði á sama tímabili og stofnað er
til hans. Skattverð slíks þróunarkostnaðar er núll þar sem hann hefur þegar verið dreginn frá skattskyldum
hagnaði. Tímabundni mismunurinn er mismunurinn á bókfærðu verði þróunarkostnaðarins og skattverði
hans sem er núll.
18.

Tímabundinn mismunur verður einnig til þegar:

a) kostnaðarverði við sameiningu fyrirtækja, sem telst yfirtaka, er skipt á aðgreinanlegar eignir og skuldir
sem voru yfirteknar með hliðsjón af gangvirði þeirra en samsvarandi skattaleg leiðrétting (sjá 19. lið) er
ekki gerð,

b) eignir eru endurmetnar en ekki er gerð samsvarandi skattaleg leiðrétting (sjá 20. lið),
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c)

viðskiptavild eða neikvæð viðskiptavild verður til við sameiningu (sjá 21. og 32. lið),

d) skattverð eignar eða skuldar er við upphaflega færslu annað en upphaflegt, bókfært verð hennar, t.d. þegar
fyrirtæki nýtur skattfrjálsra, opinberra styrkja sem tengjast eignum (sjá 22. og 33. lið), eða

e) bókfært verð fjárfestinga í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum eða hlutdeild í samrekstri
verður annað en skattverð fjárfestingarinnar eða hlutdeildarinnar (sjá 38. til 45. lið).

Sameining fyrirtækja
19.

Við sameiningu fyrirtækja, sem telst yfirtaka, er kostnaði við yfirtökuna skipt á aðgreinanlegar eignir og
skuldir sem voru yfirteknar með hliðsjón af gangvirði þeirra á viðskiptadeginum. Tímabundinn mismunur
verður til þegar sameining fyrirtækja hefur ekki áhrif á skattverð aðgreinanlegra eigna og skulda sem voru
yfirteknar eða það verður fyrir öðrum áhrifum. Tímabundinn mismunur á skattskyldu, sem leiðir til frestaðrar
skattskuldbindingar, myndast t.d. þegar bókfært verð eignar er hækkað upp í gangvirði en skattverð
eignarinnar er áfram það sama og kostnaðarverð fyrri eiganda. Frestuð skattskuldbinding, sem af þessu leiðir,
hefur áhrif á viðskiptavild (sjá 66. lið).

Eignir færðar á gangvirði
20.

Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er heimilt að bókfæra tilteknar eignir á gangvirði eða
endurmeta þær (sjá t.d. IAS-staðal 16, varanlegir rekstrarfjármunir, IAS-staðal 38, óefnislegar eignir, IASstaðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat, og IAS-staðal 40, fjárfestingareignir). Í sumum lögsagnarumdæmum hefur endurmatið eða önnur endurákvörðun á eign yfir á gangvirði áhrif á skattskyldan hagnað
(skattalegt tap) yfirstandandi tímabils. Af þeim sökum er skattverð eignarinnar leiðrétt og því myndast enginn
tímabundinn mismunur. Í öðrum lögsagnarumdæmum hefur endurmat eða endurákvörðun á verði eignar
engin áhrif á skattskyldan hagnað á tímabilinu þegar endurmatið eða endurákvörðunin fer fram og af þeim
sökum er skattverð eignarinnar ekki leiðrétt. Þrátt fyrir það mun endurheimt á bókfærðu verði eignarinnar
síðar leiða til skattskylds, efnahagslegs ávinnings fyrirtækisins og fjárhæðin, sem verður frádráttarbær frá
skatti, verður önnur en fjárhæð þess efnahagslega ávinnings. Mismunurinn á bókfærðu verði endurmetinnar
eignar og skattverði hennar er tímabundinn mismunur og leiðir til myndunar á frestaðri skattskuldbindingu
eða skattinneign. Þetta á við jafnvel þótt:

a) fyrirtækið ætli sér ekki að selja eignina. Í þeim tilvikum endurheimtist endurmetið bókfært verð
eignarinnar við notkun og hún myndar skattskyldar tekjur sem verða hærri en leyfileg skattafskrift á síðari
tímabilum eða

b) skatti á söluhagnað sé frestað ef hagnaður af ráðstöfun eignarinnar er nýttur til fjárfestingar í sambærilegum eignum. Í þeim tilvikum verður að lokum að greiða skattinn við sölu eða notkun á þessum sambærilegu eignum.

Viðskiptavild
21.

Viðskiptavild er það sem er umfram af yfirtökuverði fyrirtækis og gangvirði yfirtekinna, aðgreinanlegra eigna
og skulda. Mörg skattyfirvöld heimila ekki afskriftir viðskiptavildar sem frádráttarbær gjöld við ákvörðun
skattskylds hagnaðar. Enn fremur er kostnaðarverð viðskiptavildar oft ekki frádráttarbært í þessum lögsagnarumdæmum þegar dótturfélag selur rekstur sinn. Í þeim lögsagnarumdæmum er skattverð viðskiptavildarinnar
núll. Sérhver munur á bókfærðu verði viðskiptavildar og skattverði hennar, sem er núll, er tímabundinn mismunur á skattskyldu. Ekki er þó heimilt samkvæmt þessum staðli að færa frestuðu skattskuldbindinguna, sem
af þessu stafar, vegna þess að viðskiptavild er afgangsstærð og færsla á frestaðri skattskuldbindingu myndi
hækka bókfært verð viðskiptavildarinnar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/510

15.11.2007

IAS 12
Upphafleg færsla á eign eða skuld
22.

23.

Tímabundinn mismunur getur orðið til við upphaflega færslu á eign eða skuld, t.d. ef kostnaðarverð eignar
verður að hluta eða í heild ekki frádráttarbært frá skatti. Reikningsskilaaðferðin, sem er notuð vegna þessa
tímabundna mismunar, fer eftir eðli viðskiptanna sem upphaflega ollu því að eignin var færð:

a)

Við sameiningu fyrirtækja færir fyrirtæki allar frestaðar skattskuldbindingar eða skattinneignir sem hafa
áhrif á fjárhæð viðskiptavildar eða neikvæðrar viðskiptavildar (sjá 19. lið),

b)

Ef viðskiptin hafa annaðhvort áhrif á reikningshaldslegan hagnað eða skattskyldan hagnað færir
fyrirtæki allar frestaðar skattskuldbindingar eða skattinneignir og færir frestaðan skattkostnað eða
frestaðar skatttekjur, sem af þeim stafa, í rekstrarreikning (sjá 59. lið),

c)

Ef viðskiptin eru ekki sameining fyrirtækja og hafa hvorki áhrif á reikningshaldslegan hagnað né
skattskyldan hagnað færir fyrirtækið frestaða skattskuldbindingu eða skattinneign, sem stafar af
viðskiptunum, og leiðréttir bókfært verð eignarinnar eða skuldarinnar um sömu fjárhæð ef undanþágur,
sem kveðið er á um 15. og 24. lið, gilda ekki. Slíkar leiðréttingar myndu valda því að reikningsskilin
yrðu ógegnsærri en ella. Af þeim sökum er fyrirtæki óheimilt samkvæmt þessum staðli að færa frestaða
skattskuldbindingu eða skattinneign sem af þessu stafar, hvort sem er við upphaflega færslu eða síðar
(sjá dæmi á næstu síðu). Enn fremur færir fyrirtæki ekki síðari breytingar á frestaðri skattskuldbindingu
eða skattinneign, sem ekki hefur verið færð, um leið og eignin er afskrifuð.

Í samræmi við IAS-staðal 32, fjármálagerningar: upplýsingagjöf og framsetning, ber útgefanda samsettra
fjármálagerninga (t.d. breytanlegra skuldabréfa) að flokka skuldarhluta bréfsins sem skuld og eiginfjárhluta
þess sem eigið fé. Í sumum lögsagnarumdæmum er skattverð skuldarhlutans við upphaflega færslu jafnt og
samanlagt upphaflegt bókfært verð skuldarhlutans og eiginfjárhlutans. Sá tímabundni mismunur á skattskyldu
sem af þessu leiðir, verður til þegar eiginfjárhlutinn er upphaflega skilinn frá skuldarhlutanum og færður
sérstaklega. Þess vegna gildir ekki undantekningin sem sett er fram í b-lið 15. liðar. Þar af leiðandi færir
fyrirtæki þá frestuðu skattskuldbindingu sem af þessu leiðir. Í samræmi við 61. lið er frestaði skatturinn
færður beint til lækkunar á bókfærðu verði eiginfjárhlutans. Samkvæmt 58. lið verða síðari breytingar á
frestuðu skattskuldbindingunni færðar í rekstrarreikning sem frestaður skattkostnaður (skatttekjur).

Dæmi til skýringar á c-lið 22. liðar
Fyrirtæki hyggst nýta eign, sem kostar 1.000, allan fimm ára endingartíma eignarinnar og losa sig síðan við
hana á hrakvirðinu núll. Skatthlutfallið er 40%. Afskriftir eignarinnar eru ekki frádráttarbærar frá skatti. Við
sölu yrði söluhagnaðurinn ekki skattskyldur og tap yrði ekki frádráttarbært.
Þar sem fyrirtækið endurheimtir bókfært verð eignarinnar aflar það skattskyldra tekna að fjárhæð 1.000 og
greiðir 400 í skatt. Fyrirtækið færir ekki frestaða skattskuldbindingu að fjárhæð 400 sem af þessu leiðir vegna
þess að hún stafar af upphaflegri færslu eignarinnar.
Árið eftir er bókfært verð eignarinnar 800. Þegar fyrirtækið aflar skattskyldra tekna að fjárhæð 800 greiðir það
320 í skatt. Fyrirtækið færir ekki frestaða skattskuldbindingu að fjárhæð 320 sem af þessu leiðir vegna þess að
hún stafar af upphaflegri færslu eignarinnar.

Frádráttarbær, tímabundinn mismunur
24.

Færa skal frestaða skattinneign vegna alls frádráttarbærs, tímabundins mismunar að því marki sem líklegt
er að skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar, sem unnt að nýta inneignina á móti, nema frestaða
skattinneignin stafi af:

a) neikvæðri viðskiptavild, sem farið er með sem frestaðar tekjur samkvæmt IAS-staðli 22, sameining
fyrirtækja, eða
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b) upphaflega færslu á eign eða skuld í viðskiptum sem:

i)

eru ekki sameining fyrirtækja og

ii) hafa hvorki áhrif á reikningshaldslegan né skattskyldan hagnað (skattalegt tap) á þeim tíma sem
viðskiptin eiga sér stað.
Á hinn bóginn skal færa frestaða skattinneign skv. 44. lið vegna frádráttarbærs, tímabundins mismunar
sem tengist fjárfestingu í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í samrekstri.
25.

Í færslu skuldar felst að bókfært verð hennar verður greitt á síðari tímabilum með því að frá fyrirtækinu
streyma verðmæti sem stafa af efnahagslegum ávinningi þess. Þegar verðmæti streyma frá fyrirtækinu verður
verð þeirra, að hluta til eða að öllu leyti, frádráttarbært við ákvörðun á skattskyldum hagnaði á síðara tímabili
en því tímabili þegar skuldin var færð. Í þeim tilvikum verður tímabundinn mismunur á bókfærðu verði
skuldarinnar og skattverði hennar. Samkvæmt því verður til frestuð skattinneign vegna tekjuskatts sem verður
endurheimtanlegur síðar þegar heimilt verður að nota þann hluta af skuldinni til frádráttar við ákvörðun á
skattskyldum hagnaði. Ef bókfært verð eignar er lægra en skattverð hennar verður á sambærilegan hátt til
mismunur sem myndar frestaða skattinneign vegna tekjuskatts sem verður endurheimtanlegur á síðari
tímabilum.

Dæmi
Fyrirtæki færir skuld að fjárhæð 100 vegna áfallins kostnaðar við framleiðsluábyrgð. Framleiðsluábyrgðin
verður ekki frádráttarbær frá skatti fyrr en fyrirtækið greiðir kröfur. Skatthlutfallið er 25%.
Skattverð skuldarinnar er núll (bókfært verð er 100 að frádreginni fjárhæðinni sem verður frádráttarbær frá
skatti vegna þessarar skuldar á síðari tímabilum). Þegar bókfærða skuldin er greidd lækkar fyrirtækið skattskyldan framtíðarhagnað um 100 og lækkar þar með framtíðarskattgreiðslur um 25 (25% af 100). Mismunurinn á bókfærðu fjárhæðinni, 100, og skattverðinu, núll, er frádráttarbær tímabundinn mismunur að fjárhæð
100. Þess vegna færir fyrirtækið frestaða skattinneign að fjárhæð 25 (25% af 100), að því tilskildu að líklegt
geti talist að fyrirtækið afli á síðari tímabilum nægilegs skattskylds hagnaðar til að hafa ávinning af lækkun
skattgreiðslna.
26.

Eftirfarandi eru dæmi um frádráttarbæran, tímabundinn mismun sem leiðir af sér frestaða skattinneign:

a) Draga má frá eftirlaunakostnað við ákvörðun á reikningshaldslegum hagnaði meðan starfsmaður leggur
fram þjónustu sína en hann er dreginn frá skattskyldum hagnaði annaðhvort þegar fyrirtækið greiðir
framlag í eftirlaunasjóð eða þegar það greiðir eftirlaunin. Tímabundinn mismunur er á bókfærðu verði
skuldarinnar og skattverði hennar; skattverð skuldarinnar er yfirleitt núll. Slíkur frádráttarbær, tímabundinn mismunur leiðir af sér frestaða skattinneign þar sem efnahagslegur ávinningur rennur til fyrirtækisins
sem frádráttur frá skattskyldum hagnaði þegar framlög í eftirlaunasjóði eða eftirlaun eru greidd.

b) Við ákvörðun reikningshaldslegs hagnaðar er rannsóknarkostnaður færður sem gjöld á því tímabili sem
hann verður til en ekki er heimilt að draga hann frá við ákvörðun skattskylds hagnaðar (skattalegs taps)
fyrr en á síðara tímabili. Mismunur á skattverði rannsóknarkostnaðarins, sem er fjárhæðin sem skattyfirvöld heimila sem frádrátt á síðari tímabilum, og bókfærða verðinu núll er frádráttarbær, tímabundinn
mismunur sem leiðir af sér frestaða skattinneign.

c) Við sameiningu fyrirtækja, sem telst yfirtaka, er kostnaðarverðinu við yfirtökuna skipt á færðar eignir og
skuldir miðað við gangvirði þeirra á viðskiptadeginum. Þegar skuld er færð við yfirtökuna en tengdur
kostnaður er ekki dreginn frá við ákvörðun á skattskyldum hagnaði fyrr en á síðara tímabili, verður til
frádráttarbær tímabundinn mismunur sem leiðir af sér frestaða skattinneign. Frestuð skattinneign verður
einnig til þegar gangvirði keyptrar aðgreinanlegrar eignar er lægra en skattverð hennar. Í báðum tilvikum
hefur frestaða skattinneignin áhrif á viðskiptavild (sjá 66. lið).
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d) Tilteknar eignir má færa á gangvirði eða endurmeta án þess að gerð sé sambærileg, skattaleg leiðrétting
(sjá 20. lið). Frádráttarbær tímabundinn mismunur myndast ef skattverð eignarinnar er hærra en bókfært
verð hennar.
27.

Bakfærsla á frádráttarbærum, tímabundnum mismun leiðir til frádráttar við útreikning á skattskyldum hagnaði
á síðari tímabilum. Efnahagslegur ávinningur í formi lækkunar á skattgreiðslum rennur þó aðeins til fyrirtækisins ef það aflar nægilegs skattskylds hagnaðar sem unnt er að jafna frádrættinum á móti. Af þessum
sökum færir fyrirtæki því aðeins frestaðar skattinneignir að líklegt sé að skattskyldur hagnaður verði til
ráðstöfunar og unnt verði að nýta frádráttarbæran, tímabundinn mismun á móti honum.

28.

Líklegt er að tiltækur verði skattskyldur hagnaður sem nýtist á móti frádráttarbærum, tímabundnum mismun
þegar til ráðstöfunar er nægilegur, tímabundinn mismunur á skattskyldu sem snertir sama skattyfirvald og
sömu skattskyldu eininguna og vænst er að snúist við:

a) á sama tímabili og vænst er að frádráttarbær tímabundinn mismunur snúist við eða

b) á tímabilum með skattalegu tapi sem stafar af frestuðum skattinneignum og unnt er að bakfæra eða
yfirfæra.
Við slíkar aðstæður er frestaða skattinneignin færð á sama tímabili og frádráttarbæri, tímabundni
mismunurinn verður til.
29.

Þegar ekki er til nægilegur, tímabundinn mismunur á skattskyldu sem heyrir undir sama skattyfirvaldið og
sömu skattskyldu eininguna, er frestaða skattinneignin færð að því marki sem:

a) líklegt er að fyrirtækið muni hafa nægilegan skattskyldan hagnað sem heyrir undir sama skattyfirvaldið
og sömu skattskyldu eininguna á sama tímabili og frádráttarbær, tímabundinn mismunur snýst við (eða á
þeim tímabilum með skattalegu tapi sem stafar af frestaðri skattinneign og unnt er að bakfæra eða
yfirfæra). Þegar mat er lagt á það hvort fyrirtæki muni hafa nægilegan skattskyldan hagnað á síðari
tímabilum lítur fyrirtækið fram hjá skattskyldum fjárhæðum sem stafa af frádráttarbærum, tímabundnum
mismun, sem ætla má að verði til á síðari tímabilum, vegna þess að frestaða skattinneignin, sem myndast
af þessum frádráttarbæra tímabundna mismun, þarf einnig sjálf skattskyldan hagnað í framtíðinni til að
unnt sé að nýta hana eða

b) fyrirtækið hefur tækifæri til að beita skattaáætlunum sem mynda munu skattskyldan hagnað á viðeigandi
tímabilum.
30.

Tækifæri til skattaáætlana eru aðgerðir sem fyrirtækið getur gripið til í þeim tilgangi að mynda eða auka skattskyldar tekjur á tilteknu tímabili áður en skattalegt tap eða heimild til að flytja skattafslátt yfir á síðara tímabil
fellur úr gildi. Í sumum lögsagnarumdæmum er t.d. unnt að mynda eða auka skattskyldar tekjur með því að:

a) velja að láta skattleggja vaxtatekjur annaðhvort miðað við greiðslu eða við færslu krafna,

b) fresta kröfunni um tiltekinn frádrátt frá skattskyldum hagnaði,

c) selja og hugsanlega endurleigja eignir sem hafa hækkað í verði en skattverð þeirra hefur ekki verið
leiðrétt til samræmis við slíka hækkun og

d) selja eign sem gefur af sér skattfrjálsar tekjur (s.s. ríkisskuldabréf í sumum lögsagnarumdæmum) til að
fjárfesta í annarri eign sem gefur af sér skattskyldar tekjur.
Þegar skattskyldur hagnaður frá síðara tímabili er fluttur frá síðara tímabili aftur til fyrra tímabils í skattaáætlunum er nýting á skattalegu tapi eða heimild til að færa skattafrádrátt yfir á síðara tímabil undir því komin
að skattskyldur hagnaður á síðari tímabilum stafi af öðru en tímabundnum mismun í framtíðinni.
31.

Þegar fyrirtæki hefur nýverið orðið fyrir tapi er rétt að fyrirtækið íhugi leiðbeiningarnar í 35. og 36. lið.
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Neikvæð viðskiptavild
32.

Þessi staðall heimilar ekki færslu á frestaðri skattinneign sem stafar af frádráttarbærum, tímabundnum
mismun í tengslum við neikvæða viðskiptavild sem er meðhöndluð sem frestaðar tekjur í samræmi við IASstaðal 22, sameining fyrirtækja, vegna þess að neikvæð viðskiptavild er afgangsstærð og færsla á frestuðu
skattinneigninni myndi hækka bókfært verð neikvæðu viðskiptavildarinnar.

Upphafleg færsla á eign eða skuld
33.

Dæmi um að frestuð skattinneign verði til við upphaflega færslu á eign er þegar skattfrjáls, opinber styrkur,
sem tengist eigninni, er dreginn frá í útreikningum á bókfærðu verði eignarinnar en hann er ekki dreginn frá
afskrifanlegri fjárhæð eignarinnar (með öðrum orðum skattverði hennar) við útreikning á skatti. Bókfært verð
eignarinnar er lægra en skattverð hennar og veldur það frádráttarbærum, tímabundnum mismun. Einnig má
setja opinbera styrki fram sem frestaðar tekjur en í því tilviki er mismunurinn á frestuðu tekjunum og
skattverði þeirra, sem er núll, frádráttarbær, tímabundinn mismunur. Einu gildir hvora framsetningaraðferðina
fyrirtæki velur, það færir ekki þá frestuðu skattinneign, sem af þessu leiðir, af ástæðum sem tilgreindar eru í
22. lið.

Ónotað, skattalegt tap og ónotaðir skattafslættir
34.

Frestaða skattinneign skal færa vegna ónotaðs, yfirfæranlegs, skattalegs taps og ónotaðs skattafsláttar, að
því marki sem líklegt er að fyrirtækið geti nýtt ónotuðu, skattalegu töpin og ónotaða skattafsláttinn á móti
skattskyldum framtíðarhagnaði.

35.

Skilyrði um færslu frestaðra skattinneigna, sem stafa af yfirfæranlegu, ónotuðu, skattalegu tapi og ónotuðum
skattaafslætti, eru þau sömu og skilyrðin um færslu frestaðra skattinneigna sem stafa af frádráttarbærum,
tímabundnum mismun. Ef ónotað, skattalegt tap er fyrir hendi er það á hinn bóginn sterk vísbending um að
e.t.v. sé ekki að vænta mikils, skattskylds framtíðarhagnaðar. Hafi fyrirtæki nýverið orðið fyrir töpum færir
það því frestaða skattinneign, sem stafar af ónotuðu, skattalegu tapi eða ónotuðum skattafslætti, aðeins að því
marki sem fyrirtækið hefur nægilegan, tímabundinn mismun á skattskyldu til ráðstöfunar eða að fyrir hendi
séu önnur sannfærandi gögn sem benda til þess að nægilegur, skattskyldur hagnaður verði til þannig að
fyrirtækið geti nýtt ónotað, skattalegt tap eða ónotaðan skattafslátt á móti hagnaðinum. Við slíkar aðstæður er
gerð krafa um það skv. 82. lið að greint sé frá fjárhæð frestuðu skattinneignarinnar og eðli gagnanna sem
liggja til grundvallar færslunni.

36.

Fyrirtæki skal nota eftirfarandi skilyrði til að meta líkurnar á því að skattskyldur hagnaður verði til
ráðstöfunar á móti ónotuðu, skattalegu tapi eða ónotuðum skattaafslætti:

a) hvort fyrirtækið hafi til ráðstöfunar nægilegan, tímabundinn mismun á skattskyldu og heyrir undir sama
skattyfirvaldið og sömu skattskyldu eininguna sem leiðir af sér skattskyldar fjárhæðir, sem unnt verði að
nýta á móti ónotuðu, skattalegu tapi eða ónotuðum skattafslætti áður en þau falla niður,

b) hvort líklegt sé að fyrirtækið muni afla skattskylds hagnaðar áður en ónotaða, skattalega tapið eða ónotaði
skattaafslátturinn falla niður,

c) hvort hið ónotaða skattalega tap stafi af aðgreinanlegum orsökum sem ekki er líklegt að muni endurtaka
sig og

d) hvort fyrirtækið geti nýtt skattaáætlanir (sjá 30. lið) sem mynda skattskyldan hagnað á sama tímabili og
unnt reynist að nýta ónotaða, skattalega tapið eða ónotaðan skattafslátt.
Frestaðar skattinneignir eru ekki færðar ef ólíklegt má telja að fyrir hendi verði skattskyldur hagnaður sem
geri fyrirtækinu kleift að nýta ónotað skattalegt tap eða ónotaðan skattafslátt.
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Endurmat á ófærðum, frestuðum skattinneignum
37.

Fyrirtæki endurmetur ófærðar, frestaðar skattinneignir miðað við hverja dagsetningu efnahagsreiknings. Fyrirtækið færir áður ófærða, frestaða skattinneign að því marki sem líklegt má telja að skattskyldur framtíðarhagnaður geri því kleift að endurheimta þessa ófærðu, frestuðu skattinneign. Bætt viðskiptaskilyrði geta t.d.
orðið til þess að líklegra verði að fyrirtækið geti aflað nægilegs skattskylds framtíðarhagnaðar til að frestaðar
skattinneignir fullnægi færsluskilyrðunum sem sett voru fram í 24. eða 34. lið. Annað dæmi er þegar fyrirtæki
endurmetur frestaðar skattinneignir á sameiningardegi eða í kjölfar hans (sjá 67. og 68. lið).

Fjárfesting í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í samrekstri
38.

Tímabundinn mismunur verður til þegar bókfært verð fjárfestinga í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum eða hlutdeild í samrekstri (þ.e. hluti móðurfélags eða fjárfestis í hreinni eign dótturfélagsins, útibúsins, hlutdeildarfélagsins eða félagsins, sem fjárfest er í, þ.m.t. bókfært verð viðskiptavildar) verður annað en
skattverð (sem oft er kostnaðarverð) fjárfestingarinnar eða hlutdeildarinnar. Slíkur mismunur getur orðið til
við mismunandi aðstæður, t.d.:

a) þegar til er óráðstafaður hagnaður dótturfélaga, útibúa, hlutdeildarfélaga og samreksturs,

b) við gengisbreytingar gjaldmiðla þegar móðurfélag og dótturfélag þess eru ekki í sama landi og

c) þegar bókfært verð fjárfestingar í hlutdeildarfélagi lækkar í endurheimtanlega fjárhæð.
Í samstæðureikningsskilum kann tímabundinn mismunur að vera annar en tímabundinn mismunur í tengslum
við fjárfestinguna í eigin reikningsskilum móðurfélagsins ef móðurfélagið færir fjárfestinguna í eigin
reikningsskilum á kostnaðar- eða endurmatsverði.
39.

Fyrirtæki skal færa frestaða skattskuldbindingu vegna alls tímabundins mismunar á skattskyldu í
tengslum við fjárfestingar í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í samrekstri nema
báðum eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

a) móðurfélagið, fjárfestirinn eða samrekstraraðilinn getur stjórnað því hvenær tímabundni
mismunurinn snýst við og

b) líklegt er að tímabundni mismunurinn snúist ekki við í fyrirsjáanlegri framtíð.
40.

Þar sem móðurfélag stjórnar arðsúthlutunarstefnu dótturfélags síns getur það ráðið því hvenær tímabundinn
mismunur í tengslum við fjárfestinguna (þ.m.t. tímabundinn mismunur sem ekki stafar einvörðungu af óráðstöfuðum hagnaði heldur einnig af hvers kyns þýðingarmun gjaldmiðla) snýst við. Auk þess getur oft verið
ógerlegt að ákvarða fjárhæð tekjuskatts sem kemur til greiðslu þegar tímabundni mismunurinn snýst við. Af
þessum sökum færir móðurfélagið ekki frestaða skattskuldbindingu þegar það hefur ákvarðað að þessum
hagnaði verði ekki ráðstafað í fyrirsjáanlegri framtíð. Hið sama á við um fjárfestingar í útibúum.

41.

Fyrirtæki tilgreinir í eigin gjaldmiðli ópeningalegar eignir og skuldir í erlendum rekstri sem er óaðskiljanlegur
frá rekstri fyrirtækisins sjálfs (sjá IAS-staðal 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum). Þegar skattskyldur hagnaður eða skattalegt tap (og þar af leiðandi skattverð ópeningalegra eigna og skulda) af erlendum
rekstri er ákvarðað í erlendum gjaldmiðli leiða gengisbreytingar gjaldmiðla til tímabundins mismunar. Vegna
þess að þessi tímabundni mismunur tengist eigin eignum og skuldum erlenda rekstrarins fremur en fjárfestingu fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, í erlenda rekstrinum færir fyrirtækið, sem reikningsskilin taka
til, frestaða skattskuldbindingu eða (skv. 24. lið) skattinneign. Frestaður skattur, sem af þessu leiðir, er gjaldfærður eða tekjufærður í rekstrarreikningi (sjá 58. lið).
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42.

Fjárfestir í hlutdeildarfélagi stjórnar því fyrirtæki ekki og er yfirleitt ekki í aðstöðu til að ákvarða arðgreiðslustefnu þess. Af þessum sökum færir fjárfestir frestaða skattskuldbindingu, sem stafar af tímabundnum mismun
á skattskyldu í tengslum við fjárfestinguna í hlutdeildarfélaginu þegar ekki er fyrir hendi samkomulag sem
kveður á um að hagnaði af hlutdeildarfélaginu verði ekki ráðstafað í fyrirsjáanlegri framtíð. Í sumum tilvikum
kann fjárfesti að vera ókleift að ákvarða fjárhæð skatts sem kæmi til greiðslu ef hann endurheimtir
kostnaðarverð fjárfestingar sinnar í hlutdeildarfélagi en hann getur ákvarðað að hún sé jöfn eða hærri en
tiltekin lágmarksfjárhæð. Í þeim tilvikum er frestaða skattskuldbindingin metin sem þessi fjárhæð.

43.

Í samkomulagi samrekstraraðila er yfirleitt fjallað um skiptingu hagnaðar og þar er tilgreint hvort ákvarðanir í
slíkum málum krefjist samþykkis allra samrekstraraðila eða tilgreinds meirihluta þeirra. Þegar samrekstraraðilinn getur stjórnað skiptingu hagnaðar og líklegt má telja að hagnaði verði ekki ráðstafað í fyrirsjáanlegri
framtíð er frestuð skattskuldbinding ekki færð.

44.

Fyrirtæki skal færa frestaða skattinneign fyrir allan frádráttarbæran, tímabundinn mismun, sem stafar af
fjárfestingum í dótturfyrirtækjum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í samrekstri, að því marki
og aðeins að því marki sem líklegt er að:

a) tímabundni mismunurinn snúist við í fyrirsjáanlegri framtíð og

b) til ráðstöfunar verði skattskyldur hagnaður og unnt sé að nýta tímabundna mismuninn á móti honum.
45.

Þegar fyrirtæki ákveður hvort frestuð skattinneign er færð vegna frádráttarbærs, tímabundins mismunar í
tengslum við fjárfestingar í dótturfyrirtækjum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í samrekstri íhugar
það leiðbeiningarnar í 28. til 31. lið.

MAT
46.

Skammtímaskattskuldir (skattinneignir) vegna yfirstandandi tímabils og fyrri tímabila skal meta sem þá
fjárhæð sem fyrirtækið væntir að greiða skattyfirvöldum (eða endurheimta frá þeim) og nota það
skatthlutfall (og þau skattalög) sem hafa öðlast gildi með formlegum hætti eða í reynd miðað við
dagsetningu efnahagsreiknings.

47.

Frestaðar skattinneignir og skattskuldir skal meta samkvæmt skatthlutföllunum sem vænst er að verði í
gildi á tímabilinu þegar eignin verður innleyst eða skuldin greidd og skal byggt á þeim skatthlutföllum (og
skattalögum) sem hafa öðlast gildi með formlegum hætti eða í reynd miðað við dagsetningu
efnahagsreiknings.

48.

Skammtímaskattinneignir og -skattskuldir og frestaðar skattinneignir og skattskuldbindingar eru yfirleitt
metnar með því að nota gildandi skatthlutfall (og skattalög). Í sumum lögsagnarumdæmum hafa þó tilkynningar frá hinu opinbera um skatthlutföll (og skattalög) sama gildi í reynd og formleg lagasetning sem kann að
koma í kjölfar tilkynningarinnar nokkrum mánuðum síðar. Við þessar aðstæður eru skattinneignir og skattskuldbindingar metnar með því að styðjast við tilkynnt skatthlutfall (og skattalög).

49.

Þegar skatthlutföll skattskyldra tekna eru breytileg eftir skattþrepum eru frestaðar skattinneignir og skattskuldbindingar metnar með því að styðjast við það meðaltalsskatthlutfall sem ætla má að gildi um skattskyldan hagnað (skattalegt tap) á þeim tímabilum þegar ætla má að tímabundinn mismunur snúist við.

50.

(Felldur brott)

51.

Mat á frestuðum skattskuldbindingum og frestuðum skattinneignum skal endurspegla skattaleg áhrif af
fyrirætlunum fyrirtækisins um endurheimt eða greiðslu á bókfærðu verði eigna þess og skulda, miðað við
dagsetningu efnahagsreiknings.
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Í sumum lögsagnarumdæmum getur sú aðferð, sem fyrirtækið beitir við að endurheimta (greiða) bókfært verð
eignar (skuldar), haft áhrif á annað eða hvort tveggja af eftirfarandi:
a) gildandi skatthlutfall, þegar fyrirtækið endurheimtir (greiðir) bókfært verð eignarinnar (skuldarinnar), og
b) skattverð eignarinnar (skuldarinnar).
Í þeim tilvikum metur fyrirtækið frestaðar skattskuldbindingar og skattinneignir með því að nota það skatthlutfall og skattverð sem er í samræmi við fyrirætlanir fyrirtækisins um endurheimt eða greiðslu.
Dæmi A
Eign er bókfærð á verðinu 100 og skattverð hennar er 60. Ef eignin yrði seld gilti skatthlutfallið 20% en af
öðrum tekjum yrði skatthlutfallið 30%.
Fyrirtækið færir frestaða skattskuldbindingu að fjárhæð 8 (20% af 40) ef það væntir þess að selja eignina án
þess að nota hana frekar og frestaða skattskuldbindingu að fjárhæð 12 (30% af 40) ef það væntir þess að halda
eigninni og endurheimta bókfært verð hennar með því að nota hana.
Dæmi B
Eign, sem kostaði 100, er bókfærð á verðinu 80 og endurmetin á 150. Engin sambærileg, skattaleg leiðrétting
er gerð. Uppsafnaðar afskriftir í skattalegum tilgangi eru 30 og skatthlutfallið er 30%. Ef eignin er seld fyrir
hærri fjárhæð en sem nemur kostnaðarverði verða uppsafnaðar afskriftir samkvæmt skattalögum að fjárhæð
30 taldar með skattskyldum tekjum en söluhagnaður umfram kostnaðarverð verður ekki skattskyldur.
Skattverð eignarinnar er 70 og tímabundinn mismunur á skattskyldu er 80. Ef fyrirtækið væntir þess að
endurheimta bókfærða verðið með því að nota eignina verður eignin að gefa af sér skattskyldar tekjur að
fjárhæð 150 en það mun aðeins geta dregið frá afskriftir að fjárhæð 70. Á grundvelli þessa er frestuð
skattskuldbinding að fjárhæð 24 (30% af 80). Ef fyrirtækið væntir þess að endurheimta bókfært verð
eignarinnar með því að selja eignina strax fyrir 150 verður frestuð skattskuldbinding reiknuð á eftirfarandi
hátt:
Tímabundinn mismunur á
skattskyldu

Skatthlutfall

Frestaðar
skattskuldbindingar

Uppsafnaðar afskriftir samkvæmt
skattalögum

30

30 %

9

Söluverð umfram kostnaðarverð

50

núll

—

Samtals

80

9

Aths.: Samkvæmt 61. lið er frestaður skattur, sem bætist við vegna endurmatsins, færður beint til lækkunar á
eigin fé.
Dæmi C
Hér eru aðstæður þær sömu og í dæmi B, að því undanskildu að verði eignin seld fyrir meira en kostnaðarverð
verða uppsafnaðar afskriftir samkvæmt skattalögum taldar með skattskyldum tekjum (skattlagðar með 30%
skatthlutfalli) og 40% skattur verður lagður á söluhagnað þegar búið er að draga frá verðtryggt kostnaðarverð
að fjárhæð 110.
Ef fyrirtækið hyggst endurheimta bókfærða verðið með því að nota eignina verður hún að gefa af sér
skattskyldar tekjur að fjárhæð 150 en það getur aðeins dregið frá afskriftir að fjárhæð 70. Á grundvelli þessa
er skattverðið 70 og tímabundinn mismunur á skattskyldu er 80 og frestuð skattskuldbinding 24 (30% af 80)
eins og í dæmi B.
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Ef fyrirtækið væntir þess að endurheimta bókfært verð eignarinnar með því að selja hana strax fyrir 150 getur
fyrirtækið dregið frá verðtryggt kostnaðarverð að fjárhæð 110. Á hreinan söluhagnað að fjárhæð 40 verður
lagður 40% skattur. Til viðbótar verða uppsafnaðar afskriftir samkvæmt skattalögum að fjárhæð 30 taldar með
í skattskyldum tekjum og er 30% skattur lagður á þær. Á grundvelli þessa er skattverðið 80 (110 mínus 30) og
tímabundinn mismunur á skattskyldu að fjárhæð 70 og frestuð skattskuldbinding að fjárhæð 25 (40% lögð á
40 plús 30% lögð á 30). Ef ekki þykir strax augljóst hvert skattverðið er í þessu dæmi getur verið gagnlegt að
huga að meginreglunni sem sett er fram í 10. lið.

Aths.: Samkvæmt 61. lið er frestaður skattur, sem bætist við vegna endurmatsins, færður beint til lækkunar á
eigin fé.

52A. Í sumum lögsagnarumdæmum er tekjuskattshlutfall hærra eða lægra ef hreinn hagnaður eða óráðstafað eigið fé
er greitt út, að hluta eða í heild, sem arður til hluthafa fyrirtækisins. Í öðrum lögsagnarumdæmum kann tekjuskattur að vera endurkræfur eða áfallinn ef hreinn hagnaður eða óráðstafað eigið fé er greitt út, að hluta eða í
heild, sem arður til hluthafa fyrirtækisins. Við þessar aðstæður eru skammtímaskattinneignir og -skattskuldir
og frestaðar skattinneignir og skattskuldir, metnar samkvæmt því skatthlutfalli sem gildir um óráðstafaðan
hagnað.

52B. Við þær aðstæður, sem lýst er í 52. lið A, eru tekjuskattsáhrif arðsúthlutunar færð þegar skuldbinding um
greiðslu arðsins er færð. Tekjuskattsáhrif arðsúthlutunar eru í nánari tengslum við atburði og færslur liðins
tíma en úthlutun til eigenda. Af þessum sökum eru tekjuskattsáhrif arðs færð á hagnað eða tap tímabilsins eins
og gerð er krafa um í 58. lið nema að því marki sem þær aðstæður, sem lýst er í a- og b-lið 58. liðar, valda
tekjuskattsáhrifum arðsins.

Dæmi til skýringar á 52. lið A og B

Í eftirfarandi dæmi er fjallað um mat á skammtímaskattinneignum og -skattskuldum og frestuðum skattinneignum og skattskuldum, fyrirtækis í lögsagnarumdæmi þar sem greiða skal hærra skatthlutfall tekjuskatts af
óráðstöfuðum hagnaði (50%) ef fjárhæð fæst endurgreidd þegar hagnaði er úthlutað. Skatthlutfall á úthlutuðum hagnaði er 35%. Við dagsetningu efnahagsreiknings 31. desember 20X1 hefur fyrirtækið ekki fært skuld
vegna tillögu eða ákvörðunar um arðgreiðslur eftir dagsetningu efnahagsreiknings. Þar af leiðandi eru engar
arðgreiðslur færðar á árinu 20X1. Skattskyldar tekjur árið 20X1 eru 100.000. Hreinn, tímabundinn mismunur
á skattskyldu á árinu 20X1 er 40.000.

Fyrirtækið færir skammtímaskattskuld á tímabilinu og skattkostnað að fjárhæð 50.000. Engin eign er færð
vegna þeirrar fjárhæðar sem kann að endurheimtast vegna framtíðararðgreiðslna. Fyrirtækið færir einnig frestaða skattskuldbindingu og frestaðan skattkostnað að fjárhæð 20.000 (50% af 40.000) sem samsvara tekjusköttum sem fyrirtækið greiðir þegar það endurheimtir eða gerir upp bókfært verð eigna og skulda samkvæmt
því skatthlutfalli sem gildir um óráðstafaðan hagnað.

Síðar, hinn 15. mars 20X2, skuldfærir fyrirtækið arðsúthlutun að fjárhæð 10.000 af fyrri rekstrarhagnaði.

Hinn 15. mars 20X2 færir fyrirtækið endurgreiðslu tekjuskatts að fjárhæð 1.500 (15% af skuldfærða arðinum)
sem skammtímaskattinneign og til lækkunar á gildandi skattkostnaði fyrir árið 20X2.

53.

Ekki skal núvirða frestaðar skattinneignir og skattskuldbindingar.

54.

Þörf er á nákvæmri tímaáætlun um það hvenær sérhver tímabundinn mismunur snýst við svo að unnt sé að
ákvarða núvirði frestaðra skattinneigna og frestaðra skattskulda með áreiðanlegum hætti. Oft er ógerlegt eða
afar flókið að gera slíka tímaáætlun. Þess vegna er ekki viðeigandi að krefjast núvirðingar á frestuðum skattinneignum og skattskuldum. Að heimila núvirðingu en gera ekki kröfu um hana yrði til þess að frestaðar
skattinneignir og skattskuldbindingar yrðu ekki sambærilegar milli fyrirtækja. Af þessum sökum er samkvæmt þessum staðli ekki heimilt eða gerð krafa um núvirðingu frestaðra skattinneigna og skattskulda.
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55.

Tímabundinn mismunur er reiknaður með tilliti til bókfærðs verðs eignar eða skuldar. Þetta gildir jafnvel
þegar bókfærða verðið sjálft er núvirt, eins og á t.d. við um eftirlaunaskuldbindingar (sjá IAS-staðal 19,
starfskjör).

56.

Bókfært verð frestaðrar skattinneignar skal kannað, við hverja dagsetningu efnahagsreiknings. Fyrirtæki
skal lækka bókfært verð frestaðrar skattinneignar að því marki sem ekki er lengur líklegt að nægilegur
skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar til að nýta megi frestuðu skattinneignina, að hluta til eða að
öllu leyti. Allar þessar lækkanir skulu snúast við að því marki sem líklegt þykir að nægilegur skattskyldur
hagnaður verði til ráðstöfunar.

FÆRSLA Á SKAMMTÍMASKATTI OG FRESTUÐUM SKATTI
57.

Samræmi er milli áhrifa af færslu viðskipta eða annars atburðar á skammtímaskatt og frestaðan skatt og bókunar viðskiptanna sjálfra eða atburðarins. Þessi meginregla er útfærð í 58. til 68. lið.

Rekstrarreikningur
58.

Færa skal skammtímaskatt og frestaðan skatt sem tekjur eða gjöld og telja með í hagnaði eða tapi
tímabilsins nema að því marki sem skatturinn stafar af:

a) viðskiptum eða atburði, sem er færður beint á eigið fé á sama tímabili eða öðru (sjá 61. til 65. lið), eða

b) sameiningu fyrirtækja sem telst yfirtaka (sjá 66. til 68. lið).
59.

Flestar frestaðar skattskuldbindingar og skattinneignir stafa af því að tekjur eða gjöld eru talin með í reikningshaldslegum hagnaði á einu tímabili en eru talin með í skattskyldum hagnaði (skattalegu tapi) á öðru tímabili. Sá frestaði skattur, sem af þessu stafar, er færður í rekstrarreikning. Dæmi um það eru þegar:

a) vextir, rétthafagreiðslur eða arðstekjur berast eftir gjalddaga en eru taldar með í reikningshaldslegum
hagnaði hlutfallslega eftir tíma í samræmi við IAS-staðal 18, reglulegar tekjur, en eru taldar með
skattskyldum hagnaði (skattalegu tapi) á greiðslugrunni og

b) kostnaður vegna óefnislegra eigna hefur verið eignfærður í samræmi við IAS-staðli 38, óefnislegar eignir,
og er afskrifaður í rekstrarreikningi en var dreginn frá í skattalegum tilgangi þegar stofnað var til hans.
60.

Bókfært verð frestaðra skattinneigna og skattskulda getur breyst, jafnvel þótt engin breyting verði á fjárhæð
tímabundins mismunar sem tengist þeim. Þetta getur t.d. stafað af:

a) breytingum á skatthlutföllum eða skattalögum,

b) endurmati á því hvort unnt verði að endurheimta frestaðar skattinneignir eða

c) breytingum á fyrirætlunum um endurheimt eignar.
Frestaður skattur, sem stafar af þessu, er færður á rekstrarreikning nema að því marki sem hann snertir liði
sem hafa áður verið færðir til lækkunar eða hækkunar á eigin fé (sjá 63. lið).

Liðir færðir beint til hækkunar eða lækkunar á eigin fé
61.

Skammtímaskatt og frestaðan skatt skal færa beint til lækkunar eða hækkunar á eigin fé ef skatturinn
tengist liðum sem eru færðir beint á eigið fé til lækkunar eða hækkunar á sama eða öðru tímabili.
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62.

Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er þess krafist eða það heimilað að tilteknir liðir séu færðir
beint til hækkunar eða lækkunar á eigin fé. Dæmi um slíka liði eru:

a) breyting á bókfærðu verði, sem stafar af endurmati varanlegra rekstrarfjármuna (sjá IAS-staðal 16,
varanlegir rekstrarfjármunir),

b) leiðrétting á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár, sem stafar annaðhvort af afturvirkri breytingu á reikningsskilaaðferð eða leiðréttingu á grundvallarskekkju (sjá IAS-staðal 8, hreinn hagnaður eða tap á
tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum),

c) gengismunur, sem rekja má til umreiknings á reikningsskilum erlendrar einingar (sjá IAS-staðal 21, áhrif
gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum), og

d) fjárhæðir sem stafa af upphaflegri færslu eiginfjárhlutans í samsettum fjármálagerningi (sjá 23. lið).

63.

Í undantekningartilvikum getur verið erfitt að ákvarða fjárhæð skammtímaskatts og frestaðs skatts sem tengist
liðum sem eru færðir til hækkunar eða lækkunar á eigin fé. Þetta getur t.d. átt við þegar:

a) tekjuskattur er stigskiptur og ómögulegt að ákvarða skatthlutfallið sem tiltekinn hluti af skattskyldum
hagnaði (skattalegu tapi) hefur verið skattlagður með,

b) breyting á skatthlutfalli eða aðrar skattareglur hafa áhrif á frestaða skattinneign eða skattskuldbindingu
sem tengist (að hluta eða í heild) lið sem áður var færður til lækkunar eða hækkunar á eigin fé eða

c) fyrirtæki ákvarðar að frestuð skattinneign skuli færð eða skuli ekki lengur vera færð að fullu og frestaða
skattinneignin tengist (að hluta eða í heild) lið sem var áður færður til lækkunar eða hækkunar á eigin fé.

Í þeim tilvikum er skammtímaskattur og frestaður skattur, sem tengjast liðum sem eru færðir til hækkunar eða
lækkunar á eigin fé, byggður á skynsamlegri hlutfallsskiptingu á skammtímaskatti og frestuðum skatti
einingarinnar í viðkomandi lögsagnarumdæmi eða annarri aðferð sem leiðir til skiptingar sem á betur við við
þessar aðstæður.

64.

Í IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir, er ekki tilgreint hvort fyrirtæki skuli millifæra á hverju ári, frá
endurmatsreikningi yfir á óráðstafað eigið fé, fjárhæð sem er jafnhá mismun á afskriftum á endurmetinni eign
og afskriftum sem miðast við kostnaðarverð þeirrar eignar. Millifæri fyrirtæki með þessum hætti felur millifærða fjárhæðin í sér frestaða skatta sem tengjast eigninni. Svipuðu máli gegnir um millifærslur í tengslum við
sölu á varanlegum rekstrarfjármunalið.

65.

Þegar eign er endurmetin í skattalegum tilgangi og endurmatið tengist reikningshaldslegu endurmati frá fyrra
tímabili eða endurmati sem vænst er að fari fram á síðara tímabili verða skattaleg áhrif bæði endurmats
eignarinnar og leiðréttingarinnar á skattverðinu færð til hækkunar eða lækkunar á eigin fé á tímabilinu þegar
aðgerðirnar fara fram. Ef skattalegt endurmat tengist hins vegar ekki reikningshaldslegu endurmati frá fyrra
tímabili eða endurmati sem ætla má að fari fram á síðara tímabili eru skattalegu áhrifin, sem leiðrétting á
skattverðinu hefur á skattana, færð í rekstrarreikning.

65A. Þegar fyrirtæki greiðir arð til hluthafa kann að vera gerð krafa um að hluti arðsins sé greiddur til skattyfirvalda
fyrir hönd hluthafanna. Í mörgum lögsagnarumdæmum er þessi fjárhæð nefnd afdráttarskattur. Slík fjárhæð,
sem er greidd eða er gjaldkræf af skattyfirvöldum, er færð á eigið fé sem hluti af arðgreiðslunni.
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Frestaður skattur sem myndast við sameiningu fyrirtækja

66.

Eins og útskýrt er í 19. lið og c-lið 26. liðar getur tímabundinn mismunur myndast við sameiningu fyrirtækja
sem telst yfirtaka. Í samræmi við IAS-staðal 22, sameining fyrirtækja, færir fyrirtæki allar frestaðar skattinneignir (að því marki sem þær fullnægja færsluskilyrði í 24. lið) eða frestaðar skattskuldbindingar sem
aðgreinanlegar eignir og skuldir á yfirtökudegi. Þar af leiðandi hafa þessar frestuðu skattinneignir og skattskuldir áhrif á viðskiptavild eða neikvæða viðskiptavild. Samkvæmt a-lið 15. liðar og a-lið 24. liðar skal fyrirtæki þó ekki færa frestaðar skattskuldbindingar, sem stafa af sjálfri viðskiptavildinni (ef afskriftir viðskiptavildarinnar eru ekki frádráttarbærar frá skatti), og frestaðar skattinneignir sem stafa af skattfrjálsri, neikvæðri
viðskiptavild og farið er með sem frestaðar tekjur.

67.

Eftir sameiningu fyrirtækja getur yfirtökuaðili talið líklegt að hann endurheimti frestaða skattinneign sína sem
var ekki færð fyrir sameininguna. Yfirtökuaðilinn getur t.d. nýtt ónotað, skattalegt tap sitt á móti skattskyldum
framtíðarhagnaði keypta fyrirtækisins. Í þeim tilvikum færir yfirtökuaðilinn frestaða skattinneign og tekur
tillit til hennar við ákvörðun viðskiptavildar eða neikvæðrar viðskiptavildar sem myndast við yfirtökuna.

68.

Þegar yfirtökuaðili hefur ekki fært frestaða skattinneign fyrirtækisins, sem hann tekur yfir, sem aðgreinanlega
eign á sameiningardegi og sú frestaða skattinneign er síðar færð í samstæðureikningsskilum yfirtökuaðilans
eru frestaðar skatttekjur, sem af því leiða, færðar í rekstrarreikning. Auk þess mun yfirtökuaðilinn:

a) leiðrétta bókfært heildarverð viðskiptavildar og uppsafnaðar afskriftir í tengslum við hana að þeim fjárhæðum sem hefðu verið færðar ef frestaða skattinneignin hefði verið færð sem aðgreinanleg eign á
sameiningardegi og

b) gjaldfæra lækkun á hreinu bókfærðu verði viðskiptavildar.

Hins vegar færir yfirtökuaðilinn ekki neikvæða viðskiptavild og yfirtakan hækkar heldur ekki bókfært verð
neikvæðrar viðskiptavildar.

Dæmi

Fyrirtæki yfirtók dótturfélag sem átti frádráttarbæran, tímabundinn mismun að fjárhæð 300. Skatthlutfall við
yfirtöku var 30%. Frestaða skattinneignin, sem myndaðist við þetta, var 90 og hún var ekki færð sem
aðgreinanleg eign þegar ákvarðað var að við yfirtökuna hefði myndast viðskiptavild að fjárhæð 500.
Viðskiptavildin er afskrifuð á 20 árum. Tveimur árum eftir yfirtökuna mat fyrirtækið það svo að skattskyldur
framtíðarhagnaður dygði líklega til að fyrirtækið gæti endurheimt ávinninginn af öllum frádráttarbærum,
tímabundnum mismun.

Fyrirtækið færir frestaða skattinneign að fjárhæð 90 (30% af 300) og frestaðar skatttekjur að fjárhæð 90 í
rekstrarreikning. Það lækkar einnig kostnaðarverð viðskiptavildarinnar um 90 og uppsafnaðar afskriftir um 9
(sem teljast vera afskriftir tveggja ára). Mismunur að fjárhæð 81 er gjaldfærður í rekstrarreikningi. Þar af
leiðandi er kostnaðarverð viðskiptavildarinnar og fjárhæðir tengdra, uppsafnaðra afskrifta lækkað niður í þær
fjárhæðir (410 og 41) sem hefðu verið færðar ef frestuð skattinneign að fjárhæð 90 hefði verið færð sem
aðgreinanleg eign á sameiningardegi.

Ef skatthlutfallið hefði hækkað í 40% hefði fyrirtækið fært frestaða skattinneign að fjárhæð 120 (40% af 300)
og frestaðar skatttekjur að fjárhæð 120 í rekstrarreikning. Ef skatthlutfallið hefði verið lækkað í 20% hefði
fyrirtækið fært frestaða skattinneign að fjárhæð 60 (20% af 300) og frestaðar skatttekjur að fjárhæð 60. Í
báðum tilvikum lækkar fyrirtækið einnig kostnaðarverð viðskiptavildarinnar um 90 og uppsafnaðar afskriftir
um 9 og færir mismun að fjárhæð 81 sem gjöld í rekstrarreikninginn.
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FRAMSETNING
Skattinneignir og skattskuldir
69.

Greina skal skattinneignir og skattskuldir frá öðrum eignum og skuldum í efnahagsreikningi. Greina skal
frestaðar skattinneignir og skattskuldir frá skammtímaskattinneignum og skammtímaskattskuldum.

70.

Þegar fyrirtæki gerir greinarmun á eignum og skuldum í reikningsskilum sínum eftir því hvort þær eru til
skamms tíma eða ekki skal það ekki flokka frestaðar skattinneignir (skattskuldir) sem skammtímaskattinneignir (skammtímaskattskuldir).

Samjöfnun
71.

Fyrirtæki skal jafna skammtímaskattinneignir og skammtímaskattskuldir ef og aðeins ef fyrirtækið:
a) hefur lögvarinn rétt til að jafna saman færðum fjárhæðum og
b) ætlar annaðhvort að gera upp á hreinum grunni eða innleysa eignina og greiða skuldina samtímis.

72.

Þótt skammtímaskattskuldir og skammtímaskattinneignir séu færðar og metnar sérstaklega eru þær jafnaðar í
efnahagsreikningi samkvæmt sambærilegum skilyrðum og gilda um fjármálagerninga samkvæmt IAS-staðli
32, fjármálagerningar: upplýsingagjöf og framsetning. Við venjulegar aðstæður hefur fyrirtæki framfylgjanlegan, lagalegan rétt til að jafna skammtímaskattinneignum á móti skammtímaskattskuldum þegar skattarnir
tengjast tekjusköttum sem sama skattyfirvald leggur á og skattyfirvaldið heimilar fyrirtækinu að greiða eða
taka við einni heildargreiðslu.

73.

Í samstæðureikningsskilum er heimilt að jafna skammtímaskattinneign eins fyrirtækis í samstæðunni á móti
skammtímaskattskuld annars fyrirtækis í samstæðunni þá og því aðeins að viðkomandi fyrirtæki hafa framfylgjanlegan, lagalegan rétt til að greiða og taka við einni heildargreiðslu samtímis.

74.

Fyrirtæki skal jafna frestuðum skattinneignum á móti frestuðum skattskuldbindingum þá og því aðeins að:
a) fyrirtækið hafi framfylgjanlegan, lagalegan rétt til að jafna skammtímaskattinneignum á móti skammtímaskattskuldum og
b) frestaðar skattinneignir og frestaðar skattskuldbindingar varði tekjuskatta sem sama skattyfirvald
leggur annaðhvort á:
i)

sömu skattskyldu eininguna eða

ii) mismunandi skattskyldar einingar sem hyggjast annaðhvort jafna hreinum skammtímaskattskuldum á móti hreinum skammtímaskattinneignum eða innleysa eignirnar og greiða skuldirnar á
hreinum grunni á hverju því framtíðartímabili þegar þess er vænst að umtalsverðar fjárhæðir í
frestuðum skattskuldbindingum eða skattinneignum verði greiddar eða endurheimtar.
75.

Svo að koma megi í veg fyrir þörf á nákvæmri tímaáætlun um það hvenær sérhver tímabundinn mismunur
snýst við er þess krafist samkvæmt þessum staðli að fyrirtæki jafni frestuðum skattinneignum á móti frestuðum skattskuldbindingum sömu skattskyldu einingarinnar þá og því aðeins að þær tengist tekjusköttum sem
sama skattyfirvald leggur á og fyrirtækið hefur framfylgjanlegan, lagalegan rétt til að jafna skammtímaskattinneignum á móti skammtímaskattskuldum.

76.

Í undantekningartilvikum getur fyrirtæki átt framfylgjanlegan, lagalegan rétt til og hefur í hyggju að jafna
saman vegna sumra tímabila en ekki annarra. Í slíkum undantekningartilvikum getur verið nauðsynlegt að
gera nákvæmar tímaáætlanir til að ákvarða með áreiðanlegum hætti hvort frestaðar skattskuldbindingar einnar
skattskyldrar einingar leiði til hækkaðra skattgreiðslna á sama tímabili og frestaðar skattinneignir annarrar
skattskyldrar einingar leiði til lægri greiðslna síðari skattskyldu einingarinnar.
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Skattkostnaður (tekjufærður skattur) sem tengist hagnaði eða tapi af reglulegri starfsemi
77.

Í rekstrarreikningi skulu koma fram skattkostnaður (tekjufærður skattur) sem tengist hagnaði eða tapi af
reglulegri starfsemi.

Áhrif gengismunar á frestaðar, erlendar skattskuldbindingar eða skattinneignir
78.

Í IAS-staðli 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum, er þess krafist að tiltekinn gengismunur sé
færður sem tekjur eða gjöld, en ekki er tilgreint hvar slíkur mismunur skuli settur fram í rekstrarreikningi. Í
samræmi við það má, þegar gengismunur af frestuðum, erlendum skattskuldbindingum eða skattinneignum er
færður í rekstrarreikning, flokka þann mun sem frestaðan skattkostnað (skatttekjur) ef sú framsetning er talin
koma notendum reikningsskila að mestum notum.

UPPLÝSINGAGJÖF
79.

Greina skal sérstaklega frá helstu þáttum skattkostnaðar (tekjufærðs skatts).

80.

Skattkostnaður (tekjufærður skattur) getur m.a. falið í sér eftirfarandi þætti:
a) skammtímaskattkostnað (tekjufærður skattur),
b) allar leiðréttingar sem færðar hafa verið á tímabilinu vegna skammtímaskatts fyrri tímabila,
c) fjárhæð frestaðs skattkostnaðar (tekjufærðs skatts) í tengslum við uppruna og viðsnúning tímabundins
mismunar,
d) frestaðan skattkostnað (skatttekjur) í tengslum við breytingar á skatthlutföllum eða álagningu nýrra skatta,
e) fjárhæð ávinnings af áður ófærðu, skattalegu tapi, áður ófærðum skattaafslætti eða áður ófærðum tímabundnum mismun frá fyrra tímabili, sem er notuð til að lækka skammtímaskattkostnað,
f) fjárhæð ávinnings af áður ófærðu, skattalegu tapi, áður ófærðum skattafslætti eða áður ófærðum, tímabundnum mismun frá fyrra tímabili, sem er notuð til að lækka frestaðan skattkostnað,
g) frestaðan skattkostnað, sem stafar af niðurfærslu, eða viðsnúningi á fyrri niðurfærslu, á frestaðri skattinneign skv. 56. lið og
h) fjárhæð skattkostnaðar (skatttekna) í tengslum við breytingar á reikningsskilaaðferðum og grundvallarskekkjur við ákvörðun hagnaðar eða taps á tímabilinu í samræmi við aðra leyfilega fráviksaðferð í IASstaðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum.

81.

Einnig skal greina sérstaklega frá eftirfarandi:
a) samanlögðum skammtímasköttum og frestuðum sköttum í tengslum við liði, sem eru færðir til
lækkunar eða hækkunar á eigin fé,
b) skattkostnaði (skatttekjum) í tengslum við óreglulega liði, sem færðir eru á tímabilinu,
c) útskýringu á tengslunum milli skattkostnaðar (skatttekna) og reikningshaldslegs hagnaðar með
annarri eða báðum eftirfarandi aðferðum:
i)

tölulegri afstemmingu milli skattkostnaðar (skatttekna) og margfeldis reikningshaldslegs hagnaðar
og viðeigandi skatthlutfalls eða skatthlutfalla. Einnig er tilgreint hvernig viðeigandi skatthlutfall
eða skatthlutföll eru reiknuð eða
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ii) tölulegri afstemmingu milli virks meðaltalsskatthlutfalls og viðeigandi skatthlutfalls. Einnig er
tilgreint við hvað var miðað þegar viðeigandi skatthlutfall er reiknað,
d) útskýringu á breytingum á viðeigandi skatthlutfalli eða skatthlutföllum, samanborið við fyrra
reikningsskilatímabil,
e) fjárhæð frádráttarbærs, tímabundins mismunar (og dagsetningu þegar hann fellur úr gildi ef við á),
ónotaðs, skattalegs taps og ónotaðs skattafsláttar, sem ekki hefur verið færður með í útreikningi á
frestaðri skattinneign í efnahagsreikningi,
f)

heildarfjárhæð tímabundins mismunar í tengslum við fjárfestingar í dótturfélögum, útibúum og
hlutdeildarfélögum og hlutdeild í samrekstri sem frestaðar skattskuldbindingar hafa ekki verið færðar
vegna (sjá 39. lið),

g) varðandi hvers kyns tímabundinn mismun og varðandi hvers kyns ónotað, skattalegt tap og ónotaðan
skattafslátt:
i)

fjárhæðum frestaðra skattinneigna og skattskulda, sem færðar eru í efnahagsreikning fyrir hvert
tilgreint tímabil,

ii) fjárhæð frestaðra skatttekna eða skattgjalda, sem færð er í rekstrarreikning, ef hana má ekki ráða
af breytingunum, sem hafa orðið á fjárhæðunum sem eru færðar í efnahagsreikninginn,
h) varðandi aflagða starfsemi skal greina frá skattkostnaði í tengslum við:
i)

ágóða eða tap við aflagningu starfsemi og

ii) hagnað eða tap af reglulegri starfsemi vegna aflagðrar starfsemi á tímabilinu ásamt samsvarandi
fjárhæðum fyrir sérhvert fyrra tímabil, sem sýnt er, og
i)

82.

skattalegum áhrifum af fjárhæð tekjuskatts af arðgreiðslum til hluthafa fyrirtækisins sem voru
samþykktar eða gerðar tillögur um áður en birting reikningsskilanna var heimiluð en eru ekki
skuldfærðar í reikningsskilunum.

Fyrirtæki skal greina frá fjárhæð frestaðra skattinneigna og hvers eðlis gögnin eru sem liggja til
grundvallar færslunni þegar:
a) nýting á frestaðri skattinneign veltur á skattskyldum framtíðarhagnaði sem er umfram þann hagnað
sem stafar af viðsnúningi tímabundins mismunar á skattskyldu og
b) fyrirtækið hefur orðið fyrir tapi, annaðhvort á yfirstandandi eða liðnu tímabili, í því lögsagnarumdæmi
sem frestaða skattinneignin tengist.

82A. Við þær aðstæður, sem lýst er í 52. lið A, ætti fyrirtæki að greina frá eðli hugsanlegra tekjuskattsáhrifa sem
myndu leiða af greiðslu arðs til hluthafa sinna. Auk þess ætti fyrirtæki að greina frá fjárhæðum
hugsanlegra tekjuskattsáhrifa sem er gerlegt að ákvarða og hvort einhver hugsanleg tekjuskattsáhrif gætu
verið fyrir hendi sem ekki er unnt að ákvarða.
83.

Fyrirtæki greinir frá eðli og fjárhæð hvers óreglulegs liðar, annaðhvort í rekstrarreikningi eða í skýringum við
reikningsskilin. Þegar gerð er grein fyrir þessu í skýringum við reikningsskilin er greint frá heildarfjárhæð
allra óreglulegra liða í rekstrarreikningi, að frádregnum heildarskattkostnaði (skatttekjum) sem þeim tengist.
Þó að notendum reikningsskila kunni að þykja gagnlegt að fá upplýsingar um skattkostnað (skatttekjur) sem
tengjast sérhverjum óreglulegum lið er stundum erfitt að skipta skattkostnaði (skatttekjum) á slíka liði. Við
þær aðstæður er heimilt að tilgreina heildarfjárhæð skattkostnaðar (skatttekna) sem snerta óreglulega liði.
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84.

Upplýsingarnar, sem gerð er krafa um í c-lið 81. liðar, gera notendum reikningsskila kleift að skilja hvort
tengslin milli skattkostnaðar (skatttekna) og reikningshaldslegs hagnaðar séu óvenjuleg og að skilja helstu
þætti sem gætu haft áhrif á þessi tengsl í framtíðinni. Sambandið milli skattkostnaðar (skatttekna) og
reikningshaldslegs hagnaðar getur orðið fyrir áhrifum af þáttum eins og tekjum, sem eru undanþegnar skatti,
gjöldum, sem eru ekki frádráttarbær við ákvörðun skattskylds hagnaðar (skattalegs taps), áhrifum af
skattalegu tapi og áhrifum erlendra skatthlutfalla.

85.

Þegar tengslin milli skattkostnaðar (skatttekna) og reikningshaldslegs hagnaðar eru útskýrð notar fyrirtækið
það skatthlutfall sem við á og veitir notendum reikningsskilanna mikilvægustu upplýsingarnar. Oft er það
skatthlutfall þýðingarmest sem gildir í landinu þar sem fyrirtækið er heimilisfast þegar lagt er saman
skatthlutfall vegna skatta, sem renna til ríkisins, og skatthlutfall skatta til sveitarfélags sem er að mestu
reiknað á sams konar skattskyldan hagnað (skattalegt tap). Fyrir fyrirtæki, sem starfar í mörgum lögsagnarumdæmum, getur þó verið gagnlegra að leggja saman aðgreindar afstemmingar sem eru fengnar með því að
nota skatthlutfallið í hverju einstöku lögsagnarumdæmi. Eftirfarandi dæmi lýsir því hvernig valið á viðeigandi
skatthlutfalli hefur áhrif á framsetningu tölulegrar afstemmingar.

86.

Virkt meðalskatthlutfall er skattkostnaðurinn (skatttekjur) þegar deilt hefur verið í þau með reikningshaldslegum hagnaði.

87.

Það yrði oft ógerlegt að reikna hversu há fjárhæð liggur í ófærðum, frestuðum skattskuldbindingum sem verða
til við fjárfestingar í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í samrekstri (sjá 39. lið).
Samkvæmt þessum staðli er því gerð krafa um að fyrirtæki greini frá þeirri heildarfjárhæð tímabundins mismunar, sem liggur til grundvallar, en ekki er krafist að gerð sé grein fyrir frestuðum skattskuldbindingum.
Þrátt fyrir það eru fyrirtæki hvött til þess að greina frá fjárhæð ófærðra, frestaðra skattskuldbindinga, þegar
unnt er, vegna þess að notendur reikningsskila geta haft gagn af þeim upplýsingum.

87A. Í 82. lið A er gerð krafa um að fyrirtæki greini frá eðli hugsanlegra tekjuskattsáhrifa sem greiðsla arðs til hluthafa myndi hafa í för með sér. Fyrirtæki greinir frá mikilvægum atriðum í tekjuskattskerfunum og þeim
þáttum sem hafa áhrif á fjárhæð hugsanlegra tekjuskattsáhrifa arðgreiðslna.

87B. Í sumum tilvikum er ekki gerlegt að reikna heildarfjárhæð hugsanlegra tekjuskattsáhrifa sem myndu leiða af
arðgreiðslum til hlutahafa. Þetta getur t.d. átt við þegar fyrirtæki á mörg, erlend dótturfélög. Engu að síður er í
slíkum tilvikum auðvelt að ákvarða hluta af heildarfjárhæðinni. Í samstæðu kunna t.d. móðurfélag og nokkur
dótturfélög þess að hafa greitt hærra tekjuskattshlutfall vegna óráðstafaðs hagnaðar og vera meðvituð um
fjárhæðina sem fæst endurgreidd þegar uppsöfnuðum, óráðstöfuðum hagnaði verður ráðstafað í
framtíðararðgreiðslur til hluthafa. Í þessu tilviki skal greina frá fjárhæðinni sem fæst endurgreidd. Ef það á við
skal fyrirtækið einnig greina frá því að um sé að ræða hugsanleg tekjuskattsáhrif sem ekki er hægt að ákvarða
með raunhæfum hætti. Í eigin reikningsskilum móðurfélagsins, ef um þau er að ræða, tengjast upplýsingar um
hugsanleg tekjuskattsáhrif óráðstöfuðum hagnaði móðurfélagsins.

87C. Fyrirtæki, sem gerð er krafa um að greini frá atriðum sem fjallað er um í 82. lið A, kann einnig að vera krafið
um að greina frá tímabundnum mismun í tengslum við fjárfestingar í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum eða hlutdeild í samrekstri. Í slíkum tilvikum tekur fyrirtæki mið af þessu við ákvörðun um veitingu
upplýsinga skv. 82. lið A. Þess kann t.d. að vera krafist að fyrirtæki upplýsi um heildarfjárhæð tímabundins
mismunar í tengslum við fjárfestingar í dótturfélögum í þeim tilvikum þegar engin frestuð skattskuldbinding
hefur verið færð (sjá f-lið 81. liðar). Ef erfitt er að reikna fjárhæð ófærðra frestaðra skattskuldbindinga (sjá
87. lið) kann að vera að ekki sé gerlegt að ákvarða fjárhæð hugsanlegra tekjuskattsáhrifa arðgreiðslna sem
tengjast þessum dótturfélögum.

88.

Fyrirtæki skal greina frá öllum óvissum, skatttengdum skuldbindingum og óvissum eignum í samræmi við
IAS-staðal 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir. Óvissar skuldir og óvissar eignir
geta t.d. stafað af óleystum deilum við skattyfirvöld. Á sama hátt skal fyrirtæki greina frá öllum verulegum
áhrifum breytinga á skatthlutfalli eða skattalögum, sem taka gildi eða eru tilkynntar eftir dagsetningu efnahagsreiknings á skammtímaskattinneignir og -skattskuldir og frestaðar skattinneignir og skattskuldbindingar
(sjá IAS-staðal 10, atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings).
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Dæmi til skýringar á 85. lið
Árið 19X2 er reikningshaldslegur hagnaður fyrirtækis í lögsagnarumdæminu, sem það er í (landi A), að
fjárhæð 1.500 (19X1: 2.000) og í landi B að fjárhæð 1.500 (19X1: 500). Skatthlutfallið er 30% í landi A og
20% í landi B. Í landi A eru gjöld að fjárhæð 100 (19X1: 200) ekki frádráttarbær frá skatti.

Eftirfarandi er dæmi um afstemmingu að innanlandsskatthlutfallinu.

19X1

19X2

2.500

3.000

Skattur með innanlandshlutfallinu 30%

750

900

Skattaleg áhrif útgjalda sem ekki eru
frádráttarbær frá skatti

60

30

Áhrif af lægra skatthlutfalli í landi B

(50)

(150)

Skattkostnaður

760

780

Reikningshaldslegur hagnaður

Eftirfarandi er dæmi um afstemmingu með því að leggja saman aðgreindar afstemmingar í lögsagnarumdæmi
hvors lands. Samkvæmt þessari aðferð birtast áhrifin af mismuninum á skatthlutfallinu, sem gildir í landi
fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til, og skatthlutfallinu, sem gildir í öðrum lögsagnarumdæmum, ekki
sem sérstakur liður í afstemmingunni. Fyrirtæki getur þurft að fjalla um áhrif af verulegum breytingum annaðhvort á skatthlutfallið eða samsetningu hagnaðar, sem aflað er í öðrum lögsagnarumdæmum, til að útskýra
breytingar á viðeigandi skatthlutfalli (hlutföllum) eins og krafist er í d-lið 81. liðar.

Reikningshaldslegur hagnaður

2.500

3.000

Skattur samkvæmt hlutfallinu sem gildir um
hagnað í viðkomandi landi

700

750

Skattaleg áhrif útgjalda sem ekki eru
frádráttarbær frá skatti

60

30

Skattkostnaður

760

780

GILDISTÖKUDAGUR
89.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1998 eða síðar, nema í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 91. lið. Ef fyrirtæki beitir þessum staðli í
reikningsskilum sem taka til tímabila sem hefjast fyrir 1. janúar 1998 skal fyrirtækið greina frá því að það
hafi notað þennan staðal í stað IAS-staðals 12, tekjuskattar í reikningsskilum, sem samþykktur var árið
1979.

90.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 12, tekjuskattar í reikningsskilum, sem var samþykktur árið 1979.

91.

Ákvæði 52. liða A, 52. liðar B, 65. liðar A, i-liður 81. liðar, 82. liðar A, 87. liðar A, 87. liðar B, 87. liðar C,
og brottfall 3. og 50. liðar gilda um árleg reikningsskil1 sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 eða
síðar. Hvatt er til þess að taka þessi ákvæði upp fyrr. Ef innleiðing þessara ákvæða fyrir gildistökudag
hefur áhrif á reikningsskilin skal fyrirtæki gera grein fyrir því.

________________
1

Í 91. lið er vísað til „árlegra reikningsskila“ í samræmi við skýrari framsetningu á gildistökudagsetningum sem tekin var upp 1998. Í 89. lið er vísað til
„reikningsskila“.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/526

15.11.2007

IAS 14

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 14
(ENDURSKOÐAÐUR 1997)

Starfsþáttaskýrslur
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 14, skýrsla um fjárhagsupplýsingar
eftir starfsþáttum, sem stjórnin samþykkti í endursniðinni útgáfu árið 1994. Endurskoðaði staðallinn gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1998 eða síðar.
Í 116. og 117. lið IAS-staðals 36, virðisrýrnun eigna, eru settar fram tilteknar kröfur um upplýsingar varðandi virðisrýrnunartap eftir starfsþáttum.

INNGANGUR
Þessi staðall (IAS-staðall 14 (endurskoðaður)) kemur í stað IAS-staðals 14, skýrsla um fjárhagsupplýsingar eftir
starfsþáttum (upphaflegur IAS-staðall 14). IAS-staðall 14 (endurskoðaður) gildir um reikningsskilatímabil sem
hefjast 1. júlí 1998 eða síðar. Aðalbreytingarnar frá upphaflegum IAS-staðli 14 eru eftirfarandi:
1.

Upphaflegur IAS-staðall 14 gilti um fyrirtæki, sem eru með verðbréf sín á almennum markaði, og aðra
efnahagslega mikilvæga aðila. IAS-staðall 14 (endurskoðaður) gildir um fyrirtæki, sem eru með hlutabréf eða
skuldabréf á almennum markaði, þ.m.t. fyrirtæki sem hyggjast skrá hlutabréf sín eða skuldabréf á almenna
verðbréfamarkaði, en ekki um aðra efnahagslega mikilvæga aðila.

2.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 var gerð krafa um að greina frá upplýsingum um atvinnugreinastarfsþætti og
landsvæðisstarfsþætti. Í staðlinum voru aðeins almennar leiðbeiningar um skilgreiningu á starfsþáttum eftir
atvinnugreinum og landsvæðisstarfsþáttum. Í honum var bent á að innra skipulag fyrirtækis gæti nýst sem
grunnur frásagnarskyldra starfsþátta eða að nauðsynlegt gæti verið að endurflokka gögn fyrir starfsþáttaskýrslur. Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að greint sé frá upplýsingum um rekstrarstarfsþætti og landsvæðisstarfsþætti. Í honum eru nákvæmari leiðbeiningar en voru í upphaflegum IAS-staðli 14 um
skilgreiningu á rekstrarstarfsþáttum og landsvæðisstarfsþáttum. Í honum er gerð krafa um að fyrirtæki kanni
innra skipulag sitt og innri skýrslugerð með það að markmiði að finna þessa starfsþætti. Ef innri starfsþættir
byggjast hvorki á flokkum sambærilegra vara og þjónustu né á flokkun eftir landsvæðum er í IAS-staðli 14
(endurskoðuðum) gerð krafa um að fyrirtæki kanni næsta stig fyrir neðan í innri flokkun eftir starfsþáttum til
að finna frásagnarskylda rekstrarstarfsþætti.

3.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 var gerð krafa um að birta jafn miklar upplýsingar um bæði atvinnugreinastarfsþætti og landsvæðisstarfsþætti. Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) er kveðið á um einn aðalgrunn við flokkun í
starfsþætti og annan aukagrunn þar sem gerð er krafa um talsvert minni upplýsingar um aukastarfsþætti.

4.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 var ekki sagt til um hvort útbúa þyrfti upplýsingar um starfsþætti með því að
nota reikningsskilaaðferðir sem beitt er við reikningsskil samstæðu eða fyrirtækis. Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að fylgt sé sömu reikningsskilaaðferðum.

5.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 voru heimilaðar mismunandi skilgreiningar á árangri af rekstri starfsþáttar hjá
fyrirtækjum. Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) eru settar fram nákvæmari leiðbeiningar en gert var í upphaflegum IAS-staðli 14 um einstaka tekju- og gjaldaliði sem telja skal eða skal ekki telja til starfsþáttatekna og
starfsþáttagjalda. Þess vegna er í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) settur fram staðlaður matskvarði fyrir
afkomu af rekstri starfsþáttar en aðeins að því marki að tengja megi tekjuliði og rekstrargjaldaliði beint við
starfsþætti eða að unnt sé að skipta þeim skynsamlega niður á starfsþætti.

6.

Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) er gerð krafa um „samhverfu“ á milli þeirra liða sem taldir eru til afkomu af
rekstri starfsþáttar og til eigna sem tilheyra starfsþætti í rekstri. Ef rekstrarafkoma starfsþáttar endurspeglar
t.d. afskriftagjöld skal telja afskrifanlegu eignina til starfsþáttaeigna. Ekkert kom fram um þetta í upphaflegum
IAS-staðli 14.
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7.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 var ekki sagt til um hvort hægt væri að telja starfsþætti, sem þóttu of litlir til að
greint væri frá þeim sérstaklega, með öðrum starfsþáttum eða hvort hægt væri að undanskilja þá frá öllum
frásagnarskyldum starfsþáttum. Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) er kveðið á um að smávægilega starfsþætti,
sem greint er frá innan fyrirtækis og sem ekki þarf að greina frá sérstaklega, megi sameina ef þeir eiga talsvert
marga, sameiginlega eiginleika sem auðkenna rekstrarstarfsþátt eða landsvæðisstarfsþátt eða að þá megi
sameina sambærilegum, mikilvægum starfsþætti sem greint er frá innan fyrirtækis ef tiltekin skilyrði eru
uppfyllt.

8.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 var ekki sagt til um hvort landsvæðisstarfsþættir skyldu byggjast á því hvar
eignir fyrirtækisins eru (hvaðan sala fer fram) eða staðsetningu viðskiptamanna þess (hvert selt er). Hvor sem
grunnurinn að landsvæðisstarfsþáttum er, er gerð krafa um það í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) að ýmis
gögn um hinn grunninn séu kynnt ef um verulegan mun er að ræða.

9.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 var gerð krafa um fjóra helstu upplýsingaliði fyrir bæði atvinnugreinastarfsþætti
og landsvæðisstarfsþætti:
a) sala eða aðrar rekstrartekjur, þar sem greinarmunur er gerður á tekjum vegna viðskiptamanna utan
fyrirtækisins og tekjum vegna annarra starfsþátta,
b) afkoma af rekstri starfsþáttar,
c) eignir, sem notaðar eru í starfsþætti, og
d) grunnurinn að verðlagningu milli starfsþátta.
Þegar um er að ræða aðalgrunn fyrirtækis að gerð skýrslna um starfsþætti (rekstrarstarfsþætti eða landsvæðisstarfsþætti), er gerð krafa í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) um þessa sömu fjóra upplýsingaliði ásamt:
a) skuldum starfsþáttar,
b) kostnaðarverði varanlegra rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna, sem eru keyptar á tímabilinu,
c) gjöldum vegna afskrifta,
d) ópeningalegum gjöldum öðrum en afskriftum og
e) hlutdeild fyrirtækis í hagnaði eða tapi hlutdeildarfélags, samrekstrar eða annarra fjárfestinga, sem færðar
eru samkvæmt hlutdeildaraðferðinni, ef nánast allur rekstur hlutdeildarfélagsins tilheyrir aðeins þessum
starfsþætti, og fjárhæð fjárfestingarinnar.
Þegar um er að ræða aukagrunn fyrirtækis að gerð skýrslna um starfsþætti er í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum)
sleppt kröfunni í upphaflegum IAS-staðli 14 um rekstrarafkomu starfsþáttar og í stað hennar kemur
kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna sem keyptar eru á tímabilinu.

10.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 var ekki sagt til um hvort endurflokka skyldi upplýsingar um starfsþætti frá fyrri
tímabilum sem voru settar fram til samanburðar vegna verulegrar breytingar á reikningsskilaaðferðum að því
er varðar starfsþætti. Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) er gerð krafa um endurflokkun nema slíkt sé ekki
gerlegt.

11.

Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að tilgreina skuli frásagnarskylda viðbótarstarfsþætti þar til
75% markinu er náð ef samanlagðar heildartekjur allra frásagnarskyldra starfsþátta vegna utanaðkomandi
viðskiptamanna eru lægri en 75% af heildartekjum fyrirtækisins.

12.

Í upphaflegum IAS-staðli 14 var heimiluð önnur aðferð við að verðleggja færslur milli starfsþátta, sem nota
skyldi í starfsþáttagögnum, en sú sem notuð var í raun til að verðleggja millifærslurnar. Í IAS-staðli 14
(endurskoðuðum) er gerð krafa um að færslur milli starfsþátta séu metnar miðað við sama grunn og þann sem
fyrirtækið notaði í raun til að verðleggja millifærslurnar.

13.

Í IAS-staðli 14 (endurskoðuðum) er gerð krafa um upplýsingar varðandi tekjur af sérhverjum starfsþætti sem
annars þyrfti ekki að gera skil á vegna þess að aðaltekjur hans eru af sölu til annarra starfsþátta ef tekjur af
þessum starfsþætti af sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna eru 10% af heildartekjum fyrirtækisins eða
meira. Upphaflegur IAS-staðall 14 fól ekki í sér sambærilega kröfu.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
MARKMIÐ
Markmiðið með þessum staðli er að setja grundvallarreglur um birtingu fjárhagsupplýsinga eftir starfsþáttum —
upplýsingar um mismunandi tegundir af vörum og þjónustu, sem fyrirtæki framleiðir, og mismunandi landsvæði
sem það starfar á — til að aðstoða notendur reikningsskila við:
a)

að öðlast betri skilning á rekstrarárangri fyrirtækisins hingað til,

b)

að geta betur metið áhættuþætti og afkomu fyrirtækisins og

c)

að taka upplýstari ákvarðanir er varða fyrirtækið í heild.

Mörg fyrirtæki bjóða vöruflokka og þjónustu eða starfa á landsvæðum sem eru mismunandi með tilliti til arðbæris,
vaxtartækifæra, framtíðarhorfa og áhættuþátta. Upplýsingar um mismunandi vörur og þjónustu fyrirtækis og rekstur
þess á mismunandi landsvæðum — oft kallaðar starfsþáttaupplýsingar — eru mikilvægar við mat á áhættuþáttum og
afkomu fjölbreytts eða fjölþjóðlegs fyrirtækis en koma hugsanlega ekki fram í samanteknu gögnunum. Því eru
starfsþáttaupplýsingar almennt álitnar nauðsynlegar til að mæta þörfum notenda reikningsskila.
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GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beitt í heildstæðum, útgefnum reikningsskilum sem gerð eru í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla.

2.

Heildstæð reikningsskil samanstanda af efnahagsreikningi, rekstrarreikningi, sjóðstreymisyfirliti, yfirliti um
breytingar á eigin fé og skýringum eins og kveðið er á um í IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila.

3.

Fyrirtæki, sem eru með hlutabréf eða skuldabréf á almennum markaði, og fyrirtæki, sem hyggjast skrá
hlutabréf eða skuldabréf á almennan verðbréfamarkað, skulu beita þessum staðli.

4.

Ef fyrirtæki, sem er ekki með verðbréf sín á almennum markaði, gerir reikningsskil í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla er fyrirtækið hvatt til þess að birta að eigin frumkvæði fjárhagsupplýsingar eftir
starfsþáttum.

5.

Ef fyrirtæki, sem er ekki með verðbréf sín á almennum markaði, ákveður að eigin frumkvæði að setja fram
upplýsingar eftir starfsþáttum í reikningsskilum sem eru í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla
skal fyrirtækið fara að öllu leyti að ákvæðum þessa staðals.

6.

Ef fjárhagsskýrsla inniheldur bæði samstæðureikningsskil fyrirtækis, sem er með verðbréf sín á
almennum markaði, og eigin reikningsskil móðurfélagsins eða eins eða fleiri dótturfélaga, þarf einungis
að setja fram starfsþáttaupplýsingar á grundvelli samstæðureikningsskilanna. Ef dótturfélagið sjálft er
fyrirtæki sem er með verðbréf sín á almennum markaði skal það setja fram starfsþáttaupplýsingar í eigin
fjárhagsskýrslu.

7.

Að sama skapi þarf einungis að birta starfsþáttaupplýsingar á grundvelli reikningsskila fyrirtækisins ef
fjárhagsskýrsla inniheldur bæði reikningsskil fyrirtækis, sem er með verðbréf sín á almennum markaði, og
eigin reikningsskil hlutdeildarfélags, sem færð eru með hlutdeildaraðferð, eða samrekstrar sem fyrirtækið
á hlut í. Ef hlutdeildarfélagið sjálft, sem beitir hlutdeildaraðferð, eða samreksturinn sjálfur er fyrirtæki
sem er með verðbréf sin á almennum markaði mun það birta starfsþáttaupplýsingar í eigin fjárhagsskýrslu.

SKILGREININGAR
Skilgreiningar úr öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum
8.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka eins og tilgreint er í IAS-staðli 7, yfirlit um sjóðstreymi,
IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum, og IAS-staðli 18, reglulegar tekjur:
Rekstrarhreyfingar stafa af aðaltekjuöflunarstarfsemi fyrirtækis, og öðrum rekstri sem ekki flokkast undir
fjárfestingarhreyfingar eða fjármögnunarhreyfingar.
Reikningsskilaaðferðir eru þær sérstöku meginreglur, forsendur, hefðir, reglur og venjur sem fyrirtæki
beitir við gerð og framsetningu reikningsskila.
Tekjur eru heildarinnstreymi efnahagslegs ávinnings á tímabilinu sem verður til í reglulegri starfsemi
fyrirtækis þegar þetta innstreymi leiðir til aukningar á eigin fé, annarrar en aukningar sem tilkomin er
vegna framlaga eigenda.

Skilgreiningar á rekstrarstarfsþáttum og landsvæðisstarfsþáttum
9.

Í þessum staðli er merking hugtakanna rekstrarstarfsþáttur og landsvæðisstarfsþáttur sem hér segir:
Rekstrarstarfsþáttur er aðgreinanlegur hluti fyrirtækis sem fæst við að útvega eina einstaka vöru eða
þjónustu eða flokk sambærilegra vara eða þjónustu og hann er háður áhættuþáttum og afkomu sem eru
ólík því sem fylgir öðrum rekstrarstarfsþáttum. Þættir, sem huga skal að þegar ákvarða þarf hvort vörur
eða þjónusta eru sambærilegar, eru m.a.:
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a) eðli vörunnar eða þjónustunnar,
b) eðli framleiðsluferlanna,
c) tegund eða flokkur viðskiptamanna vörunnar eða þjónustunnar,
d) aðferðirnar, sem notaðar eru við að dreifa vörunni eða veita þjónustuna, og
e) eftir því sem við á, eðli lagaumhverfisins, t.d. bankastarfsemi, tryggingastarfsemi eða opinberar
þjónustustofnanir.
Landsvæðisstarfsþáttur er aðgreinanlegur hluti fyrirtækis sem fæst við að útvega vörur eða þjónustu innan
ákveðins efnahagslegs umhverfis og er hann háður áhættuþáttum og afkomu sem er ólík því sem fylgir
hlutum fyrirtækis sem eru starfræktir í öðru efnahagslegu umhverfi. Þættir, sem huga skal að þegar
skilgreina þarf landsvæðisstarfsþætti, eru m.a.:
a) sambærilegt efnahagsástand og stjórnmálaástand,
b) tengsl milli rekstrar á ólíkum landsvæðum,
c) nálægð rekstrar,
d) sérstök áhætta, sem tengist rekstri á tilteknu svæði,
e) hömlur á gjaldeyrisviðskiptum og
f) undirliggjandi gjaldmiðilsáhætta.
Frásagnarskyldur starfsþáttur er rekstrarstarfsþáttur eða landsvæðisstarfsþáttur sem er skilgreindur á
grundvelli framangreindra skilgreininga og í þessum staðli er þess krafist að tilheyrandi starfsþáttaupplýsingar séu birtar.

10.

Þættirnir í 9. lið, sem eru til skilgreiningar á rekstrarstarfsþáttum og landsvæðisstarfsþáttum, eru ekki taldir
upp í ákveðinni röð.

11.

Einstakur rekstrarstarfsþáttur felur ekki í sér vörur og þjónustu sem háðar eru verulega ólíkum áhættuþáttum
og afkomu. Þrátt fyrir að munur geti verið á einum eða fleiri þáttum, sem notaðir eru til skilgreiningar á
rekstrarstarfsþætti, er reiknað með því að vörurnar og þjónustan, sem felast í stökum rekstrarstarfsþætti, séu
sambærilegar að því er varðar flesta þætti.

12.

Að sama skapi felur landsvæðisstarfsþáttur ekki í sér rekstur í efnahagslegu umhverfi sem er háð verulega
ólíkum áhættuþáttum og afkomu. Landsvæðisstarfsþáttur getur verið eitt land, hópur, sem í eru tvö eða fleiri
lönd, eða svæði innan lands.

13.

Helstu áhættuþættirnir hafa áhrif á skipulag og stjórnun flestra fyrirtækja. Af þessum sökum er í 27. lið þessa
staðals kveðið á um að skipulag fyrirtækisins og innri reikningsskil þess séu grunnurinn að því að finna
starfsþætti þess. Áhættuþættir og ávöxtun fyrirtækis eru háðir bæði landfræðilegri staðsetningu rekstrar þess
(þar sem vörur þess eru framleiddar eða þar sem þjónustustarfsemi þess er) og einnig staðsetningu markaða
þess (þar sem vörur þess eru seldar eða þjónusta veitt). Samkvæmt skilgreiningunni er heimilt að landsvæðisstarfsþættir séu annaðhvort byggðir á:
a) staðsetningu framleiðslu- eða þjónustuaðstöðu og annarra eigna fyrirtækis eða
b) staðsetningu markaða þess og viðskiptamanna.

14.

Skipulag og innri skýrslugerð fyrirtækis er venjulega vísbending um það hvort helstu landfræðilegu áhættuþættir þess tengist staðsetningu eigna þess (uppruna sölu þess) eða staðsetningu viðskiptamanna þess (þar sem
salan fer fram). Þess vegna kannar fyrirtæki þetta skipulag til þess að ákveða hvort byggja eigi landsvæðisstarfsþætti á staðsetningu eigna þess eða staðsetningu viðskiptamanna þess.
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15.

Ákvörðun um samsetningu rekstrarstarfsþáttar eða landsvæðisstarfsþáttar felur í sér visst mat. Við gerð þessa
mats taka stjórnendur fyrirtækis mið af því markmiði að birta fjárhagsupplýsingar eftir starfsþáttum, eins og
sett er fram í þessum staðli, og til gæðasérkenna reikningsskila eins og skilgreint er í ramma alþjóðareikningsskilanefndarinnar um gerð og framsetningu reikningsskila. Þessi gæðasérkenni fela í sér gildi, áreiðanleika og
samanburðarhæfi fjárhagsupplýsinga til lengri tíma sem greint er frá um mismunandi vöruflokka og þjónustu
fyrirtækis og um rekstur þess á ákveðnu landsvæði, og gagnsemi þessara upplýsinga við mat á áhættuþáttum
og afkomu fyrirtækisins í heild sinni.

Skilgreiningar á tekjum, gjöldum, afkomu, eignum og skuldum starfsþátta
16.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi viðbótarhugtaka sem hér segir:
Starfsþáttatekjur eru tekjur, sem birtast í rekstrarreikningi fyrirtækisins og tengja má beint við starfsþátt,
og viðeigandi hluti tekna fyrirtækis sem hægt er að skipta skynsamlega niður á starfsþátt, hvort heldur eru
tekjur af sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna eða af viðskiptum við aðra starfsþætti innan sama
fyrirtækis. Starfsþáttatekjur fela ekki í sér:
a) óreglulega liði,
b) vaxta- eða arðstekjur, þ.m.t. vextir af fyrirframgreiðslu eða lánum til annarra starfsþátta, nema rekstur
starfsþáttarins sé fyrst og fremst fjármálastarfsemi, eða
c) söluágóða af fjárfestingum eða ágóða vegna eftirgjafar lána nema rekstur starfsþáttarins sé fyrst og
fremst fjármálastarfsemi.
Starfsþáttatekjur fela í sér hlut fyrirtækis í hagnaði eða tapi hlutdeildarfélaga, samrekstrar eða vegna
annarra fjárfestinga sem færðar eru samkvæmt hlutdeildaraðferð en einungis ef þessir liðir eru innifaldir í
samstæðu- eða heildartekjum.
Starfsþáttatekjur fela í sér hlut samrekstraraðila í tekjum af samrekstrareiningu sem færður er með
hlutfallslegum samstæðureikningsskilum í samræmi við IAS-staðal 31, reikningsskil hlutdeildar í
samrekstri.
Starfsþáttagjöld eru gjöld, sem eru tilkomin vegna rekstrarstarfsemi starfsþáttar sem tengja má beint við
starfsþáttinn og viðeigandi hluti gjalda sem hægt er að skipta skynsamlega niður á starfsþáttinn, þ.m.t.
gjöld, sem tengjast sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna, og gjöld sem tengjast viðskiptum við aðra
starfsþætti innan sama fyrirtækis. Starfsþáttagjöld fela ekki í sér:
a) óreglulega liði,
b) vexti, þ.m.t. vextir sem falla á fyrirframgreiðslur eða lán frá öðrum starfsþáttum, nema rekstur
starfsþáttarins sé fyrst og fremst fjármálastarfsemi,
c) tap vegna sölu fjárfestinga eða tap vegna eftirgjafar skulda, nema rekstur starfsþáttarins sé fyrst og
fremst fjármálastarfsemi,
d) hlut fyrirtækis í tapi hlutdeildarfélaga, samrekstrar eða annarra fjárfestinga sem færðar eru
samkvæmt hlutdeildaraðferð,
e) tekjuskattkostnaður eða
f) almennan stjórnunarkostnað, útgjöld aðalskrifstofu og önnur gjöld sem koma upp hjá fyrirtækjum og
tengjast fyrirtækinu í heild sinni. Þó er stundum stofnað til kostnaðar hjá fyrirtæki í heild sinni vegna
starfsþáttar. Slíkur kostnaður er starfsþáttagjöld ef hann tengist rekstrarstarfsemi starfsþáttarins og
tengja má beint við eða skipta skynsamlega niður á starfsþáttinn.
Starfsþáttagjöld fela í sér hlut samrekstraraðila í gjöldum vegna sameiginlegrar rekstrareiningar sem
færður er með hlutfallslegum samstæðureikningsskilum í samræmi við IAS-staðal 31.
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Að því er varðar rekstur starfsþáttar sem er í eðli sínu fyrst og fremst fjármálastarfsemi má einungis greina
frá vaxtatekjum og vaxtagjöldum sameiginlega með einni samandreginni fjárhæð í skýrslu um starfsþætti
ef þessir liðir eru jafnaðir í samstæðureikningsskilum eða reikningsskilum fyrirtækis.
Rekstrarafkoma starfsþáttar eru starfsþáttatekjur, að frádregnum starfsþáttagjöldum. Rekstrarafkoma
starfsþáttar er ákvörðuð án áhrifa hlutdeildar minnihluta.
Starfsþáttaeignir eru þær rekstrareignir sem notaðar eru í rekstrarstarfsemi starfsþáttar og tengja má
annaðhvort beint við starfsþáttinn eða skipta skynsamlega niður á starfsþáttinn.
Ef rekstrarafkoma starfsþáttar felur í sér vaxta- eða arðstekjur skulu starfsþáttaeignir fela í sér tengdar
viðskiptakröfur, lán, fjárfestingar eða aðrar tekjuaflandi eignir.
Starfsþáttaeignir fela ekki í sér reiknaða skattinneign.
Starfsþáttaeignir fela einungis í sér fjárfestingar sem færðar eru samkvæmt hlutdeildaraðferð ef hagnaður
eða tap vegna slíkra fjárfestinga er talið til starfsþáttatekna. Starfsþáttaeignir innifela hlut samrekstraraðila í rekstrareignum sameiginlegrar rekstrareiningar sem færður er með hlutfallslegum samstæðureikningsskilum í samræmi við IAS-staðal 31.
Starfsþáttaeignir eru ákvarðaðar eftir að viðeigandi niðurfærslur hafa verið færðar sem bein lækkun
eignarinnar í efnahagsreikningi fyrirtækisins.
Starfsþáttaskuldir eru þær rekstrarskuldir sem eru tilkomnar vegna rekstrarstarfsemi starfsþáttar og tengja
má annaðhvort beint við starfsþáttinn eða skipta skynsamlega niður á starfsþáttinn.
Ef afkoma starfsþáttar af rekstri felur í sér vaxtagjöld skulu skuldir, sem tilheyra starfsþættinum, fela í sér
tengdar, vaxtaberandi skuldir.
Starfsþáttaskuldir fela í sér hlut samrekstraraðila í skuldum sameiginlegrar rekstrareiningar sem er skráð
með hlutfallslegum samstæðureikningsskilum í samræmi við IAS-staðal 31.
Starfsþáttaskuldir fela ekki í sér tekjuskattsskuldir.
Reikningsskilaaðferðir fyrir starfsþætti eru reikningsskilaaðferðir, sem notaðar eru við gerð og framsetningu reikningsskila samstæðu eða fyrirtækis, auk þeirra reikningsskilaaðferða sem tengjast skýrslum
um starfsþætti sérstaklega.
17.

Skilgreiningar á starfsþáttatekjum, -gjöldum, -eignum og -skuldum fela í sér fjárhæðir slíkra liða, sem tengja
má beint við starfsþáttinn, og fjárhæðir sem skipta má skynsamlega niður á starfsþátt. Fyrirtæki lítur á innri
reikningsskilakerfi sín sem útgangspunkt þegar finna á liðina sem tengja má beint við eða skipta má með
sanngjörnum hætti niður á starfsþætti. Það er að segja, gengið er út frá þeirri forsendu að fjárhæðir, sem
tengdar hafa verið við starfsþætti vegna innri reikningsskila, megi tengja beint við eða skipta með réttmætum
hætti niður á starfsþætti í þeim tilgangi að reikna út starfsþáttatekjur, -gjöld, -eignir og -skuldir sem tilheyra
frásagnarskyldum starfsþætti.

18.

Þó getur verið að í sumum tilvikum hafi tekjum, gjöldum, eignum eða skuldum verið skipt niður á starfsþætti
vegna innri reikningsskila á einhverjum grundvelli sem stjórnendur fyrirtækis skilja, en sem utanaðkomandi
notendur reikningsskila kunna að telja huglægan, handahófskenndan eða torskilinn. Slík skipting er ekki talin
byggjast á réttmætum rökum samkvæmt skilgreiningum þessa staðals á starfsþáttatekjum, -gjöldum, -eignum
og -skuldum. Þvert á móti getur fyrirtæki ákveðið að skipta ekki einhverjum lið tekna, gjalda, eigna eða
skulda vegna innri reikningsskila þess jafnvel þótt réttmætur grundvöllur sé fyrir því. Slíkum lið er ráðstafað í
samræmi við skilgreiningar þessa staðals á starfsþáttatekjum, -gjöldum, -eignum og –skuldum.
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19.

Dæmi um starfsþáttaeignir eru veltufjármunir sem notaðir eru í rekstrarstarfsemi starfsþáttarins, varanlegir
rekstrarfjármunir, eignir sem eru á fjármögnunarleigu (IAS-staðall 17, leigusamningar) og óefnislegar eignir.
Ef tiltekinn liður afskrifta er talinn til starfsþáttagjalda er viðeigandi eign einnig talin með starfsþáttaeignum.
Starfsþáttaeignir innifela ekki eignir til sameiginlegra nota hjá fyrirtæki eða aðalskrifstofu þess.
Starfsþáttaeignir fela í sér rekstrareignir sem eru sameiginlegar tveimur eða fleiri starfsþáttum ef réttmætur
grundvöllur er fyrir skiptingu þeirra. Starfsþáttaeignir fela í sér viðskiptavild sem tengja má beint við
starfsþátt eða sem hægt er að skipta skynsamlega niður á starfsþátt og starfsþáttagjöld innifela tengda afskrift
viðskiptavildar.

20.

Dæmi um starfsþáttaskuldir eru viðskiptaskuldir og aðrar skuldir, áfallnar skuldir, fyrirframgreiðslur til
viðskiptamanna, ábyrgðarskuldbindingar á vörum og aðrar kröfur sem tengjast framboði á vörum og veitingu
þjónustu. Starfsþáttaskuldir fela ekki í sér lántökur, skuldir, sem tengjast eignum sem eru á fjármögnunarleigu
(IAS-staðall 17) og aðrar skuldir sem stofnað er til vegna fjármögnunar en ekki rekstrar. Ef vaxtagjöld eru
talin með í rekstrarafkomu starfsþáttar er tengd vaxtaberandi skuld talin með sem starfsþáttaskuld.
Starfsþáttaskuldir af rekstri starfsþáttar, sem felst aðallega í öðru en fjármálastarfsemi, fela ekki í sér lántökur
og sambærilegar skuldir vegna þess að rekstrarafkoma starfsþáttar sýnir hagnað eða tap af rekstri fremur en
hagnað eða tap að teknu tilliti til fjármögnunar. Þar sem aðalskrifstofa stofnar oft til skulda vegna
fyrirtækisins í heild er oft ekki hægt að tengja vaxtaberandi skuldina beint við starfsþáttinn eða skipta henni
skynsamlega niður á hann.

21.

Mat á starfsþáttaeignum og -skuldum felur í sér leiðréttingar á eldra, bókfærðu verði sérgreindra starfsþáttaeigna og -skulda fyrirtækis sem hefur verið yfirtekið við sameiningu fyrirtækja og er fært samkvæmt
kaupaðferð, jafnvel þótt leiðréttingin sé aðeins gerð til að semja samstæðureikningsskil og sé hvorki færð í
reikningsskilum móðurfélagsins né dótturfélagsins. Með sama hætti skal mat á starfsþáttaeignum sýna
endurmat samkvæmt reikningshaldslegri meðferð sem heimilt er samkvæmt IAS-staðli 16 ef varanlegir
rekstrarfjármunir hafa verið endurmetnir eftir að þeir voru keyptir.

22.

Hægt er að finna leiðbeiningar um skiptingu kostnaðar í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Til dæmis
er í 8. til 16. lið IAS-staðals 2, birgðir, að finna leiðbeiningar um tengingu og skiptingu kostnaðar á birgðir og
í 16. til 21. lið IAS-staðals 11, verksamningar, er að finna leiðbeiningar um tengingu og skiptingu kostnaðar á
samninga. Þessar leiðbeiningar geta verið gagnlegar við tengingu og skiptingu kostnaðar á starfsþætti.

23.

Í IAS-staðli 7, yfirlit um sjóðstreymi, er að finna leiðbeiningar um það hvort telja skuli yfirdrátt á
bankareikningum hluta af handbæru fé eða færa hann sem lántöku.

24.

Starfsþáttatekjur, -gjöld, -eignir og -skuldir eru ákvarðaðar áður en stöðum innan samstæðunnar og viðskiptum innan samstæðunnar er eytt sem hluta af samstæðuferlinu nema að því marki sem þessar stöður og viðskipti innan samstæðunnar eru milli samstæðufyrirtækja sem tilheyra sama starfsþættinum.

25.

Þrátt fyrir að reikningsskilaaðferðir, sem notaðar eru við gerð og framsetningu reikningsskila fyrirtækis í
heild, séu einnig þær grundvallarreikningsskilaaðferðir sem notaðar eru fyrir starfsþætti þá fela reikningsskilaaðferðir fyrir starfsþætti í sér til viðbótar aðferðir sem tengjast starfsþáttareikningsskilum sérstaklega, s.s.
skilgreiningu á starfsþáttum, aðferð við verðlagningu á færslum milli starfsþátta og grundvöll að skiptingu
tekna og gjalda á starfsþætti.

FRÁSAGNARSKYLDIR STARFSÞÆTTIR GREINDIR

Aðal- og aukasnið við gerð starfsþáttaskýrslna
26.

Meginuppruni og eðli áhættuþátta og tekna fyrirtækis skal ráða því hvort aðalsnið skýrslna um starfsþætti
byggist á rekstrarstarfsþáttum eða landsvæðisstarfsþáttum. Ef áhættuþættir og ávöxtun fyrirtækis eru fyrst
og fremst háð mismun á vörum og þjónustu, sem það framleiðir eða veitir, skal aðalsnið skýrslna um
starfsþætti byggjast á rekstrarstarfsþáttum með viðbótarupplýsingum á landfræðilegum grunni. Á sama
hátt skal aðalsnið skýrslna um starfsþætti byggjast á landsvæðisstarfsþáttum og viðbótarupplýsingum fyrir
sambærilega vöru- og þjónustuflokka ef áhættuþættir og ávöxtun fyrirtækisins eru fyrst og fremst háð því
að fyrirtækið starfi í ýmsum löndum eða á öðrum landsvæðum.
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27.

Innra skipulag og stjórnunarhættir fyrirtækis og innri reikningsskil til stjórnarinnar og framkvæmdastjóra
skulu almennt vera undirstaða þess að finna meginuppruna og megineðli áhættuþátta og mismunandi
arðsemi sem fyrirtækið stendur frammi fyrir og þar af leiðandi undirstaða þess að unnt sé að ákvarða
hvort sé aðalskýrslusnið og hvort sé aukaskýrslusnið nema í þeim tilvikum sem kveðið er á um í undirliðum a og b hér á eftir:

a) ef áhættuþættir og arðsemi fyrirtækis eru verulega háð bæði mismun á vörum og þjónustu, sem það
framleiðir eða lætur í té, og mismun á landsvæðum sem það starfar á, sem sýnt er fram á með því að
nota „fylkjaaðferð“ við stjórnun fyrirtækisins og við innri skýrslugjöf til stjórnar og framkvæmdastjóra, skal fyrirtækið nota rekstrarstarfsþætti sem aðalskýrslusnið varðandi starfsþætti og landsvæðisstarfsþætti sem aukaskýrslusnið og

b) ef innra skipulag og stjórnunarhættir fyrirtækis og innri reikningsskil til stjórnar og framkvæmdastjóra eru hvorki byggð á einstökum vörum eða þjónustu né flokkum sambærilegra vara eða þjónustu,
né á landsvæði, skulu stjórnarmenn og framkvæmdastjórn fyrirtækisins ákvarða hvort áhættuþættir og
ávöxtun fyrirtækisins tengist fremur vörunum og þjónustunni, sem það framleiðir eða lætur í té, en
landsvæðunum sem það starfar á, og velja eftir því annaðhvort rekstrarstarfsþætti eða landsvæðisstarfsþætti sem aðalskýrslusnið fyrirtækisins varðandi starfsþætti með hinu sem aukaskýrslusnið.

28.

Í flestum fyrirtækjum ræður meginuppruni áhættuþátta og afrakstur stjórnun og skipulagi fyrirtækis. Skipulag
og stjórnunarhættir fyrirtækis og innri reikningsskil þess eru venjulega besta vísbendingin um það hver
meginuppruni áhættuþátta og ávöxtunar fyrirtækisins er, við gerð starfsþáttaskýrslunnar. Af þessum sökum
gerir fyrirtæki grein fyrir upplýsingum eftir starfsþáttum í reikningsskilum sínum á sama grundvelli og það
gerir í innri skýrslum til æðstu stjórnenda, að undanskildum fáeinum undantekningartilvikum. Meginuppruni
áhættuþátta og afrakstur þess verður aðalskýrslusnið varðandi starfsþætti. Aukauppruni áhættuþátta og
afraksturs þess verða aukaskýrslusnið starfsþátta.

29.

„Fylkjaframsetning“ – þar sem bæði rekstrarstarfsþættir og landsvæðisstarfsþættir mynda aðalskýrslusnið
starfsþátta og birtar eru allar upplýsingar um starfsþætti í báðum grunnum – gefur oft gagnlegar upplýsingar
ef bæði mismunurinn á vörum og þjónustu, sem það framleiðir eða lætur í té, og mismunurinn á landsvæðum
sem það starfar á, hefur veruleg áhrif á áhættuþætti og afrakstur fyrirtækis. Í þessum staðli er ekki gerð krafa
um „fylkjaframsetningu“ en hún er heldur ekki óheimil.

30.

Í sumum tilvikum kann skipulag og innri skýrslugerð fyrirtækis að hafa þróast óháð þeim mismun sem er á
tegundum vara og þjónustu, sem það framleiðir eða veitir, eða óháð þeim landsvæðum sem það starfar á. Til
dæmis kann skipulag innri skýrslugerðar að miða við lögaðila, sem leiðir til innri starfsþáttunar sem byggist á
vöru- og þjónustuflokkum sem eru ósambærilegir. Í þessum óvenjulegu tilvikum samræmast slík starfsþáttagögn við innri skýrslugerð ekki markmiðum þessa staðals. Í b-lið 27. liðar er því gerð krafa um að stjórnarmenn og framkvæmdastjórn fyrirtækisins ákvarði hvort áhættuþættir og afkoma fyrirtækisins byggist fremur á
vörum eða þjónustu en landsvæði og að þeir velji annaðhvort rekstrarstarfsþætti eða landsvæðisstarfsþætti
sem aðalgrunn fyrirtækisins. Markmiðið er að ná réttmætum samanburði við önnur fyrirtæki, fá skýrari
upplýsingar og koma til móts við sérstakar þarfir fjárfesta, lánardrottna og annarra fyrir upplýsingar um
áhættuþætti og ávöxtun að því er varðar vörur eða þjónustu og landsvæði.

Rekstrarstarfsþættir og landsvæðisstarfsþættir

31.

Rekstrarstarfsþættir og landsvæðisstarfsþættir fyrirtækis í reikningsskilum sem ætluð eru aðilum utan
fyrirtækisins, skulu vera þær einingar fyrirtækisins sem stjórn og framkvæmdastjóri þess fá upplýsingar
um til að meta fyrri árangur einingarinnar og til að taka ákvarðanir um framtíðarskiptingu framleiðsluþátta nema í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 32. lið.
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32.

Ef innra skipulag og stjórnunarhættir fyrirtækis og innri reikningsskil þess til stjórnar og framkvæmdastjóra eru hvorki byggð á einstökum vörum eða þjónustu eða á sambærilegum vöru- eða þjónustuflokkum
né á landsvæðisskiptingu er í b-lið 27. liðar gerð krafa um að stjórnarmenn og framkvæmdastjórn
fyrirtækisins velji annaðhvort rekstrarstarfsþætti eða landsvæðisstarfsþætti sem aðalskýrslusnið fyrirtækisins um starfsþætti þar sem valið er byggt á mati þeirra á því hvor flokkunin endurspegli helstu
áhættuþætti og afkomu fyrirtækisins og hin verður þá aukaskýrslusnið. Í því tilviki þurfa stjórnarmenn og
framkvæmdastjórn fyrirtækisins að ákvarða hvaða rekstrarstarfsþættir og landsvæðisstarfsþættir þess eru,
að því er varðar reikningsskil sem ætluð eru aðilum utan fyrirtækisins, sem byggist á þáttum sem
skilgreindir eru í 9. lið þessa staðals fremur en á grundvelli innri reikningsskila þess til stjórnarinnar og
framkvæmdastjórans, í samræmi við eftirfarandi:
a) ef einn eða fleiri starfsþáttanna, sem greint er frá í innri skýrslugerð til stjórnarmanna og
framkvæmdastjórnar, eru rekstrarstarfsþættir eða landsvæðisstarfsþættir, sem byggðir eru á skilgreiningum sem fram koma í 9. lið, en aðrir starfsþættir eru það ekki skal einungis beita undirlið b á þá
innri starfsþætti sem uppfylla ekki skilgreiningarnar sem fram koma í 9. lið (þ.e. starfsþáttur, sem
greint er frá við innri skýrslugerð og uppfyllir skilgreininguna, skal ekki sundurliðaður frekar),
b) að því er varðar þá starfsþætti sem greint er frá í innri skýrslugerð til stjórnarmanna og framkvæmdastjórnar og uppfylla ekki skilgreiningar í 9. lið skulu stjórnendur fyrirtækisins kanna næsta stig fyrir
neðan í innri flokkun eftir starfsþáttum þar sem upplýsingar eru veittar eftir vöru- og þjónustuflokkun
eða landfræðilegri flokkun, eins og við á samkvæmt skilgreiningum í 9. lið, og
c) ef slíkur starfsþáttur af neðra stigi, sem greint er frá í innri skýrslugerð, uppfyllir skilgreiningu á
rekstrarstarfsþætti eða landsvæðisstarfsþætti sem byggist á 9. lið skal nota á starfsþáttinn viðmiðanir í
34. og 35. lið um skilgreiningu á frásagnarskyldum starfsþáttum.

33.

Samkvæmt þessum staðli munu flest fyrirtæki skilgreina rekstrarstarfsþætti sína og landsvæðisstarfsþætti sem
þær einingar fyrirtækisins sem stjórnin (einkum ef í stjórn sitja einstaklingar sem ekki starfa hjá fyrirtækinu)
og framkvæmdastjórinn (æðsti ákvarðanatökuaðili í daglegum rekstri sem í sumum tilvikum kann að vera
hópur einstaklinga) fá upplýsingar um í þeim tilgangi að meta fyrri árangur hverrar einingar og taka
ákvarðanir um framtíðarskiptingu framleiðsluþátta. Jafnvel þótt fyrirtæki verði að beita ákvæðum 32. liðar
vegna þess að innri starfsþættir þess eru ekki flokkaðir eftir vörum eða þjónustu eða landsvæðisskiptingu mun
fyrirtækið kanna næsta stig fyrir neðan í innri flokkun eftir starfsþáttum, þar sem upplýsingar eru veittar eftir
flokkun í vöru og þjónustu, eða eftir landsvæðisskiptingu fremur en að skapa nýja starfsþætti einungis að því
er varðar reikningsskil sem ætluð eru aðilum utan fyrirtækisins. Sú nálgun, að kanna skipulag, stjórnunarhætti
og innri reikningsskil fyrirtækis til skilgreiningar á rekstrarstarfsþáttum og landsvæðisstarfsþáttum, að því er
varðar reikningsskil sem ætluð eru aðilum utan fyrirtækisins, er stundum nefnd „stjórnendanálgun“ og
skipulagsþættirnir, sem greint er frá í innri skýrslugerð, eru stundum nefndir „rekstrarþættir“.

Frásagnarskyldir starfsþættir
34.

Sameina má tvo eða fleiri rekstrarstarfsþætti eða landsvæðisstarfsþætti, sem greint er frá í innri skýrslugerð, í einn rekstrarstarfsþátt eða landsvæðisstarfsþátt ef þeir eru sambærilegir í meginatriðum. Tveir eða
fleiri rekstrarstarfsþættir eða landsvæðisstarfsþættir eru í meginatriðum einungis sambærilegir ef:
a) þeir sýna sambærilegan rekstrarárangur til langs tíma, og
b) þeir eru sambærilegir að því er varðar alla þætti í viðeigandi skilgreiningu í 9. lið.

35.

Rekstrarstarfsþátt eða landsvæðisstarfsþátt skal skilgreina sem frásagnarskyldan starfsþátt ef meirihluti
tekna hans kemur frá sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna og:
a) tekjur hans af sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna og af viðskiptum við aðra starfsþætti eru 10%
eða meira af heildartekjum, ytri og innri, allra starfsþátta eða
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b) afkoma af rekstri starfsþáttar, hvort heldur sem það er hagnaður eða tap, er 10% eða meira af
samanlögðum heildarhagnaði allra starfsþátta sem sýna hagnað eða samanlögðu heildartapi allra
starfsþátta sem sýna tap, hvort heldur er hærra, sem hrein fjárhæð, eða
c) eignir starfsþáttarins eru 10% eða meira af heildareignum allra starfsþátta.

36.

Ef starfsþáttur, sem greint er frá við innri skýrslugerð, nær ekki neinum þeim mikilvægismörkum sem
fram koma í 35. lið:
a) má skilgreina starfsþáttinn sem frásagnarskyldan starfsþátt þrátt fyrir smæð hans,
b) ef hann er ekki skilgreindur sem frásagnarskyldur starfsþáttur þrátt fyrir smæð má sameina hann
einum eða fleiri öðrum sambærilegum starfsþáttum, sem greint er frá við innri skýrslugerð og ná ekki
neinum mikilvægismörkum sem fram koma í 35. lið og mynda aðskilinn, frásagnarskyldan starfsþátt
(tveir eða fleiri rekstrarstarfsþættir eða landsvæðisstarfsþættir eru sambærilegir ef þeir eiga
sameiginlega meirihluta þeirra þátta sem fram koma í viðeigandi skilgreiningu í 9. lið) og
c) ef ekki er gerð grein fyrir starfsþættinum sérstaklega eða í sameiningu við aðra skal setja hann í
óflokkaðan afstemmingarlið.

37.

Ef samanlagðar ytri tekjur, sem tengja má við frásagnarskylda starfsþætti, nema minna en 75% af
heildartekjum samstæðu eða fyrirtækis skal skilgreina viðbótarstarfsþætti sem frásagnarskylda starfsþætti,
jafnvel þótt þeir nái ekki 10% mörkunum sem tilgreind eru í 35. lið, þar til a.m.k. 75% af heildartekjum
samstæðunnar eða fyrirtækisins eru taldar með í frásagnarskyldum rekstrarstarfsþáttum.

38.

Þeim mörkum, sem sett eru við 10% í þessum staðli, er ekki ætlað að vera til leiðbeiningar um það hvað teljist
mikilvægt í neinum þætti reikningsskila að öðru leyti en til skilgreiningar á frásagnarskyldum rekstrarstarfsþáttum og landsvæðisstarfsþáttum.

39.

Með því að takmarka frásagnarskylda starfsþætti við þá sem fá meirihluta tekna sinna frá sölu til
utanaðkomandi viðskiptamanna er í þessum staðli ekki gerð krafa um að mismunandi stig lóðrétts, samþætts
rekstrar séu skilgreind sem rekstrarstarfsþættir. Þó er í sumum atvinnugreinum venja að gera grein fyrir
lóðrétt samþættri starfsemi sem aðskildum rekstrarstarfsþáttum jafnvel þótt þeir skili ekki verulegum tekjum
af sölu til utanaðkomandi aðila. Til dæmis greina mörg, alþjóðleg olíufélög frá hráefnisöflunarstarfsemi
(olíuleit og framleiðslu) og úrvinnslu og sölustarfsemi (olíuhreinsun og markaðssetningu) sem aðskildum
rekstrarstarfsþáttum jafnvel þótt meginhluti eða allt hráefni (hráolía) sé flutt innan fyrirtækisins til
olíuhreinsunareiningar þess.

40.

Í þessum staðli er hvatt til en ekki gerð krafa um að fyrirtæki hafi frumkvæði um að greina frá lóðréttri
samþættri starfsemi sem aðskildum starfsþáttum, með viðeigandi lýsingum þ.m.t. birting upplýsinga um
grundvöll verðlagningar á færslum milli starfsþátta eins og krafist er í 75. lið.

41.

Ef innri skýrslugerð fyrirtækis tilgreinir lóðrétt samþætta starfsemi sem aðskilda starfsþætti og fyrirtækið
velur að birta þau ekki í ytri reikningsskilum sínum skal fella sölustarfsþáttinn inn í innkaupastarfsþáttinn
eða -þættina við skilgreiningu á frásagnarskyldum rekstrarstarfsþáttum utan fyrirtækisins nema ekki sé
fyrir hendi góður grundvöllur til þess. En í slíkum tilvikum skal setja sölustarfsþáttinn í óflokkaðan
afstemmingarlið.

42.

Starfsþáttur, sem skilgreindur hefur verið á síðasta tímabili sem frásagnarskyldur starfsþáttur vegna þess
að hann uppfyllir 10% mörkin, sem við eiga, skal áfram vera frásagnarskyldur starfsþáttur á núverandi
tímabili þó svo að tekjur hans, afkoma og eignir nái ekki lengur 10% mörkunum ef stjórnendur
fyrirtækisins telja að starfsþátturinn haldi áfram að vera mikilvægur.

43.

Ef starfsþáttur er skilgreindur á núverandi tímabili sem frásagnarskyldur starfsþáttur vegna þess að hann
uppfyllir 10% mörkin, sem við eiga, skal endurgera starfsþáttagögn fyrri tímabila sem sett eru fram til
samanburðar þannig að þau sýni nýja, frásagnarskylda starfsþáttinn sem aðskilinn starfsþátt, jafnvel þótt
starfsþátturinn hafi ekki náð 10% mörkunum á síðasta tímabili nema slíkt sé ógerlegt.
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REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR FYRIR STARFSÞÆTTI

44.

Starfsþáttaupplýsingar skal útbúa í samræmi við þær reikningsskilaaðferðir sem viðhafðar eru við gerð og
framsetningu reikningsskila samstæðu eða fyrirtækis.

45.

Sú forsenda er gefin að þær reikningsskilaaðferðir, sem stjórnarmenn og framkvæmdastjórn fyrirtækis hafa
ákveðið að nota við gerð samstæðureikningsskila fyrirtækisins eða heildarreikningsskila þess, séu þær sem
stjórnarmenn og framkvæmdastjórn telja helst viðeigandi að því er varðar ytri reikningsskil. Þar sem tilgangur
starfsþáttaupplýsinga er að auðvelda notendum reikningsskila að öðlast betri skilning á og meta fyrirtækið í
heild sinni á upplýstari hátt er í þessum staðli gerð krafa um að við gerð starfsþáttaupplýsinga sé notast við
reikningsskilaaðferðir sem stjórnarmenn og framkvæmdastjórn hafa valið. Þetta þýðir þó ekki að beita skuli
reikningsskilaaðferðum samstæðu eða fyrirtækis á frásagnarskylda starfsþætti eins og um væri að ræða
aðskildar og sjálfstæðar einingar sem reikningsskil taka til. Ítarlegum útreikningi, sem gerður er við beitingu
ákveðinnar reikningsskilaaðferðar á reikningsskil fyrirtækisins í heild sinni, má skipta niður á starfsþætti ef til
þess eru skynsamleg rök. Lífeyrisútreikningar eru t.d. oft gerðir fyrir fyrirtækið í heild sinni en heildarfjárhæðunum fyrir fyrirtækið má síðan skipta niður á starfsþætti miðað við laun og lýðfræðileg gögn um
starfsþættina.

46.

Samkvæmt þessum staðli er ekki bannað að greint sé frá viðbótarupplýsingum um starfsþætti sem gerðar eru á
öðrum grunni en reikningsskilaaðferðunum sem notaðar eru í reikningsskilum samstæðunnar eða fyrirtækisins, að því tilskildu að a) stjórn og framkvæmdastjóra sé greint frá upplýsingunum innanhúss í þeim tilgangi
að ákvarðanir verði teknar um skiptingu framleiðsluþátta niður á starfsþáttinn og meta árangur hans og b)
grunninum að mati á þessum viðbótarupplýsingum sé lýst á skýran hátt.

47.

Eignum, sem nýttar eru sameiginlega af tveimur eða fleiri starfsþáttum, skal skipt niður á starfsþætti ef og
aðeins ef tengdum tekjum og gjöldum er einnig skipt niður á þessa starfsþætti.

48.

Sú aðferð, sem beitt er við skiptingu eigna-, skulda-, tekju- og gjaldaliða á starfsþætti, er háð þáttum eins og
eðli þessara liða, starfseminni sem fram fer að því er varðar þann starfsþátt og því hversu sjálfstæður
viðkomandi starfsþáttur er. Hvorki er unnt né viðeigandi að tilgreina einn grunn að skiptingu sem öll fyrirtæki
skulu nota. Ekki er heldur viðeigandi að þvinga fram skiptingu á eigna-, skulda-, tekju- og gjaldaliðum sem
tengjast sameiginlega tveimur eða fleiri starfsþáttum ef eini grunnurinn að þessari skiptingu er handahófskenndur eða torskilinn. Jafnframt eru skilgreiningar á starfsþáttatekjum, -gjöldum, -eignum og -skuldum
tengdar innbyrðis og samræmi ætti að ríkja í skiptingunni sem af hlýst. Af þessum sökum er samnýttum
eignum skipt niður á starfsþætti þá og því aðeins að tengdum tekjum og gjöldum er einnig skipt niður á starfsþættina. Til dæmis er eign talin til eigna starfsþáttar þá og því aðeins að tengdar afskriftir séu dregnar frá við
útreikning á rekstrarafkomu starfsþáttar.

UPPLÝSINGAGJÖF

49.

Í 50. til 67. lið eru tilgreindar þær upplýsingar um frásagnarskylda starfsþætti í aðalsniði starfsþáttarskýrslu
fyrirtækis sem gerð er krafa um. Í 68. til 72. lið eru tilgreindar þær upplýsingar sem gerð er krafa um fyrir
aukasnið starfsþáttarskýrslu fyrirtækis. Fyrirtæki eru hvött til þess að setja fram allar upplýsingar um
aðalstarfsþætti sem skilgreindar eru í 50. til 67. lið fyrir alla frásagnarskylda aukastarfsþætti þó svo að í 68. til
72. lið séu gerðar mun minni kröfur um upplýsingagjöf fyrir aukagrunn. Í 74. til 83. lið er tekið á mörgum
öðrum atriðum er varða upplýsingagjöf um starfsþætti. Í viðauka B við þennan staðal er sýnt dæmi um
beitingu þessara ákvæða um upplýsingagjöf.

Aðalsnið við skýrslugerð

50.

Kröfur um upplýsingagjöf, sem settar eru fram í 51. til 67. lið, skulu ná til sérhvers frásagnarskylds
starfsþáttar, miðað við aðalsnið, við skýrslugerð fyrirtækis.
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51.

Fyrirtæki skal greina frá upplýsingum um starfsþáttatekjur fyrir sérhvern frásagnarskyldan starfsþátt.
Greina skal sérstaklega frá starfsþáttatekjum vegna sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna og starfsþáttatekjum vegna viðskipta við aðra starfsþætti.

52.

Fyrirtæki skal greina frá afkomu af rekstri starfsþáttar að því er varðar sérhvern frásagnarskyldan
starfsþátt.

53.

Ef fyrirtæki getur reiknað hreinan hagnað eða tap starfsþáttar eða einhvern annan matskvarða á arðsemi starfsþáttar en afkomu af rekstri hans án þess að beita handahófskenndri skiptingu, er það hvatt til að greina frá
slíkum fjárhæðum til viðbótar við viðeigandi lýsingu á afkomu af rekstri starfsþáttar. Ef þessi matskvarði
byggist á öðru en reikningsskilaaðferðunum sem notaðar eru fyrir reikningsskil samstæðu eða fyrirtækis þurfa
reikningsskil fyrirtækis að innihalda skýra lýsingu á matsgrunninum.

54.

Dæmi um mat á árangri starfsþáttar, sem er fyrir afkomu af rekstri starfsþáttar í rekstrarreikningi, er heildarframlegð af sölu. Dæmi um mat á árangri starfsþáttar, sem er eftir afkomu af rekstri starfsþáttar í
rekstrarreikningi, er hagnaður eða tap af reglulegri starfsemi (annaðhvort fyrir eða eftir tekjuskatta) og hreinn
hagnaður eða tap.

55.

Fyrirtæki skal greina frá samanlögðu, bókfærðu verði eigna sem tilheyra starfsþætti að því er varðar
sérhvern frásagnarskyldan starfsþátt.

56.

Fyrirtæki skal greina frá skuldum sem tilheyra starfsþætti að því er varðar sérhvern frásagnarskyldan
starfsþátt.

57.

Fyrirtæki skal greina frá heildarkostnaði sem stofnað er til á tímabili við kaup á starfsþáttaeignum sem
búist er við að verði notaðar á fleiri en einu tímabili (varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir) að
því er varðar sérhvern frásagnarskyldan starfsþátt. Þó svo að þetta sé stundum kallað fjármagnsaukning
eða fjárfesting skal matið, sem gerð er krafa um samkvæmt þessari meginreglu, byggjast á rekstrargrunni
en ekki greiðslugrunni.

58.

Fyrirtæki skal greina frá heildarfjárhæð gjalda, sem er innifalin í afkomu af rekstri starfsþáttar, vegna
afskrifta starfsþáttar á tímabilinu fyrir sérhvern frásagnarskyldan starfsþátt.

59.

Fyrirtæki eru hvött til þess en ekki er gerð krafa um að greint sé frá eðli og fjárhæð allra þeirra liða
starfsþáttatekna og starfsþáttagjalda sem eru það stórir, þess eðlis eða koma með slíku millibili að birting
upplýsinga um þá hefur gildi til að útskýra árangur sérhvers frásagnarskylds starfsþáttar.

60.

Í IAS-staðli 8 er gerð krafa um að „þegar tekju- eða gjaldaliðir, sem flokkaðir eru undir hagnað eða tap af
reglulegri starfsemi, eru það stórir, þess eðlis eða koma með slíku millibili að birting upplýsinga um þá hefur
gildi til að útskýra árangur fyrirtækisins á tímabilinu, skal greina sérstaklega frá eðli og fjárhæð slíkra liða.“ Í
IAS-staðli 8 eru sýnd nokkur dæmi, s.s. niðurfærsla birgða og varanlegra rekstrarfjármuna, skuldbindingar
vegna endurskipulagningar, sala varanlegra rekstrarfjármuna og langtímafjárfestinga, aflagður rekstur, lok
málaferla með sátt, og bakfærsla reiknaðra skuldbindinga. Ekki er ætlast til þess samkvæmt 59. lið að breytt
sé flokkun slíkra tekju- eða gjaldaliða úr reglulegum í óreglulega liði (eins og skilgreint er í IAS-staðli 8) eða
að breytt sé matinu á slíkum liðum. Þær upplýsingar, sem hvatt er til að séu birtar samkvæmt þessum lið,
breyta þó því stigi sem mikilvægi slíkra liða er metið á með tilliti til upplýsingagjafar úr fyrirtækisstigi yfir í
starfsþáttastig.

61.

Fyrir sérhvern frásagnaverðan starfsþátt skal fyrirtæki greina frá heildarfjárhæðum verulegra, ópeningalegra gjalda, annarra en afskrifta sem sérstök upplýsingaskylda gildir um skv. 58. lið, sem talin voru til
starfsþáttagjalda og eru þar af leiðandi dregin frá við mat á rekstrarafkomu starfsþáttar.

62.

Í IAS-staðli 7 er gerð krafa um að fyrirtæki setji fram sjóðstreymisyfirlit þar sem greint er sérstaklega frá
sjóðstreymi vegna rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfinga. Í IAS-staðli 7 er tekið fram að upplýsingagjöf um sjóðstreymi einstakra frásagnarskyldra atvinnugreina- og landsvæðisstarfsþátta sé viðeigandi
til þess að skilja efnahag, greiðsluhæfi og sjóðsteymi fyrirtækisins í heild sinni. Í IAS-staðli 7 er hvatt til
birtingar á slíkum upplýsingum. Með sama hætti og gert er í IAS-staðli 7 er í þessum staðli hvatt til að veittar
séu sjóðstreymisupplýsingar um einstaka starfsþætti. Auk þess er í þessum staðli hvatt til þess að greint sé frá
upplýsingum um verulegar, ópeningalegar tekjur sem taldar eru til starfsþáttatekna og eru þar af leiðandi
teknar með við mat á afkomu starfsþáttar.
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63.

Ekki er þörf á að fyrirtæki, sem birtir þær sjóðstreymisupplýsingar sem hvatt er til í IAS-staðli 7, birti
einnig upplýsingar um afskriftagjöld í samræmi við 58. lið eða upplýsingar um ópeningaleg gjöld í
samræmi við 61. lið.

64.

Fyrir sérhvern frásagnarskyldan starfsþátt skal fyrirtæki greina frá upplýsingum um samanlagðan hlut
fyrirtækisins í hagnaði eða tapi hlutdeildarfélaga, samrekstrar eða vegna annarra fjárfestinga sem færðar
eru samkvæmt hlutdeildaraðferð ef því nær allur rekstur þessara hlutdeildarfélaga er innan eins
starfsþáttar.

65.

Þegar ein samanlögð fjárhæð er birt í samræmi við liðinn hér að framan er sérhvert hlutdeildarfélag,
samrekstur eða önnur hlutdeildarfjárfesting metin hver fyrir sig til að ákvarða hvort rekstur hennar sé nær
allur innan eins starfsþáttar.

66.

Ef samanlagður hlutur fyrirtækis í hreinum hagnaði eða tapi hlutdeildarfélags, samrekstrar eða annarra
hlutdeildarfjárfestinga er birtur eftir frásagnarskyldum starfsþáttum, skal einnig greina frá upplýsingum
um samanlagðar fjárfestingar í hlutdeildarfélögunum og samrekstrinum eftir frásagnarskyldum
starfsþáttum.

67.

Fyrirtæki skal sýna afstemmingu á upplýsingunum, sem veittar eru um frásagnarskylda starfsþætti í
rekstri, og samanlögðu upplýsingunum í reikningsskilum samstæðu eða fyrirtækis. Þegar afstemmingin er
sett fram skal stemma af starfsþáttatekjur við tekjur fyrirtækis vegna utanaðkomandi viðskiptamanna
(þ.m.t. upplýsingar um fjárhæð tekna fyrirtækis vegna utanaðkomandi viðskiptamanna sem ekki er talin til
tekna neins starfsþáttar), afkomu starfsþáttar skal stemma af við sambærilegt mat á rekstrarhagnaði eða tapi fyrirtækis og einnig við hreinan hagnað eða tap fyrirtækis, starfsþáttaeignir skal stemma af við eignir
fyrirtækis og starfsþáttaskuldir skal stemma af við skuldir fyrirtækis.

Upplýsingar um aukasnið starfsþátta
68.

Í 50. til 67. lið eru tilgreindar kröfur um upplýsingagjöf sem eiga við sérhvern frásagnarskyldan starfsþátt,
byggðar á aðalskýrslusniði fyrirtækis. Í 69. til 72. lið eru tilgreindar kröfur um upplýsingagjöf sem eiga við
sérhvern frásagnarskyldan starfsþátt, byggðar á aukaskýrslusniði fyrirtækis, og eru þær eftirfarandi:

a) ef aðalsnið fyrirtækis eru rekstrarstarfsþættir eru kröfur um aukasniðsupplýsingar tilgreindar í 69. lið,

b) ef aðalsnið fyrirtækis eru landsvæðisstarfsþættir, byggðir á staðsetningu eigna (þar sem vörur
fyrirtækisins eru framleiddar eða þar sem þjónustustarfsemi þess er), eru kröfur um aukasniðsupplýsingar
tilgreindar í 70. og 71. lið,

c) ef aðalsnið fyrirtækis eru landsvæðisstarfsþættir, byggðir á staðsetningu viðskiptamanna þess (þar sem
vörur þess eru seldar eða þar sem þjónusta þess er veitt), eru kröfur um aukasniðsupplýsingar tilgreindar í
70. og 72. lið.
69.

Ef aðalsnið fyrirtækis við gerð starfsþáttaskýrslna eru rekstrarstarfsþættir skal það einnig birta
eftirfarandi upplýsingar:

a) starfsþáttatekjur vegna utanaðkomandi viðskiptamanna, flokkaðar eftir landsvæðum, miðað við
landfræðilega staðsetningu viðskiptamanna fyrirtækisins, fyrir sérhvern landsvæðisstarfsþátt þar sem
tekjur af sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna nema 10% eða meira af heildartekjum fyrirtækis af
sölu til allra utanaðkomandi viðskiptamanna,

b) samanlagt, bókfært verð starfsþáttaeigna, flokkaðar eftir landfræðilegri staðsetningu eignanna, fyrir
sérhvern landsvæðisstarfsþátt með eignir sem eru 10% eða meira af heildareignum allra landsvæðisstarfsþátta, og
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c) heildarkostnaður sem stofnað er til á tímabilinu við kaup á starfsþáttaeignum sem búist er við að verði
notaðar á fleiri en einu tímabili (varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir) eftir landfræðilegri staðsetningu eigna, fyrir sérhvern landsvæðisstarfsþátt með eignir sem eru 10% eða meira af
heildareignum allra landsvæðisstarfsþátta.

70.

Ef aðalsnið fyrirtækis við gerð starfsþáttaskýrslna eru landsvæðisstarfsþættir (hvort sem þeir eru byggðir á
staðsetningu eigna eða staðsetningu viðskiptamanna), skal fyrirtækið einnig birta eftirfarandi upplýsingar
eftir starfsþáttum fyrir sérhvern rekstrarstarfsþátt, sem hefur tekjur af sölu til utanaðkomandi
viðskiptamanna sem nema 10% eða meira af heildartekjum fyrirtækisins af sölu til allra utanaðkomandi
viðskiptamanna eða sem ræður yfir starfsþáttaeignum sem nema 10% eða meira af heildareignum allra
rekstrarstarfsþátta:
a) starfsþáttatekjur vegna utanaðkomandi viðskiptamanna,
b) samanlagt bókfært verð starfsþáttaeigna og
c) heildarkostnað sem fellur á tímabilið við kaup á starfsþáttaeignum sem búist er við að verði notaðar á
fleiri en einu tímabili (varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir).

71.

Ef aðalsnið fyrirtækis við gerð starfsþáttaskýrslna eru landsvæðisstarfsþættir sem byggðir eru á staðsetningu eigna og ef staðsetning viðskiptamanna fyrirtækisins er önnur en staðsetning eigna þess skal
fyrirtækið einnig gera grein fyrir tekjum af sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna að því er varðar
sérhvern landsvæðisstarfsþátt eftir viðskiptamönnum, sem hefur tekjur af sölu til utanaðkomandi
viðskiptamanna sem nema 10% eða meira af heildartekjum fyrirtækisins af sölu til allra utanaðkomandi
viðskiptamanna.

72.

Ef aðalsnið fyrirtækis við gerð starfsþáttaskýrslna eru landsvæðisstarfsþættir sem byggðir eru á staðsetningu viðskiptamanna og ef eignir fyrirtækisins eru á öðrum landsvæðum en viðskiptamenn þess, skal
fyrirtækið einnig gera grein fyrir eftirfarandi starfsþáttaupplýsingum fyrir sérhvern eignalandsvæðisstarfsþátt, sem hefur tekjur af sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna eða starfsþáttaeignir sem nema 10%
eða meira af tengdum fjárhæðum samstæðu eða fyrirtækis í heild sinni:
a) samanlögðu bókfærðu verði starfsþáttaeigna flokkaðra eftir landfræðilegri staðsetningu eignanna og
b) heildarkostnaði sem stofnað er til á tímabilinu við kaup á starfsþáttaeignum sem búist er við að verði
notaðar á fleiri en einu tímabili (varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir) og er hann
flokkaður eftir staðsetningu eignanna.

Skýringardæmi um upplýsingar um starfsþætti
73.

Í viðauka B við þennan staðal er að finna skýringardæmi sem sýnir þær upplýsingar sem krafist er í þessum
staðli varðandi aðal- og aukaskýrslusnið.

Önnur atriði um upplýsingagjöf
74.

Ef rekstrarstarfsþáttur eða landsvæðisstarfsþáttur sem stjórn og framkvæmdastjóri fyrirtækisins fá upplýsingar um er ekki frásagnarskyldur starfsþáttur vegna þess að meirihluti tekna starfsþáttarins er af sölu til
annarra starfsþátta, en tekjur hans af sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna nema samt sem áður 10%
eða meira af heildartekjum fyrirtækis af sölu til allra utanaðkomandi viðskiptamanna, skal fyrirtækið
greina frá því og fjárhæðum tekna af a) sölu til utanaðkomandi viðskiptamanna og b) innri sölu til
annarra starfsþátta.

75.

Við mat og birtingu starfsþáttatekna vegna viðskipta við aðra starfsþætti skal meta færslur milli starfsþátta
á þeim grunni sem fyrirtækið notar í raun og veru við verðlagningu þessara færslna. Í reikningsskilum
skal birta upplýsingar um grunninn að verðlagningu færslna milli starfsþátta og allar breytingar þar að
lútandi.
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76.

Birta skal upplýsingar um breytingar á reikningsskilaaðferðum sem teknar eru upp við gerð
starfsþáttaskýrslu og hafa veruleg áhrif á starfsþáttaupplýsingar og endurgera skal starfsþáttaupplýsingar
fyrri tímabila sem sýndar eru til samanburðar nema slíkt sé ógerlegt. Slík upplýsingagjöf skal fela í sér
lýsingu á eðli breytingarinnar, ástæður fyrir breytingunni, það, að samanburðarupplýsingar hafi verið
endurgerðar eða að það sé ógerlegt, og fjárhagsleg áhrif breytingarinnar ef raunhæft er að meta slíkt. Ef
fyrirtæki breytir skilgreiningum á starfsþáttum sínum og endurgerir ekki starfsþáttaupplýsingar frá fyrra
tímabili í samræmi við nýja grunninn vegna þess að slíkt er ógerlegt skal fyrirtækið til samanburðar gera
grein fyrir gögnum eftir starfsþáttagögnum bæði fyrir gamla og nýja grunninn að skiptingu í starfsþætti á
því ári sem það breytir skilgreiningum á starfsþáttum sínum.

77.

Í IAS-staðli 8 er fjallað um breytingar sem fyrirtæki gerir á reikningsskilaaðferðum. Í IAS-staðli 8 er gerð
krafa um að breytingar á reikningsskilaaðferðum skuli einungis gerðar ef þess er krafist samkvæmt lögum eða
ef reikningsskilanefnd krefst þess eða ef breytingin leiðir til betri framsetningar á atburðum eða viðskiptum í
reikningsskilum fyrirtækisins.

78.

Fjallað er um breytingar á reikningsskilaaðferðum fyrirtækis í heild sinni sem hafa áhrif á starfsþáttaupplýsingar í samræmi við IAS-staðal 8. Ef nýr, alþjóðlegur reikningsskilastaðall kveður ekki á um annað er í
IAS-staðli 8 gerð krafa um að breytingu á reikningsskilaaðferðum skuli beitt afturvirkt og að upplýsingar
fyrra tímabils skuli endurgerðar nema slíkt sé ógerlegt (aðalregla) eða að samanlögð leiðrétting, sem er
tilkomin vegna breytingarinnar, skuli tekin inn í ákvörðun á hagnaði eða tapi fyrirtækisins á núverandi
tímabili (leyfileg fráviksaðferð). Ef aðalreglunni er beitt eru starfsþáttaupplýsingar fyrra tímabils endurgerðar.
Ef leyfilegri fráviksaðferð er beitt er samanlagða leiðréttingin, sem tekin er inn í ákvörðun á hagnaði eða tapi
fyrirtækis, talin með í rekstrarafkomu starfsþáttar ef um rekstrarlið er að ræða sem hægt er að tengja við eða
skipta skynsamlega niður á starfsþætti. Í síðara tilvikinu kann að vera gerð krafa um það í IAS-staðli 8 að
birtar séu sérstakar upplýsingar ef stærð eða eðli liðar eða ef tímabil á milli liðar er með þeim hætti að
upplýsingagjöfin skipti máli við skýringu á árangri fyrirtækisins á tímabilinu.

79.

Sumar breytingar á reikningsskilaaðferðum tengjast sérstaklega starfsþáttaskýrslugerð. Dæmi um þetta eru
m.a. breytingar á skilgreiningum starfsþátta og breytingar á grunni að ráðstöfun tekna og gjalda á starfsþætti.
Slíkar breytingar geta haft veruleg áhrif á starfsþáttaupplýsingar sem birtar eru en breyta ekki samanlögðum
fjárhagsupplýsingum sem birtar eru um fyrirtækið. Til þess að gera notendum kleift að skilja breytingarnar og
meta horfur skal endurgera starfsþáttaupplýsingar frá fyrra tímabili, sem hafðar eru með til samanburðar í
reikningsskilum ef slík endurgerð er gerleg, til að endurspegla nýju reikningsskilaaðferðina.

80.

Fyrir gerð starfsþáttaskýrslu er gerð krafa um það í 75. lið að færslur milli starfsþátta skuli metnar á þeim
grunni sem fyrirtækið notaði í raun til þess að verðleggja færslurnar. Ef fyrirtæki breytir aðferðinni sem það
notaði í raun til að verðleggja færslur milli starfsþátta flokkast það ekki undir breytingu á reikningsskilaaðferð
sem kallar á endurgerð starfsþáttagagna fyrra tímabils skv. 76. lið. Hins vegar er gerð krafa um það í 75. lið
að upplýsingar séu veittar um breytinguna.

81.

Fyrirtæki skal gera grein fyrir þeim tegundum vara og þjónustu sem eru tilgreindar í sérhverjum
frásagnarskyldum starfsþætti og gera grein fyrir samsetningu sérhvers frásagnarskylds landsvæðisstarfsþáttar, bæði aðal- og aukaflokki ef slíkt kemur ekki fram með öðrum hætti í reikningsskilunum eða annars
staðar í fjárhagsskýrslunni.

82.

Til að meta áhrif atriða, eins og breytinga á eftirspurn, breytinga á aðfangaverði eða öðrum framleiðsluþáttum
og þróunar staðkvæmdarvara og verkferla, á rekstrarstarfsþátt er nauðsynlegt að vita hvaða starfsemi tilheyrir
starfsþættinum. Til að meta áhrif breytinga í efnahagslegu og stjórnmálalegu umhverfi á áhættuþætti og
arðsemi landsvæðisstarfsþáttar er á sama hátt mikilvægt að þekkja samsetningu þessa landsvæðisstarfsþáttar.
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83.

Ekki er greint sérstaklega frá starfsþáttum sem greint hefur verið frá áður og uppfylla ekki lengur stærðarmörkin. Þeir geta hætt að uppfylla þessi mörk, t.d. vegna minni eftirspurnar eða breytinga á stefnu stjórnenda
eða vegna þess að hluti rekstrar starfsþáttarins hefur verið seldur eða sameinaður öðrum starfsþáttum.
Skýringar á ástæðum, þess að ekki er lengur gerð grein fyrir starfsþætti, sem greint hefur verið frá áður, kunna
einnig að vera gagnlegar til að staðfesta væntingar að því er varðar hnignun markaða og breytingar á stefnu
fyrirtækis.

GILDISTÖKUDAGUR

84.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1998
eða síðar. Hvatt er til þess að staðlinum sé beitt fyrr. Ef fyrirtæki beitir þessum staðli á reikningsskil sem
taka til tímabila sem hefjast fyrir 1. júlí 1998 í stað upphaflegrar útgáfu IAS-staðals 14 skal fyrirtækið gera
grein fyrir því að svo sé. Ef reikningsskil innihalda samanburðarupplýsingar um tímabil fyrir gildistökudaginn eða snemmbúna upptöku þessa staðals af frjálsum vilja er gerð krafa um að endurgerð starfsþáttaupplýsinga sé tekin þar inn í til að fara að ákvæðum þessa staðals, nema slíkt sé ógerlegt en í þeim tilvikum
skal fyrirtækið gera grein fyrir því.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 15
(ENDURSNIÐINN 1994)
Upplýsingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga
Þessi endursniðni, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað staðalsins sem stjórnin samþykkti upphaflega í júní
1981. Hann er settur fram á endurskoðuðu formi sem var samþykkt um alþjóðlega reikningsskilastaðla 1991 og
eftirleiðis. Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á textanum sem upphaflega var samþykktur. Tilteknum
hugtökum hefur verið breytt í þeim tilgangi að samræma þau gildandi venjum alþjóðareikningsskilanefndarinnar.
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YFIRLÝSING STJÓRNARINNAR Í OKTÓBER 1989
Á fundi sínum í október 1989 samþykkti stjórn alþjóðareikningsskilanefndarinnar eftirfarandi yfirlýsingu sem
viðbót við IAS-staðal 15, upplýsingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga:
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„Ekki hefur náðst alþjóðlegt samkomulag um birtingu upplýsinga, sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga, eins og
vænst var þegar IAS-staðall 15 var gefinn út. Af þessum sökum hefur stjórn alþjóðareikningsskilanefndarinnar
ákveðið að ekki sé þörf á því að fyrirtæki birti þær upplýsingar, sem gerð er krafa um í IAS-staðli 15, til að
reikningsskil þeirra séu í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Þó hvetur stjórn
alþjóðareikningsskilanefndarinnar fyrirtæki til þess að birta slíkar upplýsingar og mælist til þess að þeir sem birta
slíkar upplýsingar upplýsi um þá liði sem gerð er krafa um í IAS-staðli 15.“
Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formála að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið í formálanum).
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita þegar sýna skal áhrif verðlagsbreytinga á það mat sem notað er til að ákvarða
rekstrarafkomu og fjárhagsstöðu fyrirtækis.

2.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 6, reikningshaldsleg viðbrögð við
verðlagsbreytingum.

3.

Staðallinn gildir um fyrirtæki sem hafa tekjur, hagnað, eignir eða veita atvinnu að því marki sem telst verulegt
í því efnahagsumhverfi sem þau starfa í. Í þeim tilvikum, þegar bæði reikningsskil móðurfélags og
reikningsskil samstæðu eru birt, þarf einungis að birta þær upplýsingar sem gerð er krafa um í þessum staðli á
grundvelli samstæðunnar.

4.

Ekki er gerð krafa til dótturfélags sem starfar í heimalandi móðurfélagsins um að birta þær upplýsingar sem
gerð er krafa um í þessum staðli ef móðurfélagið birtir upplýsingar um samstæðuna á þessum grunni. Að því
er varðar dótturfélög sem starfa í öðru landi en heimalandi móðurfélagsins er einungis gerð krafa um að birta
þær upplýsingar sem krafist er í þessum staðli ef það er viðurkennd venja að fyrirtæki, sem hafa veruleg,
efnahagsleg umsvif í því landi, birti slíkar upplýsingar.

5.

Aðrar rekstrareiningar eru hvattar til þess að birta upplýsingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga í því
skyni að auka upplýsingagildi reikningsskilanna.

SKÝRING
6.

Verðlag breytist með tímanum vegna áhrifa frá ýmsum sérstökum eða almennum, efnahagslegum og
félagslegum þáttum. Sérstakir þættir, s.s. breytingar á framboði og eftirspurn og tæknibreytingar, geta valdið
því að tiltekið verð hækkar eða lækkar verulega og óháð öðru verði. Þessu til viðbótar koma almennir
áhrifavaldar sem kunna að leiða til breytinga á almennu verðlagi og þar með almennum kaupmætti peninga.

7.

Í flestum löndum er gerð reikningsskila byggð á kostnaðarverðsreglu reikningsskila án þess að tillit sé tekið til
breytinga á almennu verðlagi eða breytinga á tilteknu verði eigna, nema að því marki að varanlegir
rekstrarfjármunir kunna að hafa verið endurmetnir eða birgðir eða aðrir veltufjármunir færðir niður í hreint
söluvirði. Þeim upplýsingum, sem gerð er krafa um í þessum staðli, er ætlað að veita notendum reikningsskila
fyrirtækis vitneskju um áhrif verðlagsbreytinga á rekstrarafkomu þess. Reikningsskilum, hvort sem gerð
þeirra er byggð á kostnaðarverðsreglunni eða á aðferð sem endurspeglar áhrif verðlagsbreytinga, er þó ekki
ætlað að tilgreina með beinum hætti heildarvirði fyrirtækisins.

VIÐBRÖGÐ VIÐ VERÐLAGSBREYTINGUM
8.

Fyrirtæki, sem þessi staðall tekur til, skulu birta upplýsingar um þá liði sem settir eru fram í 21. til 23. lið
og beita við það reikningsskilaaðferð sem endurspeglar áhrif verðlagsbreytinga.
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9.

Unnt er að gera grein fyrir fjárhagsupplýsingum sem ætlað er að bregðast við áhrifum verðlagsbreytinga með
ýmsum hætti. Ein leið er að setja fram fjárhagsupplýsingar með hliðsjón af almennum kaupmætti. Önnur leið
er að sýna gangverð í stað upphaflegs kostnaðarverðs og taka tillit til breytinga á tilteknu verði eigna. Þriðja
leiðin sameinar þætti úr báðum þessum aðferðum.

10.

Það sem liggur að baki þessara viðbragða eru tvær grundvallaraðferðir við að ákvarða tekjur. Samkvæmt
annarri aðferðinni eru tekjur færðar eftir að almennum kaupmætti eiginfjár í fyrirtækinu hefur verið viðhaldið.
Samkvæmt hinni aðferðinni eru tekjur færðar eftir að rekstrargetu fyrirtækisins hefur verið viðhaldið og þær
fela ýmist í sér leiðréttingu vegna almennra verðlagsbreytinga eða ekki.

Almenn staðverðsaðferð

11.

Almenna staðverðsaðferðin felur í sér endurákvörðun á sumum eða öllum liðum í reikningsskilunum vegna
almennra verðlagsbreytinga. Með tillögum um þetta efni er lögð áhersla á að endurákvarðanir á almennum
kaupmætti breyta reiknieiningunni en ekki þeim matsgrunnum sem liggja að baki. Samkvæmt þessari aðferð
endurspegla tekjur venjulega áhrif, miðað við viðeigandi vísitölu, almennra verðlagsbreytinga á afskriftir,
kostnaðarverð seldra vara og hreina, peningalega liði og eru þær skráðar eftir að almennum kaupmætti eigin
fjár í fyrirtækinu hefur verið viðhaldið.

Gangverðsaðferð

12.

Gangverðsaðferðina er að finna í ýmsum aðferðum. Almennt má segja að í þeim sé endurstofnverð notað sem
aðalmatsgrunnur. Ef endurstofnverð er hins vegar hærra en hvort tveggja, hreint söluvirði og núvirði, er það
sem hærra er af hreinu söluvirði og núvirði yfirleitt notað sem matsgrunnur.

13.

Endurstofnverð tiltekinnar eignar er venjulega leitt af gildandi kaupverði sambærilegrar eignar, nýrrar eða
notaðrar, eða með samsvarandi framleiðslugetu eða þjónustugetu. Hreint söluvirði er venjulega hreint,
gildandi söluverð eignarinnar. Núvirði sýnir gildandi mat á hreinum framtíðarinnborgunum sem rekja má til
eignarinnar með viðeigandi afvöxtun.

14.

Sérstakar verðvísitölur eru oft notaðar til þess að ákvarða gangverð liða, einkum ef engin viðskipti hafa
nýlega farið fram með þessa liði, verðlistar eru ófáanlegir eða ekki er unnt að nota verðlista í reynd.

15.

Samkvæmt gangverðsaðferðum er þess yfirleitt krafist að áhrif verðlagsbreytinga, sem tengjast fyrirtækinu
sérstaklega, á afskriftir og kostnaðarverð seldra vara séu færð. Samkvæmt flestum þessara aðferða er þess
einnig krafist að einhvers konar leiðréttingar séu gerðar sem eiga það sameiginlegt að taka almennt tillit til
samspils verðlagsbreytinga og fjármögnunar fyrirtækisins. Eins og fjallað er um í 16. til 18. lið eru
mismunandi skoðanir á því í hvaða formi þessar leiðréttingar skulu vera.

16.

Samkvæmt sumum gangverðsaðferðum er krafist leiðréttingar sem endurspeglar áhrif verðlagsbreytinga á alla
hreina, peningalega liði, þ.m.t. langtímaskuldir, sem leiðir til taps vegna eignarhalds á hreinum, peningalegum
eignum eða ágóða vegna hreinna, peningalegra skulda á tímum hækkandi verðlags og öfugt. Aðrar aðferðir
takmarka þessar leiðréttingar við peningalegar eignir og skuldir sem eru taldar til hreins veltufjár
fyrirtækisins. Báðar tegundir leiðréttinga taka tillit til þess að ekki aðeins ópeningalegar eignir heldur einnig
peningalegir liðir eru mikilvægir þættir í rekstrargetu fyrirtækis. Eðlilegur þáttur í gangverðsaðferðum, sem
lýst er hér að framan, er að hagnaður er færður eftir að rekstrargetu fyrirtækisins hefur verið viðhaldið.

17.

Annað sjónarmið er að ónauðsynlegt sé að færa viðbótarendurstofnverð eigna í rekstrarreikning að því marki
sem þær eru fjármagnaðar með lántökum. Með aðferðum, sem byggjast á þessu sjónarmiði, er gerð grein fyrir
tekjum eftir að þeim hluta rekstrargetu fyrirtækisins, sem er fjármagnaður af hluthöfum þess, hefur verið
viðhaldið. Þessu má t.d. ná með því að minnka heildarleiðréttingu vegna afskrifta, kostnaðarverðs seldra vara
og, þegar aðferðin krefst þess, hreins, peningalegs veltufjár í sama hlutfalli og er milli fjármögnunar með
lántökum og fjármögnunar með lántökum og eigin fé til samans.
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18.

Með sumum gangverðsaðferðum er vísitölu almenns verðlags beitt á fjárhæð eignarhlutar hluthafa. Þetta
gefur vísbendingu um að hve miklu leyti eigin fé í fyrirtækinu hefur verið viðhaldið með tilliti til almenns
kaupmáttar þegar hækkun á endurstofnverði eigna, sem myndast á tímabilinu, er minni en lækkun kaupmáttar
eignarhlutar hluthafa á sama tímabili. Stundum er þessa útreiknings einungis getið til þess að unnt sé að bera
saman hreinar eignir, miðað við almennan kaupmátt, og hreinar eignir, miðað við gangverð. Samkvæmt
öðrum aðferðum, þar sem hagnaður er færður eftir að almennum kaupmætti eigin fjár í fyrirtækinu hefur verið
viðhaldið, er farið með mismun á þessum tveimur hreinu eignafjárhæðum sem ágóða eða tap sem kemur í hlut
hluthafa.

Núverandi staða
19.

Þó að fjárhagsupplýsingar séu stundum lagðar fram með þeim ýmsu aðferðum sem notaðar eru til að
endurspegla verðlagsbreytingarnar sem lýst er að framan, annaðhvort í reikningsskilunum sjálfum eða
viðbótarreikningsskilum, þá hefur ekki náðst alþjóðlegt samkomulag um þetta mál. Þar af leiðandi er það álit
alþjóðareikningsskilanefndarinnar að þörf sé á fleiri tilraunum áður en hugað verður að því að gera kröfur til
fyrirtækja um að gera reikningsskil þar sem umfangsmikið og einsleitt kerfi er notað til að endurspegla
verðlagsbreytingar. Engu að síður myndi það stuðla að þróun þessa máls ef fyrirtæki, sem setja fram
reikningsskil sem eru byggð á kostnaðarverðsaðferðinni, veittu einnig viðbótarupplýsingar sem endurspegla
áhrif verðlagsbreytinga.

20.

Margar mismunandi tillögur hafa verið settar fram um hvaða liði skal birta í slíkum upplýsingum, allt frá
fáum liðum í rekstrarreikningi til umfangsmikillar upplýsingagjafar um rekstrarreikning og efnahagsreikning.
Æskilegt er að fastsett sé alþjóðlega það lágmark liða sem birta skal í upplýsingunum.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR
21.

Þeir liðir, sem setja skal fram, eru:
a) fjárhæð leiðréttingarinnar eða fjárhæð leiðréttra afskrifta varanlegra rekstrarfjármuna,
b) fjárhæð leiðréttingarinnar eða leiðrétt fjárhæð kostnaðarverðs seldra vara,
c) leiðréttingar, sem tengjast peningalegum liðum, áhrif lántöku, eða eigið fé, þegar tekið hefur verið tillit
til slíkra leiðréttinga við ákvörðun á hagnaði samkvæmt reikningsskilaaðferðinni sem er beitt, og
d) heildaráhrif leiðréttinganna, sem er lýst í a- og b-lið, og c-lið þegar við á, á árangur, auk allra annarra
liða sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga sem eru færð samkvæmt reikningsskilaaðferðinni sem er
beitt.

22.

Þegar gangverðsaðferð er beitt skal upplýsa um gangverð varanlegra rekstrarfjármuna og birgða.

23.

Fyrirtæki skulu lýsa aðferðunum sem beitt er við útreikning á upplýsingunum sem krafist er í 21. og
22. lið, þ.m.t. eðli allra vísitalna sem notaðar eru.

24.

Þær upplýsingar, sem krafist er í 21. til 23. lið, skal birta í viðbótarupplýsingum nema slíkar upplýsingar
séu birtar í reikningsskilunum sjálfum.

25.

Í flestum löndum eru slíkar upplýsingar settar fram í viðbótarreikningsskilum en ekki sem hluti af
reikningsskilunum sjálfum. Þessi staðall gildir ekki um þær reikningsskila- og framsetningaraðferðir sem gerð
er krafa um að fyrirtæki noti við gerð reikningsskila, nema reikningsskilin séu sett fram á grundvelli sem
endurspeglar áhrif verðlagsbreytinga.
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AÐRAR UPPLÝSINGAR
26.

Fyrirtæki eru hvött til þess að birta viðbótarupplýsingar og þá einkum umfjöllun á mikilvægi upplýsinganna
fyrir aðstæður fyrirtækisins. Venjulega er gagnlegt að birta upplýsingar um allar leiðréttingar á reiknaðri
skattsskuldbindingu eða skattastöðu.

GILDISTÖKUDAGUR
27.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 6, reikningshaldsleg viðbrögð við
verðlagsbreytingum, og tekur gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1983 eða
síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 16
(ENDURSKOÐAÐUR 1998)
Varanlegir rekstrarfjármunir

IAS-staðall 16, færsla varanlegra rekstrarfjármuna, var samþykktur í mars 1982.
Í desember 1993 var IAS-staðall 16 endurskoðaður sem liður í áætluninni um samanburðarhæfi reikningsskila og
endurbætur á þeim. Hann varð að IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir (IAS-staðall 16 (endurskoðaður
1993)).
Í júlí 1997, þegar IAS-staðall 1, framsetning reikningsskila, var samþykktur, var e-lið 66. liðar í IAS-staðli 16
(endurskoðaður 1993) breytt (nú e-liður 60. liðar þessa staðals).
Í apríl og júlí 1998 var ýmsum liðum IAS-staðals 16 (endurskoðaður 1993) breytt til að halda samræmi við IASstaðal 22 (endurskoðaður 1998), sameining fyrirtækja, IAS-staðal 36, virðisrýrnun eigna, og IAS-staðal 37,
reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir. Endurskoðaði staðallinn (IAS-staðall 16 (endurskoðaður
1998)) gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999 eða síðar.
Í apríl árið 2000 var 4. lið breytt með IAS-staðli 40, fjárfestingareignir. IAS-staðall 40 tók gildi um árleg
reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 eða síðar.
Í janúar árið 2001 var 2. lið breytt með IAS-staðli 41, landbúnaður. IAS-staðall 41 gildir um árleg reikningsskil sem
taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 eða síðar.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 16:
–

14. túlkun fastanefndarinnar: varanlegir rekstrarfjármunir — bætur vegna virðisrýrnunar eða eignatjóns.

–

23. túlkun fastanefndinnar: varanlegir rekstrarfjármunir — kostnaður vegna meiri háttar eftirlits eða
þjónustuskoðana.

EFNISYFIRLIT
Liðir
Markmið
Gildissvið
Skilgreiningar
Færsla varanlegra rekstrarfjármuna

1-5
6
7-13

Upphaflegt mat varanlegra rekstrarfjármuna

14-22

Kostnaðarþættir

15-20
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Skipti á eignum

21-22

Útgjöld sem falla til síðar

23-27

Mat eftir upphaflega færslu

28-52

Aðalregla

28

Leyfileg fráviksaðferð

29-40

Endurmat

30-40

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna

41-52

Endurskoðun á nýtingartíma

49-51

Endurskoðun á afskriftaaðferð

52

Endurheimtanleiki bókfærðs verðs — virðisrýrnunartöp

53-54

Úreldingar og ráðstafanir

55-59

Upplýsingagjöf

60-66

Gildistökudagur

67-68

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið í formálanum).
MARKMIÐ
Markmiðið með þessum staðli er að mæla fyrir um reikningshaldslega meðferð á varanlegum rekstrarfjármunum.
Meginatriðin við færslu varanlegra rekstrarfjármuna eru tímasetning á færslu eignanna, ákvörðun á bókfærðu verði
þeirra og gjaldfærsla afskrifta í tengslum við þær.
Samkvæmt þessum staðli er þess krafist að varanlegur rekstrarfjármunaliður skuli eignfærður þegar hann uppfyllir
skilgreiningu og skilyrði fyrir eignfærslu í rammanum fyrir gerð og framsetningu reikningsskila.
GILDISSVIÐ
1.

Beita skal þessum staðli við færslu varanlegra rekstrarfjármuna nema gerð sé krafa um eða heimilað
samkvæmt öðrum alþjóðlegum reikningsskilastaðli að notuð sé önnur reikningshaldsleg meðferð.

2.

Þessi staðall gildir ekki um:
a) lífrænar eignir sem tengjast landbúnaðarstarfsemi (sjá IAS-staðal 41, landbúnaður) og
b) jarðefnaréttindi, rannsóknir og vinnslu á jarðefnum, olíu, jarðgasi og sambærilegum, óendurnýjanlegum
náttúruauðlindum.
Þessi staðall gildir þó um varanlega rekstrarfjármuni sem eru notaðir við þróun eða viðhald starfseminnar eða
eignanna, sem er fjallað um í a- og b-lið, en eru aðskiljanlegir frá þeirri starfsemi eða þeim eignum.

3.

Við tilteknar aðstæður er heimilt samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum að ákvarða upphaflega færslu
bókfærðs verðs varanlegra rekstrarfjármuna með öðrum hætti en mælt er fyrir um í þessum staðli. Í IAS-staðli
22 (endurskoðaður 1998), sameining fyrirtækja, er t.d. gerð krafa um að varanlegir rekstrarfjármunir, sem
yfirteknir eru við sameiningu fyrirtækja, séu upphaflega metnir á gangvirði, jafnvel þó að það sé hærra en
kostnaðarverð. Í slíkum tilvikum eru þó allir þættir reikningshaldslegrar meðferðar þeirra eigna, að
meðtöldum afskriftum, ákvarðaðir samkvæmt kröfum í þessum staðli.
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4.

Fyrirtæki beitir IAS-staðli 40, fjárfestingareignir, fremur en þessum staðli, á fjárfestingareignir sínar.
Fyrirtæki beitir þessum staðli á fasteignir sem verið er að byggja eða breyta til framtíðarnota sem
fjárfestingareignir. Þegar byggingunni eða breytingunni er lokið beitir fyrirtækið IAS-staðli 40. IAS-staðall 40
gildir einnig um fjárfestingareignir sem til eru og verið er að endurgera til framtíðarnotkunar sem
fjárfestingareignir.

5.

Í þessum staðli er ekki fjallað um tiltekna þætti í beitingu heildarkerfis sem endurspegla áhrif verðbreytinga
(sjá IAS-staðal 15, upplýsingar sem endurspegla áhrif verðbreytinga, og IAS-staðal 29, reikningsskil í
hagkerfi þar sem óðaverðbólga ríkir). Þó er þess krafist að fyrirtæki, sem beita slíku kerfi, fylgi öllum þáttum
þessa staðals nema þeim sem fjalla um mat á varanlegum rekstrarfjármunum eftir upphaflega færslu þeirra.

SKILGREININGAR
6.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Varanlegir rekstrarfjármunir eru efnislegar eignir sem:
a) eru í eigu fyrirtækis til nota í framleiðslu eða til afhendingar á vörum eða þjónustu, til útleigu eða í
stjórnunartilgangi og
b) eru ætlaðar til nota lengur en í eitt tímabil.
Afskriftir eru kerfisbundin skipting á afskrifanlegri fjárhæð eignar á nýtingartíma hennar.
Afskrifanleg fjárhæð er kostnaðarverð eignar eða fjárhæð sem kemur í stað kostnaðarverðs í
reikningsskilunum, að frádregnu hrakvirði hennar.
Nýtingartími er annaðhvort:
a) tímabilið, sem vænst er að fyrirtækið noti eign, eða
b) fjöldi framleiðslueininga eða sambærilegra eininga sem vænta má að fyrirtækið afli af eigninni.
Kostnaðarverð er sú fjárhæð handbærs fjár, eða ígildis þess, eða gangvirði annars endurgjalds sem innt er
af hendi fyrir eign þegar hún er keypt eða byggð.
Hrakvirði er sú hreina fjárhæð sem fyrirtækið getur vænst að fá fyrir eign við lok nýtingartíma hennar, að
frádregnum væntanlegum ráðstöfunarkostnaði.
Gangvirði er sú fjárhæð sem unnt er að skipta eign á í viðskiptum ótengdra aðila sem eru upplýstir og fúsir
til viðskiptanna.
Virðisrýrnunartap er sú fjárhæð sem bókfært verð eignar er umfram endurheimtanlega fjárhæð hennar.
Bókfært verð er sú fjárhæð sem færð er til eignar í efnahagsreikningi eftir frádrátt á öllum uppsöfnuðum
afskriftum og uppsöfnuðum virðisrýrnunartöpum af henni.

FÆRSLA VARANLEGRA REKSTRARFJÁRMUNA
7.

Varanlegan rekstrarfjármunalið skal eignfæra þegar:
a) líklegt er að efnahagslegur framtíðarávinningur, sem tengist eigninni, muni renna til fyrirtækisins og
b) unnt er að meta kostnaðarverð eignarinnar fyrir fyrirtækið með áreiðanlegum hætti.

8.

Varanlegir rekstrarfjármunir eru oft stór hluti heildareigna fyrirtækis og vega því þungt í framsetningu á
fjárhagsstöðu þess. Enn fremur getur ákvörðun um það hvort útgjöld séu eign eða gjöld haft veruleg áhrif á
birta rekstrarafkomu sem fyrirtækið skýrir frá.
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9.

Þegar fyrirtæki ákvarðar hvort liður fullnægi fyrra færsluskilyrðinu þarf það að meta hversu áreiðanlegt flæði
efnahagslegs framtíðarávinnings er miðað við þær vísbendingar sem eru fyrir hendi þegar upphafleg færsla fer
fram. Þegar nægileg vissa þykir fyrir því að efnahagslegur framtíðarávinningur renni til fyrirtækisins er
nauðsynlegt að tryggja að fyrirtækið fái þá umbun sem tengist eigninni og taki á sig áhættu tengda henni.
Þessi vissa liggur yfirleitt aðeins fyrir þegar bæði áhætta og umbun hefur færst til fyrirtækisins. Áður en það
gerist er yfirleitt unnt að ógilda kaupin á eigninni án umtalsverðra fésekta og því er eignin ekki færð.

10.

Síðara skilyrðið fyrir færslu er yfirleitt hægt að uppfylla strax vegna þess að kostnaðarverð eignarinnar kemur
fram í viðskiptunum sem fela í sér kaup hennar. Þegar um er að ræða eign sem fyrirtækið sjálft hefur framleitt
er hægt að gera áreiðanlegt mat á kostnaðinum út frá viðskiptum við aðila utan fyrirtækisins um öflun á efni,
vinnu og öðrum aðföngum sem notuð eru í framleiðsluferlinu.

11.

Til að skilgreina hvað telst sérstakur liður varanlegra rekstrarfjármuna er nauðsynlegt að beita mati þegar
skilyrðunum í skilgreiningunni er beitt við tilteknar aðstæður eða um tilteknar tegundir fyrirtækja. Það kann
að vera við hæfi að leggja saman liði sem hver um sig skiptir litlu máli, s.s mót, verkfæri og laðir, og beita
skilyrðunum á heildarverðmæti þeirra. Flestir varahlutir og mestallur viðhaldsbúnaður eru yfirleitt færðir sem
birgðir og gjaldfærðir þegar þeir eru notaðir. Helstu varahlutir og viðbragðsbúnaður uppfylla þó skilyrði um
varanlega rekstrarfjármuni þegar fyrirtækið getur vænst þess að nota þá lengur en í eitt tímabil. Hið sama á
við ef aðeins er hægt að nota varahluti í tengslum við varanlegan rekstrarfjármunalið og þess er vænst að
notkun þeirra sé óregluleg og eru þeir þá færðir sem varanlegir rekstrarfjármunir og afskrifaðir á tímabili sem
er ekki lengra en nýtingartími tengdrar eignar.

12.

Við tilteknar aðstæður er við hæfi að skipta heildarútgjöldum vegna eignar á íhluti hennar og færa hvern íhlut
fyrir sig sérstaklega. Þetta á við þegar íhlutir eignarinnar hafa mismunandi nýtingartíma eða ávinningurinn af
þeim fyrir fyrirtækið er með misjöfnum hætti sem gerir það nauðsynlegt að nota mismunandi afskriftahlutföll
og afskriftaaðferðir. Nauðsynlegt er t.d. að fara með flugvél og hreyfla hennar sem aðskildar afskrifanlegar
eignir ef þær hafa mismunandi nýtingartíma.

13.

Varanlegir rekstrarfjármunir kunna að vera keyptir af öryggis- eða umhverfisástæðum. Þó að kaup þessara
varanlegu rekstrarfjármuna auki ekki beint efnahagslegan framtíðarávinning af einhverjum tilteknum,
varanlegum rekstrarfjármunalið sem til staðar er kunna þau að vera nauðsynleg til að fyrirtækið hafi
efnahagslegan framtíðarávinning af öðrum eignum sínum. Í slíku tilviki uppfylla kaup á varanlegum
rekstrarfjármunum skilyrði fyrir eignfærslu þar sem þau gera fyrirtækinu fært að hafa efnahagslegan
framtíðarávinning af tengdum eignum umfram það sem fyrirtækið hefði fengið ef þeir hefðu ekki verið
keyptir. Slíkar eignir eru þó aðeins færðar að því marki að bókfært verð slíkrar eignar og tengdra eigna sé ekki
hærra en endurheimtanleg heildarfjárhæð þeirrar eignar og tengdra eigna. Framleiðandi kemískra efna getur
t.d. þurft að setja upp nýja ferla í meðferð kemískra efna til að uppfylla umhverfiskröfur sem eru gerðar um
framleiðslu og geymslu hættulegra efna. Viðeigandi endurbætur á verksmiðjunni eru eignfærðar að því marki
sem þær eru endurheimtanlegar vegna þess að án þeirra getur fyrirtækið ekki framleitt og selt kemísk efni.

UPPHAFLEGT MAT VARANLEGRA REKSTRARFJÁRMUNA

14.

Varanlegur rekstrarfjármunaliður, sem má eignfæra, skal í upphafi metinn á kostnaðarverði.

Kostnaðarþættir

15.

Kostnaðarverð varanlegs rekstrarfjármunaliðar felst í kaupverði hans, þ.m.t. innflutningsgjöld og óafturkræfir
skattar vegna kaupanna og allur kostnaður sem rekja má beint til þess að eigninni er komið í starfshæft ástand
til þeirra nota sem hún er ætluð. Hvers kyns viðskiptaafsláttur og endurgreiðslur eru dregnar frá þegar
kaupverðið er reiknað. Dæmi um beinan, rekjanlegan kostnað eru:

a) kostnaður við undirbúning svæðis,

b) upphaflegur afhendingar- og afgreiðslukostnaður,
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c) uppsetningarkostnaður,
d) sérfræðiþóknanir, t.d. vegna þjónustu arkitekta og verkfræðinga, og
e) áætlaður kostnaður af sundurhlutun og flutningi eignarinnar og kostnaður við að koma vettvangi í fyrra
horf, að því marki sem hann er færður sem reiknuð skuldbinding samkvæmt IAS-staðli 37, reiknaðar
skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir.
16.

Þegar greiðslu á varanlegum rekstrarfjármunalið er frestað umfram eðlileg lánskjör er kostnaðarverð hans
ígildi handbærs fjár. Mismunurinn á þeirri fjárhæð og heildargreiðslum er færður sem vaxtagjöld á
lánstímanum nema hann sé eignfærður í samræmi við leyfilega fráviksaðferð í IAS-staðli 23,
fjármagnskostnaður.

17.

Stjórnunarkostnaður og annar almennur, óbeinn kostnaður eru ekki þættir í kostnaðarverði varanlegra
rekstrarfjármuna nema þeir tengist beint kaupum á eigninni eða undirbúningi að því að koma eigninni í
starfshæft ástand. Eins er upphafskostnaður og sambærilegur forframleiðslukostnaður ekki hluti af
kostnaðarverði eignar nema slíkur kostnaður sé nauðsynlegur til að koma eigninni í starfshæft ástand.
Upphafleg rekstrartöp, sem verða áður en eignin nær áætluðum árangri, eru gjaldfærð.

18.

Kostnaður vegna eignar sem fyrirtækið framleiðir sjálft er ákvarðaður samkvæmt sömu grundvallarreglum og
eign sem er keypt. Ef fyrirtæki framleiðir sambærilegar eignir til sölu í venjulegum rekstri sínum er
kostnaðarverð eignarinnar yfirleitt sama fjárhæð og kostnaðurinn við að framleiða eignina til sölu (sjá IASstaðal 2, birgðir). Þess vegna er öllum innri hagnaði eytt þegar þessi kostnaður er reiknaður. Á sama hátt er
kostnaður vegna óeðlilegrar eyðslu hráefnis, vinnu eða annarra aðfanga vegna eignar, sem fyrirtækið
framleiðir sjálft, ekki innifalinn í kostnaðarverði eignarinnar. Í IAS-staðli 23 eru sett skilyrði sem verður að
uppfylla svo að unnt sé að færa vaxtagjöld sem þátt í kostnaðarverði varanlegra rekstrarfjármuna.

19.

Kostnaðarverð eignar, sem leigutaki hefur til umráða í fjármögnunarleigu, er ákvarðað með því að styðjast við
grundvallarreglurnar sem eru settar fram í IAS-staðli 17, leigusamningar.

20.

Bókfært verð varanlegra rekstrarfjármuna getur lækkað vegna viðeigandi opinberra styrkja í samræmi við
IAS-staðal 20, færsla opinberra styrkja og upplýsingar um opinbera aðstoð.

Skipti á eignum
21.

Varanlegur rekstrarfjármunaliður kann að vera fenginn í skiptum eða verið hluti af skiptum á ólíkum,
varanlegum rekstrarfjármunalið eða annarri eign. Kostnaðarverð á slíkum fjármunalið er metið sem gangvirði
eignarinnar, sem var tekið við, sem er jafngildi gangvirðis eignarinnar sem var látin af hendi, leiðrétt sem
nemur hverri þeirri fjárhæð handbærs fjár eða ígildis handbærs fjár sem skiptir um hendur.

22.

Varanlegs rekstrarfjármunaliðar getur verið aflað í skiptum fyrir sambærilega eign sem hefur sambærilegt
notagildi í sams konar atvinnurekstri og sem hefur sambærilegt gangvirði. Varanlegan rekstrarfjármunalið má
einnig selja í skiptum fyrir eignarhlutdeild í sambærilegri eign. Í báðum tilvikum er hvorki færður ágóði né
tap við yfirfærsluna þar sem tekjuferlinu er ekki lokið. Þess í stað er kostnaðarverð nýju eignarinnar bókfært
verð eignarinnar sem látin var af hendi. Gangvirði eignarinnar, sem tekið er við, getur þó gefið vísbendingu
um virðisrýrnun á eigninni sem látin er af hendi. Við þessar aðstæður er eignin, sem látin er af hendi, færð
niður og nýja eignin fær það niðurfærsluvirði. Sem dæmi um skipti á sambærilegum eignum eru skipti á
flugvélum, hótelum, þjónustustöðvum og öðrum fasteignum. Ef aðrar eignir, s.s. handbært fé, eru hluti af
viðskiptunum getur það bent til þess að hlutirnir, sem skiptu um eigendur, hafi ekki sambærilegt verðgildi.

ÚTGJÖLD SEM FALLA TIL SÍÐAR
23.

Útgjöldum, sem falla til síðar, í tengslum við varanlegan rekstrarfjármunalið, sem hefur þegar verið
færður, skal bætt við bókfært verð eignarinnar þegar líklegt er að efnahagslegur ávinningur í framtíðinni,
umfram upphaflegt mat á efnahagslegu hæfi eignarinnar, sem fyrir er, renni til fyrirtækisins. Öll önnur
síðari útgjöld skal gjaldfæra á tímabilinu þegar til þeirra er stofnað.
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24.

Síðari útgjöld vegna varanlegra rekstrarfjármuna eru aðeins eignfærð þegar útgjöldin bæta ástand eignarinnar
umfram upphaflegt mat á efnahagslegu hæfi eignarinnar. Sem dæmi um umbætur, sem leiða til aukins
efnahagslegs ávinnings í framtíðinni, má nefna:
a) breytingu á framleiðslutæki til að lengja nýtingartíma þess, þ.m.t. aukning á afköstum þess,
b) endurbætur á vélarhlutum til að ná verulegri aukningu á gæðum framleiðslunnar og
c) upptöku nýrra framleiðsluferla sem leiðir til verulegrar lækkunar á áður metnum rekstrarkostnaði.

25.

Útgjöld vegna viðgerða eða viðhalds varanlegra rekstrarfjármuna eru innt af hendi til að koma á aftur eða
viðhalda þeim efnahagslega ávinningi í framtíðinni sem fyrirtækið getur vænst samkvæmt upphaflegu mati á
efnahagslegu hæfi eignarinnar. Sem slík eru þau venjulega gjaldfærð þegar til þeirra er stofnað. Kostnaður
vegna viðhalds eða víðtækra þjónustuskoðana á verksmiðjum og tækjum er t.d. venjulega gjaldfærður þar sem
hann viðheldur efnahagslegu hæfi fremur en að auka það.

26.

Viðeigandi, reikningshaldsleg meðferð vegna útgjalda, sem stofnað er til eftir kaup á varanlegum
rekstrarfjármunalið, fer eftir aðstæðunum sem var reiknað með við upphaflega matið og færslu tengds,
varanlegs rekstrarfjármunaliðar og hvort síðari útgjöldin eru endurheimtanleg. Þegar t.d. hefur verið reiknað
með skerðingu á efnahagslegum ávinningi í bókfærðu verði varanlegs rekstrarfjármunaliðar eru síðari útgjöld
til að viðhalda efnahagslegum ávinningi af eigninni í framtíðinni eignfærð, að því tilskildu að bókfærða
verðið sé ekki hærra en endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar. Þetta á einnig við þegar kaupverð eignarinnar
endurspeglar þá þegar skyldu fyrirtækisins til að stofna til framtíðarútgjalda sem eru nauðsynleg til að gera
eignina starfhæfa. Dæmi um þetta getur verið kaup á húseign sem þarfnast endurbóta. Við slíkar aðstæður er
útgjöldum, sem falla til síðar, bætt við bókfært verð eignarinnar að því marki sem unnt er að endurheimta þau
með framtíðarnotkun eignarinnar.

27.

Helstu íhlutir sumra varanlegra rekstrarfjármuna geta þurft endurnýjunar við með reglulegu millibili. Til
dæmis getur þurft að endurfóðra bræðsluofn eftir tiltekinn fjölda klukkustunda í notkun eða skipta um
innréttingar í flugvél, s.s. sæti og eldhús, nokkrum sinnum á líftíma bolgrindarinnar. Íhlutirnir eru færðir sem
sérstakar eignir vegna þess að nýtingartími þeirra er annar en varanlegra rekstrarfjármuna sem þeir tengjast.
Þess vegna eru útgjöldin, sem er stofnað til við að skipta út íhlutnum eða endurnýja hann, að því tilskildu að
færsluskilyrðunum í 7. lið sé fullnægt, færð sem kaup á sérstakri eign og eignin, sem skipt er út, er afskrifuð.

MAT EFTIR UPPHAFLEGA FÆRSLU
Aðalregla
28.

Eftir að varanlegur rekstrarfjármunaliður hefur upphaflega verið eignfærður skal færa hann á
kostnaðarverði, að frádregnum öllum uppsöfnuðum afskriftum og öllum uppsöfnuðum
virðisrýrnunartöpum.

Leyfileg fráviksaðferð
29.

Eftir að varanlegur rekstrarfjármunaliður hefur upphaflega verið eignfærður skal færa hann á
endurmetinni fjárhæð, sem er gangvirði á endurmatsdeginum, að frádregnum öllum síðari, uppsöfnuðum
afskriftum og öllum síðari, uppsöfnuðum virðisrýrnunartöpum. Endurmat skal fara fram nógu reglulega
til að bókfært verð sé ekki verulega fjarri því sem hefði verið ákvarðað með því að nota gangvirðið eins og
það var miðað við dagsetningu efnahagsreiknings.

Endurmat
30.

Gangvirði lands og bygginga er yfirleitt markaðsvirði þeirra. Þetta virði er ákvarðað með úttekt sem sérfróðir
og hæfir matsmenn inna venjulega af hendi.
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31.

Gangvirði varanlegra rekstrarfjármuna er yfirleitt markaðsvirði þeirra sem er ákvarðað með úttekt. Þegar
engin vísbending er um markaðsvirði vegna þess hve sérhæfð verksmiðjan og búnaðurinn er og vegna þess að
slíkar eignir eru sjaldan seldar nema sem hluti af áframhaldandi rekstri eru þær metnar á afskrifuðu
endurstofnverði.

32.

Tíðni endurmats fer eftir breytingum á gangvirði þeirra varanlegu rekstrarfjármuna sem verið er að
endurmeta. Þegar gangvirði endurmetinnar eignar er verulega fjarri bókfærðu verði hennar er frekara
endurmat nauðsynlegt. Gangvirði sumra varanlegra rekstrarfjármuna getur tekið umtalsverðum og
sveiflukenndum breytingum sem gerir nauðsynlegt að endurmeta þá árlega. Ekki er þörf á svo tíðu endurmati
ef gangvirði varanlegra rekstrarfjármuna hefur aðeins tekið óverulegum breytingum. Þess í stað getur
endurmat á þriggja eða fimm ára fresti verið nægilegt.

33.

Þegar varanlegur rekstrarfjármunaliður er endurmetinn eru allar uppsafnaðar afskriftir á endurmatsdegi
annaðhvort:
a) endurgerðar hlutfallslega með breytingunum á bókfærðu, vergu verði eignarinnar þannig að bókfært verð
eignarinnar eftir endurákvörðun er jafnt endurmetinni fjárhæð hennar. Þessi aðferð er oft notuð þegar eign
er endurmetin með því að nota vísitölu á afskrifað endurkaupsverð hennar eða
b) felldar út á móti bókfærðu, vergu verði eignarinnar og hreina fjárhæðin endurgerð yfir í endurmetna
fjárhæð eignarinnar. Þessi aðferð er t.d. notuð á byggingar sem eru endurmetnar í markaðsvirði þeirra.
Fjárhæð leiðréttingarinnar, sem verður til við endurgerð eða niðurfellingu uppsafnaðra afskrifta, myndar hluta
hækkunar eða lækkunar á bókfærðu verði sem er farið með í samræmi við 37. og 38. lið.

34.

Þegar varanlegur rekstrarfjármunaliður er endurmetinn skal endurmeta í heild þann flokk varanlegra
rekstrarfjármuna sem sú eign tilheyrir.

35.

Flokkur varanlegra rekstrarfjármuna eru eignir sem eru flokkaðar saman vegna þess að gerð þeirra og notkun í
rekstri fyrirtækis eru sambærileg. Eftirfarandi eru dæmi um sérstaka flokka:
a) land,
b) land og fasteignir,
c) vélar,
d) skip,
e) flugvélar,
f) vélknúin ökutæki,
g) húsgögn og innréttingar og
h) skrifstofubúnaður.

36.

Liðir í sama flokki varanlegra rekstrarfjármuna eru endurmetnir samtímis til að komast hjá valkvæðu
endurmati eigna og framsetningu fjárhæða í reikningsskilum þar sem er blandað saman kostnaði og verðmati
frá mismunandi tímum. Eignaflokk má þó endurmeta með stuttum hléum, að því tilskildu að endurmat
eignaflokksins taki skamman tíma og að því tilskildu að endurmatinu sé haldið dagréttu.

37.

Þegar bókfært verð eignar er hækkað vegna endurmats skal færa hækkunina beint á endurmatsreikning
meðal eigin fjár. Hækkun endurmats skal þó tekjufæra að því marki sem hún snýr við endurmatslækkun
sömu eignar sem áður var gjaldfærð.
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38.

Þegar bókfært verð eignar er lækkað í kjölfar endurmats skal gjaldfæra lækkunina. Þó skal færa lækkun í
kjölfar endurmats beint á móti tengdu endurmati, að því marki sem lækkunin er ekki hærri en fjárhæðin
sem er á endurmatsreikningi vegna sömu eignar.

39.

Endurmatsreikning meðal eigin fjár má yfirfæra beint á óráðstafað eigið fé þegar endurmatið er innleyst.
Innleysa má allan endurmatsreikninginn við úreldingu eða ráðstöfun eignarinnar. Nokkuð af
endurmatsreikningnum má þó innleysa með notkun fyrirtækisins á eigninni. Í slíkum tilvikum er sú fjárhæð
reikningsins, sem er innleyst, mismunurinn á afskriftum, sem byggjast á endurmetnu, bókfærðu verði
eignarinnar, og afskriftum sem byggjast á upphaflegu kostnaðarverði eignarinnar. Yfirfærslan af
endurmatsreikningnum á óráðstafað eigið fé fer ekki gegnum rekstrarreikninginn.

40.

Um áhrif á tekjuskatta, ef einhver eru, sem stafa af endurmati varanlegra rekstrarfjármuna, er fjallað í IASstaðli 12, tekjuskattar.

AFSKRIFTIR VARANLEGRA REKSTRARFJÁRMUNA
41.

Afskrifanlegri fjárhæð varanlegs rekstrarfjármunaliðar skal skipt á kerfisbundinn hátt niður á
nýtingartíma hans. Afskriftaaðferðin, sem er notuð, skal endurspegla notkunarmynstur efnahagslegs
ávinnings af eigninni hjá fyrirtækinu. Afskriftir hvers tímabils skal gjaldfæra nema þær séu innifaldar í
bókfærðu verði annarrar eignar.

42.

Þegar fyrirtæki nýtir efnahagslegan ávinning, sem felst í eign, er bókfært verð eignarinnar lækkað til að
endurspegla þessa notkun, yfirleitt með því að gjaldfæra afskriftir. Afskriftir eru gjaldfærðar jafnvel þótt
verðmæti eignarinnar sé hærra en bókfært verð hennar.

43.

Fyrirtækið nýtir efnahagslegan ávinning, sem felst í varanlegum rekstrarfjármunalið, fyrst og fremst með
notkun eignarinnar. Aðrir þættir, s.s. tæknileg úrelding og slit meðan eign er ekki í notkun, leiða þó oft til
lækkunar á þeim efnahagslega ávinningi sem hefði mátt vænta að fengist af eigninni. Af þeim sökum þarf að
taka tillit til allra eftirfarandi þátta við ákvörðun á nýtingartíma eignar:
a) væntanlegrar notkunar fyrirtækisins á eigninni. Notkun er metin með hliðsjón af væntanlegri afkastagetu
eignarinnar eða áþreifanlegri framleiðslu,
b) væntanlegs, áþreifanlegs slits, sem fer eftir rekstrarlegum þáttum, s.s. fjölda vakta sem eignin verður
notuð á og viðgerða- og viðhaldsáætlun fyrirtækisins, og umsjónar og viðhalds eignarinnar þegar hún er
ekki í notkun,
c) tæknilegrar úreldingar, sem stafar af breytingum eða framförum í framleiðslu eða af breytingum að því er
varðar eftirspurn markaðarins eftir þeirri afurð eða þjónustu sem eignin gefur af sér og
d) lagalegra eða sambærilegra takmarkana á notkun eignarinnar, t.d. lok gildistíma tengdra leigusamninga.

44.

Nýtingartími eignar er skilgreindur með tilliti til væntanlegs notagildis hennar fyrir fyrirtækið.
Eignastýringarstefna fyrirtækis kann að fela í sér ráðstöfun eigna eftir tilgreindan tíma eða eftir að það hefur
notað tiltekinn hluta þess efnahagslega ávinnings sem felst í eigninni. Þess vegna getur nýtingartími eignar
verið styttri en endingartími hennar. Mat á nýtingartíma varanlegs rekstrarfjármunaliðar er matsatriði sem
byggist á reynslu fyrirtækisins af sambærilegum eignum.

45.

Land og byggingar eru eignir sem unnt er að aðgreina og er fjallað um þær hvorar í sínu lagi í
reikningsskilum, jafnvel þegar þær eru keyptar saman. Endingartími lands er yfirleitt ótakmarkaður og er það
því ekki afskrifað. Endingartími bygginga er takmarkaður og þess vegna eru þær afskrifanlegar eignir.
Hækkun á verðmæti lands, sem bygging stendur á, hefur ekki áhrif á ákvörðun á nýtingartíma byggingarinnar.
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46.

Afskrifanleg fjárhæð eignar er ákvörðuð eftir að hrakvirði eignarinnar hefur verið dregið frá. Í framkvæmd er
hrakvirði eignar oft óverulegt og skiptir því litlu máli í útreikningi á afskrifanlegri fjárhæð eignar. Þegar
aðalreglan er notuð og líklegt er að hrakvirði verði verulegt er hrakvirðið metið miðað við kaupdag og er ekki
hækkað síðar vegna verðlagsbreytinga. Þegar leyfileg fráviksaðferð er notuð er þó nýtt mat framkvæmt sama
dag og allt síðara endurmat fer fram á eigninni. Matið er byggt á því hrakvirði sem er í gildi á matsdegi um
sambærilegar eignir sem hafa lokið nýtingartíma sínum en voru nýttar við aðstæður, sambærilegar þeim sem
eignin verður notuð við.

47.

Unnt er að nota ýmsar afskriftaaðferðir til að skipta afskrifanlegri fjárhæð eignar kerfisbundið niður á
nýtingartíma hennar. Meðal þessara aðferða er línulega aðferðin, stigminnkandi aðferðin og einingaaðferðin.
Línulegar afskriftir leiða til fastra afskrifta á nýtingartíma eignarinnar. Stigminnkandi aðferðin leiðir til
lækkandi afskrifta á nýtingartíma eignarinnar. Einingaaðferðin leiðir til afskrifta sem byggjast á væntanlegri
notkun eða framleiðslu eignarinnar. Aðferðin, sem er notuð á eign, er valin með hliðsjón af væntanlegu
mynstri efnahagslegs ávinnings og er beitt með samræmdum hætti frá tímabili til tímabils nema breytingar
verði á væntanlegu mynstri efnahagslegs ávinnings af þeirri eign.

48.

Afskriftir tímabils eru yfirleitt gjaldfærðar. Við tilteknar aðstæður eyðir fyrirtækið þó efnahagslegum
ávinningi af eign við framleiðslu annarra eigna fremur en að af honum leiði gjöld. Í því tilviki eru afskriftirnar
hluti af kostnaðarverði hinnar eignarinnar og eru innifaldar í bókfærðu verði hennar. Afskriftir af verksmiðju
og framleiðslutækjum eru t.d. innifaldar í kostnaðinum við meðhöndlun birgða (sjá IAS-staðal 2, birgðir).
Eins geta afskriftir af varanlegum rekstrarfjármunum, sem er varið til þróunarstarfsemi, verið innifaldar í
kostnaði við óefnislega eign sem er færð samkvæmt IAS-staðli 38, óefnislegar eignir.

Endurskoðun á nýtingartíma

49.

Endurskoða skal nýtingartíma varanlegs rekstrarfjármunaliðar reglulega og leiðrétta afskriftir
yfirstandandi tímabili og á framtíðartímabilum ef væntingar hafa breyst verulega frá fyrra mati.

á

50.

Komið getur í ljós á endingartíma eignar að áætlun um nýtingartíma hennar eigi ekki við. Nýtingartími getur
t.d. lengst vegna síðari útgjalda vegna eignarinnar sem endurbæta ástand hennar umfram þá afkastagetu sem
var metin í upphafi. Á hinn bóginn geta tæknibreytingar eða breyttar markaðsaðstæður fyrir afurðirnar stytt
nýtingartíma eignarinnar. Í þeim tilvikum er nýtingartími og þar af leiðandi afskriftahlutfallið leiðrétt vegna
yfirstandandi tímabils og framtíðartímabila.

51.

Stefna fyrirtækisins í viðgerða- og viðhaldsmálum kann einnig að hafa áhrif á nýtingartíma eignar. Stefnan
getur leitt til lengingar á nýtingartíma eignarinnar eða hækkunar á hrakvirði hennar. Þó að slík stefna sé tekin
upp þarf eftir sem áður að gjaldfæra afskriftir.

Endurskoðun á afskriftaaðferð

52.

Endurskoða skal reglulega afskriftaaðferðina sem er notuð á varanlega rekstrarfjármuni og ef verulegar
breytingar hafa orðið á væntanlegu mynstri efnahagslegs ávinnings af þessum eignum skal breyta
aðferðinni þannig að hún endurspegli breytta mynstrið. Þegar slík breyting á afskriftaaðferð er nauðsynleg
skal færa hana sem breytingu á reikningshaldslegu mati og leiðrétta afskriftir vegna yfirstandandi tímabils
og framtíðartímabila.

ENDURHEIMTANLEIKI BÓKFÆRÐS VERÐS —VIRÐISRÝRNUNARTÖP

53.

Þegar ákvarðað er hvort virði varanlegs rekstrarfjármunar hefur rýrnað beitir fyrirtæki IAS-staðli 36,
virðisrýrnun eigna. Í þeim staðli er útskýrt hvernig fyrirtæki endurskoðar bókfært verð eigna sinna, hvernig
það ákvarðar endurheimtanlega fjárhæð eignar og hvenær það færir eða bakfærir virðisrýrnunar
tap 1.

________________
1

Sjá einnig 14. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: varanlegir rekstrarfjármunir — bætur vegna virðisrýrnunar eða eignatjóns.
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54.

Í IAS-staðli 22, sameining fyrirtækja, er útskýrt hvernig taka skal á virðisrýrnunartapi sem var fært fyrir lok
fyrsta árlega reikningsskilatímabilsins eftir sameiningu fyrirtækja, sem er yfirtaka.

ÚRELDINGAR OG RÁÐSTAFANIR
55.

Fjarlægja skal varanlegan rekstrarfjármunalið úr efnahagsreikningnum við ráðstöfun eignarinnar eða
þegar hún er endanlega tekin úr notkun og ekki er að vænta neins efnahagslegs ávinnings í framtíðinni af
ráðstöfun hennar.

56.

Ágóði eða tap, sem stafar af úreldingu eða ráðstöfun varanlegs rekstrarfjármunaliðar, skal ákvarðast sem
mismunurinn á áætluðu hreinu söluandvirði og bókfærðu verði eignarinnar og skal færa sem tekjur eða
gjöld í rekstrarreikningi.

57.

Þegar skipt er á varanlegum rekstrarfjármunalið og annarri sambærilegri eign við aðstæður, sem er lýst í
22. lið, er kostnaðarverð eignarinnar, sem keypt var, jafnt bókfærðu verði eignarinnar sem ráðstafað er og
ekki er um að ræða neinn ágóða eða tap.

58.

Sölu- og endurleiguviðskipti eru færð í samræmi við IAS-staðal 17, leigusamningar.

59.

Varanlegir rekstrarfjármunir, sem eru teknir úr virkri notkun og eru til ráðstöfunar, eru færðir á bókfærðu
verði þeirra daginn sem eignin er tekin úr virkri notkun. Fyrirtæki skal prófa eign með tilliti til virðisrýrnunar
samkvæmt IAS-staðli 36, virðisrýrnun eigna, a.m.k. við lok hvers fjárhagsárs og færa allt virðisrýrnunartap í
samræmi við það.

UPPLÝSINGAGJÖF
60.

Í reikningsskilum skal greint frá fyrir hvern flokk varanlegra rekstrarfjármuna:
a) þeim matsgrunnum sem eru notaðir til að ákvarða vergt, bókfært verð. Þegar fleiri en einn grunnur
hefur verið notaður skal greina frá vergu, bókfærðu verði fyrir þann grunn í hverjum flokki,
b) þeim afskriftaaðferðum, sem eru notaðar,
c) nýtingartíma eða afskriftahlutföllum, sem eru notuð,
d) vergu, bókfærðu verði og uppsöfnuðum afskriftum (lögðum við uppsöfnuð virðisrýrnunartöp) við
upphaf og lok tímabilsins,
e) afstemmingu á bókfærðu verði við upphaf og lok tímabilsins sem sýnir:
i)

viðbætur,

ii) ráðstafanir,
iii) yfirtökur við sameiningu fyrirtækja,
iv) hækkanir eða lækkanir á tímabilinu, sem má rekja til endurmats skv. 29., 37. og 38. lið og til
virðisrýrnunartapa sem eru færð eða bakfærð beint á eigið fé samkvæmt IAS-staðli 36,
virðisrýrnun eigna (ef við á),
v) virðisrýrnunartöp, færð í rekstrarreikning fyrir tímabilið samkvæmt IAS-staðli 36 (ef við á),
vi) virðisrýrnunartöp, sem eru bakfærð í rekstrarreikning fyrir tímabilið samkvæmt IAS-staðli 36 (ef
við á),
vii) afskriftir,
viii)hreinan gengismun, sem verður vegna umreiknings á reikningsskilum sjálfstæðrar, erlendrar
rekstrareiningar, og
ix) aðrar breytingar.
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Ekki er krafist samanburðarupplýsinga vegna sundurliðunarinnar í e-lið.
61.

Í reikningsskilunum skal einnig greint frá:
a) hvort um er að ræða takmarkanir á eignarrétti og veðsetningu á varanlegum rekstrarfjármunum og
fjárhæð þeirra,
b) reikningsskilaaðferð áætlaðs kostnaðar við að koma svæði undir varanlega rekstrarfjármuni til fyrra
horfs,
c) fjárhæð útgjalda vegna varanlegra rekstrarfjármuna í byggingu og
d) fjárhæð skuldbindinga vegna kaupa á varanlegum rekstrarfjármunum.

62.

Valið á afskriftaaðferðinni og matið á nýtingartíma eignanna eru matsatriði. Þegar greint er frá þeim aðferðum
sem notaðar eru við mat á áætluðum nýtingartíma eða afskriftahlutföllum veitir það notendum reikningsskila
því upplýsingar sem gerir þeim fært að dæma um þær aðferðir sem stjórnendur velja og gerir þeim kleift að
gera samanburð við önnur fyrirtæki. Af sambærilegum ástæðum er nauðsynlegt að veita upplýsingar um
afskriftir, sem er skipt niður á tímabilið, og uppsafnaðar afskriftir í lok þess tímabils.

63.

Fyrirtæki skal greina frá eðli og áhrifum breytingar á reikningshaldslegu mati sem hefur veruleg áhrif á
yfirstandandi tímabili eða vænst er að hafi veruleg áhrif á síðari tímabilum í samræmi við IAS-staðal 8, hreinn
hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum. Slík
upplýsingagjöf getur stafað af breytingum á mati með tilliti til:
a) hrakvirðis,
b) áætlaðs kostnaðar við sundurhlutun og flutning varanlegra rekstrarfjármuna af svæðinu og við að færa
það í samt lag aftur,
c) nýtingartímum og
d) afskriftaaðferðar.

64.

Þegar varanlegir rekstrarfjármunir eru tilgreindir í endurmetnum fjárhæðum skal greina frá eftirfarandi:
a) þeim grunni, sem er notaður við endurmat eignanna,
b) gildistökudegi endurmatsins,
c) hvort óháður matsmaður kom að matinu,
d) eðli allra vísitalna, sem voru notaðar til að ákvarða endurkaupsverð,
e) bókfærðu verði hvers flokks varanlegra rekstrarfjármuna, sem hefði verið tekinn með í
reikningsskilunum ef eignirnar hefðu verið bókfærðar samkvæmt aðalreglunni í 28. lið, og
f) endurmatsreikningi, sem sýnir breytinguna á tímabilinu, og hvers konar takmarkanir á greiðslu
fjárhæðar af endurmatsreikningi til hluthafa.

65.

Fyrirtæki skal birta upplýsingar um virðisrýrnun á varanlegum rekstrarfjármunum samkvæmt IAS-staðli 36,
virðisrýrnun eigna, auk upplýsinga sem gerð er krafa um skv. iv.- til vi.-lið e-liðar 60. liðar.

66.

Notendum reikningsskila þykja einnig eftirfarandi upplýsingar skipta máli fyrir sig:
a) bókfært verð varanlegra rekstrarfjármuna, sem eru ekki í notkun tímabundið,
b) vergt, bókfært verð allra varanlegra rekstrarfjármuna, sem hafa verið afskrifaðir að fullu og eru enn í
notkun,
c) bókfært verð varanlegra rekstrarfjármuna sem hafa verið teknir úr virkri notkun og eru til ráðstöfunar, og
d) gangvirði varanlegra rekstrarfjármuna þegar það er verulega frábrugðið bókfærðu verði þegar aðalreglan
er notuð.
Þess vegna eru fyrirtæki hvött til að greina frá þessum fjárhæðum.
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GILDISTÖKUDAGUR
67.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast
1. júlí 1999 eða síðar. Hvatt er til þess að staðallinn sé tekinn upp fyrr. Ef fyrirtæki beitir þessum staðli
í árlegum reikningsskilum sem taka til tímabila sem hefjast fyrir 1. júlí 1999 skal fyrirtækið:
a) greina frá því og
b) taka samtímis upp IAS-staðal 22 (endurskoðaður 1998), sameining fyrirtækja, IAS-staðal 36,
virðisrýrnun eigna, og IAS-staðal 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir.

68.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 16, varanlegir rekstrarfjármunir, sem var samþykktur 1993.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 17
(ENDURSKOÐAÐUR 1997)
Leigusamningar
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 17, færsla leigusamninga, sem stjórnin
samþykkti í endursniðinni útgáfu 1994. Endurskoðaði staðallinn gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem
hefjast 1. janúar 1999 eða síðar.
Í apríl 2000 var 1., 19., 24., 45. og 48. lið breytt og 48. liður A felldur inn með IAS-staðli 40, fjárfestingareignir.
IAS-staðall 40 gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 eða síðar.
Í janúar 2001 var 1., 24. og 48. lið A breytt með IAS-staðli 41, landbúnaður. IAS-staðall 41 gildir um árleg
reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 eða síðar.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 17:
–

15. túlkun fastanefndarinnar: rekstrarleiga — hvatar,

–

27. túlkun 27: mat á efnisinnihaldi viðskipta þegar um er að ræða leigusamninga í lagalegum skilningi.

INNGANGUR
Þessi staðall („IAS-staðall 17 (endurskoðaður)“) kemur í stað IAS-staðals 17, færsla leigusamninga („upphaflegur
IAS-staðall 17“). IAS-staðall 17 (endurskoðaður) gildir um reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 1999 eða
síðar.
Í þessum staðli eru settar fram endurbætur á hinum upphaflega IAS-staðli 17, sem hann kemur í staðinn fyrir, sem
byggðar eru á endurskoðun í tengslum við takmarkaða endurskoðun þar sem skilgreindar voru þær breytingar sem
voru taldar nauðsynlegar til að fullgera safn grunnstaðla sem væri viðunandi fyrir fjármögnun milli landa og
skráningu í kauphöll. Stjórn alþjóðareikningsskilanefndarinnar hefur samþykkt að takast á hendur enn frekari
grundvallarendurbætur á reikningsskilastöðlum fyrir leigusamninga.
Helstu breytingar frá upphaflegum IAS-staðli 17 eru sem hér segir:
1.

Í upphaflegum IAS-staðli 17 var leiga skilgreind sem fyrirkomulag þar sem leigusali afsalaði sér afnotarétti af
eign gegn leigu sem greiðist af leigutaka. Í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) er skilgreiningunni breytt með því
að setja hugtakið „greiðsla eða raðgreiðslur“ í stað „leigu“.
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2.

Þar sem kveðið er á um, í upphaflegum IAS-staðli 17, að flokkun leigusamninga skuli byggjast á því í hve
miklum mæli áhætta og ávinningur, sem fylgir eignarhaldi á leigðri eign, hvíli á leigusala eða leigutaka sem er
réttlætt með meginreglunni um efni framar formi, voru í staðlinum tilgreind dæmi um aðstæður sem gæfu
vísbendingar um að leiga væri fjármögnunarleiga. Í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) er bætt við viðbótarvísbendingum um flokkun til að auðvelda flokkunarferlið enn frekar.

3.

Í upphaflegum IAS-staðli 17 var hugtakið „nýtingartími“ notað í dæmunum sem vísað er til hér að framan, í
þeim tilgangi að bera hann saman við leigutímann í flokkunarferlinu. Í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) er
notað hugtakið „endingartími“ og tekið tillit til þess að einn eða fleiri notendur kunni að nota eign.

4.

Í upphaflegum IAS-staðli 17 var gerð krafa um að greint væri frá skilyrtri leigu en þess var ekki getið hvort
skilyrt leiga skyldi vera innifalin eða undanskilin við útreikning á lágmarksleigu. Í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að skilyrt leiga sé undanskilin í lágmarksleigu.

5.

Í upphaflegum IAS-staðli 17 var ekki getið um reikningshaldslega meðferð beins upphafskostnaðar sem leigutaki stofnaði til við að semja um og tryggja leigufyrirkomulag. Í IAS-staðli 17 eru veittar leiðbeiningar með
kröfum um að kostnaður, sem rekja má beint til aðgerða af hálfu leigutaka við að ganga frá fjármögnunarleigu,
skuli vera innifalinn í fjárhæð leigðrar eignar.

6.

Í upphaflegum IAS-staðli var leigusala frjálst að velja um aðferð við skiptingu fjármagnstekna, nefnilega að
færa tekjur á grundvelli mynsturs sem endurspeglaði fasta, reglulega ávöxtunarkröfu, byggða annaðhvort á:
a)

útistandandi, hreinni fjárbindingu leigusala í fjármögnunarleigu eða

b)

útistandandi, hreinni fjárbindingu handbærs fjár í fjármögnunarleigu.

Í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) er gerð krafa um að færsla fjármagnstekna skuli byggjast á fastri, reglulegri
ávöxtunarkröfu miðað við eina aðferð, nefnilega útistandandi, hreina fjárfestingu leigusala í fjármögnunarleigu.
7.

Í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) er vísað til þess alþjóðlega reikningsskilastaðals, sem fjallar um virðisrýrnun
eigna, með leiðbeiningum um nauðsyn þess að meta möguleikann á virðisrýrnun eigna. Í upphaflegum IASstaðli 17 var ekki fjallað um þetta efni.

8.

Í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) er gerð krafa um auknar upplýsingar, bæði af hálfu leigutaka og leigusala,
vegna rekstrarleigu og fjármögnunarleigu og eru fyrirmælin feitletruð til aðgreiningar frá þeim upplýsingum
sem gerð var krafa um í upphaflegum IAS-staðli 17.
Meðal nýrra upplýsinga sem gerð er krafa um í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) eru:
a)

heildarlágmarksleiga stemmd af við núvirði leiguskuldbindinga á þremur tímabilum: innan eins árs, eftir
eitt ár en innan fimm ára og eftir fimm ár eða síðar (kröfur sem gerðar eru til leigutaka),

b)

útistandandi, verg fjárfesting í leigusamningnum, stemmdar af við núvirði útistandandi lágmarksleigu á
þremur tímabilum: innan eins árs, eftir eitt ár en innan fimm ára og eftir fimm ár eða síðar (kröfur sem
gerðar eru til leigusala),

c)

fjármagnsgjöld, tengd a- og b-lið hér að framan,

d)

vænt lágmarksframtíðarframleiga miðað við dagsetningu efnahagsreiknings, miðað við óuppsegjanlegan
framleigusamning,

e)

uppsöfnuð niðurfærsla vegna óinnheimtanlegra lágmarksleigukrafna og

f)

skilyrt leiga sem leigusalar tekjufæra.
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9.

Í 1.-3. viðbæti við upphaflegan IAS-staðli 17 voru sýnd dæmi um aðstæður þar sem leigusamningur væri að
öllu jöfnu flokkaður sem fjármögnunarleiga. Viðbætarnir hafa verið felldir úr IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) í
ljósi viðbótarvísbendinga sem þar eru til að skýra enn frekar flokkunarferli leigusamningsins.

10. Bent er á að í ákvæðum um sölu- og endurleiguviðskipti, einkum er varða kröfur um endurleigu sem er
rekstrarleiga, eru reglur sem mæla fyrir um margvíslegar aðstæður, byggðar á hlutfallslegum fjárhæðum
gangverðs, bókfærðs verðs og söluverðs. Í IAS-staðli 17 (endurskoðuðum) er viðbætir til frekari leiðbeiningar
um túlkun á kröfunum.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulega liða (sjá 12. lið formálans).
MARKMIÐ
Markmiðið með þessum staðli er að mæla fyrir um viðeigandi reikningsskilaaðferðir og upplýsingar sem beita skal í
reikningsskilum leigutaka og leigusala vegna fjármögnunar- og rekstrarleigu.
GILDISSVIÐ
1.

Beita skal þessum staðli við færslu á öllum leigusamningum, öðrum en:
a)

leigusamningum um leit eða notkun á jarðefnum, olíu, jarðgasi og sambærilegum óendurnýjanlegum
auðlindum og

b)

leyfissamningum vegna t.d. kvikmynda, myndbandsupptaka, leikrita, handrita, einkaleyfa og
höfundaréttar.
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Þessum staðli skal þó ekki beita við mat:

2.

a)

leigutaka á fjárfestingareign, sem hann hefur á fjármögnunarleigu (sjá IAS-staðal 40,
fjárfestingareignir),

b)

leigusala á fjárfestingareign, sem hann leigir út samkvæmt rekstrarleigu (sjá IAS-staðal 40,
fjárfestingareignir),

c)

leigutaka á lífrænum eignum, sem hann hefur á fjármögnunarleigu (sjá IAS-staðal 41, landbúnaður),
eða

d)

leigusala á lífrænum eignum sem hann leigir út samkvæmt rekstrarleigu (sjá IAS-41, landbúnaður).

Þessi staðall gildir um samninga um yfirfærslu á afnotarétti eigna, jafnvel þótt þörf sé á umtalsverðri þjónustu
leigusala í tengslum við rekstur eða viðhald slíkra eigna. Á hinn bóginn gildir þessi staðall ekki um þjónustusamninga sem fela í sér að annar samningsaðilinn yfirfærir ekki afnotarétt eigna til hins.

SKILGREININGAR
3.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Leigusamningur er samningur þar sem leigusali lætur af hendi til leigutaka afnotarétt af eign í umsaminn
tíma í skiptum fyrir greiðslu eða raðgreiðslur.
Fjármögnunarleiga er leigusamningur sem yfirfærir svo til alla áhættu og allan ávinning sem fylgir
eignarhaldi á eign. Eignarréttur kann eða kann ekki að færast á milli aðila að lokum.
Rekstrarleiga er leigusamningur sem ekki er fjármögnunarleiga.
Óuppsegjanlegur leigusamningur er leigusamningur sem aðeins er hægt að segja upp:
a)

þegar atburður verður sem hverfandi líkur eru á að verði,

b)

með heimild leigusala,

c)

ef leigutaki gerir nýjan leigusamning vegna sömu eða sams konar eignar við sama leigusala, eða

d)

við greiðslu leigutaka á viðbótarfjárhæð þannig að við upphaf samningsins sé nokkuð víst að
framhald verði á honum.

Upphaf leigusamningstímans er sú eftirfarandi dagsetninga sem fyrr er: dagsetning leigusamningsins eða
dagsetning skuldbindingar samningsaðila um grundvallarákvæði leigusamningsins.
Leigutími er óuppsegjanlegt tímabil, sem leigutakinn hefur samið um að leigja eignina á, ásamt öðrum
skilmálum um að leigutaki hafi val um að framlengja leigu, með eða án frekari greiðslna, og við upphaf
leigusamningsins sé nokkuð víst að leigutakinn muni nýta sér það.
Lágmarksleigugreiðslur eru greiðslurnar á leigutímanum sem leigutaka er skylt að greiða eða hann kann
að verða krafinn um, að undanskilinni skilyrtri leigu, þjónustukostnaði og sköttum sem leigusali greiðir og
leigutaki skal endurgreiða honum, ásamt:
a)

að því er varðar leigutaka, öllum fjárhæðum sem leigutaki, eða aðili, tengdur honum, ábyrgist eða
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b)

að því er varðar leigusala, öllu hrakvirði sem leigusalanum er tryggt, annaðhvort af:
i)

leigutaka,

ii)

aðila, sem tengist leigutakanum, eða

iii) óháðum þriðja aðila sem hefur fjárhagslegt bolmagn til að standa undir þessari tryggingu.
Eigi leigutaki á hinn bóginn kauprétt að eigninni á verði sem vænta má að sé nægilega mikið undir
gangvirði daginn sem kauprétturinn verður nýtanlegur og við upphaf samningstímans sé nokkuð víst að
kauprétturinn verði nýttur, er lágmarksleigan, sem greiða skal á leigutímanum, og greiðslan, sem þarf til
að nýta þennan kauprétt, innifaldar í lágmarksleigunni.
Gangvirði er sú fjárhæð sem unnt er að selja eign fyrir eða greiða skuld með í viðskiptum ótengdra aðila
sem eru upplýstir og fúsir til viðskiptanna.
Hagrænn endingartími er annaðhvort:
a)

tímabilið, sem vænta má að eign hafi hagrænt notagildi fyrir einn eða fleiri notendur, eða

b)

fjöldi framleiðslueininga eða sambærilegra eininga sem einn eða fleiri notendur geta vænst að fáist af
eigninni.

Nýtingartími er áætlaðar eftirstöðvar tímabilsins frá upphafi leigutímans, án takmörkunar af lengd
leigutímabilsins, sem vænta má að fyrirtækið geti nýtt sér efnahagslegan ávinning af eigninni.
Tryggt hrakvirði er:
a)

að því er varðar leigutaka, sá hluti hrakvirðis sem leigutaki eða aðili honum tengdur ábyrgist (fjárhæð
tryggingarinnar er sú hámarksfjárhæð sem gæti komið til greiðslu í öllum tilvikum), og

b)

að því er varðar leigusala, sá hluti hrakvirðisins sem leigutaki eða þriðji aðili, sem er ótengdur
leigusala og hefur fjárhagslegt bolmagn til að standa við skuldbindingar sem tryggðar eru, ábyrgist.

Ótryggt hrakvirði er sá hluti hrakvirðis leigðrar eignar sem leigusala er ekki tryggð innlausn á eða er
einungis tryggð af aðila, tengdum leigusala.
Verg fjárfesting í hinu leigða er samanlögð lágmarksleiga samkvæmt fjármögnunarleigu frá sjónarhóli
leigusalans og allt ótryggt hrakvirði sem rennur til leigusalans.
Óinnleystar fjármagnstekjur er mismunurinn á:
a)

samanlagðri lágmarksleigu samkvæmt fjármögnunarleigu frá sjónarhóli leigusalans og öllu ótryggðu
hrakvirði, sem rennur til leigusalans, og

b)

núvirði a-liðar á þeim vöxtum sem eru innbyggðir í leiguna.

Hrein fjárfesting í leigusamningnum er verg fjárfesting í hinu leigða, að frádregnum óinnleystum
fjármagnstekjum.
Ávöxtunarkrafan, sem fólgin er í leigunni, er afvöxtunarstuðullinn sem, við upphaf samningstíma, veldur
því að uppsafnað núvirði a) lágmarksleigu og b) ótryggðs hrakvirðis er jafnt gangvirði leigðrar eignar.
Vaxtakjör á nýju fjármagni leigutaka er vaxtaprósentan, sem leigutakinn þyrfti að greiða af sambærilegum
leigusamningi, eða, ef ekki er hægt að ákvarða hana, vaxtaprósentan við upphaf samningstímans sem
leigutakinn þyrfti að greiða ef hann tæki að láni nægilegt fjármagn til að kaupa eignina á sambærilegu
tímabili og með sambærilegu veði.
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Skilyrt leiga er sá hluti leigunnar sem ekki er föst fjárhæð, heldur miðast við aðra þætti en framrás tímans
eingöngu (t.d. hundraðshluti af sölu, notkun, verðvísitölur og markaðsvextir).
4.

Skilgreiningin á leigusamningi tekur til samninga um leigu á eign sem fela í sér ákvæði sem gefa leigutaka
kost á að öðlast eignarrétt á eigninni þegar umsamin skilyrði eru uppfyllt. Slíkir samningar eru stundum
nefndir kaupleigusamningar.

FLOKKUN LEIGUSAMNINGA
5.

Sú flokkun leigusamninga, sem er notuð í þessum staðli, byggist á því í hve miklum mæli áhætta og ávinningur, sem fylgir eignarhaldi á leigðri eign, hvíla á leigusala eða leigutaka. Meðal áhættuþátta eru líkindi á tapi
vegna ónýttrar afkastagetu eða tæknilegrar úreldingar og sveiflna í afkomu vegna breytinga á efnahagslegum
aðstæðum. Ávinningur getur komið fram sem væntingar um arðbæran rekstur á hagrænum endingartíma
eignarinnar og ágóða af hækkun í verði eða innlausn á hrakvirði.

6.

Leigusamningur er flokkaður sem fjármögnunarleiga ef með honum er að verulegu leyti yfirfærð öll áhætta og
ávinningur sem fylgir eignarhaldi. Leigusamningur er flokkaður sem rekstrarleiga ef með honum er ekki yfirfærð að verulegu leyti öll áhætta og ávinningur sem fylgir eignarhaldi.

7.

Þar sem viðskipti leigusala og leigutaka byggjast á leigusamningi sem er sameiginlegur fyrir báða aðila er við
hæfi að nota samræmdar skilgreiningar. Notkun þessara skilgreininga við aðstæður sem eru mismunandi eftir
því um hvorn samningsaðila er að ræða getur stundum leitt til þess að leigusali og leigutaki flokki sama
leigusamning á mismunandi hátt.

8.

Það fer eftir efni viðskiptanna fremur en formi samningsins hvort leigusamningur felur í sér fjármögnunarleigu
eða rekstrarleigu(1). Dæmi um aðstæður, sem yfirleitt leiða til þess að leigusamningur er flokkaður sem
fjármögnunarleiga, eru:

9.

a)

með leigusamningnum er eignarhald á eigninni yfirfært til leigutaka við lok leigutímans,

b)

leigutaki á kauprétt á eigninni á verði, sem vænta má að sé nægilega mikið undir gangvirði, daginn sem
kauprétturinn verður nýtanlegur þannig að nokkuð víst er við upphaf samningstímans að kauprétturinn
verði nýttur,

c)

leigutíminn nær yfir meirihluta endingartíma eignarinnar, jafnvel þótt eignarréttur sé ekki yfirfærður,

d)

núvirði lágmarksleigu er a.m.k. sama fjárhæð og næstum allt gangvirði leigðu eignarinnar við upphaf
samningstímans og

e)

leigðu eignirnar eru í eðli sínu sérhæfðar þannig að aðeins leigutaki getur notað þær án þess að gerðar séu
miklar breytingar.

Vísbendingar um aðstæður sem einar sér eða saman gætu einnig leitt til þess að leigusamningur væri flokkaður
sem fjármögnunarleiga eru:
a)

ef leigutakinn getur sagt upp leigusamningnum falla töp leigusalans, sem hljótast af uppsögninni, á
leigutakann,

b)

ef ágóði eða tap af sveiflum í gangvirði hrakvirðis falla á leigutakann (t.d. sem afsláttur af leigu sem
samsvarar að mestu leyti söluverði við lok leigusamningsins) og

c)

ef leigutaka er unnt að framlengja leigusamninginn um annað tímabil gegn leigu sem er töluvert lægri en
markaðsleiga.

________________
1

Sjá einnig 27. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: mat á efnisinnihaldi viðskipta þegar um er að ræða leigusamninga í lagalegum skilningi.
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10. Flokkun leigusamnings fer fram við upphaf samningstímans. Geri leigutaki og leigusali einhvern tíma samkomulag um að breyta ákvæðum leigusamningsins, að öðru leyti en með endurnýjun, sem hefði leitt til
annarrar flokkunar á samningnum samkvæmt skilyrðunum í 5. til 9. lið hefðu breyttu skilmálarnir verið í gildi
við upphaf samningstímans, telst endurskoðaði samningurinn vera nýr samningur út samningstímabilið á
samningstímabilinu. Breytingar á mati (t.d. breytingar á mati á áætluðum endingartíma eða hrakvirði leigðu
eignarinnar) eða breytingar á aðstæðum (t.d. vanskil leigutaka) gefa þó ekki tilefni til nýrrar flokkunar á
leigusamningi að því er snertir reikningshaldið.

11. Leigusamningar um land og byggingar eru flokkaðir sem rekstrar- eða fjármögnunarleiga á sama hátt og
leigusamningar um aðrar eignir. Einkenni lands eru þó þau að yfirleitt er hagrænn endingartími þess ótiltekinn
og leigutakinn fær ekki í reynd alla áhættu og ávinning sem fylgir eignarhaldi ef ekki er gert ráð fyrir því að
hann öðlist eignarrétt á eigninni í lok leigutímans. Yfirverð, sem greitt er fyrir slíkan leigusamning, jafngildir
fyrirframgreiddri leigu sem er afskrifuð á leigutímanum í samræmi við ávinninginn sem fæst af eigninni.

LEIGUSAMNINGAR Í REIKNINGSSKILUM LEIGUTAKA

Fjármögnunarleiga

12. Leigutakar skulu færa fjármögnunarleigu sem eignir og skuldir í efnahagsreikning sinn með fjárhæðum
sem eru jafnvirði gangvirðis leigðu eignarinnar í upphafi samningstímans eða, ef þær eru lægri, með
núvirði lágmarksleigu. Þegar reiknað er núvirði lágmarksleigu er afvöxtunarþátturinn ávöxtunarkrafa
leigusala ef það er gerlegt að ákvarða hana en ef svo er ekki skal nota lánskjör leigutaka af nýju fjármagni.

13. Viðskipti og aðrir atburðir eru færðir og settir fram í samræmi við efni þeirra og efnahagslegan veruleika en
ekki eingöngu í samræmi við lagalegt form þeirra. Jafnvel þótt lagalegt form leigusamnings geti verið með
þeim hætti að leigutaki öðlist ekki eignarrétt yfir leigðu eigninni eru efni og efnahagslegur raunveruleiki
þannig, þegar um er að ræða fjármögnunarleigu, að leigutakinn nýtur efnahagslega ávinningsins af notkun
leigðu eignarinnar megnið af endingartíma hennar gegn því að skuldbinda sig til að greiða fyrir þennan rétt
fjárhæð sem svarar u.þ.b. til gangvirðis eignarinnar og tengds fjármagnskostnaðar.

14. Ef slík leiguviðskipti koma ekki fram í efnahagsreikningi leigutaka eru fjármagn og skuldbindingastig
fyrirtækis vanmetin og skekkja þar með fjárhagskennitölur. Það er því viðeigandi að fjármögnunarleiga sé
færð í efnahagsreikning leigutaka bæði sem eign og sem skuldbinding um að greiða framtíðarleigu. Við
upphaf leigusamningsins eru eignin og skuldbindingin um framtíðarleigugreiðslur færðar í efnahagsreikning
með sömu fjárhæðum.

15. Það er ekki viðeigandi að skuldir vegna leigðra eigna séu settar fram í reikningsskilum sem frádráttur frá
leigðu eignunum. Ef greinarmunur er gerður á skammtíma- og langtímaskuldum í framsetningu skulda í
efnahagsreikningi þá er sams konar greinarmunur gerður á skuldum vegna leigusamninga.

16. Oft er stofnað til beins upphafskostnaðar í tengslum við tilteknar leiguaðgerðir, t.d. við að semja um og tryggja
leigusamninga. Kostnaður, sem rekja má beint til aðgerða leigutaka vegna fjármögnunarleigu, er innifalinn í
fjárhæðinni sem er eignfærð samkvæmt leigusamningnum.

17. Leigu skal skipt milli fjármagnskostnaðar og lækkunar á eftirstöðvum skuldarinnar. Fjármagnskostnaði
skal skipta á tímabil á leigutímanum á þann hátt að vaxtastig á eftirstöðvar skuldarinnar fyrir hvert tímabil
verði fast.

18. Í framkvæmd má nota einhvers konar nálgun til að einfalda útreikning við skiptingu fjármagnskostnaðar á
tímabil á leigutímanum.
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19. Fjármögnunarleiga myndar á hverju reikningsskilatímabili afskriftir af afskrifanlegum eignum sem og
fjármagnskostnað. Afskriftaaðferðin fyrir afskrifanlegar, leigðar eignir skal vera í samræmi við aðferðina
sem er beitt á afskrifanlegar eignir í eigu fyrirtækisins og afskriftirnar, sem eru færðar, skal reikna á þeim
grunni sem er settur fram í IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir, og IAS-staðli 38, óefnislegar eignir.
Ef ekki er nokkuð víst að leigutaki eignist eignina við lok leigutímans skal afskrifa eignina að fullu á því
sem styttra er af leigutíma eða nýtingartíma.
20. Afskrifanlegri fjárhæð leigðrar eignar er skipt með kerfisbundnum hætti á sérhvert reikningsskilatímabil á
væntanlegu nýtingartímabili í samræmi við afskriftaaðferðina sem leigutaki notar á afskrifanlegar eignir sem
hann á. Ef það er nokkuð víst að leigutaki eignist eignina við lok leigutímans er væntanlegt nýtingartímabil hið
sama og nýtingartími eignarinnar, annars skal afskrifa eignina á því sem styttra er af leigutíma eða
nýtingartíma.
21. Heildarfjárhæð afskrifta á eigninni og fjármagnskostnaður á tímabilinu er sjaldan sama fjárhæð og
leigugreiðslurnar sem greiða skal fyrir tímabilið og þess vegna er ekki viðeigandi að gjaldfæra einfaldlega
leigugreiðslurnar í rekstrarreikninginn. Þar af leiðandi er ólíklegt að fjárhæð eignarinnar og fjárhæð tengdrar
skuldar séu jafnháar eftir upphaf samningstímans.
22. Þegar ákvarða á hvort virði leigðrar eignar hafi rýrnað, þ.e. þegar væntanlegur, efnahagslegur framtíðarávinningur af eigninni er lægri en bókfært verð hennar, beitir fyrirtæki alþjóðlega reikningsskilastaðlinum sem
fjallar um virðisrýrnun eigna, þar sem settar eru fram kröfur um hvernig fyrirtæki skuli standa að endurskoðun
á bókfærðu verði eigna sinna, hvernig það skuli ákvarða endurheimtanlega fjárhæð eignar og hvenær það skuli
færa eða bakfæra virðisrýrnunartap.
23. Leigutakar skulu, til viðbótar við kröfurnar sem gerðar eru í IAS-staðli 32, fjármálagerningar: upplýsingar
og framsetning, veita eftirfarandi upplýsingar um fjármögnunarleigu:
a)

hreint, bókfært verð, miðað við dagsetningu efnahagsreiknings fyrir hvern eignaflokk,

b)

afstemmingu milli heildarlágmarksleigu, miðað við dagsetningu efnahagsreiknings og núvirðis
hennar. Auk þess skal fyrirtæki greina frá heildarlágmarksleigu, miðað við dagsetningu
efnahagsreiknings, og núvirði hennar fyrir sérhvert eftirfarandi tímabil:
i)

innan eins árs,

ii)

eftir eitt ár en innan fimm ára,

iii) eftir fimm ár,
c)

skilyrta leigu, sem er tekjufærð á tímabilinu,

d)

heildarfjárhæð lágmarksframtíðarframleigu, sem vænst er samkvæmt óuppsegjanlegum framleigusamningum miðað við dagsetningu efnahagsreiknings og

e)

almenna lýsingu á helstu leigusamningum leigutaka, að meðtöldu en ekki takmarkað við eftirfarandi:
i)

grundvöllinn, sem ákvörðun um skilyrta leigu er byggð á,

ii)

endurnýjunar-, kaupréttar- og verðhækkunarákvæði, ef þau eru fyrir hendi, og skilmála þeirra
og

iii) takmarkanir sem ákvarðast af leigusamningum sem tengjast t.d. arði, viðbótarskuldum og frekari
leigusamningum.
24. Auk þess gilda kröfur um upplýsingar samkvæmt IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir, IAS-staðli 36,
virðisrýrnun eigna, IAS-staðli 38, óefnislegar eignir, IAS-staðli 40, fjárfestingareignir, og IAS-staðli 41,
landbúnaður, um fjárhæðir leigðra eigna samkvæmt fjármögnunarleigu sem leigutaki færir sem kaup á eignum.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.11.2007

Nr. 54/565
IAS 17

Rekstrarleiga
25. Leigu samkvæmt rekstrarleigu skal gjaldfæra í rekstrarreikningi með línulegri aðferð á leigutímanum
nema önnur kerfisbundin aðferð endurspegli betur tímamynstur ávinnings notanda1.
26. Leiga (að undanskildum þjónustukostnaði eins og vátryggingum og viðhaldi) vegna rekstrarleigu er gjaldfærð í
rekstrarreikningi með línulegri aðferð nema önnur kerfisbundin aðferð endurspegli betur tímamynstur
ávinnings notanda, jafnvel þótt leigan sé ekki á þeim grundvelli.
27. Leigutakar skulu veita eftirfarandi upplýsingar um rekstrarleigu, auk þeirra sem krafist er í IAS-staðli 32,
fjármálagerningar: upplýsingar og framsetning:
a)

heildarlágmarksleigu í framtíðinni samkvæmt óuppsegjanlegri rekstrarleigu á hverju eftirfarandi tímabila:
i)

innan eins árs,

ii)

eftir eitt ár en innan fimm ára,

iii) eftir fimm ár,
b)

heildarlágmarksframleigu í framtíðinni samkvæmt óuppsegjanlegum framleigusamningum á dagsetningu
efnahagsreiknings,

c)

leigu og framleigu sem eru tekjufærðar á tímabilinu með sérstökum fjárhæðum fyrir lágmarksleigu, skilyrta leigu og framleigu,

d)

almenna lýsingu á helstu leigusamningum leigutaka að meðtöldu, en ekki takmarkað við, eftirfarandi:
i)

grundvöllinn, sem ákvörðun um skilyrta leigu er byggð á,

ii)

endurnýjunar-, kaupréttar- og verðhækkunarákvæði, ef þau eru fyrir hendi, og skilmála þeirra, og

iii) takmarkanir sem ákvarðast af leigusamningum sem tengjast t.d. arði, viðbótarskuldum og frekari
leigusamningum.
LEIGUSAMNINGAR Í REIKNINGSSKILUM LEIGUSALA
Fjármögnunarleiga
28. Leigusalar skulu færa eignir, sem þeir hafa í útleigu samkvæmt fjármögnunarleigu, í efnahagsreikning
sinn og tilgreina þær sem kröfur með fjárhæð sem er jafnvirði hreinnar fjárfestingar í leigusamningnum.
29. Samkvæmt fjármögnunarleigu afsalar leigusali sér í reynd allri áhættu og ávinningi sem fylgir lagalegu eignarhaldi og þess vegna fer leigusali með leigukröfuna eins og endurgreiðslu á höfuðstól og fjármagnstekjur sem
hann fær sem endurgreiðslu og ávinning fyrir fjárfestingu sína og þjónustu.
30. Færsla fjármagnstekna skal byggjast á mynstri sem endurspeglar á öllum tímabilum fasta ávöxtunarkröfu
af hreinni fjárbindingu leigusala sem er útistandandi að því er varðar fjármögnunarleigu.
31. Leigusali skal stefna að því að skipta fjármagnstekjum á leigutímann á kerfisbundinn og skynsamlegan hátt.
Þessi tekjuskipting byggist á mynstri sem endurspeglar fasta ávöxtun af hreinni fjárbindingu leigusala sem er
útistandandi að því er varðar fjármögnunarleigu. Leigugreiðslum í tengslum við reikningsskilatímabilið, að
undanskildum þjónustukostnaði, er jafnað á móti vergri fjárfestingu í leigunni til að lækka bæði höfuðstólinn
og óinnleystu fjármagnstekjurnar.

________________
1

Sjá einnig 15. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: rekstrarleigusamningar — hvatar.
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32. Áætlað, ótryggt hrakvirði, sem er notað til að reikna verga fjárfestingu leigusala í leigusamningi, er
endurskoðað reglulega. Ef lækkun hefur orðið á áætluðu, ótryggðu hrakvirði er tekjuskiptingin á leigutímanum
endurskoðuð og öll lækkun á fjárhæðum, sem þegar hafa safnast upp, er færð strax.
33. Leigusalar stofna oft til beins upphafskostnaðar, s.s. umboðslauna og lögmannsþóknunar, við samninga um og
undirbúning leigu. Að því er varðar fjármögnunarleigu er stofnað til þessa beina upphafskostnaðar til að
mynda fjármagnstekjur og er hann annaðhvort tekjufærður strax eða dreginn frá þessum tekjum á leigutímanum. Unnt er að framkvæma hið síðarnefnda með því að gjaldfæra áfallinn kostnað og tekjufæra á sama
tímabil hluta af óinnleystum fjármagnstekjum sem jafngilda beina stofnkostnaðinum.
34. Leigusalar, sem framleiða eða selja eignir, skulu færa söluhagnað eða -tap meðal tekna á tímabilinu í
samræmi við þá aðferð sem fyrirtækið beitir við beina sölu. Ef tilgreindir eru óeðlilega lágir vextir skal
söluhagnaðurinn takmarkast við það sem gilti ef krafist væri sömu vaxta og á almennum markaði. Beinn
stofnkostnaður skal gjaldfærður í rekstrarreikninginn við upphaf samningstímans.
35. Framleiðendur eða söluaðilar bjóða viðskiptamönnum sínum oft val um að kaupa eða leigja eign. Fjármögnunarleiga eignar hjá leigusala, sem er framleiðandi eða söluaðili hennar, myndar tvenns konar tekjur:
a)

ígildi hagnaðar eða taps af beinni sölu eignarinnar sem er í leigu, á venjulegu söluverði sem endurspeglar
allan viðeigandi magn- eða viðskiptaafslátt, og

b)

fjármagnstekjurnar á leigutímanum.

36. Sölutekjur, sem leigusali, sem er framleiðandi eða söluaðili eignar í fjármögnunarleigu, færir í upphafi fjármögnunarleigutíma, er gangvirði eignarinnar eða, ef það er lægra, núvirði lágmarksleigu sem rennur til leigusala reiknað á viðskiptavöxtum. Sölukostnaður, sem er færður í upphafi leigutímans, er kostnaðarverð leigðu
eignarinnar, eða bókfært verð, ef það er annað, að frádregnu núvirði ótryggðs hrakvirðis. Mismunurinn á sölutekjum og sölukostnaði er söluhagnaður sem er færður í samræmi við þá aðferð sem fyrirtækið beitir við
færslu á sölu.
37. Leigusali, sem er framleiðandi eða söluaðili, tilgreinir stundum óeðlilega lága vexti til að laða að viðskiptavini.
Notkun slíks vaxtastigs gæti leitt til þess að óeðlilega stór hluti heildartekna af viðskiptunum væri færður við
sölu. Ef tilgreindir eru óeðlilega lágir vextir myndi söluhagnaður takmarkast við það sem gilti ef krafist væri
viðskiptavaxta.
38. Beinn stofnkostnaður er gjaldfærður við upphaf leigutímans vegna þess að hann tengist aðallega myndun
söluhagnaðar hjá framleiðanda eða söluaðila.
39. Leigusalar skulu veita eftirfarandi upplýsingar um fjármögnunarleigu, auk þeirra sem gerð er krafa um í
IAS-staðli 32, fjármálagerningar: upplýsingar og framsetning:
a)

afstemmingu milli vergra heildarleigugreiðslna, miðað við dagsetningu efnahagsreiknings, og
núvirðis útistandandi lágmarksleigu miðað við dagsetningu efnahagsreiknings. Auk þess skal
fyrirtækið greina frá vergri heildarfjárfestingu í leigusamningnum og núvirði lágmarksleigukrafna
miðað við dagsetningu efnahagsreiknings á sérhverju eftirfarandi tímabila:
i)

innan eins árs,

ii)

eftir eitt ár en innan fimm ára,

iii) eftir fimm ár,
b)

óinnleystar fjármagnstekjur,

c)

ótryggt hrakvirði, sem safnast upp sem ávinningur leigusala,

d)

uppsöfnuð niðurfærsla vegna óinnheimtanlegra lágmarksleigukrafna,
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e)

skilyrt leiga, sem er tekjufærð, og

f)

almenn lýsing á helstu leigusamningum leigusalans.

40. Oft er gagnlegt að veita einnig, sem vísbendingu um vöxt, upplýsingar um verga fjárfestingu að frádregnum
óinnleystum tekjum í nýrri starfsemi sem bættist við á reikningsskilatímabilinu eftir að viðeigandi fjárhæðir
vegna samninga, sem var sagt upp, hafa verið dregnar frá.
Rekstrarleiga
41. Leigusalar skulu flokka eignir, sem heyra undir rekstrarleigu í efnahagsreikningi, eftir eðli eignarinnar.
42. Leigutekjur af rekstrarleigu skal tekjufæra á leigutímanum samkvæmt línulegri aðferð nema önnur kerfisbundin aðferð endurspegli betur tímamynstrið sem ávinningur af notkun leigðu eignarinnar minnkar á1.
43. Kostnaður, þ.m.t. afskriftir, sem stofnað er til við öflun leiguteknanna, er gjaldfærður. Leigutekjur (að undanskildum innborgunum fyrir veitta þjónustu, s.s. vátryggingar og viðhald) eru tekjufærðar á leigutímanum
samkvæmt línulegri aðferð, jafnvel þótt innborganirnar fylgi ekki þeirri aðferð, nema önnur kerfisbundin
aðferð endurspegli betur tímamynstrið sem ávinningur af notkun leigðu eignarinnar minnkar á.

44. Beinum upphafskostnaði, sem stofnað er til sérstaklega til að afla tekna af rekstrarleigu, er annaðhvort frestað
og skipt á tekjur á leigutímanum í hlutfalli við færslu á leigutekjum eða hann er færður sem kostnaður í
rekstrarreikning á tímabilinu þegar stofnað er til hans.

45. Afskriftir afskrifanlegra, leigðra eigna skulu vera í samræmi við venjulega afskriftaaðferð leigusalans fyrir
sambærilegar eignir og skal reikna afskriftirnar á þeim grundvelli sem er settur fram í IAS-staðli 16,
varanlegir rekstrarfjármunir, og IAS-staðli 38, óefnislegar eignir.

46. Þegar ákvarða á hvort virði leigðrar eignar hafi rýrnað, þ.e. þegar væntanlegur, efnahagslegur framtíðarávinningur af eigninni er lægri en bókfært verð hennar, beitir fyrirtæki alþjóðlega reikningsskilastaðlinum sem
fjallar um virðisrýrnun eigna þar sem settar eru fram kröfur um hvernig fyrirtæki skuli standa að endurskoðun
á bókfærðu verði eigna sinna, hvernig það skuli ákvarða endurheimtanlega fjárhæð eignar og hvenær það skuli
færa eða bakfæra virðisrýrnunartap.
47. Leigusali, sem er framleiðandi eða söluaðili, færir ekki neinn söluhagnað þegar hann gengur að rekstrarleigu
vegna þess að það er ekki ígildi sölu.
48. Leigusalar skulu veita eftirfarandi upplýsingar um rekstrarleigu, auk þeirra sem krafist er í IAS-staðli 32,
fjármálagerningar: upplýsingar og framsetning:
a)

heildarlágmarksleiga í framtíðinni samkvæmt óuppsegjanlegri rekstrarleigu á hverju eftirfarandi
tímabila:
i)

innan eins árs,

ii)

eftir eitt ár en innan fimm ára,

iii) eftir fimm ár,
b)

heildarfjárhæð skilyrtrar leigu, sem er tekjufærð, og

c)

almenn lýsing á helstu leigusamningum leigusalans.

48A. Auk þess gilda kröfur um upplýsingar samkvæmt IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir, IAS-staðli 36,
virðisrýrnun eigna, IAS-staðli 38, óefnislegar eignir, IAS-staðli 40, fjárfestingareignir, og IAS-staðli 41,
landbúnaður, um eignir sem leigðar eru út samkvæmt rekstrarleigu.
________________
1

Sjá einnig 15. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: rekstrarleigusamningar — hvatar.
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SÖLU- OG ENDURLEIGUVIÐSKIPTI

49. Sölu- og endurleiguviðskipti fela í sér að seljandi selur eign og tekur síðan sömu eign aftur á leigu. Leigan og
söluverðið eru yfirleitt háð hvort öðru þar sem samið er um þau í einu lagi. Reikningshaldsleg meðferð söluog endurleiguviðskipta fer eftir því um hvers konar leigu er að ræða.
50. Ef sölu- og endurleiguviðskipti leiða til fjármögnunarleigu skal ekki færa þann hagnað sem verður af
sölunni umfram bókfært verð sem tekjur í reikningsskilum seljanda-leigutaka (eða seljanda sem jafnframt
er verðandi leigutaki). Þess í stað skal fresta honum og afskrifa hann á leigutímanum.
51. Ef endurleigan er fjármögnunarleiga eru viðskiptin aðferð sem leigusalinn notar til að veita fjármagn til
leigutakans með eignina að veði. Af þeirri ástæðu er ekki við hæfi að líta á söluverð umfram bókfært verð sem
tekjur. Slíku umframvirði er frestað og það afskrifað á leigutímanum.
52. Ef sölu- og endurleiguviðskipti leiða til rekstrarleigu og ljóst er að viðskiptin fara fram á gangvirði skal
færa allan hagnað eða allt tap strax. Ef söluverðið er undir gangvirði skal færa allan hagnað eða allt tap
strax nema tapið sé bætt með skuldbindingu um framtíðarleigugreiðslur sem eru undir markaðsverði en þá
skal fresta tapinu og afskrifa það í hlutfalli við leigugreiðslurnar á tímabilinu sem vænst er að eignin verði
notuð á. Ef söluverðið er yfir gangvirði skal fresta fjárhæðinni sem er umfram gangvirði og afskrifa hana á
tímabilinu sem vænst er að eignin verði notuð á.
53. Ef endurleigan er rekstrarleiga og leigan og söluverðið eru byggð á gangvirði, hefur í raun farið fram venjuleg
sala og allur hagnaður eða allt tap er fært strax.

54. Vegna rekstrarleigu skal færa tap, sem jafngildir fjárhæð mismunar á bókfærðu verði og gangvirði, strax
ef gangvirðið, þegar sölu- og endurleiguviðskiptin fara fram, er lægra en bókfært verð eignarinnar.
55. Slík leiðrétting er ekki nauðsynleg vegna fjármögnunarleigu nema orðið hafi virðisrýrnun, en þá er bókfært
verð lækkað í endurheimtanlega fjárhæð í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal sem fjallar um
virðisrýrnun eigna.
56. Kröfur um upplýsingar frá leigutökum og leigusölum taka jafnt til sölu- og endurleiguviðskipta. Lýsingin, sem
gerð er krafa um á helstu leigusamningum, felur í sér upplýsingar um einstök eða óvenjuleg ákvæði í
samningnum eða í skilmálum um sölu- og endurleiguviðskiptin.

57. Sölu- og endurleiguviðskipti geta fallið undir sérstök skilyrði um upplýsingar í 16. lið í IAS-staðli 8, hreinn
hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum.
BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI

58. Hvatt er til afturvirkrar beitingar á þessum staðli en ekki er gerð krafa um hana. Ef staðlinum er ekki beitt
afturvirkt er leigusalinn talinn hafa ákvarðað stöðu allrar fyrirliggjandi fjármögnunarleigu á réttan hátt og
skal eftirleiðis færa í samræmi við ákvæði þessa staðals.
GILDISTÖKUDAGUR

59. Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1999 eða síðar. Ef fyrirtæki beitir þessum staðli í reikningsskilum sem taka til tímabila sem hefjast fyrir
1. janúar 1999 skal fyrirtækið greina frá því að það hafi beitt þessum staðli í stað IAS-staðals 17, færsla
leigusamninga, sem var samþykktur árið 1982.
60. Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 17, færsla leigusamninga, sem samþykktur var árið 1982.
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ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 18
(ENDURSKOÐAÐUR 1993)
Reglulegar tekjur
Árið 1998 var 11. lið IAS-staðals 18 breytt með IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat, með því að bæta
við millivísun í IAS-staðal 39.
Í maí 1999 var 36. lið breytt með IAS-staðli 10 (endurskoðaður 1999), atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings.
Breytti textinn tók gildi fyrir árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2000 eða síðar.
Í janúar 2001 var 6. lið breytt með IAS-staðli 41, landbúnaður. IAS-staðall 41 gildir um árleg reikningsskil sem taka
til tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 eða síðar.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 18:
–

27. túlkun fastanefndarinnar: mat á efnisinnihaldi viðskipta þegar um er að ræða leigusamninga í lagalegum
skilning,

–

31. túlkun fastanefndarinnar: reglulegar tekjur — vöruskipti í tengslum við auglýsingaþjónustu.

EFNISYFIRLIT
Liðir
Markmið
Gildissvið

1-6

Skilgreiningar

7-8

Mat á reglulegum tekjum
Skilgreining á viðskiptunum

9-12
13

Sala á vörum

14-19

Veitt þjónusta

20-28

Vextir, rétthafagreiðslur og arður

29-34

Upplýsingagjöf

35-36

Gildistökudagur

37

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
MARKMIÐ
Í rammanum um gerð og framsetningu reikningsskila eru tekjur skilgreindar sem aukning á efnahagslegum
ávinningi á reikningsskilatímabilinu í formi innstreymis eða aukningar eigna eða lækkunar skulda sem leiðir til
aukningar á eigin fé, annarrar en aukningar sem tengist framlögum eigenda. Tekjur fela í sér bæði reglulegar tekjur
og ágóða. Reglulegar tekjur eru tekjur sem verða til við reglulega starfsemi fyrirtækis og eru þær nefndar ýmsum
nöfnum, m.a. sala, þóknun, vextir, arður og höfundarlaun. Markmiðið með þessum staðli er að mæla fyrir um
reikningshaldslega meðferð reglulegra tekna sem myndast vegna viðskipta og atburða af tiltekinni gerð.
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Meginatriðið við færslu reglulegra tekna er að ákvarða hvenær skuli færa reglulegar tekjur. Reglulegar tekjur eru
færðar þegar líkur eru á því að efnahagslegur ávinningur renni til fyrirtækisins í framtíðinni og unnt er að meta
ávinninginn á áreiðanlegan hátt. Í þessum staðli eru skilgreindar þær aðstæður sem þurfa að vera fyrir hendi svo að
unnt sé að uppfylla þessi skilyrði og þar af leiðandi færa reglulegar tekjur. Staðallinn leggur einnig til hagnýtar
leiðbeiningar um beitingu þessara skilyrða.
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita við færslu reglulegra tekna sem myndast vegna eftirfarandi viðskipta og atburða:
a) sölu á vörum,
b) þjónustu, sem er veitt, og
c) notkunar annarra á eignum fyrirtækis sem gefa af sér vexti, rétthafagreiðslur og arð.

2.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 18, færsla reglulegra tekna, sem var samþykktur 1982.

3.

Með vörum er átt við vörur, sem fyrirtækið framleiðir til sölu, og vörur sem keyptar eru til endursölu, eins og
vörur sem smásali kaupir eða land og aðrar eignir sem ætlunin er að endurselja.

4.

Veiting þjónustu felur að jafnaði í sér að fyrirtæki vinnur verk samkvæmt samningi á umsömdu tímabili.
Þjónustan kann að vera veitt innan eins tímabils eða yfir fleiri en eitt tímabil. Sumir samningar um að veita
þjónustu tengjast beint verksamningum, t.d. um þjónustu verkefnisstjóra og arkitekta. Í þessum staðli er ekki
fjallað um reglulegar tekjur sem myndast vegna þessara samninga en fjallað er um þær í samræmi við kröfur
vegna verksamninga eins og tilgreint er í IAS-staðli 11, verksamningar.

5.

Notkun annarra á eignum fyrirtækis leiðir til reglulegra tekna í formi:
a) vaxta — þóknanir fyrir notkun á handbæru fé eða ígildi handbærs fjár eða fjárhæðir sem skal greiða
fyrirtækinu,
b) rétthafagreiðslna — þóknanir fyrir notkun á langtímaeignum fyrirtækisins, t.d. einkaleyfi, vörumerki,
höfundarréttur og tölvuhugbúnaður, og
c) arðs — útgreiðslur hagnaðar til eigenda hlutabréfa í samræmi við eignarhlut þeirra í tilteknum flokki
hlutabréfa.

6.

Í staðlinum er ekki fjallað um reglulegar tekjur sem myndast vegna:
a) leigusamninga (sjá IAS-staðal 17, leigusamningar),
b) arðs af fjárfestingum sem eru færðar samkvæmt hlutdeildaraðferðinni (sjá IAS-staðal 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum),
c) tryggingasamninga tryggingafyrirtækja,
d) breytinga á gangvirði fjáreigna og fjárskulda eða vegna ráðstöfunar þeirra (sjá IAS-staðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat),
e) breytinga á virði annarra veltufjármuna,
f) upphaflegrar færslu og vegna breytinga á gangvirði lífrænna eigna sem tengjast landbúnaðarstarfsemi (sjá
IAS-staðal 41, landbúnaður),
g) upphaflegrar færslu landbúnaðarafurða (sjá IAS-staðal 41, landbúnaður) og
h) málmgrýtisvinnslu.
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SKILGREININGAR
7.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Reglulegar tekjur eru heildarinnstreymi efnahagslegs ávinnings á tímabilinu sem stafar af reglulegri
starfsemi fyrirtækis þegar innstreymið leiðir til aukningar á eigin fé, annarrar en aukningar sem tengist
framlögum eigenda.
Gangvirði er sú fjárhæð sem unnt er að skipta eign fyrir eða greiða skuld með í viðskiptum ótengdra aðila
sem eru upplýstir og fúsir til viðskiptanna.

8.

Til reglulegra tekna telst aðeins heildarinnstreymi efnahagslegs ávinnings sem fyrirtækið hefur móttekið eða á
óinnheimt vegna eigin starfsemi. Fjárhæðir, sem eru innheimtar fyrir hönd þriðja aðila, s.s. söluskattur, vöruog þjónustuskattur og virðisaukaskattur, eru ekki efnahagslegur ávinningur sem rennur til fyrirtækisins og
hafa ekki í för með sér aukningu á eigin fé. Þess vegna teljast þær ekki til reglulegra tekna. Á sama hátt felur
heildarinnstreymi efnahagslegs ávinnings í tengslum við umboð m.a. í sér fjárhæðir sem eru innheimtar fyrir
hönd umbjóðandans og leiða ekki til aukningar á eigin fé fyrirtækisins. Fjárhæðirnar, sem eru innheimtar fyrir
hönd umbjóðandans, eru ekki reglulegar tekjur. Hins vegar nema reglulegu tekjurnar fjárhæð umboðslaunanna.

MAT Á REGLULEGUM TEKJUM
9.

Meta skal reglulegar tekjur á gangvirði endurgjaldsins sem er móttekið eða er óinnheimt (1).

10.

Fjárhæð reglulegra tekna, sem myndast vegna viðskipta, er venjulega ákvörðuð með samkomulagi á milli
fyrirtækisins og kaupanda eða notanda eignarinnar. Hún er metin á gangvirði endurgjaldsins sem er móttekið
eða óinnheimt og er tekið tillit til fjárhæðar alls viðskiptaafsláttar og magnafsláttar sem fyrirtækið veitir.

11.

Í flestum tilvikum er endurgjaldið í formi handbærs fjár eða ígildis handbærs fjár og fjárhæð reglulegra tekna
er fjárhæð handbærs fjár eða ígildis handbærs fjár sem er móttekið eða óinnheimt. Hins vegar kann gangvirði
endurgjaldsins að vera lægra en nafnverð handbærs fjár sem er móttekið eða óinnheimt þegar innstreymi
handbærs fjár eða ígildis handbærs fjár frestast. Fyrirtæki getur t.d. boðið kaupandanum vaxtalaust lán eða
tekið við viðskiptaverðbréfi eða skuldabréfi af honum vegna viðskiptakröfu með vöxtum, sem eru undir
markaðsvöxtum, sem endurgjald fyrir sölu á vörum. Þegar samkomulagið felur í raun í sér fjármögnunarviðskipti er gangvirði endurgjaldsins ákvarðað með því að afvaxta allar innborganir í framtíðinni með
ávöxtunarkröfu. Ávöxtunarkröfuna er hægt að ákvarða sem þá sem skýrari er af:
a) vöxtum sem eru ráðandi fyrir sambærilegan gerning útgefanda sem hefur sambærilegt lánshæfi, eða
b) vaxtaprósentu sem afvaxtar nafnverð gerningsins í gildandi söluverð vörunnar eða þjónustunnar í
handbæru fé.
Munurinn á gangvirði og nafnverði endurgjaldsins er færður sem vaxtatekjur í samræmi við 29. og 30. lið og í
samræmi við IAS-staðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

12.

Þegar vöru eða þjónustu er skipt fyrir vöru eða þjónustu, sem er í eðli sínu sambærileg og hefur sambærilegt
virði, er litið svo á að skiptin séu ekki viðskipti sem gefa af sér reglulegar tekjur. Þetta á oft við um hráefni,
s.s. olíu eða mjólk, þar sem söluaðilar skipta á birgðum á ýmsum stöðum til að mæta eftirspurn tímanlega á
tilteknum stað. Þegar vara er seld eða þjónusta veitt í skiptum fyrir ólíka vöru eða þjónustu er litið svo á að
skiptin séu viðskipti sem gefa af sér reglulegar tekjur. Reglulegu tekjurnar eru metnar á gangvirði vörunnar
eða þjónustunnar sem er móttekin og er það mat leiðrétt út frá fjárhæð þess handbæra fjár eða ígildis
handbærs fjár sem er yfirfært. Þegar ekki er hægt að meta gangvirði vörunnar eða þjónustunnar á áreiðanlegan
hátt eru reglulegu tekjurnar metnar á gangvirði vörunnar eða þjónustunnar sem var látin af hendi og er það
mat leiðrétt út frá fjárhæð þess handbæra fjár eða ígildis handbærs fjár sem kann að vera yfirfært.

________________
1

Sjá einnig 31. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: Reglulegar tekjur — vöruskipti sem fela í sér auglýsingaþjónustu.
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SKILGREINING Á VIÐSKIPTUNUM
13.

Skilyrðum í þessum staðli fyrir færslu er oftast beitt á hver viðskipti fyrir sig. Við tilteknar aðstæður er þó
nauðsynlegt að skilyrðum fyrir færslu sé beitt á sérstaka skilgreinanlega þætti einstakra viðskipta til þess að
endurspegla efni viðskiptanna. Þegar söluverð vöru felur t.d. í sér skilgreinanlega fjárhæð fyrir þjónustu síðar
er þeirri fjárhæð frestað og hún færð sem reglulegar tekjur á tímabilinu sem þjónustan fer fram. Þegar tvenn
eða fleiri viðskipti tengjast á þann hátt að ekki er unnt að skilja viðskiptaleg áhrif þeirra án tilvísunar til allra
viðskiptanna í heild er skilyrðum fyrir færslu á hinn bóginn beitt á viðskiptin í heild. Fyrirtæki getur t.d. selt
vörur og jafnframt gert sérstakan samning um að kaupa vörurnar aftur síðar og þannig fellt niður raunveruleg
áhrif viðskiptanna. Í slíkum tilvikum er farið með bæði viðskiptin sameiginlega.

SALA Á VÖRUM
14.

Reglulegar tekjur af sölu á vörum skal færa þegar öll eftirfarandi skilyrði hafa verið uppfyllt:
a) fyrirtækið hefur fært að verulegu leyti áhættu og umbun, sem fylgir eignarhaldi á vörunum, yfir á
kaupandann,
b) fyrirtækið er hvorki áfram í stjórnunarhlutverki að því marki sem venjulega tengist eignarhaldi né
ræður í raun lengur yfir seldum vörum,
c) unnt er að meta fjárhæð reglulegra tekna á áreiðanlegan hátt,
d) líklegt er að efnahagslegur ávinningur, sem tengist viðskiptunum, renni til fyrirtækisins, og
e) unnt er að meta kostnað sem stofnað er til eða kann að verða stofnað til á áreiðanlegan hátt.

15.

Mat á því, hvenær fyrirtæki hefur flutt að verulegu leyti þá áhættu og umbun sem fylgir eignarhaldi yfir á
kaupandann, krefst þess að allar aðstæður við viðskiptin séu rannsakaðar. Í flestum tilvikum fer yfirfærsla á
áhættu og umbun, sem fylgir eignarhaldi, fram samhliða yfirfærslu lögformlegs eignarréttar eða færslu eignar
yfir til kaupandans. Þetta á yfirleitt við um smásölu. Í öðrum tilvikum fer yfirfærsla á áhættu og umbun, sem
fylgir eignarhaldi, fram á öðrum tíma en yfirfærsla á lögformlegum eignarrétti eða yfirfærsla á eigninni.

16.

Ef fyrirtækið heldur eftir verulegri áhættu sem fylgir eignarhaldi eru viðskiptin ekki sala og reglulegar tekjur
eru ekki færðar. Fyrirtæki getur haldið eftir verulegri áhættu, sem fylgir eignarhaldi, með ýmsum hætti. Dæmi
um aðstæður þar sem fyrirtæki getur haldið eftir verulegri áhættu og umbun, sem fylgir eignarhaldi, eru:
a) þegar fyrirtæki heldur eftir skuldbindingu vegna ófullnægjandi rekstrarárangurs sem hefðbundnar
ábyrgðir taka ekki til,
b) þegar móttaka tekna af tiltekinni sölu er háð því hve miklar reglulegar tekjur kaupandinn fær af sölu
þessara vara,
c) þegar vörurnar eru afgreiddar með fyrirvara um uppsetningu og uppsetningin er mikilvægur hluti
samningsins sem fyrirtækið hefur ekki enn uppfyllt og
d) þegar kaupandinn hefur rétt til að ógilda kaupin af ástæðu sem er tilgreind í sölusamningnum og í
fyrirtækinu er óvissa um það hversu miklar líkur eru á skilum.

17.

Ef fyrirtækið heldur aðeins eftir óverulegri áhættu sem fylgir eignarhaldi eru viðskiptin sala og reglulegar
tekjur eru færðar. Seljandi getur t.d. haldið eftir löglegu eignarhaldi á vörunum eingöngu til þess að vernda
innheimtanleika gjaldfallinnar fjárhæðar. Í slíku tilviki eru viðskiptin sala og reglulegar tekjur færðar ef
fyrirtækið hefur yfirfært að verulegu leyti áhættu og umbun sem fylgir eignarhaldi. Annað dæmi um það,
þegar fyrirtæki heldur aðeins eftir óverulegri áhættu sem fylgir eignarhaldi, getur verið smásala þar sem
endurgreiðsla er boðin ef viðskiptamaðurinn er ekki ánægður. Í slíkum tilvikum eru reglulegar tekjur færðar
þegar sala fer fram, að því tilskildu að seljandinn geti metið skil á vörum í framtíðinni á áreiðanlegan hátt og
að hann færi skuld vegna skila og leggi fyrri reynslu og aðra þætti, sem skipta máli, til grundvallar.
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18.

Reglulegar tekjur eru aðeins færðar þegar líklegt er að efnahagslegur ávinningur, sem tengist viðskiptunum,
renni til fyrirtækisins. Í sumum tilvikum eru ekki líkur á þessu fyrr en endurgjaldið er móttekið eða óvissu
eytt. Óvissa getur t.d. ríkt um hvort erlend stjórnvöld muni veita heimild fyrir því að fella niður endurgjald
vegna sölu í erlendu landi. Þegar heimildin hefur verið veitt er óvissunni eytt og reglulegar tekjur færðar.
Þegar óvissa ríkir hins vegar um innheimtanleika fjárhæðar, sem þegar er talin til reglulegra tekna, er
óinnheimtanlega fjárhæðin, eða fjárhæð, sem svarar til fjárhæðarinnar sem líklega verður ekki endurheimt,
færð sem gjöld fremur en leiðrétting á fjárhæð tekna sem var upphaflega færð.

19.

Reglulegar tekjur og gjöld, sem tengjast sömu viðskiptum eða öðrum atburði, eru færð á sama tíma. Almennt
er þetta ferli nefnt jöfnun tekna og gjalda. Gjöld, þ.m.t. ábyrgðir og annar kostnaður, sem stofnað verður til
eftir flutning á vörunum, má venjulega meta á áreiðanlegan hátt þegar önnur skilyrði fyrir færslu reglulegra
tekna hafa verið uppfyllt. Ekki er þó unnt að færa reglulegar tekjur þegar ekki er unnt að meta gjöld á
áreiðanlegan hátt. Við slíkar aðstæður er allt endurgjald sem þegar hefur verið móttekið vegna sölu á vörunum
fært sem skuld.

VEITT ÞJÓNUSTA
20.

Þegar unnt er að meta á áreiðanlegan hátt niðurstöðu viðskipta, sem fela í sér að þjónusta er veitt, skal
færa reglulegar tekjur, sem tengjast viðskiptunum, með tilvísun til stöðu viðskiptanna, miðað við
dagsetningu efnahagsreiknings. Unnt er að meta niðurstöðu viðskipta á áreiðanlegan hátt þegar öll
eftirfarandi skilyrði hafa verið uppfyllt:
a) unnt er að meta fjárhæð reglulegra tekna á áreiðanlegan hátt,
b) líklegt er að efnahagslegur ávinningur, sem tengist viðskiptunum, renni til fyrirtækisins,
c) unnt er að meta stöðu viðskiptanna á áreiðanlegan hátt miðað við dagsetningu efnahagsreiknings, og
d) unnt er að meta á áreiðanlegan hátt kostnað, sem stofnað hefur verið til vegna viðskiptanna, og
kostnað við að ljúka viðskiptunum(12).

21.

Sú aðferð, að færa reglulegar tekjur með vísan til stöðu viðskipta, er oft nefnd áfangaaðferð. Samkvæmt
þessari aðferð eru reglulegar tekjur færðar á þeim reikningsskilatímabilum sem þjónustan er veitt. Færsla
reglulegra tekna á þessum grundvelli veitir gagnlegar upplýsingar um umfang þjónustustarfsemi og
rekstrarárangur á tímabilinu. Í IAS-staðli 11, verksamningar, er einnig gerð krafa um færslu reglulegra tekna á
þessum grundvelli. Kröfur í þeim staðli eiga almennt við um færslu reglulegra tekna og tengdra gjalda vegna
viðskipta sem fela í sér að þjónusta er veitt.

22.

Reglulegar tekjur eru aðeins færðar þegar líklegt er að efnahagslegur ávinningur sem tengist viðskiptunum
renni til fyrirtækisins. Þegar óvissa hins vegar ríkir um innheimtanleika fjárhæðar, sem þegar er talin til
reglulegra tekna, er óinnheimtanlega fjárhæðin eða fjárhæð, sem svarar til fjárhæðarinnar sem líklega verður
ekki endurheimt, færð sem gjöld fremur en leiðrétting á fjárhæð tekna sem var upphaflega færð.

23.

Venjulega getur fyrirtæki unnið áreiðanlegt mat eftir að það hefur samið um eftirfarandi við aðra aðila að
viðskiptunum:
a) framfylgjanlegan rétt hvers aðila varðandi þjónustuna sem aðilarnir munu veita og taka á móti,
b) endurgjald til greiðslu og
c) með hvaða hætti og samkvæmt hvaða skilmálum greiðslan fer fram.
Einnig er yfirleitt nauðsynlegt að fyrirtæki hafi skilvirkt innra kerfi fyrir gerð fjárhagsáætlana og reikningsskila. Fyrirtækið yfirfer og breytir, þegar þörf krefur, mati á reglulegum tekjum á meðan þjónustan fer fram.
Þörf á slíkri breytingu þarf ekki að vera vísbending um að ekki sé unnt að meta niðurstöðu viðskiptanna á
áreiðanlegan hátt.

________________
1
2

Sjá einnig 27. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: mat á efnisinnihaldi viðskipta sem eru leigusamningar í lagalegum skilningi.
Sjá einnig 31. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: reglulegar tekjur — vöruskipti sem fela í sér auglýsingaþjónustu.
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24.

Unnt er að ákvarða stöðu viðskipta með ýmsum aðferðum. Fyrirtækið notar þá aðferð sem metur á
áreiðanlegan hátt þá þjónustu sem innt er af hendi. Aðferðirnar fara eftir eðli viðskiptanna og geta m.a. verið:
a) kannanir á því verki, sem hefur verið unnið,
b) þjónusta, sem hefur verið veitt fram að tilteknum degi sem hlutfall af allri þjónustu sem mun verða veitt,
eða
c) hlutfall kostnaðar, sem hefur verið stofnað til fram að tilteknum degi, af áætluðum heildarkostnaði vegna
viðskiptanna. Til kostnaðar sem stofnað hefur verið til fram að tilteknum degi telst aðeins kostnaður sem
endurspeglar þjónustu sem hefur verið innt af hendi að tilteknum degi. Til áætlaðs heildarkostnaðar vegna
viðskiptanna telst aðeins kostnaður sem endurspeglar þjónustu sem hefur verið innt af hendi eða mun
verða innt af hendi.
Mótteknar áfangagreiðslur og fyrirframgreiðslur frá viðskiptamönnum endurspegla oft ekki þá þjónustu sem
hefur verið innt af hendi.

25.

Af hagkvæmnisástæðum eru reglulegar tekjur færðar línulega á tilgreindu tímabili þegar þjónusta felur í sér
ótiltekinn fjölda aðgerða á tilgreindu tímabili, nema vísbending sé um að önnur aðferð sýni betur stöðu
viðskiptanna. Þegar tiltekin aðgerð er miklu mikilvægari en allar aðrar aðgerðir er færslu reglulegra tekna
frestað þar til hin mikilvæga aðgerð hefur verið framkvæmd.

26.

Þegar ekki er hægt að meta á áreiðanlegan hátt niðurstöðu viðskipta sem fela í sér að þjónusta er veitt skal
aðeins færa reglulegar tekjur að því marki sem nemur endurheimtanlegum gjöldum sem eru færð.

27.

Á fyrstu stigum viðskipta er oft ekki unnt að meta á áreiðanlegan hátt hver niðurstaða viðskiptanna verður.
Samt sem áður er líklegt að fyrirtækið endurheimti þann kostnað sem stofnað er til vegna viðskiptanna. Af
þessum sökum eru aðeins færðar reglulegar tekjur að því marki sem nemur kostnaði sem stofnað er til og
vænta má að unnt verði að endurheimta. Þegar ekki er hægt að meta niðurstöðu viðskiptanna á áreiðanlegan
hátt er enginn hagnaður færður.

28.

Þegar ekki er unnt að meta niðurstöðu viðskiptanna á áreiðanlegan hátt og ekki er líklegt að kostnaður, sem
stofnað er til, verði endurheimtur eru reglulegar tekjur ekki færðar og kostnaður, sem stofnað er til, er færður
sem gjöld. Þegar óvissuþættirnir, sem komu í veg fyrir að unnt væri að meta á áreiðanlegan hátt niðurstöðu
samnings, eru ekki lengur fyrir hendi eru reglulegar tekjur færðar í samræmi við 20. lið fremur en í samræmi
við 26. lið.

VEXTIR, RÉTTHAFAGREIÐSLUR OG ARÐUR
29.

Reglulegar tekjur, sem myndast vegna notkunar annarra á eignum fyrirtækisins sem gefa af sér vexti,
höfundarlaun og arð, skal færa, miðað við þau grundvallaratriði sem eru sett fram í 30. lið, þegar:
a) líklegt er að efnahagslegur ávinningur, sem tengist viðskiptunum, renni til fyrirtækisins og
b) unnt er að meta fjárhæð reglulegu teknanna á áreiðanlegan hátt.

30.

Færa skal reglulegar tekjur, miðað við eftirfarandi grundvallaratriði:
a) færa skal vexti í hlutfalli við tímann sem liðinn er og taka tillit til raunverulegs afraksturs af eigninni,
b) færa skal höfundarlaun á rekstrargrunni í samræmi við efni viðkomandi samkomulags og
c) færa skal arð þegar réttur hluthafa til að taka á móti greiðslu hefur verið staðfestur.

31.

Raunverulegur afrakstur af eign er vaxtaprósentan sem þarf til að afvaxta streymi innborgana sem vænta má á
líftíma eignarinnar þannig að það jafngildi upphaflega bókfærðu verði eignarinnar. Til vaxtatekna telst
fjárhæð afskrifta af hvers kyns afföllum, yfirverði eða öðrum mismun á upphaflega bókfærðu verði
skuldabréfs og fjárhæð þess á gjalddaga.
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32.

Þegar ógreiddir vextir hafa safnast upp fyrir kaup á vaxtaberandi fjárfestingu er móttöku síðari vaxtagreiðslu
skipt á milli tímabils fyrir kaup og tímabils eftir kaup. Aðeins skal færa hlutann eftir kaup sem reglulegar
tekjur. Þegar arði af hlutabréfum er úthlutað af hagnaði fyrir kaup er arðurinn dreginn frá kostnaði vegna
bréfanna. Ef slík skipting reynist erfið nema hún sé gerð af handahófi er arður færður sem reglulegar tekjur
nema hann tákni greinilega endurheimt á hluta kostnaðar vegna hlutabréfanna.

33.

Höfundarlaun safnast upp í samræmi við skilmála viðkomandi samkomulags og eru yfirleitt færð á þeim
grundvelli nema það eigi betur við að færa reglulegar tekjur á öðrum kerfisbundnum og skynsamlegum
grundvelli með tilliti til efnis samningsins.

34.

Reglulegar tekjur eru aðeins færðar þegar líklegt er að efnahagslegur ávinningur, sem tengist viðskiptunum,
renni til fyrirtækisins. Þegar óvissa ríkir um innheimtanleika fjárhæðar, sem þegar er talin til reglulegra tekna,
skal þó færa óinnheimtanlegu fjárhæðina, eða fjárhæð, sem svarar til fjárhæðarinnar sem líklega verður ekki
endurheimt, sem gjöld fremur en leiðréttingu á fjárhæð tekna sem var upphaflega færð.

UPPLÝSINGAGJÖF
35.

Fyrirtæki skal birta upplýsingar um:
a) þær reikningsskilaaðferðir sem eru notaðar við færslu reglulegra tekna, þ.m.t. þær aðferðir sem eru
notaðar til að ákvarða stöðu viðskipta sem fela í sér að þjónusta er veitt,
b) fjárhæð hvers flokks reglulegra tekna sem skiptir máli og er færð á tímabilinu, þ.m.t. tekjur af:
i)

sölu á vörum,

ii)

þjónustu sem er veitt,

iii)

vöxtum,

iv)

höfundarlaunum,

v)

arði og

c) fjárhæð reglulegra tekna af skiptum á vörum eða þjónustu í hverjum flokki tekna sem skiptir máli.
36.

Fyrirtæki skal upplýsa um óvissar skuldir og óvissar eignir í samræmi við IAS-staðal 37, reiknaðar skuldir,
óvissar skuldir og óvissar eignir. Óvissar skuldir og óvissar eignir geta myndast vegna liða eins og kostnaðar
vegna ábyrgðarskuldbindinga og vegna krafna, févíta eða hugsanlegra tapa.

GILDISTÖKUDAGUR
37.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1995 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 19

(ENDURSKOÐAÐUR 2002)

Starfskjör
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 19, eftirlaunakostnaður, sem stjórnin
samþykkti í endurskoðaðri útgáfu árið 1993. Þessi endurskoðaði staðall gildir fyrir reikningsskil sem taka til
tímabila sem hefjast 1. janúar 1999 eða síðar.
Í maí 1999 var b-lið 20. liðar 35., 125. og 141. lið breytt með IAS-staðli 10, atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings (endurskoðaður 1999). Breytingarnar tóku gildi fyrir árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast
1. janúar 2000 eða síðar.
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Staðlinum var breytt árið 2000 til að breyta skilgreiningunni á eignum til greiðslu lífeyris og til að innleiða kröfur
um færslu, mat og veitingu upplýsinga um endurgreiðslur. Breytingarnar tóku gildi fyrir reikningsskilatímabil sem
hefjast 1. janúar 2001 eða síðar.
Frekari breytingar voru gerðar árið 2002 til að koma í veg fyrir færslu hagnaðar eingöngu vegna tryggingafræðilegra
tapa eða kostnaðar vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila og færslu tapa eingöngu vegna tryggingafræðilegs
hagnaðar. Breytingarnar taka gildi fyrir reikningsskilatímabil sem lýkur 31. maí 2002 eða síðar. Hvatt er til þess að
staðallinn sé tekinn upp fyrr.

INNGANGUR
1.

Í staðlinum er mælt fyrir um reikningshald og upplýsingar launagreiðenda vegna starfskjara. Hann kemur í
stað IAS-staðals 19, eftirlaunakostnaður, sem var samþykktur árið 1993.Helstu breytingar frá eldri IAS-staðli
19 eru settar fram í viðauka D, grundvöllur niðurstaðna. Í staðlinum er ekki fjallað um reikningsskil
lífeyrissjóða (sjá IAS-staðal 26, reikningshald og reikningsskil eftirlaunasjóða).

2.

Í þessum staðli eru tilgreindir fimm flokkar starfskjara:
a) skammtímastarfskjör, s.s. laun, framlög til almannatrygginga, launað orlof og launað veikindaleyfi,
hagnaðarskipting og kaupaukar (ef þau gjaldfalla innan 12 mánaða frá lokum tímabilsins) og ópeningaleg
kjör (eins og læknisþjónusta, húsnæði, bifreiðar og ókeypis eða niðurgreiddar vörur eða þjónusta) til
núverandi starfsmanna,

b) eftirlaunakjör, s.s. lífeyrir, önnur eftirlaunakjör, líftryggingar og læknisþjónusta eftir starfslok,

c) önnur langtímastarfskjör, þ.m.t. leyfi vegna hás starfsaldurs eða rannsóknarleyfi, starfsafmæli eða önnur
kjör vegna hás starfsaldurs, varanlegar örorkubætur og hagnaðarskipting, kaupaukar og frestaðar bætur ef
þau gjaldfalla 12 mánuðum frá lokum tímabilsins eða síðar.

d) uppsagnarkjör, og

e) launakjör, tengd eigin fé fyrirtækis.
3.

Í staðlinum er gerð krafa um að félög færi skammtímastarfskjör þegar starfsmaður hefur innt af hendi
þjónustu í skiptum fyrir þessi kjör.

4.

Eftirlaunakerfi flokkast í iðgjaldatengd eða réttindatengd kerfi. Í staðlinum eru gefnar sérstakar leiðbeiningar
um flokkun sameiginlegra lífeyriskerfa margra launagreiðenda, opinberra lífeyriskerfa og kerfa með tryggð
kjör.

5.

Þegar um er að ræða iðgjaldatengd kerfi greiðir fyrirtæki föst iðgjöld í aðskilda rekstrareiningu (sjóð) og hefur
enga lagalega eða ætlaða skuldbindingu til að greiða framlög ef sjóðurinn á ekki nægar eignir til að greiða öll
þau starfskjör sem tengjast vinnuframlagi starfsmanna á núverandi og fyrri tímabilum. Í staðlinum er gerð
krafa um að fyrirtæki færi iðgjöld í iðgjaldatengd lífeyriskerfi þegar starfsmaður hefur innt af hendi þjónustu í
skiptum fyrir þessi iðgjöld.

6.

Öll önnur eftirlaunakerfi eru réttindatengd. Réttindatengd kerfi geta verið ófjármögnuð eða fjármögnuð að
hluta eða að öllu leyti. Í staðlinum er gerð krafa um að fyrirtæki:

a) færi ekki aðeins lagalega skuldbindingu sína, heldur einnig ætlaðar skuldbindingar sem geta myndast
vegna starfsvenja þess,
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b) ákvarði nægilega reglulega núvirði réttindatengdrar lífeyrisskuldbindingar og gangvirði allra eigna til
greiðslu lífeyris til að fjárhæðir, sem færðar eru í reikningsskilin, séu ekki verulega frábrugðnar
fjárhæðunum sem ákvarðaðar eru miðað við dagsetningu efnahagsreiknings,
c) noti aðferðina sem miðast við áunnin réttindi til að meta skuldbindingar sínar og kostnað,
d) úthluti kjörum eftir starfstíma samkvæmt reiknireglu eftirlaunakerfisins um kjör, nema vinnuframlag
starfsmanns á komandi árum leiði til verulega bættra kjara miðað við liðin ár,
e) noti hlutlausar og samrýmanlegar, tryggingafræðilegar forsendur fyrir lýðfræðilegar breytur (s.s.
starfsmannaveltu og dánartíðni) og fjárhagslegar breytur (s.s. framtíðarlaunahækkanir, breytingar á
lækniskostnaði og tilteknar breytingar á opinberum kjörum). Fjárhagslegar forsendur skulu byggðar á
markaðsvæntingum miðað við dagsetningu efnahagsreiknings fyrir það tímabil sem skuldbindingar skulu
gerðar upp á,
f) ákvarði afvöxtunarstuðul, miðað við markaðsávöxtun á tryggum skuldabréfum fyrirtækja miðað við
dagsetningu efnahagsreiknings (eða á ríkisskuldabréfum í löndum þar sem ekki er virkur markaður með
slík bréf), í sambærilegum gjaldmiðli og með sambærilegum skilmálum og eftirlaunaskuldbindingin,
g) dragi gangvirði allra eigna til greiðslu lífeyris frá bókfærðu verði skuldbindingarinnar. Ákveðin
endurgreiðsluréttindi, sem uppfylla ekki skilyrði til að teljast eignir til greiðslu lífeyris, eru meðhöndluð á
sama hátt og eignir til greiðslu lífeyris, að því undanskildu að þau eru sett fram sem aðskilin eign fremur
en sem frádráttur frá skuldbindingunni,
h) takmarki bókfært verð eignar svo að það verði ekki hærra en hrein samtala:
i)

ófærðs kostnaðar vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila og tryggingafræðilegra tapa, auk

ii)

núvirðis efnahagslegs ávinnings sem fáanlegur er sem endurgreiðsla úr kerfinu eða lækkun á
framtíðariðgjöldum til þess,

i)

færi kostnað vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila línulega á meðaltímabili þar til hin breyttu réttindi hafa
áunnist og eru óskilyrt,

j)

færi hagnað eða tap af skerðingu réttinda eða uppgreiðslu úr réttindatengdu lífeyriskerfi þegar skerðingin
eða uppgreiðslan á sér stað. Hagnaðurinn eða tapið skal taka til allra breytinga sem verða á núvirði
réttindatengdrar skuldbindingar og gangvirðis eigna til greiðslu lífeyris og ófærðs hluta alls tengds,
tryggingafræðilegs hagnaðar eða taps og kostnaðar vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila, og

k) færi ákveðinn hluta hreins, uppsafnaðs, tryggingafræðilegs hagnaðar og tapa sem eru umfram það sem er
hærra af eftirfarandi:
i)

10% af núvirði réttindatengdrar skuldbindingar (áður en eignir til greiðslu lífeyris eru dregnar frá),
og

ii)

10% af gangvirði allra eigna til greiðslu lífeyris.

Sá hluti tryggingafræðilegs hagnaðar og taps, sem skal færa fyrir sérhvert réttindatengt kerfi, er það sem
var umfram 10% „vikmarkið“ á fyrri reikningsskiladegi, deilt með væntu meðaltali þess sem eftir er af
starfsævi þeirra starfsmanna sem eiga aðild að því kerfi.
Í staðlinum eru einnig leyfðar kerfisbundnar aðferðir til hraðari færslu svo fremi sem sama viðmiðun sé
notuð fyrir bæði hagnað og tap og að þeirri viðmiðun sé beitt af samkvæmni frá einu tímabili til annars.
Til þessara leyfilegu aðferða telst m.a. tafarlaus færsla alls tryggingafræðilegs hagnaðar og taps.
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7.

Í staðlinum er gerð krafa um einfaldari aðferðar við færslu annarra langtímastarfskjara heldur en við færslu
eftirlaunakjara: tryggingafræðilegur hagnaður og tap og kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila er
færður strax.

8.

Uppsagnarkjör eru starfskjör sem greiðast annaðhvort vegna: ákvörðunar fyrirtækis um að segja upp
starfsmanni áður en venjulegum eftirlaunaaldri er náð eða ákvörðunar starfsmanns að samþykkja að segja upp
sjálfviljugur í skiptum fyrir þessi kjör. Atburðurinn, sem leiðir til skuldbindingarinnar, er uppsögnin fremur en
þjónusta starfsmanns. Því skal fyrirtæki færa uppsagnarkjör þegar og aðeins þegar fyrirtækið er sannanlega
skuldbundið annaðhvort til að:

a) segja starfsmanni eða hópi starfsmanna upp störfum áður en venjulegum eftirlaunaaldri er náð, eða

b) bjóða uppsagnarkjör vegna tilboðs sem lagt er fram til að hvetja til sjálfviljugrar uppsagnar.
9.

Fyrirtæki er sannanlega skuldbundið til að segja upp starfsmanni þegar og aðeins þegar það hefur útbúið
ítarlega, formlega áætlun (með tilgreindu lágmarksefni) um uppsögnina og ekki er raunhæfur möguleiki að
afturkalla hana.

10.

Þegar uppsagnarkjör koma til greiðslu meira en 12 mánuðum eftir dagsetningu efnahagsreiknings skulu þau
afvöxtuð. Í því tilviki, þegar tilboð er lagt fram til að hvetja til sjálfviljugrar uppsagnar, skal mat á
uppsagnarkjörum byggt á fjölda starfsmanna sem búist er við að samþykki tilboðið.

11.

Launakjör, tengd eigin fé fyrirtækis, eru starfskjör sem annaðhvort fela í sér: að starfsmenn eiga rétt á
eiginfjárgerningum sem fyrirtækið (eða móðurfélag þess) gefur út eða að fjárhæð skuldbindingar fyrirtækisins
gagnvart starfsmönnum veltur á framtíðarverði eiginfjárgerninga sem fyrirtækið gefur út. Í staðlinum er gerð
krafa um að tilteknar upplýsingar séu veittar um slík kjör en ekki eru tilgreindar kröfur um færslu og mat.

12.

Staðallinn gildir fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1999 eða síðar. Hvatt er til þess
að staðallinn sé tekinn upp fyrr. Við fyrstu beitingu staðalsins er fyrirtæki heimilt að færa hækkun, sem getur
orðið á skuldum þess vegna eftirlaunakjara, á fimm ára tímabil að hámarki. Ef beiting staðalsins lækkar
skuldir er gerð krafa um að fyrirtæki færi lækkunina strax.

13.

Staðlinum var breytt árið 2000 til að breyta skilgreiningunni á eignum til greiðslu lífeyris og til þess að
innleiða kröfur um færslu, mat og veitingu upplýsinga um endurgreiðslur. Breytingarnar taka gildi fyrir
reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2001 eða síðar. Hvatt er til þess að breytingarnar séu teknar upp
fyrr.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formála að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
MARKMIÐ
Markmiðið með þessum staðli er að mæla fyrir um færslu og upplýsingar um starfskjör. Í staðlinum er gerð krafa
um að fyrirtæki færi:
a) skuld þegar starfsmaður hefur innt af hendi þjónustu í skiptum fyrir starfskjör, sem greiðast í framtíðinni, og
b) gjöld þegar fyrirtæki notar efnahagslegan ávinning sem verður til vegna þjónustu sem starfsmaður innir af hendi
í skiptum fyrir starfskjör.
GILDISSVIÐ
1.

Launagreiðandi skal beita þessum staðli við færslu starfskjara.

2.

Staðallinn fjallar ekki um reikningsskil eftirlaunasjóða (sjá IAS-staðal 26, reikningshald og reikningsskil
eftirlaunasjóða).

3.

Staðallinn gildir um öll starfskjör, þ.m.t. þau sem eru veitt:
a) samkvæmt formlegum kerfum eða öðru formlegu fyrirkomulagi milli fyrirtækis og einstakra starfsmanna,
hópa starfsmanna eða fulltrúa þeirra,
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b) samkvæmt lagalegum kröfum eða samkvæmt fyrirkomulagi innan atvinnugreinar, þar sem þess er krafist
að fyrirtæki greiði í almenn lífeyriskerfi, opinber lífeyriskerfi, atvinnugreinalífeyriskerfi eða önnur
sameiginleg lífeyriskerfi margra launagreiðenda, eða

c) vegna þeirra óformlegu starfsvenja sem leiða til ætlaðrar skuldbindingar. Óformlegar starfsvenjur leiða til
ætlaðrar skuldbindingar þegar fyrirtæki á ekki aðra raunhæfa kosti en að greiða starfsmönnum lífeyri.
Dæmi um ætlaða skuldbindingu er þegar breyting á óformlegum starfsvenjum fyrirtækis myndi valda
óásættanlegum skaða að því er varðar samband þess við starfsmenn.
4.

Til starfskjara teljast m.a.:

a) skammtímastarfskjör, s.s. laun og framlög til almannatrygginga, launað orlof og launað veikindaleyfi,
hagnaðarskipting og kaupauki (ef þau gjaldfalla innan 12 mánaða frá lokum tímabilsins) og ópeningaleg
kjör (eins og læknisþjónusta, húsnæði, bifreiðar og ókeypis eða niðurgreiddar vörur eða þjónusta) til
núverandi starfsmanna,

b) eftirlaunakjör, s.s. lífeyrir, önnur eftirlaunakjör, líftryggingar eða læknisþjónusta eftir starfslok,

c) önnur langtímastarfskjör, þ.m.t. leyfi vegna hás starfsaldurs eða rannsóknarleyfi, starfsafmæli eða önnur
kjör vegna hás starfsaldurs, varanlegar örorkubætur og einnig hagnaðarskipting, kaupaukar og frestaðar
bætur ef þau gjaldfalla ekki að öllu leyti innan 12 mánaða frá lokum tímabilsins,

d) uppsagnarkjör og

e) launakjör, tengd eigin fé fyrirtækis.
Vegna þess að sérhver flokkur, sem tilgreindur er í a til e-lið, hefur mismunandi einkenni eru í staðlinum
settar fram sérstakar kröfur fyrir hvern flokk.
5.

Starfskjör eru m.a. kjör sem veitt eru annaðhvort starfsmönnum eða einstaklingum á framfæri þeirra og geta
verið í formi uppgreiðslna (eða útvegun vöru eða þjónustu) sem fara ýmist beint til starfsmanna, til maka
þeirra, barna eða annarra einstaklinga á framfæri þeirra eða til annarra, s.s. tryggingafélaga.

6.

Starfsmaður getur starfað fyrir fyrirtæki í fullu starfi, hlutastarfi, föstu starfi, íhlaupavinnu eða tímabundnu
starfi. Í þessum staðli teljast stjórnarmenn og aðrir stjórnendur til starfsmanna.

SKILGREININGAR
7.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Starfskjör er þóknun í hvers konar mynd sem fyrirtæki lætur í skiptum fyrir þjónustu sem starfsmenn inna
af hendi.
Skammtímastarfskjör eru starfskjör (önnur en uppsagnarkjör og launakjör tengd eigin fé fyrirtækis) sem
koma að fullu til greiðslu innan 12 mánaða frá lokum þess tímabils þegar starfsmenn inna tengda
þjónustu af hendi.
Eftirlaunakjör eru starfskjör (önnur en uppsagnarkjör og launakjör, tengd eigin fé fyrirtækis) sem greiðast
eftir að störfum lýkur.
Eftirlaunakerfi er formlegt eða óformlegt fyrirkomulag sem fyrirtæki fer eftir við veitingu eftirlaunakjara
til eins eða fleiri starfsmanna.
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Iðgjaldatengd kerfi eru eftirlaunakerfi sem fela í sér að fyrirtæki greiðir föst framlög í sérstaka einingu
(sjóð) og hefur enga lagalega eða ætlaða skuldbindingu til að greiða framlög ef sjóðurinn á ekki nægar
eignir til að greiða öll starfskjör sem tengjast vinnuframlagi starfsmanna á núverandi og fyrri tímabilum.
Réttindatengd kerfi eru eftirlaunakerfi, önnur en iðgjaldatengd kerfi.
Sameiginleg lífeyriskerfi margra launagreiðenda eru iðgjaldatengd kerfi (önnur en opinber kerfi) eða
réttindatengd kerfi (önnur en opinber kerfi) sem:

a) safna saman eignum, sem ýmis fyrirtæki, sem lúta ekki sameiginlegri stjórn, leggja fram, og

b) nota þessar eignir til að veita starfsmönnum fleiri en eins fyrirtækis kjör á þeim grundvelli að
iðgjaldastig og kjarastig séu ákvörðuð án tillits til þess hvaða fyrirtæki hefur ráðið hlutaðeigandi
starfsmenn til starfa.
Önnur langtímastarfskjör eru starfskjör (önnur en eftirlaunakjör, uppsagnarkjör og launakjör, tengd eigin
fé fyrirtækis) sem koma ekki að fullu til greiðslu innan 12 mánaða frá lokum þess tímabils þegar
starfsmenn inna af hendi tengda þjónustu.
Uppsagnarkjör eru starfskjör sem greiðast annaðhvort vegna:

a) ákvörðunar fyrirtækis um að segja upp starfsmanni áður en venjulegum eftirlaunaaldri er náð, eða

b) ákvörðunar starfsmanns um að samþykkja að segja upp sjálfviljugur í skiptum fyrir þessi kjör.
Launakjör, tengd eigin fé fyrirtækis, eru starfskjör þar sem annaðhvort er að:

a) starfsmenn eiga rétt á eiginfjárgerningum sem fyrirtækið (eða móðurfélag þess) gefur út, eða

b) fjárhæð skuldbindingar fyrirtækisins við starfsmenn veltur á framtíðarverði eiginfjárgerninga sem það
gefur út.
Launakerfi, tengd eigin fé fyrirtækis, eru formlegt eða óformlegt fyrirkomulag sem felur í sér að fyrirtæki
veitir einum eða fleiri starfsmönnum launakjör sem byggjast á eigin fé fyrirtækis.
Óskilyrt áunnin kjör eru starfskjör sem eru ekki háð áframhaldandi starfi.
Núvirði réttindatengdrar skuldbindingar er núvirði væntanlegra framtíðargreiðslna sem þarf til að greiða
upp skuldbindinguna, sem er til orðin vegna þjónustu starfsmanns á núverandi og fyrri tímabilum, án þess
að eignir til greiðslu lífeyris séu dregnar frá.
Kostnaður við réttindaávinnslu tímabils er hækkun á núvirði réttindatengdrar skuldbindingar sem er til
orðin vegna vinnuframlags starfsmanns á yfirstandandi tímabili.
Vaxtagjöld eru hækkun á núvirði réttindaskuldbindingar á tímabili sem verður vegna þess að kjörin eru
einu tímabili nær uppgreiðslu.
Undir eignir til greiðslu lífeyris falla:

a) eignir lífeyrissjóðs með langtímastarfskjör og

b) viðurkenndir tryggingasamningar.
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Eignir lífeyrissjóðs með langtímastarfskjör eru eignir (aðrar en óyfirfæranlegir fjármálagerningar sem
fyrirtækið, sem reikningsskilin taka til, gefur út):

a) sem eru í eigu einingar (sjóðs) sem er lagalega aðskilin frá fyrirtækinu, sem reikningsskilin taka til, og
gegnir einungis því hlutverki að greiða eða fjármagna starfskjör, og

b) sem aðeins má nota til að greiða eða fjármagna starfskjör, sem lánardrottnar fyrirtækisins, sem
reikningsskilin taka til, hafa ekki aðgang að (jafnvel við gjaldþrot) og ekki er hægt að skila aftur til
fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til nema annaðhvort:

i)

eftirstandandi eignir sjóðsins nægi til að standa við allar tengdar eftirlaunaskuldbindingar
kerfisins eða fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, eða

ii)

eignunum sé skilað til fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, til að endurgreiða því þau
starfskjör sem þegar eru greidd.

Viðurkenndur tryggingasamningur er tryggingarskírteini sem gefið er út af vátryggjanda sem er ekki
tengdur fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til (eins og skilgreint er í IAS-staðli 24, upplýsingagjöf um
viðskipti tengdra aðila) ef andvirði tryggingasamningsins:

a) er aðeins nýtanlegt til að greiða eða fjármagna starfskjör í réttindatengdu kerfi, og

b) lánardrottnar fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, hafa ekki aðgang að því (jafnvel við gjaldþrot)
og ekki er hægt að greiða það fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til nema annaðhvort:

i)

andvirðið sýni umframeignir, sem ekki eru nauðsynlegar til að með tryggingasamningnum sé
staðið við allar tengdar eftirlaunaskuldbindingar, eða

ii)

andvirðinu sé skilað til fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, til að endurgreiða því þau
starfskjör sem þegar eru greidd.

Gangvirði er sú fjárhæð sem unnt er að skipta eign fyrir eða gera upp skuld með í viðskiptum ótengdra
aðila sem eru upplýstir og fúsir til viðskiptanna.
Ávöxtun á eignir til greiðslu lífeyris eru vextir, arður og aðrar tekjur af eignum til greiðslu lífeyris, ásamt
innleystum og óinnleystum hagnaði eða tapi af eignum kerfisins, að frádregnum öllum kostnaði við
rekstur kerfisins og að frádregnum öllum sköttum sem kerfinu sjálfu ber að greiða.
Tryggingafræðilegur hagnaður og tap samanstanda af:

a) reynsluleiðréttingum (áhrifum af mismun á fyrri tryggingafræðilegum forsendum og því sem gerðist í
raun), og

b) áhrifum af breytingum á tryggingafræðilegum forsendum.
Kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila er hækkun á núvirði réttindatengdrar skuldbindingar vegna
vinnuframlags starfsmanna á fyrri tímabilum, sem verður á yfirstandandi tímabili vegna innleiðingar eða
breytinga á eftirlaunakjörum eða öðrum langtímastarfskjörum. Kostnaður við réttindaávinnslu fyrri
tímabila getur annaðhvort verið jákvæður (þar sem kjör eru tekin upp eða bætt) eða neikvæður (þar sem
gildandi kjör eru rýrð).
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SKAMMTÍMASTARFSKJÖR
8.

Til skammtímastarfskjara teljast liðir á borð við:
a) laun og framlög til almannatrygginga,
b) launaðar skammtímafjarvistir (eins og launað orlof og launuð veikindaleyfi) þar sem þess er vænst að
fjarvistirnar verði innan 12 mánaða frá lokum þess tímabils þegar starfsmennirnir inna af hendi tengda
þjónustu,
c) hagnaðarskiptingu og kaupauka sem koma til greiðslu innan 12 mánaða frá lokum þess tímabils þegar
starfsmennirnir inna af hendi tengda þjónustu, og
d) ópeningaleg kjör (s.s. læknisþjónusta, húsnæði, bifreiðar og ókeypis eða niðurgreiddar vörur eða
þjónusta) til núverandi starfsmanna.

9.

Færsla skammtímastarfskjara er venjulega einföld því að ekki er þörf á neinum tryggingafræðilegum
forsendum til að meta skuldbindinguna eða kostnaðinn og ekki er fyrir hendi möguleiki á neinum
tryggingafræðilegum hagnaði eða tapi. Þar að auki eru skammtímaeftirlaunaskuldbindingar metnar á
óafvöxtuðum grundvelli.

Færsla og mat
Öll skammtímastarfskjör
10.

Þegar starfsmaður hefur innt af hendi þjónustu fyrir fyrirtæki á reikningsskilatímabili skal fyrirtækið færa
óafvaxtaða fjárhæð skammtímastarfskjara, sem vænst er að verði greidd í skiptum fyrir þá þjónustu:
a) sem skuld (áfallin gjöld) eftir að frá hefur verið dregin sú fjárhæð sem þegar er greidd. Ef fjárhæðin,
sem þegar er greidd, er hærri en óafvöxtuð fjárhæð kjaranna skal fyrirtæki eignfæra þá
umframfjárhæð (fyrirframgreiddur kostnaður) að því marki sem fyrirframgreiðslan leiðir t.d. til
lækkunar á framtíðargreiðslum eða til endurgreiðslu í handbæru fé, og
b) sem gjöld nema gerð sé krafa um það í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastaðli eða það heimilað að
kjörin séu meðtalin í kostnaðarverði eignar (sjá t.d. IAS-staðal 2, birgðir, og IAS-staðal 16, varanlegir
rekstrarfjármunir).
Í 11., 14. og 17. lið er útskýrt hvernig fyrirtæki skal beita þessari kröfu að því er varðar
skammtímastarfskjör sem eru í formi launaðra fjarvista og hagnaðarskipta- og kaupaukakerfa.

Launaðar skammtímafjarvistir
11.

Fyrirtæki skal færa væntanlegan kostnað vegna skammtímastarfskjara sem eru í formi launaðra fjarvista
skv. 10. lið sem hér segir:
a) þegar um er að ræða uppsafnanlegar, launaðar fjarvistir þegar starfsmenn inna af hendi þjónustu sem
eykur rétt þeirra til launaðra fjarvista í framtíðinni, og
b) þegar um er að ræða óuppsafnanlegar, launaðar fjarvistir þegar fjarvistirnar eiga sér stað.

12.

Fyrirtæki kann að greiða starfsmönnum laun í fjarvistum af ýmsum ástæðum, þ.m.t. vegna orlofs, veikinda og
tímabundinnar örorku, mæðra- og feðraorlofs, setu í kviðdómi og herþjónustu. Réttur til launaðra fjarvista er
tvenns konar:
a) uppsafnanlegur, og
b) óuppsafnanlegur.
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13.

Uppsafnanlegar, launaðar fjarvistir eru þær sem unnt er að yfirfæra og nýta á framtíðartímabilum ef réttur á
yfirstandandi tímabili er ekki nýttur að fullu. Uppsafnanlegar, launaðar fjarvistir eru annaðhvort áunnar og
óskilyrtar (með öðrum orðum eiga starfsmenn rétt á greiðslu í handbæru fé vegna ónotaðra réttinda þegar þeir
hætta störfum) eða óáunnar (þegar starfsmenn eiga ekki rétt á greiðslu í handbæru fé vegna ónotaðra réttinda
þegar þeir hætta). Skuldbinding verður til þegar starfsmenn inna af hendi þjónustu sem eykur rétt þeirra á
launuðum fjarvistum í framtíðinni. Skuldbindingin er til staðar og er færð jafnvel þótt launaðar fjarvistir séu
óáunnar og þótt sá möguleiki, að starfsmenn hætti áður en þeir nota uppsöfnuð, óáunnin réttindi, hafi áhrif á
mat á þessari skuldbindingu.

14.

Fyrirtæki skal meta væntanlegan kostnað vegna uppsafnaðra, launaðra fjarvista sem viðbótarfjárhæð sem
fyrirtækið væntir að greiða vegna ónotaðra réttinda sem hafa safnast upp miðað við dagsetningu
efnahagsreiknings.

15.

Samkvæmt þeirri aðferð, sem tilgreind er í liðnum hér að framan, er skuldbindingin metin sem sú fjárhæð
viðbótargreiðslna sem vænst er að myndist eingöngu vegna þess að vitað er að kjörin safnast upp. Í mörgum
tilfellum þarf fyrirtæki ekki að beita nákvæmum útreikningum til að áætla að ekki sé fyrir hendi veruleg
skuldbinding vegna ónotaðra, launaðra fjarvista. Skuldbinding vegna veikindaleyfis myndi t.d. aðeins teljast
veruleg ef til er formlegt eða óformlegt samkomulag um að nýta megi ónotað, launað veikindaleyfi sem
launað orlof.

Dæmi til skýringar á 14. og 15. lið
Fyrirtæki hefur 100 starfsmenn og á hver þeirra rétt á launuðu veikindaleyfi fimm vinnudaga á hverju ári.
Ónotað veikindaleyfi má færa yfir á næsta almanaksár. Veikindaleyfi er fyrst dregið af réttindum á
yfirstandandi ári og síðan af þeim réttindum sem voru yfirfærð frá árinu á undan (samkvæmt LIFOaðferðinni). Hinn 31. desember 20X1 er meðaltal ónotaðra réttinda tveir dagar á hvern starfsmann. Byggt á
fyrri reynslu, sem gert er ráð fyrir að framhald verði á, væntir fyrirtækið þess að 92 starfsmenn noti ekki meira
en fimm daga í launað veikindaleyfi á árinu 20X2 og að starfsmennirnir átta, sem eftir eru, noti að meðaltali
sex og hálfan dag hver.
Fyrirtækið væntir þess að greiða 12 daga til viðbótar af launuðu veikindaleyfi vegna ónotaðra réttinda sem
safnast hafa upp fram til 31. desember 20X1 (átta starfsmenn sem hver fá einn og hálfan dag). Fyrirtækið
færir því skuld sem nemur 12 launuðum veikindadögum.
16.

Óuppsafnanlegar, launaðar fjarvistir eru ekki yfirfærðar: þær fyrnast ef réttindi á yfirstandandi tímabili eru
ekki nýtt að fullu og veita starfsmönnum ekki rétt á greiðslu í handbæru fé vegna ónotaðra réttinda þegar þeir
hætta hjá fyrirtækinu. Þetta á almennt við um veikindalaun (að því marki sem ónotuð fyrri réttindi auka ekki
framtíðarréttindi), mæðra- og feðraorlof og launaðar fjarvistir vegna setu í kviðdómi eða herþjónustu.
Fyrirtæki færir ekki skuld eða gjöld fyrr en fjarvistin á sér stað vegna þess að sú fjárhæð, sem kjörin veita,
hækkar ekki vegna þjónustu starfsmanna.

Hagnaðarskipta- og kaupaukakerfi
17.

Fyrirtæki skal færa væntanlegan kostnað vegna hagnaðarskipta- og kaupaukagreiðslna skv. 10. lið þá og
því aðeins:

a) fyrirtækið hafi núverandi lagalega eða ætlaða skuldbindingu til að inna af hendi slíkar greiðslur
vegna fyrri atburða og

b) unnt sé að meta skuldbindinguna á áreiðanlegan hátt.

Núverandi skuldbinding er fyrir hendi þegar og aðeins þegar fyrirtækið á ekki annan raunhæfan kost en
að inna af hendi greiðslur.
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18.

Samkvæmt sumum hagnaðarskiptakerfum fá starfsmenn einungis hluta af hagnaði ef þeir starfa hjá
fyrirtækinu í tiltekinn tíma. Slík kerfi skapa ætlaða skuldbindingu þar sem starfsmenn inna af hendi þjónustu
sem hækkar fjárhæðina sem greiðist ef þeir starfa til loka tiltekins tímabils. Mat á slíkum ætluðum
skuldbindingum endurspeglar þann möguleika að sumir starfsmenn hætti án þess að fá
hagnaðarskiptagreiðslur.

Dæmi til skýringar á 18. lið
Í hagnaðarskiptakerfi er gerð krafa um að fyrirtæki greiði starfsmönnum, sem starfa allt árið, tiltekið hlutfall
af hagnaði þess á árinu. Ef engir starfsmenn hætta á árinu eru heildarhagnaðarskiptagreiðslur fyrir árið 3% af
hagnaði. Fyrirtækið áætlar að starfsmannavelta lækki greiðslurnar í 2,5% af hagnaði.
Fyrirtækið færir skuld og gjöld sem nema 2,5% af hagnaði.
19.

Verið getur að fyrirtæki beri ekki neina lagalega skuldbindingu til að greiða kaupauka. Engu að síður er í
sumum tilvikum venja hjá fyrirtæki að greiða kaupauka. Í slíkum tilvikum ber fyrirtækið ætlaða
skuldbindingu vegna þess að fyrirtækið á ekki annan raunhæfan kost en að greiða kaupaukann. Mat á ætluðu
skuldbindingunni endurspeglar þann möguleika að sumir starfsmenn hætti án þess að fá kaupauka.

20.

Fyrirtæki getur metið lagalega eða ætlaða skuldbindingu sína á áreiðanlegan hátt samkvæmt hagnaðarskiptaeða kaupaukakerfi þá og því aðeins að:

a) formlegir skilmálar kerfisins innihaldi reiknireglu til að ákvarða fjárhæð kjaranna,

b) fyrirtækið ákvarði fjárhæðir til greiðslu áður en reikningsskilin eru heimiluð til birtingar, eða

c) fyrri venjur sýni með skýrum hætti fjárhæð ætlaðrar skuldbindingar fyrirtækisins.
21.

Skuldbinding samkvæmt hagnaðarskipta- og kaupaukakerfi verður til vegna vinnuframlags starfsmanna en
ekki vegna viðskipta við eigendur fyrirtækisins. Þar af leiðandi færir fyrirtæki kostnað vegna hagnaðarskiptaog kaupaukakerfa sem gjöld en ekki sem úthlutun hagnaðar.

22.

Ef hagnaðarskipta- og kaupaukagreiðslur koma ekki til greiðslu að fullu innan 12 mánaða frá lokum þess
tímabils þegar starfsmennirnir veittu hina tengdu þjónustu teljast þær greiðslur önnur langtímastarfskjör (sjá
126. til 131. lið). Ef hagnaðarskipta- og kaupaukagreiðslur samræmast skilgreiningu á launakjörum, tengdum
eigin fé fyrirtækis, fer fyrirtæki með þær skv. 144. til 152. lið.

Upplýsingar
23.

Þó að í þessum staðli sé ekki gerð krafa um sérstakar upplýsingar um skammtímastarfskjör getur verið gerð
krafa um upplýsingar í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Fyrirtæki veitir t.d. upplýsingar um
starfskjör lykilstjórnenda þegar gerð er krafa um það í IAS-staðli 24, upplýsingar um tengda aðila. Í IASstaðli 1, framsetning reikningsskila, er gerð krafa um að fyrirtæki greini frá starfsmannakostnaði.

EFTIRLAUNAKJÖR: AÐGREINING Á IÐGJALDATENGDUM KERFUM OG RÉTTINDATENGDUM
KERFUM
24.

Eftirlaunakjör fela m.a. í sér:

a) eftirlaunakjör, s.s. lífeyri, og

b) önnur kjör sem falla til eftir starfslok, s.s. líftryggingar og læknisþjónustu eftir starfslok.
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Fyrirkomulag, sem felur í sér að fyrirtæki veitir kjör sem falla til eftir starfslok, er eftirlaunakerfi. Fyrirtæki
beitir þessum staðli gagnvart öllu slíku fyrirkomulagi hvort sem það felur í sér stofnun sérstakrar einingar til
að taka á móti iðgjöldum og greiða út kjör eða ekki.
25.

Eftirlaunakerfi eru flokkuð annaðhvort sem iðgjaldatengd kerfi eða réttindatengd kerfi eftir því hvert
efnahagslegt inntak kerfisins er sem leiðir af meginskilmálum og skilyrðum þess. Samkvæmt
iðgjaldatengdum kerfum:

a) takmarkast lagaleg eða ætluð skuldbinding fyrirtækis við þá fjárhæð sem það samþykkir að leggja til
kerfisins. Þannig er fjárhæð kjara sem falla til eftir starfslok, sem starfsmaður fær, ákvörðuð út frá fjárhæð
iðgjalda sem fyrirtæki greiðir (og jafnvel starfsmaðurinn líka) til eftirlaunakerfis eða tryggingafélags
ásamt ávöxtun fjárfestinga sem verður vegna iðgjaldanna og

b) tryggingafræðileg áhætta (að kjör verði lægri en vænst var) og fjárfestingaráhætta (að fjárfestar eignir
nægi ekki til greiðslu væntra kjara) lendir þar af leiðandi á starfsmanninum.
26.

Dæmi um tilvik, þar sem skuldbinding fyrirtækis takmarkast ekki við þá fjárhæð sem það samþykkir að leggja
til kerfisins, eru t.d. þegar fyrirtækið ber lagalega eða ætlaða skuldbindingu vegna:

a) reiknireglu kerfis sem er ekki aðeins tengd fjárhæð iðgjalda,

b) ábyrgðar á tiltekinni ávöxtun iðgjalda, ýmist óbeint í gegnum kerfi eða beint, eða

c) óformlegra venja sem skapa ætlaða skuldbindingu. Sem dæmi verður ætluð skuldbinding til þegar venja
fyrirtækis er að hækka kjör fyrrum starfsmanna til að halda í við verðbólgu jafnvel þótt ekki sé fyrir hendi
lagaleg skuldbinding um að það sé gert.
27.

Í réttindatengdum kerfum:

a) er fyrirtæki skuldbundið til að veita núverandi og fyrrverandi starfsmönnum umsamin kjör, og

b) tryggingafræðileg áhætta (að kjör kosti meira en vænst var) og fjárfestingaráhætta lendir í raun á
fyrirtækinu. Ef tryggingafræðileg eða fjárfestingarleg reynsla er verri en vænst var getur skuldbinding
fyrirtækisins aukist.
28.

Í 29. til 42. lið er mismunurinn á iðgjaldatengdum kerfum og réttindatengdum kerfum útskýrður í tengslum
við sameiginleg kerfi margra launagreiðenda, opinber kerfi og tryggð kjör.

Sameiginleg kerfi margra launagreiðenda
29.

Fyrirtæki skal flokka sameiginlegt kerfi margra launagreiðenda sem iðgjaldatengt kerfi eða réttindatengt
kerfi samkvæmt skilmálum kerfisins (þ.m.t. allar ætlaðar skuldbindingar sem gilda umfram formlega
skilmála). Þegar sameiginlegt lífeyriskerfi margra launagreiðenda er réttindatengt kerfi skal fyrirtæki:

a) færa hlutfallslegan hlut sinn í réttindatengdu skuldbindingunni, eignir til greiðslu lífeyris og kostnað,
tengdan kerfinu, á sama hátt og hvert annað réttindatengt kerfi er fært og

b) gefa þær upplýsingar sem gerð er krafa um í 120. lið.
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30.

Þegar ekki eru nægilegar upplýsingar fyrir hendi til að nota reikningsskilaaðferðir réttindatengds kerfis
þegar um er að ræða sameiginlegt kerfi margra launagreiðenda sem er réttindatengt kerfi skal fyrirtæki:
a) færa kerfið skv. 44. til 46. lið eins og það væri iðgjaldatengt kerfi,
b) greina frá:
i)

því að kerfið sé réttindatengt kerfi og

ii)

ástæðu þess að ekki eru nægilegar upplýsingar fyrir hendi til að gera fyrirtækinu kleift að færa
kerfið sem réttindatengt kerfi, og

c) greina að auki frá eftirfarandi liðum, að því marki sem afgangur eða halli á kerfinu getur haft áhrif á
fjárhæðir framtíðariðgjalda:

31.

i)

öllum fáanlegum upplýsingum um afganginn eða hallann,

ii)

þeim grundvelli, sem notaður var til að ákvarða afganginn eða hallann, og

iii)

áhrifunum á fyrirtækið ef einhver eru.

Eitt dæmi um sameiginlegt, réttindatengt kerfi margra launagreiðenda er þegar:
a) kerfi er fjármagnað með gegnumstreymiskerfi þannig að: iðgjöld eru miðuð við að þau nægi til að greiða
þau kjör sem koma til greiðslu á sama tímabili og framtíðarkjör, sem ávinnast á yfirstandandi tímabili,
greiðast af framtíðarframlögum, og
b) kjör starfsmanna ákvarðast af starfsaldri þeirra og hlutaðeigandi fyrirtæki eiga ekki raunhæfan kost á að
draga sig út úr kerfinu nema með því að greiða iðgjöld fyrir þau kjör sem starfsmenn ávinna sér fram að
dagsetningu úrsagnar. Slíkt kerfi hefur í för með sér tryggingafræðilega áhættu fyrir fyrirtækið: ef
endanlegur kostnaður við kjör, sem þegar hafa áunnist miðað við dagsetningu efnahagsreiknings, er meiri
en vænst var þarf fyrirtækið annaðhvort að hækka iðgjöld sín eða sannfæra starfsmenn um að sættast á
lækkun kjara. Þess vegna er slíkt kerfi réttindatengt kerfi.

32.

Þegar nægilegar upplýsingar eru fyrir hendi um sameiginlegt kerfi margra launagreiðenda sem er réttindatengt
kerfi færir fyrirtæki hlut sinn í réttindatengdu skuldbindingunni, eignir til greiðslu lífeyris og kostnað vegna
kjara sem falla til eftir starfslok, sem tengist kerfinu, á sama hátt og hvert annað réttindatengt kerfi er fært.
Hins vegar getur fyrirtæki í sumum tilvikum ekki tilgreint hluta sinn í undirliggjandi fjárhagsstöðu og afkomu
kerfisins á nógu áreiðanlegan hátt fyrir reikningshald. Þetta getur gerst ef:
a) fyrirtækið hefur ekki aðgang að upplýsingum um kerfið sem fullnægja kröfunum í þessum staðli eða
b) kerfið hefur þau áhrif að hlutaðeigandi fyrirtæki standi berskjölduð fyrir tryggingafræðilegri áhættu, sem
tengist núverandi og fyrrverandi starfsmönnum annarra fyrirtækja, með þeim afleiðingum að enginn
stöðugur og áreiðanlegur grundvöllur er fyrir hendi til að skipta skuldbindingunni, eignum til greiðslu
lífeyris og kostnaði niður á einstök fyrirtæki sem þátt taka í kerfinu.
Í þessum tilvikum færir fyrirtæki kerfið eins og það væri réttindatengt kerfi og veitir þær viðbótarupplýsingar
sem gerð er krafa um skv. 30. lið

33.

Sameiginleg lífeyriskerfi margra launagreiðenda eru ólík samrekstri kerfa. Samrekstur kerfa er aðeins samsafn
kerfa einstakra launagreiðenda sem gerir hlutaðeigandi launagreiðendum kleift að samnýta eignir sínar til
fjárfestinga og lækka kostnað vegna fjárfestingastýringar og rekstrarkostnað en kröfum mismunandi
launagreiðenda er haldið aðgreindum til hagsbóta fyrir þeirra eigin starfsmenn eingöngu. Samrekstur kerfa
veldur engum sérstökum erfiðleikum í reikningshaldi vegna þess að upplýsingar eru mjög aðgengilegar til að
meðhöndla hann á sama hátt og kerfi einstakra launagreiðenda og vegna þess að slík kerfi hafa ekki þau áhrif
að hlutaðeigandi fyrirtæki standa ekki berskjölduð fyrir tryggingafræðilegri áhættu sem tengist núverandi og
fyrrverandi starfsmönnum annarra fyrirtækja. Samkvæmt skilgreiningunum í þessum staðli er gerð krafa um
að fyrirtæki flokki samrekstur kerfa sem iðgjaldatengt kerfi eða réttindatengt kerfi í samræmi við skilmála
kerfisins (þ.m.t. allar ætlaðar skuldbindingar sem gilda umfram formlega skilmála).
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34.

Réttindatengd kerfi, sem samnýta eignir, sem lagðar eru fram af ýmsum fyrirtækjum sem eru undir
sameiginlegri stjórn, t.d. móðurfélagi og dótturfélögum þess, eru ekki sameiginleg lífeyriskerfi margra
launagreiðenda. Þess vegna fer fyrirtæki með öll slík lífeyriskerfi sem réttindatengd kerfi.

35.

Í IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, er gerð krafa um að fyrirtæki færi
eða veiti upplýsingar um tilteknar, óvissar skuldir. Í sameiginlegu lífeyriskerfi margra launagreiðenda getur
óviss skuld t.d. orðið til vegna:

a) tryggingafræðilegra tapa, sem tengjast öðrum hlutaðeigandi fyrirtækjum vegna þess að hvert fyrirtæki,
sem tekur þátt í sameiginlegu lífeyriskerfi margra launagreiðenda, deilir tryggingafræðilegri áhættu allra
hinna hlutaðeigandi fyrirtækjanna eða

b) allrar ábyrgðar samkvæmt skilmálum kerfisins á fjármögnun sérhvers skorts í kerfinu ef önnur fyrirtæki
hætta þátttöku.

Opinber kerfi
36.

Fyrirtæki skal færa opinbert kerfi á sama hátt og sameiginlegt kerfi margra launagreiðenda er fært (sjá 29. og
30. lið).

37.

Opinber kerfi eru stofnuð með lagasetningu til að ná til allra fyrirtækja (eða allra fyrirtækja í ákveðnum
flokki, t.d. sérstakrar atvinnugreinar) og eru rekin af ríkis- eða sveitastjórnum eða öðrum aðilum (t.d.
sjálfstæðri stofnun sem komið er á fót í þessum sérstaka tilgangi) sem eru ekki undir stjórn eða áhrifum
fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til. Sum kerfi, sem fyrirtæki stofnar, veita bæði skyldukjör, sem koma í
stað kjara, sem annars myndu falla undir opinber kerfi, og frjáls viðbótarkjör. Slík kerfi eru ekki opinber kerfi.

38.

Opinber kerfi eru skilgreind sem réttindatengd eða iðgjaldatengd kerfi í eðli sínu eftir skuldbindingum
fyrirtækisins samkvæmt kerfinu. Mörg opinber kerfi eru fjármögnuð með gegnumstreymiskerfi: iðgjöld
miðast við að þau nægi til að greiða þau kjör sem koma til greiðslu á sama tímabili. Framtíðarkjör, sem
vinnast inn á yfirstandandi tímabili, greiðast af framtíðariðgjöldum. Í flestum, opinberum kerfum ber
fyrirtækið samt sem áður enga lagalega eða ætlaða skuldbindingu til að greiða þessi framtíðarkjör: eina
skuldbinding þess er að greiða iðgjöldin þegar þau koma til greiðslu og ef fyrirtækið hættir að ráða
starfsmenn, sem eru rétthafar í opinbera kerfinu, er það ekki skuldbundið til þess að greiða út kjörin sem
starfsmenn þess unnu sér inn á fyrri árum. Af þessum sökum eru opinber kerfi venjulega iðgjaldatengd kerfi.
Í þeim undantekningartilvikum, þegar opinbert kerfi er réttindatengt kerfi, beitir fyrirtæki hins vegar meðferðinni sem mælt er fyrir um í 29. og 30. lið.

Tryggð kjör
39.

Fyrirtæki er heimilt að greiða tryggingariðgjöld til að fjármagna eftirlaunakerfi. Fyrirtækið skal fara með
slíkt lífeyriskerfi sem iðgjaldatengt kerfi nema fyrirtækið beri (ýmist beint eða óbeint í gegnum kerfið)
lagalega eða ætlaða skuldbindingu til þess annaðhvort að:

a) greiða starfskjörin beint þegar þau koma til greiðslu eða

b) greiða frekari fjárhæðir ef vátryggjandi greiðir ekki út öll framtíðarstarfskjör sem tengjast þjónustu
starfsmanna á yfirstandandi og fyrri tímabilum.
Ef fyrirtækið heldur slíkri lögformlegri eða ætlaðri skuldbindingu skal fyrirtækið meðhöndla kerfið sem
réttindatengt kerfi.
40.

Ekki er nauðsynlegt að kjör, sem tryggð eru með tryggingasamningi, séu í beinum eða sjálfvirkum tengslum
við skuldbindingu fyrirtækisins vegna starfskjara. Eftirlaunakerfi, sem fela í sér tryggingasamninga, falla
undir sömu aðgreiningu á reikningshaldi og fjármögnun eins og önnur fjármögnuð kerfi.
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41.

Þegar fyrirtæki fjármagnar eftirlaunaskuldbindingu með iðgjaldi til tryggingarskírteinis sem felur í sér að
fyrirtækið (annaðhvort, beint eða óbeint í gegnum kerfið, með því að fylgja ferlinu, sem ákvarðar
framtíðariðgjöld, eða í gegnum tengsl við vátryggjanda) heldur áfram lagalegri eða ætlaðri skuldbindingu,
jafngildir greiðsla iðgjaldanna ekki iðgjaldatengdu fyrirkomulagi. Af því leiðir að fyrirtækið:

a) færir viðurkennt tryggingarskírteini sem eign til greiðslu lífeyris (sjá 7. lið) og
b) færir önnur tryggingarskírteini sem endurgreiðsluréttindi (ef skírteinin uppfylla skilyrðin í 104. lið A).
42.

Þegar tryggingaskírteini er í nafni sérstaks þátttakanda í kerfi eða hóps þátttakenda í kerfi og fyrirtækið hefur
enga lagalega eða ætlaða skuldbindingu til að greiða fyrir tap á tryggingarskírteininu er fyrirtækið ekki
skuldbundið til að greiða starfsmönnum kjör og vátryggjandi ber þá einn ábyrgð á greiðslu fyrir kjörin.
Greiðsla fastra iðgjalda samkvæmt slíkum samningum er í eðli sínu uppgreiðsla starfskjaraskuldbindingar
fremur en fjárfesting til að uppfylla skuldbindinguna. Af þessu leiðir að fyrirtækið á ekki lengur eign eða
skuld. Þess vegna fer fyrirtæki með slíkar greiðslur sem iðgjöld til iðgjaldatengds kerfis.

EFTIRLAUNAKJÖR: IÐGJALDATENGD KERFI
43.

Einfalt er að færa iðgjaldatengd kerfi vegna þess að skuldbinding fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til,
fyrir hvert tímabil ákvarðast af fjárhæðunum sem lagðar verða fram fyrir það tímabil. Af þessu leiðir að engar
tryggingafræðilegar forsendur þarf til að meta skuldbindinguna eða gjöldin og enginn möguleiki er á
tryggingafræðilegum hagnaði eða tapi. Skuldbindingarnar eru þar að auki metnar á óafvöxtuðum grunni nema
þegar þær gjaldfalla ekki að öllu leyti innan 12 mánaða eftir lok tímabilsins þegar starfsmennirnir veittu hina
tengdu þjónustu.

Færsla og mat
44.

Þegar starfsmaður hefur innt af hendi þjónustu fyrir fyrirtæki á tímabili skal fyrirtækið færa iðgjöldin,
sem greiðast skulu í iðgjaldatengt kerfi í skiptum fyrir þá þjónustu:
a) sem skuld (áfallin gjöld) eftir að dregin hafa verið frá þau iðgjöld sem þegar hafa verið greidd. Ef
iðgjöldin, sem þegar hafa verið greidd, eru hærri en iðgjaldið sem greiða skal vegna þjónustu fyrir
dagsetningu efnahagsreiknings skal fyrirtæki eignfæra umframfjárhæðina (fyrirframgreidd gjöld) að
því marki sem fyrirframgreiðslan leiðir t.d. til lækkunar á framtíðargreiðslum eða til endurgreiðslu
handbærs fjár og
b) sem gjöld nema gerð sé krafa um það eða það heimilað í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastaðli að
iðgjaldið sé meðtalið í kostnaðarverði eignar (sjá t.d. IAS-staðal 2, birgðir, og IAS-staðal 16,
varanlegir rekstrarfjármunir).

45.

Þegar iðgjöld til iðgjaldatengds kerfis gjaldfalla ekki að fullu innan 12 mánaða eftir lok tímabilsins þegar
starfsmennirnir inna af hendi hina tengdu þjónustu skulu þau núvirt með þeim afvöxtunarstuðli sem
tilgreindur er í 78. lið

Upplýsingar
46.

Fyrirtæki skal veita upplýsingar um þá fjárhæð sem gjaldfærð er í iðgjaldatengdum kerfum.

47.

Fyrirtæki gefur upplýsingar um iðgjöld í iðgjaldatengd kerfi vegna lykilstjórnenda þegar gerð er krafa um það
samkvæmt IAS-staðli 24, upplýsingagjöf um viðskipti tengdra aðila.

EFTIRLAUNAKJÖR: RÉTTINDATENGD KERFI
48.

Færsla réttindatengdra kerfa er flókin vegna þess að gerð er krafa um tryggingafræðilegar forsendur til að
meta skuldbindinguna og gjöldin og möguleiki er á tryggingafræðilegum hagnaði eða tapi. Skuldbindingarnar
eru þar að auki metnar á afvöxtuðum grunni vegna þess að verið getur að þær verði greiddar upp mörgum
árum eftir að starfsmennirnir inntu af hendi hina tengdu þjónustu.
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Færsla og mat
49.

Réttindatengd kerfi geta verið ófjármögnuð eða fjármögnuð að hluta til eða að öllu leyti með iðgjöldum frá
fyrirtæki og stundum frá starfsmönnum þess í einingu eða sjóð sem er lagalega aðskilinn frá fyrirtækinu sem
reikningsskilin taka til og sem starfskjörin eru greidd úr. Greiðsla á fjármögnuðum kjörum, þegar þau koma til
greiðslu, veltur ekki aðeins á fjárhagsstöðu og fjárfestingarárangri sjóðsins heldur líka á getu (og vilja)
fyrirtækisins til að bæta fyrir skort í eignum sjóðsins. Fyrirtækið er því í raun að veita tryggingu gegn
tryggingafræðilegri áhættu og fjárfestingaráhættu sem tengist kerfinu. Af því leiðir að gjöldin, sem eru færð í
réttindatengt kerfi, eru ekki endilega fjárhæð framlagsins sem er gjaldkræft fyrir tímabilið.

50.

Færsla fyrirtækis vegna réttindatengdra kerfa felur í sér eftirfarandi skref:
a) að nota tryggingafræðilegar aðferðir til að vinna áreiðanlegt mat á fjárhæð þeirra kjara sem starfsmenn
hafa unnið sér inn í skiptum fyrir þjónustu, innta af hendi á yfirstandandi og fyrri tímabilum. Í þessu felst
að fyrirtæki þarf að ákvarða hversu stórum hluta kjara má skipta á yfirstandandi og fyrri tímabil (sjá 67.
til 71. lið) og vinna mat (tryggingafræðilegar forsendur) á lýðfræðilegum breytum (s.s. starfsmannaveltu
og dánartíðni) og fjárhagslegum breytum (s.s. framtíðarhækkunum á launum og lækniskostnaði) sem
munu hafa áhrif á kostnað vegna kjaranna (sjá 72. til 91. lið),
b) að kjör skulu afvöxtuð með notkun aðferðarinnar sem miðast við áunnin réttindi til að ákvarða núvirði
réttindatengdu skuldbindingarinnar og kostnað vegna réttindaávinnslu tímabilsins (sjá 64. til 66. lið),
c) að ákvarða gangvirði allra eigna til greiðslu lífeyris (sjá 102. til 104. lið),
d) að ákvarða heildarfjárhæð tryggingafræðilegs hagnaðar og tapa og fjárhæð tryggingafræðilegs hagnaðar
og taps sem færa skal (sjá 92. til 95. lið),
e) að ákvarða kostnað vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila þar sem lífeyriskerfi hefur verið komið á eða
breytt (sjá 96. til 101. lið) og
f) þar sem lífeyriskerfi hefur verið skert, að því er varðar réttindi, eða gert upp skal ákvarða hagnað eða tap
sem af því hlýst (sjá 109. til 115. lið).
Ef fyrirtæki er með fleiri en eitt réttindatengt kerfi beitir fyrirtækið þessum aðferðum sérstaklega á sérhvert
lífeyriskerfi sem skiptir máli.

51.

Í sumum tilvikum kann mat, meðaltöl og einfaldaðar reikningsaðferðir að veita áreiðanlega nálgun á þeim
ítarlegu útreikningum sem sýndir eru í þessum staðli.

Færsla ætlaðrar skuldbindingar
52.

Fyrirtæki skal ekki einungis færa lagalega skuldbindingu sína samkvæmt formlegum skilmálum
réttindatengds kerfis, heldur einnig ætlaðar skuldbindingar sem skapast vegna óformlegra venja
fyrirtækisins. Óformlegar venjur skapa ætlaða skuldbindingu þegar fyrirtækið á ekki annan raunhæfan
kost en að greiða starfskjör. Dæmi um ætlaða skuldbindingu er þegar breyting á óformlegum venjum fyrirtækis myndi valda óásættanlegum skaða á sambandi þess við starfsmenn.

53.

Formlegir skilmálar réttindatengds kerfis kunna að heimila fyrirtæki að segja upp skuldbindingu sem það ber
samkvæmt kerfinu. Samt sem áður er oftast erfitt fyrir fyrirtæki að leggja niður kerfi ef halda á í starfsmenn.
Við færslu eftirlaunakjara er því gert ráð fyrir að fyrirtæki, sem býður slík kjör, muni halda því áfram það sem
eftir er af starfsævi starfsmanna ef ekki eru fyrir hendi gögn sem sýna fram á annað.

Efnahagsreikningur
54.

Fjárhæðin, sem færð er sem réttindatengd skuld, skal vera hrein samtala eftirfarandi fjárhæða:
a) núvirðis réttindatengdrar skuldbindingar miðað við dagsetningu efnahagsreiknings (sjá 64. lið),
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b) að viðbættum tryggingafræðilegum hagnaði (að frádregnum tryggingafræðilegum töpum) sem ekki er
færður vegna meðferðarinnar sem sett er fram í 92. og 93. lið,
c) að frádregnum kostnaði vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila sem ekki hefur enn verið færður (sjá
96. lið),
d) að frádregnu gangvirði eigna til greiðslu lífeyris (ef einhverjar eru) við dagsetningu efnahagsreiknings
þar sem skuldbindingarnar skulu greiddar beint af eignum til greiðslu lífeyris (sjá 102. til 104. lið).
55.

Núvirði réttindatengdu skuldbindingarinnar er verga skuldbindingin áður en gangvirði eigna til greiðslu
lífeyris er dregið frá.

56.

Fyrirtæki skal ákvarða núvirði réttindatengdra skuldbindinga og gangvirði allra eigna til greiðslu lífeyris
nægilega reglubundið til að fjárhæðirnar, sem færðar eru í reikningsskilin, séu ekki verulega frábrugðnar
fjárhæðunum sem yrðu ákvarðaðar miðað við dagsetningu efnahagsreiknings.

57.

Í staðlinum er hvatt til en ekki gerð krafa um að fyrirtæki hafi viðurkenndan tryggingafræðing með í ráðum
við mat allra verulegra eftirlaunaskuldbindinga. Af hagkvæmnisástæðum kann fyrirtæki að fara þess á leit við
viðurkenndan tryggingafræðing að hann vinni ítarlegt mat á skuldbindingunni fyrir dagsetningu
efnahagsreiknings. Niðurstöðurnar úr því mati eru engu að síður uppfærðar vegna mikilvægra viðskipta og
mikilvægra breytinga á aðstæðum (þ.m.t. breytingar á markaðsgengi og vaxtahlutföll) sem kunna að verða
fram að dagsetningu efnahagsreiknings.

58.

Fjárhæðin, sem ákvörðuð er skv. 54. lið, getur verið neikvæð (eign). Fyrirtæki skal meta þá eign
samkvæmt því sem lægra er af eftirfarandi:
a) fjárhæðinni, sem ákvörðuð er skv. 54. lið, og
b) samtölu:
i)

allra uppsafnaðra, ófærðra, hreinna, tryggingafræðilegra tapa og kostnaðar vegna
réttindaávinnslu fyrri tímabila (sjá 92., 93. og 96. lið) og

ii)

núvirðis efnahagslegs ávinnings sem fáanlegur er sem endurgreiðsla frá kerfinu eða lækkun á
framtíðariðgjöldum til kerfisins. Ákvarða skal núvirði efnahagslega ávinningsins með
afvöxtunarstuðlinum sem tilgreindur er í 78. lið.

58A. Beiting 58. liðar skal ekki leiða til þess að hagnaður verði færður eingöngu sem afleiðing
tryggingafræðilegs taps eða kostnaðar vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila á yfirstandandi tímabili eða að
tap verði fært eingöngu sem afleiðing tryggingafræðilegs hagnaðar á yfirstandandi tímabili. Fyrirtæki skal
því færa eftirfarandi strax skv. 54. lið, að því marki sem það verður til með þeim hætti að réttindatengda
eignin er ákvörðuð í samræmi við b-lið 58. liðar:
a) hrein, tryggingafræðileg töp á yfirstandandi tímabili og kostnað vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila á
yfirstandandi tímabili að því marki sem þau eru umfram lækkanir á núvirði hins efnahagslega
ávinnings sem tilgreindur er í ii-lið b-liðar 58. liðar. Ef engin breyting eða hækkun verður á núvirði
efnahagslega ávinningsins skal færa strax öll hrein tryggingafræðileg töp á yfirstandandi tímabili og
kostnað vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila á yfirstandandi tímabili í samræmi við 54. lið,
b) hreinan, tryggingafræðilegan hagnað á yfirstandandi tímabili eftir frádrátt kostnaðar vegna
réttindaávinnslu fyrri tímabila að því marki sem hann er umfram allar hækkanir á núvirði hins
efnahagslega ávinnings sem tilgreindur er í ii-lið b-liðar 58. liðar. Ef engin breyting eða lækkun
verður á núvirði efnahagslega ávinningsins skal færa strax hreinan, tryggingafræðilegan
heildarhagnað yfirstandandi tímabils, að frádregnum kostnaði vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila á
yfirstandandi tímabili í samræmi við 54. lið.
58B. Ákvæði 58. liðar A gilda aðeins um fyrirtæki ef það á afgang1 í réttindatengdu kerfi við upphaf eða lok
reikningsskilatímabilsins og getur ekki, miðað við núgildandi skilmála kerfisins, endurheimt afganginn að
fullu með endurgreiðslu eða lækkun á framtíðariðgjöldum. Í slíkum tilvikum hækkar kostnaður við
réttindaávinnslu fyrri tímabila og tryggingafræðileg töp, sem verða á tímabilinu, en færslu þeirra er frestað
skv. 54. lið, fjárhæðina sem tilgreind er í ii-lið b-liðar 58. liðar. Ef sú hækkun er ekki jöfnuð með samsvarandi
lækkun á núvirði hins efnahagslega ávinnings, sem uppfyllir skilyrði fyrir færslu skv. ii-lið b-liðar 58. liðar,

________________
1

Afgangur myndast þegar gangvirði eigna til greiðslu lífeyris er hærra en núvirði réttindatengdu lífeyrisskuldbindingarinnar.
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verður hækkun á hreinu samtölunni sem tilgreind er í b-lið 58. liðar og þar af leiðandi hagnaður sem færa
þarf. Í 58. lið A er færsla hagnaðar við þessar aðstæður bönnuð. Gagnstæð áhrif verða af tryggingafræðilegum
hagnaði sem skapast á tímabilinu, en færslu hans er frestað skv. 54. lið A, að því marki sem
tryggingafræðilegi hagnaðurinn lækkar uppsafnað ófært, tryggingafræðilegt tap. Í 58. lið A er færsla taps við
þessar aðstæður bönnuð. Dæmi um beitingu þessa liðar er að finna í viðbæti C.
59.

Eign getur myndast þegar réttindatengt kerfi hefur verið offjármagnað eða í tilteknum tilvikum þegar
tryggingafræðilegur hagnaður er færður. Fyrirtæki eignfærir í slíkum tilvikum vegna þess að:
a) fyrirtækið hefur yfirráð yfir auðlind sem er getan til að nota afganginn til að af honum verði ávinningur í
framtíðinni,
b) þau yfirráð eru afleiðing fyrri atburða (iðgjalda, sem fyrirtækið hefur greitt, og þjónustu sem starfsmenn
hafa innt af hendi), og
c) efnahagslegur ávinningur í framtíðinni er fyrirtækinu tiltækur í formi lækkunar á framtíðariðgjöldum eða
endurgreiðslu handbærs fjár, annaðhvort beint til fyrirtækisins eða óbeint til annars lífeyriskerfis með
halla.

60.

Mörkin í b-lið 58. liðar eru ekki yfirsterkari frestun færslu tiltekinna, tryggingafræðilegra tapa (sjá 92. og
93. lið) og tiltekins kostnaðar vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila (sjá 96. lið) að öðru leyti en tilgreint er í
58. lið A. Hins vegar eru mörkin yfirsterkari bráðabirgðavalkostinum í b-lið 155. liðar. Í vi-lið c-liðar
120. liðar er gerð krafa um að fyrirtæki greini frá öllum fjárhæðum sem ekki eru eignfærðar vegna markanna
sem sett eru í b-lið 58. liðar.
Dæmi til skýringar á 60. lið
Réttindatengt kerfi hefur eftirfarandi einkenni:
Núvirði skuldbindingarinnar
Gangvirði eigna til greiðslu lífeyris

1.100
(1.190)
(90)

Ófærð, tryggingafræðileg töp
Ófærður kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila
Ófærð hækkun á skuld við beitingu staðalsins skv. b-lið 155. liðar.
Neikvæð fjárhæð sem er ákvörðuð skv. 54. lið
Núvirði fáanlegra framtíðarendurgreiðslna og lækkanir á framtíðariðgjöldum

(110)
(70)
(50)
(320)
90

Mörkin, sem sett eru í b-lið 58. liðar, eru reiknuð sem hér segir:
Ófærð, tryggingafræðileg töp
Ófærður kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila
Núvirði fáanlegra framtíðarendurgreiðslna og lækkanir á framtíðariðgjöldum
Mörk

110
70
90
270

270 er minna en 320. Fyrirtækið færir því eign að fjárhæð 270 og greinir frá því að mörkin hafi lækkað bókfært verð
eignarinnar um 50 (sjá vi-lið c-liðar 120. liðar).
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Rekstrarreikningur
61.

Fyrirtæki skal gjaldfæra hreina samtölu eftirfarandi fjárhæða eða tekjufæra (háð þeim mörkum sem sett
eru í b-lið 58. liðar) nema að því marki sem gerð er krafa um það í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastaðli
eða það heimilað að þær séu meðtaldar í kostnaðarverði eignar:

a) kostnaðar vegna réttindaávinnslu tímabilsins (sjá 63. til 91. lið),

b) vaxtagjöld (sjá 82. lið),

c) væntanlegrar ávöxtunar allra eigna til greiðslu lífeyris (sjá 105. til 107. lið) og hvers konar
endurgreiðsluréttinda (104. liður A),

d) tryggingafræðilegs hagnaðar og taps, að því marki sem þau eru færð skv. 92. og 93. lið,

e) kostnaðar vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila, að því marki sem gerð er krafa um það í 96. lið að
fyrirtæki færi hann, og

f) áhrifa réttindaskerðingar eða uppgjöra (sjá 109. og 110. lið).
62.

Í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er gerð krafa um að tiltekin starfskjör séu meðtalin í
kostnaðarverði eigna, s.s. birgða eða varanlegra rekstrarfjármuna (sjá IAS-staðal 2, birgðir, og IAS-staðal 16,
varanlegir rekstrarfjármunir). Allur kostnaður vegna kjara sem falla til eftir starfslok, sem meðtalinn er í
kostnaðarverði slíkra eigna, felur í sér viðeigandi hlutfall af þáttunum sem taldir eru upp í 61. lið.

Færsla og mat: núvirði réttindatengdra skuldbindinga og kostnaður við réttindaávinnslu tímabils
63.

Endanlegur kostnaður við réttindatengt kerfi getur verið háður mörgum breytum, s.s. endanlegum launum,
starfsmannaveltu og dánartíðni, leitni í þróun lækniskostnaðar og, að því er varðar fjármögnuð lífeyriskerfi,
fjárfestingartekjum af eignum til greiðslu lífeyris. Endanlegur kostnaður við kerfið er óviss og líklegt er að
þessi óvissa sé langvarandi. Til að meta núvirði eftirlaunaskuldbindinga og tengdan kostnað vegna
réttindaávinnslu tímabilsins er nauðsynlegt að:

a) beita tryggingafræðilegri virðismatsaðferð (sjá 64. til 66. lið),

b) tengja kjör við starfstíma (sjá 67. til 71. lið) og

c) búa til tryggingafræðilegar forsendur (sjá 72. til 91. lið).

Tryggingafræðileg virðismatsaðferð
64.

Fyrirtæki skal nota aðferðina, sem miðast við áunnin réttindi, til að ákvarða núvirði réttindatengdra
skuldbindinga sinna og tengdan kostnað vegna réttindaávinnslu tímabilsins og, þar sem við á, kostnað
vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila.

65.

Samkvæmt aðferðinni, sem miðast við áunnin réttindi (stundum kölluð aðferðin sem miðast við uppsöfnuð
kjör sem skiptast hlutfallslega eftir þjónustu eða kjara-/starfsaldursaðferðin) verður til
viðbótarkjararéttindaeining fyrir hvern starfstíma (sjá 67. til 71. lið) og er sérhver eining metin sérstaklega til
þess að mynda lokaskuldbindinguna (sjá 72. til 91. lið).

66.

Fyrirtæki núvirðir eftirlaunaskuldbindinguna í heild sinni jafnvel þótt hluti skuldbindingarinnar gjaldfalli
innan 12 mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings.
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Dæmi til skýringar á 65. lið
Eingreiðsla kjara gjaldfellur við starfslok og jafngildir 1% af endanlegum launum fyrir sérhvert starfsár. Launin eru
10.000 fyrsta árið og gert er ráð fyrir því að þau hækki um 7% (samanlagt) á hverju ári. Afvöxtunarstuðullinn, sem
er notaður, er 10% á ári. Taflan hér á eftir sýnir hvernig skuldbindingin myndast vegna starfsmanns sem búist er við
að hætti við lok 5. árs, að því gefnu að engar breytingar verði á tryggingafræðilegum forsendum. Til einföldunar er
í þessu dæmi ekki gert ráð fyrir þeim viðbótarleiðréttingum sem þyrfti til að endurspegla líkurnar á að
starfsmaðurinn hætti hjá fyrirtækinu annaðhvort fyrr eða síðar.
Ár

1

2

3

4

5

0

131

262

393

524

— yfirstandandi ár (1% endanlegra launa)

131

131

131

131

131

— yfirstandandi og fyrri ár

131

262

393

524

655

Upphafleg skuldbinding

—

89

196

324

476

10% vextir

—

9

20

33

48

Kostnaður við réttindaávinnslu tímabilsins

89

98

108

119

131

Lokaskuldbinding

89

196

324

476

655

Kjör sem skipta má á:
— fyrri ár

Aths.:

1. Upphafleg skuldbinding er núvirði kjara sem skipta má á fyrri ár.
2.
3.

Kostnaður við réttindaávinnslu tímabilsins er núvirði kjara sem skipta má á yfirstandandi ár.
Lokaskuldbinding er núvirði kjara sem skipta má á yfirstandandi og fyrri ár.

Skipting kjara á starfstímabil
67.

Fyrirtæki skal skipta kjörum á starfstíma samkvæmt kjarareiknireglu kerfisins þegar það ákvarðar núvirði
réttindatengdra skuldbindinga sinna og tengdan kostnað vegna réttindaávinnslu tímabilsins og, þegar við
á, kostnað vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila. Ef vinnuframlag starfsmanns á síðari árum leiðir hins
vegar til verulega betri kjara en á fyrri árum skal fyrirtæki skipta kjörum samkvæmt línulegri aðferð frá:
a) þeim degi þegar vinnuframlag starfsmanns leiðir fyrst til kjara samkvæmt kerfinu (hvort sem þau kjör
velta á frekara vinnuframlagi eða ekki) fram að
b) þeim degi þegar frekara vinnuframlag starfsmanns leiðir ekki til verulegra viðbótarkjara samkvæmt
kerfinu, annarra en frekari launahækkana.

68.

Samkvæmt aðferðinni, sem miðast við áunnin réttindi, er gerð krafa um að fyrirtæki skipti kjörum á
yfirstandandi tímabil (til að ákvarða kostnað vegna réttindaávinnslu tímabilsins) og yfirstandandi og fyrri
tímabil (til að ákvarða núvirði réttindatengdra skuldbindinga). Fyrirtæki skiptir kjörum á tímabil þegar
skuldbindingin um veitingu eftirlaunakjara verður til. Skuldbindingin verður til þegar starfsmenn inna af
hendi þjónustu í skiptum fyrir kjör sem falla til eftir starfslok sem fyrirtæki býst við að greiða á
reikningsskilatímabilum. Tryggingafræðilegar aðferðir gera fyrirtæki kleift að meta skuldbindinguna á nógu
áreiðanlegan hátt til að réttlæta skuldfærslu.
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Dæmi til skýringar á 68. lið
1. Réttindatengt kerfi felur í sér eingreiðslu lífeyris, að upphæð 100, fyrir hvert starfsár þegar eftirlaunatími
hefst.
Kjörum, að upphæð 100, er skipta á hvert ár. Fjárhæð kostnaðar vegna réttindaávinnslu tímabilsins er að
núvirði 100. Núvirði réttindatengdrar skuldbindingar er að núvirði 100 margfaldað með fjölda starfsára
fram að dagsetningu efnahagsreiknings.
Ef kjörinn gjaldfalla um leið og starfsmaðurinn hættir hjá fyrirtækinu endurspeglar kostnaður við
réttindaávinnslu tímabilsins og núvirði réttindatengdrar skuldbindingar þann dag sem vænst er að
starfsmaðurinn hætti. Vegna áhrifa afvöxtunar eru þau því lægri en þær fjárhæðir sem ákvarðaðar yrðu ef
starfslok starfsmannsins væru miðuð við dagsetningu efnahagsreiknings.
2. Lífeyriskerfi veitir mánaðarlegan lífeyri sem nemur 0,2% af endanlegum launum fyrir sérhvert starfsár.
Lífeyririnn kemur til greiðslu frá 65 ára aldri.
Kjör, sem jafngilda núvirði mánaðarlegs lífeyris á áætluðum eftirlaunadegi, sem er 0,2% af áætluðum
endanlegum launum og greiðast frá væntanlegum eftirlaunadegi til væntanlegs dánardags, eru tengd
sérhverju starfsári. Kostnaður við réttindaávinnslu tímabilsins er núvirði þeirra kjara. Núvirði
réttindatengdrar skuldbindingar er núvirði mánaðarlegra lífeyrisgreiðslna, sem nema 0,2% af endanlegum
launum, margfaldað með fjölda starfsára fram að dagsetningu efnahagsreiknings. Kostnaður við
réttindaávinnslu tímabilsins og núvirði réttindatengdrar skuldbindingar eru afvöxtuð vegna þess að
lífeyrisgreiðslur hefjast við 65 ára aldur.
69.

Vinnuframlag starfsmanna skapar skuldbindingu samkvæmt réttindatengdu kerfi jafnvel þótt kjörin séu háð
framtíðarstarfi (með öðrum orðum þau eru skilyrt). Vinnuframlag starfsmanna fyrir þann dag sem kjörin
ávinnast og verða óskilyrt skapar ætlaða skuldbindingu vegna þess að við sérhverja dagsetningu
efnahagsreiknings sem fylgir á eftir minnkar það vinnuframlag sem starfsmaður þarf að skila áður en hann
öðlast rétt til kjaranna. Við mat réttindatengdrar skuldbindingar athugar fyrirtæki líkurnar á hvort sumir
starfsmenn uppfylli engar kröfur um óskilyrt áunnin kjör. Jafnvel þótt tiltekin eftirlaunakjör, t.d. eftirlaunakjör
sem tengjast læknisþjónustu, komi aðeins til ef tilgreindur atburður á sér stað þegar starfsmaður gegnir ekki
lengur starfi, skapast á svipaðan hátt skuldbinding þegar starfsmaður skilar vinnuframlagi sem veitir honum
réttindi til kjaranna ef tilgreindur atburður á sér stað. Líkurnar á því að tilgreindur atburður muni eiga sér stað
hefur áhrif á mat skuldbindingarinnar en ákvarða ekki hvort skuldbindingin er fyrir hendi.

Dæmi til skýringar á 69. lið
1. Kerfi greiðir kjör að upphæð 100 fyrir hvert starfsár. Kjörin ávinnast og verða óskilyrt eftir tíu starfsár.
Kjörum að fjárhæð 100 er skipt á hvert ár. Á hverju af 10 fyrstu árunum endurspeglar kostnaður við
réttindaávinnslu tímabilsins og núvirði skuldbindingarinnar líkurnar á að starfsmaðurinn ljúki ekki 10
starfsárum.
2. Kerfi greiðir lífeyri að fjárhæð 100 fyrir hvert starfsár að undanskildu vinnuframlagi fyrir 25 ára aldur.
Kjörin ávinnast og verða óskilyrt strax.
Engum kjörum er skipt á vinnuframlag fyrir 25 ára aldur vegna þess að þjónusta fyrir þann tíma leiðir
ekki til kjara (skilyrtra eða óskilyrtra). Kjörum að fjárhæð 100 er skipt á hvert ár þar á eftir.
70. Skuldbindingin eykst þar til frekara vinnuframlag starfsmanns leiðir ekki til verulegra viðbótarkjara. Öllum
kjörum er því skipt á tímabil sem lýkur þann dag eða fyrr. Kjörum er skipt á einstök reikningsskilatímabil
samkvæmt kjarareiknireglu kerfisins. Ef vinnuframlag starfsmanns á síðari árum leiðir hins vegar til verulega
betri kjara en á fyrri árum skal fyrirtæki skipta kjörum samkvæmt línulegri aðferð til þess dags er frekara
vinnuframlag starfsmannsins leiðir ekki til verulegra viðbótarkjara. Þetta er vegna þess að þjónusta
starfsmannsins á öllu tímabilinu leiðir að lokum til þess að kjör hans verða samkvæmt hærra kjarastigi.
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Dæmi til skýringar á 70. lið

1. Kerfi felur í sér eingreiðslu kjara að fjárhæð 1.000 sem ávinnast og verða óskilyrt eftir 10 starfsár. Kerfið
veitir ekki frekari kjör fyrir vinnuframlag eftir það.

Kjörum að fjárhæð 100 (1.000 deilt með 10) er skipt á hvert 10 fyrstu áranna. Kostnaður við
réttindaávinnslu tímabilsins á hverju 10 fyrstu áranna endurspeglar líkurnar á að starfsmaðurinn ljúki
ekki 10 starfsárum. Engum kjörum er skipt á árin þar á eftir.

2. Kerfi felur í sér eingreiðslu kjara að fjárhæð 2.000 til allra starfsmanna sem enn eru við störf við 55 ára
aldur og hafa starfað í 20 ár eða til þeirra sem við 65 ára aldur eru enn við störf óháð því hversu lengi þeir
hafa starfað.

Fyrir starfsmenn sem hefja störf fyrir 35 ára aldur leiðir starfstími fyrst til kjara samkvæmt kerfinu við 35
ára aldur (starfsmaður getur hætt 30 ára og snúið aftur 33 ára án þess að það hefði áhrif á fjárhæð eða
tímasetningu kjara). Þau kjör eru háð frekara vinnuframlagi. Auk þess leiðir vinnuframlag eftir 55 ára
aldur ekki til verulegra viðbótarkjara. Fyrir þessa starfsmenn skiptir fyrirtækið kjörum að fjárhæð 100
(2.000 deilt með 20) á hvert ár frá 35 til 55 ára aldurs.

Fyrir starfsmenn sem hefja störf milli 35 og 45 ára aldurs leiðir starfstími umfram 20 ár ekki til verulegra
viðbótarkjara. Fyrir þessa starfsmenn skiptir fyrirtækið kjörum að fjárhæð 100 (2.000 deilt með 20) á
hvert 20 fyrstu áranna.

Fyrir starfsmann sem hefur störf við 55 ára aldur leiðir vinnuframlag umfram 10 ár ekki til verulegra
viðbótarkjara. Fyrir þennan starfsmann skiptir fyrirtækið kjörum að fjárhæð 200 (2.000 deilt með 10) á
hvert 10 fyrstu áranna.

Fyrir alla starfsmenn endurspeglar kostnaður við réttindaávinnslu tímabilsins
skuldbindingarinnar líkurnar á að starfsmaðurinn ljúki ekki nauðsynlegum starfstíma.

og

núvirði

3. Eftirlaunasjúkrakerfi endurgreiðir 40% af lækniskostnaði starfsmanns eftir starfslok ef starfsmaðurinn
hættir eftir meira en 10, en innan við 20 starfsár og 50% af þeim kostnaði ef starfsmaðurinn hættir eftir 20
starfsár eða meira.

Samkvæmt kjarareiknireglu kerfisins skiptir fyrirtæki 4% af núvirði væntanlegs lækniskostnaðar (40%
deilt með 10) á hvert af fyrstu 10 árunum og 1% (10% deilt með 10) á hvert ár af seinni 10 árunum.
Kostnaður við réttindaávinnslu tímabilsins á hverju ári endurspeglar líkurnar á að starfsmaðurinn ljúki
ekki nauðsynlegum starfstíma til að ávinna sér hluta kjaranna eða þau öll. Engum kjörum er skipt á
starfsmenn sem gert er ráð fyrir að hætti innan 10 ára.

4. Eftirlaunasjúkrakerfi endurgreiðir 10% af lækniskostnaði starfsmanns eftir starfslok ef starfsmaðurinn
hættir eftir meira en 10, en innan við 20 starfsár og 50% af þeim kostnaði ef starfsmaðurinn hættir eftir 20
starfsár eða meira.

Vinnuframlag á síðari árum leiðir til verulega betri kjara en á fyrri árum. Fyrir starfsmenn sem gert er ráð
fyrir að hætti eftir 20 ár eða meira skiptir fyrirtæki því kjörum samkvæmt línulegri aðferð skv. 68. lið.
Vinnuframlag umfram 20 ár leiðir ekki til verulegra viðbótarkjara. Kjörin, sem er skipt á hvert ár af fyrstu
20 árunum, eru því 2,5% af núvirði væntanlegs lækniskostnaðar (50% deilt með 20).
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Fyrir starfsmenn sem gert er ráð fyrir að hætti eftir 10 til 20 ár eru kjörin sem er skipt á sérhvert af fyrstu
10 árunum,1% af núvirði væntanlegs lækniskostnaðar. Fyrir þessa starfsmenn er engum kjörum skipt á
vinnuframlag frá lokum 10. ársins og til dagsins sem áætlað er að þeir hætti.
Engum kjörum er skipt niður fyrir starfsmenn sem gert er ráð fyrir að hætti innan 10 ára.
71.

Þegar fjárhæð kjaranna er fast hlutfall af endanlegum launum fyrir sérhvert starfsár munu
framtíðarlaunahækkanir hafa áhrif á þá fjárhæð sem þarf til að gera upp skuldbindinguna sem til staðar er fyrir
vinnuframlag fyrir dagsetningu efnahagsreiknings, en skapa ekki frekari skuldbindingu. Þess vegna:
a) leiða launahækkanir ekki til frekari kjara í b-lið 67. liðar, jafnvel þótt fjárhæð kjaranna ráðist af launum
við starfslok, og
b) er fjárhæð kjaranna sem skipt er á sérhvert tímabil fast hlutfall af laununum sem kjörin tengjast.
Dæmi til skýringar á 71. lið
Starfsmenn eiga rétt á að kjör séu 3% af starfslokalaunum fyrir hvert starfsár fyrir 55 ára aldur.
Kjörum, sem nema 3% af áætluðum endanlegum launum, er skipt á sérhvert ár fram að 55 ára aldri. Eftir það
mun frekara vinnuframlag starfsmanns ekki skapa veruleg viðbótarkjör samkvæmt kerfinu. Engum kjörum er
skipt á vinnuframlag eftir þann aldur.

Tryggingafræðilegar forsendur
72.

Tryggingafræðilegar forsendur skulu vera óhlutdrægar og innbyrðis samræmanlegar.

73.

Tryggingafræðilegar forsendur eru besta mat fyrirtækis á þeim breytum sem ákvarða endanlegan kostnað við
að veita eftirlaunakjör. Tryggingafræðilegar forsendur samanstanda af:
a) lýðfræðilegum forsendum um framtíðarstöðu núverandi og fyrrverandi starfsmanna (og einstaklinga á
framfæri þeirra) sem rétt eiga á kjörum. Lýðfræðilegar forsendur fjalla um atriði eins og:
i)

dánartíðni, bæði á starfstímabili og eftir starfslok,

ii)

starfsmannaveltu, örorku og snemmtekin eftirlaun,

iii)

hlutfall rétthafa í kerfinu, sem eru með einstaklinga á framfæri, sem munu eiga rétt á kjörum, og

iv)

hlutfall krafna í sjúkrakerfum og

b) fjárhagslegum forsendum sem fjalla um liði eins og:

74.

i)

afvöxtunarstuðullinn (sjá 78. til 82. lið),

ii)

framtíðarlauna- og kjarastigum (sjá 83. til 87. lið),

iii)

framtíðarlækniskostnað, þegar um er að ræða kjör tengd læknisþjónustu og, ef hann er verulegur,
umsýslukostnað vegna krafna og kjaragreiðslna (sjá 88. til 91. lið) og

iv)

væntanlega ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris (sjá 105. til 107. lið).

Tryggingafræðilegar forsendur eru óhlutdrægar ef þær eru hvorki óhyggilegar né óþarflega varfærnar.
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75.

Tryggingafræðilegar forsendur eru innbyrðis samrýmanlegar ef þær endurspegla efnahagslegt samband milli
þátta eins og verðbólgu, hlutfalls launahækkana, ávöxtunar eigna til greiðslu lífeyris og afvöxtunarstuðla.
Allar forsendur sem t.d. velta á ákveðnu verðbólgustigi (eins og forsendur vaxta og launa- og kjarahækkana) á
ákveðnu framtíðartímabili gera ráð fyrir sama verðbólgustigi á því tímabili.

76.

Fyrirtæki ákvarðar afvöxtunarstuðul og aðrar fjárhagslegar forsendur á nafnvirði (skráðum skilmálum) nema
verðmat, sem er miðað við raunvirði (leiðrétt miðað við verðbólgu), sé áreiðanlegra, t.d. í hagkerfi þar sem
óðaverðbólga ríkir (sjá IAS-staðal 29, reikningsskil í hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir), eða þar sem
kjörin eru vísitölutengd og virkur markaður er fyrir vísitölutengd skuldabréf í sama gjaldmiðli og með sama
gildistíma.

77.

Fjárhagslegar forsendur skulu byggðar á markaðsvæntingum miðað við dagsetningu efnahagsreiknings
fyrir það tímabil sem skuldbindingar skulu gerðar upp á.

Tryggingafræðilegar forsendur: afvöxtunarstuðull
78.

Hlutfallið sem er notað til að afvaxta eftirlaunaskuldbindingar (bæði fjármagnaðar og ófjármagnaðar)
skal ákvarðað með hliðsjón af markaðsávöxtun á tryggum skuldabréfum fyrirtækja miðað við dagsetningu
efnahagsreiknings. Í löndum þar sem ekki er virkur markaður með slík skuldabréf skal nota
markaðsávöxtun á ríkisskuldabréfum (miðað við dagsetningu efnahagsreiknings). Gjaldmiðill og gildistími
fyrirtækjaskuldabréfanna eða ríkisskuldabréfanna skal vera í samræmi við gjaldmiðil og áætlaðan
gildistíma eftirlaunaskuldbindinganna.

79.

Ein tryggingafræðileg forsenda sem hefur veruleg áhrif er afvöxtunarstuðullinn. Afvöxtunarstuðullinn
endurspeglar tímavirði peninga en ekki tryggingafræðilega áhættu eða fjárfestingaráhættu. Ennfremur
endurspeglar afvöxtunarstuðullinn ekki þá sértæku lánsáhættu fyrirtækisins sem hvílir á lánardrottnum þess
og hann endurspeglar ekki heldur þá áhættu sem felst í því að reynsla í framtíðinni verði önnur en tryggingafræðilegar forsendur.

80.

Afvöxtunarstuðullinn endurspeglar áætlaða tímasetningu kjaragreiðslna. Fyrirtæki nær þessu oft í reynd með
því að beita einum vegnum meðaltalsafvöxtunarstuðli sem endurspeglar áætlaða tímasetningu og fjárhæð
kjaragreiðslna og þann gjaldmiðil sem kjörin verða greidd út í.

81.

Í sumum tilvikum getur verið að ekki sé neinn virkur markaður með skuldabréf með nógu langan líftíma til að
samræmast áætluðum gjalddögum allra kjaragreiðslnanna. Í slíkum tilvikum notar fyrirtæki núgildandi
markaðsvexti viðeigandi tímabils til að afvaxta skammtímagreiðslur og metur afvöxtunarstuðulinn fyrir lengri
líftíma með því að framreikna núgildandi markaðsvexti eftir ávöxtunarkúrfunni. Ólíklegt er að heildarnúvirði
réttindatengdrar skuldbindingar sé sérstaklega viðkvæmt fyrir afvöxtunarstuðlinum sem beitt er á þann hluta
kjaranna sem gjaldfellur eftir lokagjalddaga fáanlegra fyrirtækja- og ríkisskuldabréfa.

82.

Vaxtagjöld eru reiknuð með því að margfalda afvöxtunarstuðulinn sem er ákvarðaður við upphaf tímabilsins
með núvirði réttindatengdu skuldbindingarinnar á tímabilinu að teknu tilliti til verulegra breytinga á
skuldbindingunni. Núvirði skuldbindingarinnar er annað en skuldin sem færð er í efnahagsreikning vegna
þess að skuldin er færð eftir frádrátt gangvirðis allra eigna til greiðslu lífeyris og vegna þess að hluti
tryggingafræðilegs hagnaðar og taps og hluti kostnaðar vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila eru ekki færðir
strax. (Viðbætir A skýrir m.a. útreikning vaxtagjalda.)

Tryggingafræðilegar forsendur: laun, kjör og lækniskostnaður
83.

Eftirlaunaskuldbindingar skulu metnar á grunni sem endurspeglar:

a) áætlaðar framtíðarlaunahækkanir,

b) kjörin sem sett eru fram í skilmálum kerfisins (eða sem skapast vegna allra ætlaðra skuldbindinga sem
gilda umfram þá skilmála) miðað við dagsetningu efnahagsreiknings og

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/600

15.11.2007

IAS 19
c) áætlaðar framtíðarbreytingar á opinberu kjarastigi sem hafa áhrif á kjör sem greiðast samkvæmt
réttindatengdu kerfi, því og þá aðeins að:
i)

breytingarnar hafi verið gerðar fyrir dagsetningu efnahagsreiknings eða

ii)

fyrri reynsla eða önnur áreiðanleg gögn gefi til kynna að opinberu kjörin muni breytast á
fyrirsjáanlegan hátt, t.d. í samræmi við framtíðarbreytingar á almennu verðlagi eða launastigi.

84.

Mat á framtíðarlaunahækkunum tekur tillit til verðbólgu, hærri starfsaldurs, stöðuhækkana og annarra
mikilvægra þátta, s.s. framboðs og eftirspurnar á vinnumarkaði.

85.

Ef þess er krafist í formlegum skilmálum kerfis (eða samkvæmt ætlaðri skuldbindingu sem gildir umfram
þessa skilmála) að fyrirtæki breyti kjörum í framtíðinni, endurspeglar mat skuldbindingarinnar þær breytingar.
Þetta á t.d. við þegar:
a) fyrirtæki er vant að hækka kjör, t.d. til að draga úr verðbólguáhrifum, og ekkert bendir til að þessi venja
muni breytast í framtíðinni eða
b) tryggingafræðilegur hagnaður hefur þegar verið færður í reikningsskil og fyrirtækið er skuldbundið
annaðhvort samkvæmt formlegum skilmálum kerfis (eða ætlaðrar skuldbindingar sem gildir umfram þá
skilmála) eða samkvæmt lögum, að nota afgang úr kerfinu rétthöfum í kerfinu í hag (sjá c-lið 98. liðar).

86.

Tryggingafræðilegar forsendur endurspegla ekki framtíðarkjarabreytingar sem ekki eru settar fram í
formlegum skilmálum kerfisins (eða ætlaðri skuldbindingu) miðað við dagsetningu efnahagsreiknings. Slíkar
breytingar leiða til:
a) kostnaðar vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila, að því marki sem þær breyta kjörum fyrra vinnuframlags,
og
b) kostnaðar vegna réttindaávinnslu á tímabilum eftir breytinguna, að því marki sem þær breyta kjörum fyrra
vinnuframlags.

87.

Sum kjör sem falla til eftir starfslok tengjast breytum eins og stigi opinberra eftirlaunakjara eða
læknisþjónustu ríkisins. Mat slíkra kjara endurspeglar væntanlegar breytingar á slíkum breytum byggt á fyrri
venjum og öðrum áreiðanlegum gögnum.

88.

Í forsendum varðandi lækniskostnað skal taka tillit til áætlaðra framtíðarbreytinga á kostnaði vegna
læknisþjónustu sem stafa bæði af verðbólgu og sérstökum breytingum á lækniskostnaði.

89.

Mat kjara, sem falla til eftir starfslok, tengdra læknisþjónustu krefst forsendna um stig og tíðni
framtíðarkrafna og kostnaðarins við að uppfylla þær kröfur. Fyrirtæki metur framtíðarlækniskostnað á
grundvelli sögulegra gagna um eigin reynslu fyrirtækisins að viðbættum sögulegum gögnum frá öðrum
fyrirtækjum, tryggingafélögum, aðilum sem veita læknisþjónustu eða öðrum aðilum, ef það er nauðsynlegt. Í
mati á framtíðarlækniskostnaði er tekið tillit til áhrifa tækniþróunar, breytinga á nýtingu heilsugæsluþjónustu
eða veitingu hennar og breytinga á heilsufari rétthafa í kerfinu.

90.

Stig og tíðni krafna er einkum háð aldri, heilbrigðisástandi og kyni starfsmanna (og einstaklinga á framfæri
þeirra) og getur einnig verið háð öðrum þáttum eins og landfræðilegri staðsetningu. Söguleg gögn eru því
lagfærð að því marki sem lýðfræðileg samsetning þýðisins er ólík samsetningu þess þýðis sem er notað sem
grunnur sögulegu gagnanna. Þau eru einnig leiðrétt þegar áreiðanleg gögn eru til um að ekki verði áframhald
á þessari sögulegu þróun.

91.

Í sumum starfskjarakerfum tengdum heilsugæsluþjónustu er gerð krafa um að starfsmenn greiði hluta af þeim
lækniskostnaði sem kerfið tekur til. Í mati á framtíðarlækniskostnaði er tekið tillit til allra slíkra iðgjalda
samkvæmt skilmálum kerfisins miðað við dagsetningu efnahagsreiknings (eða samkvæmt ætlaðri
skuldbindingu sem gildir umfram þá skilmála). Breytingar á þessum iðgjöldum starfsmanna leiða til kostnaðar
vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila eða réttindaskerðingar, eftir því sem við á. Unnt kann að vera að lækka
kostnað við að uppfylla kröfur með kjörum frá ríkinu eða öðrum aðilum sem veita læknisþjónustu (sjá c-lið
83. liðar og 87. lið).
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Tryggingafræðilegur hagnaður og tap

92.

Við mat á réttindatengdri skuld skv. 54. lið skal fyrirtæki, með fyrirvara um 58. lið A, færa hluta (sem
tilgreindur er í 93. lið) af tryggingafræðilegum hagnaði og tapi, sem tekjur eða gjöld ef hreinn,
uppsafnaður tryggingafræðilegur hagnaður og tap, sem ekki eru færð við lok næsta reikningsskilatímabils
á undan, eru hærri en það sem hærra er af eftirfarandi:

a) 10% af núvirði réttindatengdrar skuldbindingar á þeim degi (áður en eignir til greiðslu lífeyris eru
dregnar frá) og

b) 10% af gangvirði allra eigna til greiðslu lífeyris á þeim degi.

Þessi mörk skulu reiknuð og þeim beitt sérstaklega gagnvart sérhverju réttindatengdu kerfi.

93.

Sá hluti tryggingafræðilegs hagnaðar og taps sem á að færa fyrir sérhvert réttindatengt kerfi er sá
afgangur sem ákvarðaður er skv. 92. lið, deilt með því sem vænst er að verði að meðaltali eftir af starfsævi
þeirra starfsmanna sem eru rétthafar í kerfinu. Fyrirtæki má þó taka upp kerfisbundna aðferð sem leiðir
til hraðari færslu tryggingafræðilegs hagnaðar og taps, svo framarlega sem sami grunnur er notaður bæði
fyrir hagnað og töp og að þeim grunni sé beitt af samkvæmni frá einu tímabili til annars. Fyrirtæki má
beita slíkum kerfisbundnum aðferðum á tryggingafræðilegan hagnað og tap jafnvel þótt það falli innan
þeirra marka sem tilgreind eru í 92. lið.

94. Tryggingafræðilegur hagnaður og tap geta orðið vegna hækkana eða lækkana á annaðhvort núvirði
réttindatengdrar skuldbindingar eða gangvirði tengdra eigna til greiðslu lífeyris. Orsakir tryggingafræðilegs
hagnaðar og taps eru t.d.:

a) óvenjulega hátt eða lágt hlutfall starfsmannaveltu, snemmtekin starfslok eða dánartíðni eða
launahækkanir, kjörum (ef formlegir eða ætlaðir skilmálar kerfis kveða á um verðbólgutengdar
kjarahækkanir) eða lækniskostnaði,

b) áhrif breytinga á mati á starfsmannaveltu, snemmteknum eftirlaunum eða dánartíðni í framtíðinni eða
hækkunum á launum, kjörum (ef formlegir eða ætlaðir skilmálar kerfis kveða á um verðbólgutengdar
kjarahækkanir) eða lækniskostnaði,

c) áhrif breytinga á afvöxtunarstuðul og

d) mismunur raunverulegrar ávöxtunar eigna til greiðslu lífeyris og væntri ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris
(sjá 105. til 107. liði).

95.

Til lengri tíma litið geta tryggingafræðilegur hagnaður og tap jafnað hvort annað. Því er æskilegt að líta á mat
eftirlaunaskuldbindinga sem svið (eða „vikmörk“) í kringum besta matið. Þess er ekki krafist að fyrirtæki færi
tryggingafræðilegan hagnað og tap sem falla innan þess sviðs, en því er það heimilt. Í þessum staðli er gerð
krafa um að fyrirtæki færi a.m.k. tilgreindan hluta tryggingafræðilegs hagnaðar og taps sem falla utan
„vikmarka“ sem er plús eða mínus 10%. (Í viðauka A er m.a. útskýrð meðferð tryggingafræðilegs hagnaðar
og taps). Í þessum staðli eru einnig heimilaðar kerfisbundnar aðferðir við hraðari færslu svo framarlega sem
þær aðferðir uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í 93. lið. Slíkar heimilaðar aðferðir eru t.d. tafarlaus færsla
alls tryggingafræðilegs hagnaðar og taps bæði innan og utan „vikmarkanna“. Í iii-lið b-liðar 155. liðar er
útskýrð nauðsyn þess að taka tillit til alls ófærðs hluta bráðabirgðaskuldar þegar tryggingafræðilegur
hagnaður, sem verður síðar, er færður.
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Kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila
96.

Við mat á réttindatengdri skuld skv. 54. lið skal fyrirtæki, með fyrirvara um 58. lið A, gjaldfæra kostnað
vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila samkvæmt línulegri aðferð á meðaltímabili þar til kjörin ávinnast og
verða óskilyrt. Að því marki sem kjörin ávinnast og verða óskilyrt strax eftir innleiðingu eða breytingu á
réttindatengdu kerfi skal fyrirtæki gjaldfæra kostnað vegna réttindaávinnslu fyrri tímabila samtímis.

97.

Kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila verður til þegar fyrirtæki innleiðir réttindatengt kerfi eða breytir
kjörunum sem gerast upp samkvæmt réttindatengdu kerfi sem fyrir er. Slíkar breytingar eru í skiptum fyrir
vinnuframlag starfsmanna á tímabilinu þar til kjörin sem um ræðir ávinnast og verða óskilyrt. Kostnaður við
réttindaávinnslu fyrri tímabila er því færður á því tímabili þrátt fyrir að kostnaðurinn tengist vinnuframlagi
starfsmanna á fyrri tímabilum. Kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila er metinn sem breytingin sem
verður á skuldinni vegna breytingarinnar (sjá 64. lið).
Dæmi til skýringar á 97. lið
Fyrirtæki rekur lífeyriskerfi sem veitir lífeyri sem nemur 2% af endanlegum launum fyrir hvert starfsár.
Kjörin ávinnast og verða óskilyrt eftir fimm ára starf. Hinn 1. janúar 20X5 hækkar fyrirtækið lífeyrinn í 2,5%
af endanlegum launum fyrir hvert starfsár frá 1. janúar 20X1. Við dagsetningu hækkunarinnar er núvirði
viðbótarkjaranna fyrir vinnuframlag frá 1. janúar 20X1 til 1. janúar 20X5 eftirfarandi:

Starfsmenn sem starfað hafa lengur en fimm ár þann 1/1/X5

150

Starfsmenn sem starfað hafa skemur en fimm ár þann 1/1/X5 (meðallengd tímabils þar til
kjör ávinnast og verða óskilyrt: þrjú ár)

120

270

Fyrirtækið færir 150 strax vegna þess að þau kjör eru þegar áunnin og óskilyrt. Fyrirtækið færir 120
samkvæmt línulegri aðferð á þremur árum frá 1. janúar 20X5.
98.

Kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila tekur ekki til:
a) áhrifa mismunar á raunverulegum launahækkunum og launahækkunum, sem áður var gert ráð fyrir, á
skuldbindinguna til að greiða kjör fyrir vinnuframlag á fyrri árum (það er enginn kostnaður við
réttindaávinnslu fyrri tímabila vegna þess að tryggingafræðilegar forsendur taka tillit til framreiknaðra
launa),
b) van- og ofmats á frjálsum lífeyrishækkunum þar sem fyrirtæki ber ætlaða skuldbindingu til að veita slíkar
hækkanir (það er enginn kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila vegna þess að tryggingafræðilegar
forsendur taka tillit til slíkra hækkana),
c) mats á kjarabótum sem verða af tryggingafræðilegum hagnaði sem hefur þegar verið færður í
reikningsskilin ef fyrirtækið er skuldbundið, annaðhvort samkvæmt formlegum skilmálum kerfis (eða
ætlaðrar skuldbindingar sem gildir umfram þá skilmála) eða samkvæmt lögum, til að nota allan afgang úr
kerfinu rétthöfum í kerfinu í hag jafnvel þó að kjarahækkunin hafi ekki verið formlega veitt (hækkunin á
skuldbindingunni sem af þessu leiðir er tryggingafræðilegt tap og ekki kostnaður við réttindaávinnslu
fyrri tímabila, sjá b-lið 85. liðar),
d) hækkunar á óskilyrtum áunnum kjörum þegar ekki er um að ræða ný eða bætt kjör og starfsmenn uppfylla
kröfur um óskilyrt áunnin kjör (það er enginn kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila vegna þess að
áætlaður kostnaður við kjörin var færður sem kostnaður við réttindaávinnslu tímabils þegar þjónustan var
innt af hendi), og
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e) áhrifa breytinga á kerfinu sem lækka kjör vegna framtíðarvinnuframlags (réttindaskerðing).

99.

Fyrirtæki kemur á afskriftaáætlun fyrir kostnað við réttindaávinnslu fyrri tímabila þegar kjörin eru tekin upp
eða þeim breytt. Það væri ógerlegt að halda þær ítarlegu skrár sem þarf til að auðkenna og framkvæma síðari
breytingar á þeirri afskriftaáætlun. Þar að auki væru áhrifin sennilega aðeins veruleg þegar um
réttindaskerðingu eða uppgjör er að ræða. Fyrirtæki breytir því aðeins afskriftaáætlun vegna kostnaðar við
réttindaávinnslu fyrri tímabila ef réttindaskerðing eða uppgjör á sér stað.

100. Þegar fyrirtæki lækkar kjör sem greiðast samkvæmt gildandi réttindatengdu kerfi er lækkunin sem verður í
kjölfarið á réttindatengdu skuldinni færð sem (neikvæður) kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila á því
meðaltímabili sem líður þar til lækkaði hluti kjaranna ávinnst og verður óskilyrtur.

101. Þegar fyrirtæki lækkar tiltekin kjör sem greiðast samkvæmt gildandi réttindatengdu kerfi og hækkar á sama
tíma önnur kjör sem greiðast samkvæmt kerfinu vegna sömu starfsmanna fer fyrirtækið með breytinguna sem
eina hreina breytingu.

Færsla og mat: Eignir til greiðslu lífeyris

Gangvirði eigna til greiðslu lífeyris

102. Gangvirði allra eigna til greiðslu lífeyris er dregið frá við ákvörðun þeirrar fjárhæðar sem færð er í
efnahagsreikning skv. 54. lið. Þegar ekkert markaðsverð er fyrir hendi er gangvirði eigna til greiðslu lífeyris
metið, t.d. með því að afvaxta vænt framtíðarsjóðstreymi með afvöxtunarstuðli sem endurspeglar bæði þá
áhættu sem tengist eignum til greiðslu lífeyris og gjalddaga eða væntanlegan ráðstöfunardag þessara eigna
(eða væntanlegan tíma þar til tengd skuldbinding verður gerð upp ef þær hafa engan gjalddaga).

103. Eignir til greiðslu lífeyris taka ekki til ógreiddra iðgjalda fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, til
sjóðsins, sem og allra óyfirfæranlegra fjármálagerninga sem fyrirtækið gefur út og eru í eigu sjóðsins. Eignir
til greiðslu lífeyris eru lækkaðar um allar skuldir sjóðsins sem ekki tengjast starfskjörum, t.d. viðskiptaskuldir
og aðrar skuldir og skuldir vegna afleiðugerninga.

104. Þegar eignir til greiðslu lífeyris taka til viðurkenndra tryggingaskírteina og þeir stemma nákvæmlega við
fjárhæð og tímasetningu allra eða hluta þeirra kjara, sem greiðast samkvæmt kerfinu, er gangvirði þessara
tryggingaskírteina ákvarðað sem núvirði tengdra skuldbindinga eins og lýst er í 54. lið (með fyrirvara um alla
lækkun sem kann að vera krafist ef fjárhæðirnar sem greiðast samkvæmt tryggingaskírteinunum eru ekki
endurheimtanlegar að fullu).

Endurgreiðslur

104A. Þá og því aðeins að nær öruggt sé að annar aðili endurgreiði öll eða hluta þeirra útgjalda, sem þarf til að
gera upp réttindatengda skuldbindingu, skal fyrirtæki færa endurgreiðslurétt sinn sem aðskilda eign.
Fyrirtæki skal meta þá eign á gangvirði. Að öllu öðru leyti skal fyrirtæki fara með þá eign á sama hátt og
eignir til greiðslu lífeyris. Í rekstrarreikningi er heimilt að birta gjöld sem tengjast réttindatengdu kerfi að
frádreginni fjárhæðinni sem færð er vegna endurgreiðslu.

104B. Stundum getur fyrirtæki leitað til annars aðila, eins og vátryggjanda, til að greiða útgjöld, að hluta eða öllu
leyti, sem þarf til að gera upp réttindatengda skuldbindingu. Viðurkennd tryggingarskírteini eins og þau eru
skilgreind í 7. lið teljast eignir til greiðslu lífeyris. Fyrirtæki færir viðurkennd tryggingarskírteini á sama hátt
og allar aðrar eignir til greiðslu lífeyris og 104. liður A á ekki við (sjá 39. til 42. lið og 104. lið).
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104C. Þegar tryggingarskírteini er ekki viðurkennt tryggingarskírteini telst slíkt tryggingarskírteini ekki eign til
greiðslu lífeyris. Fjallað er um slík tilvik í 104. lið A: fyrirtækið færir endurgreiðslurétt sinn samkvæmt
tryggingarskírteininu sem aðskilda eign frekar en sem frádrátt við ákvörðun réttindatengdrar skuldbindingar,
sem færð er skv. 54. lið, en að öllu öðru leyti fer fyrirtækið með eignina á sama hátt og eignir til greiðslu
lífeyris. Einkum er réttindatengda skuldin, sem færð er skv. 54. lið, hækkuð (lækkuð) að því marki sem
hreinn, uppsafnaður, tryggingafræðilegur hagnaður (töp) af réttindatengdu skuldbindingunni og tengdum
endurgreiðsluréttindum er áfram ófærður skv. 92. og 93. lið. Í vii-lið c-liðar 120. liðar er gerð krafa um að
fyrirtækið gefi stutta lýsingu á tengslunum milli endurgreiðsluréttindanna og tengdu skuldbindingarinnar.

Dæmi til skýringar á 104. lið A-C

Núvirði skuldbindingar

1.241

Ófærður tryggingafræðilegur hagnaður

17

Skuld færð í efnahagsreikning

1.258

Réttindi samkvæmt tryggingarskírteinum sem stemma nákvæmlega við fjárhæð og
tímasetningu sumra kjara sem greiðast samkvæmt lífeyriskerfinu. Núvirði þessara kjara
er 1.092.

1.092

Ófærður tryggingafræðilegur hagnaður að fjárhæð 17 er hreinn uppsafnaður tryggingafræðilegur hagnaður
af skuldbindingunni og endurgreiðsluréttindunum.
104D. Ef endurgreiðsluréttindi verða til samkvæmt tryggingarskírteini sem stemmir nákvæmlega við fjárhæð og
tímasetningu allra eða hluta kjaranna sem greiðast samkvæmt réttindatengdu kerfi er gangvirði
endurgreiðsluréttindanna ákvarðað sem núvirði tengdra skuldbindinga eins og lýst er í 54. lið (með fyrirvara
um frádrátt sem kann að vera krafist ef endurgreiðslan er ekki endurheimtanleg að fullu).

Ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris
105. Vænt ávöxtun eigna til greiðslulífeyris er einn liður í gjöldunum sem færð eru í rekstrarreikning.
Mismunurinn á væntri ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris og raunverulegri ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris er
tryggingafræðilegur hagnaður eða tap sem er talinn með tryggingafræðilegum hagnaði og töpum af
réttindatengdri skuldbindingu við ákvörðun á hreinni fjárhæð sem borin er saman við 10% „vikmörk“ sem
tilgreint er í 92. lið
106. Vænt ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris byggir á markaðsvæntingum við upphaf tímabils um ávöxtun á öllum
gildistíma tengdu skuldbindingarinnar. Vænt ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris endurspeglar breytingar á
gangvirði eigna til greiðslu lífeyris á tímabilinu vegna rauniðgjalda sem greidd voru í sjóðinn og raunkjara
sem greidd voru úr sjóðnum.
107. Við ákvörðun á væntri og raunávöxtun eigna til greiðslu lífeyris dregur fyrirtæki frá væntan stjórnunarkostnað
annan en þann sem talinn er til tryggingafræðilegra forsendna sem notaðar eru til að meta skuldbindinguna.

Dæmi til skýringar á 106. lið
Hinn 1. janúar 20X1 var gangvirði eigna til greiðslu lífeyris 10.000 og hreinn uppsafnaður ófærður
tryggingafræðilegur hagnaður var 760. Hinn 30. júní 20X1 greiddi kerfið 1.900 í kjör og tók á móti iðgjöldum
að fjárhæð 4.900. Hinn 31. desember 20X1 var gangvirði eigna til greiðslu lífeyris 15.000 og núvirði
réttindatengdu skuldbindingarinnar 14.792. Tryggingafræðileg töp af skuldbindingunni fyrir 20X1 voru 60.
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Hinn 1. janúar 20X1 framkvæmdi fyrirtækið, sem reikningsskilin taka til, eftirfarandi mat byggð á
markaðsverði þann dag:
(%)
Vextir og arðstekjur eftir skatt sem sjóðnum ber að greiða

9,25

Innleystur og óinnleystur hagnaður af eignum til greiðslu lífeyris (eftir skatta)

2,00

Stjórnunarkostnaður

(1,00)

Vænt ávöxtunarhlutfall

10,25

Fyrir 20X1 er vænt ávöxtun og raunávöxtun eigna til greiðslu lífeyris eftirfarandi:
10,25% ávöxtun af 10.000 í tólf mánuði

1.025

5% ávöxtun af 3.000 í sex mánuði (svarar til 10,25% árlegrar ávöxtunar, reiknað á sex
mánaða fresti)

150

Vænt ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris fyrir 20X1
Gangvirði eigna til greiðslu lífeyris 31. desember 20X1
Að frádregnu gangvirði eigna til greiðslu lífeyris 1. janúar 20X1
Að frádregnum mótteknum iðgjöldum

1.175
15.000
( 10.000)
(4.900)

Að viðbættum greiddum kjörum

1.900

Raunávöxtun eigna til greiðslu lífeyris

2.000

Mismunurinn á væntri ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris (1.175) og raunávöxtun eigna til greiðslu lífeyris (2.000) er
tryggingafræðilegur hagnaður að fjárhæð 825. Uppsafnaður hreinn, ófærður, tryggingafræðilegur hagnaður er því
1.525 (760 að viðbættum 825 að frádregnum 60). Skv. 92. lið eru vikmörkin sett við 1.500 (það sem hærra er af: i)
10% af 15.000 og ii) 10% af 14.792). Árið á eftir (20X2) færir fyrirtækið í rekstrarreikning tryggingafræðilegan
hagnað að fjárhæð 25 (1.525 að frádregnum 1.500) deilt með meðaltali þess sem vænst er að sé eftir af starfsævi
þeirra starfsmanna sem um ræðir.
Vænt ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris fyrir 20X2 er byggð á markaðsvæntingum þann 1/1/X2 fyrir ávöxtun á öllum
gildistíma skuldbindingarinnar.

Sameining fyrirtækja
108. Við sameiningu fyrirtækja sem er yfirtaka færir fyrirtæki eignir og skuldir sem til verða vegna eftirlaunaakjara
á núvirði skuldbindingarinnar að frádregnu gangvirði allra eigna til greiðslu lífeyris (sjá IAS-staðal 22,
sameining fyrirtækja). Núvirði skuldbindingarinnar felur í sér öll eftirfarandi atriði, jafnvel þó hið yfirtekna
fyrirtæki hafi ekki enn fært þau á yfirtökudegi:
a) tryggingafræðilegan hagnað og tap sem varð til fyrir yfirtökudag (hvort sem hann féll innan 10%
„vikmarkanna“ eða ekki),
b) kostnað við réttindaávinnslu fyrri tímabila sem varð til vegna breytinga á kjörum eða innleiðingu kerfis
fyrir yfirtökudag, og
c) fjárhæðir sem yfirtekni aðilinn hafði ekki fært samkvæmt bráðabirgðaákvæðum b-liðar 155. liðar.
Réttindaskerðing og uppgjör
109. Fyrirtæki skal færa hagnað eða tap af réttindaskerðingu eða uppgjöri réttindatengds kerfis þegar
réttindaskerðingin eða uppgjörið á sér stað. Hagnaðurinn eða tapið af réttindaskerðingu eða uppgjöri
skal samanstanda af:
a) öllum breytingum sem af því hljótast á núvirði réttindatengdu skuldbindingarinnar,
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b) öllum breytingum sem af því hljótast á gangvirði eigna til greiðslu lífeyris,

c) öllum tengdum tryggingafræðilegum hagnaði og tapi og kostnaði við réttindaávinnslu fyrri tímabila
sem hafði ekki verið færður áður skv. 92. og 96. lið.
110. Áður en áhrif réttindaskerðingar eða uppgjörs eru ákvörðuð skal fyrirtæki endurmeta skuldbindinguna
(og tengdar eignir til greiðslu lífeyris, ef einhverjar eru) á gildandi tryggingafræðilegum forsendum (þ.m.t.
gildandi markaðsvextir og önnur gildandi markaðsverð).
111. Réttindaskerðing á sér stað þegar fyrirtæki er annaðhvort:

a) sannanlega skuldbundið til að fækka verulega starfsmönnum sem kerfið tekur til, eða

b) það breytir skilmálum réttindatengds kerfis þannig að verulegur hluti framtíðarþjónustu núverandi
starfsmanna uppfyllir ekki lengur skilyrði um kjör eða uppfyllir aðeins skilyrði fyrir lækkuðum kjörum.
Réttindaskerðing getur orðið vegna einstakra atvika eins og lokunar verksmiðju, niðurlagningar starfsemi eða
aflagningar eða frestunar kerfis. Atburður er nógu mikilvægur til að uppfylla skilyrði fyrir réttindaskerðingu
ef færsla hagnaðar eða taps af réttindaskerðingu hefði veruleg áhrif á reikningsskilin. Réttindaskerðing tengist
oft endurskipulagningu. Fyrirtæki færir því réttindaskerðingu á sama tíma og tengda endurskipulagningu.
112. Uppgjör fer fram þegar fyrirtæki stofnar til viðskipta sem eyða öllum frekari lagalegum eða ætluðum
skuldbindingum vegna hluta eða allra kjara sem veitt eru samkvæmt réttindatengdu kerfi, t.d. þegar
eingreiðsla handbærs fjár fer fram til, eða fyrir hönd, rétthafa í lífeyriskerfi í skiptum fyrir réttindi þeirra til að
fá tilgreind eftirlaunakjör.
113. Í sumum tilvikum kaupir fyrirtæki tryggingarskírteini til að fjármagna sum eða öll starfskjör sem tengjast
þjónustu starfsmanna á yfirstandandi og fyrri tímabilum. Kaup á slíku skírteini eru ekki uppgjör ef fyrirtækið
heldur eftir lagalegri eða ætlaðri skuldbindingu (sjá 39. lið) til að greiða frekari fjárhæðir ef tryggingataki
greiðir ekki þau starfskjör sem tilgreind eru í tryggingarskírteininu. Í 104. lið A til D er fjallað um færslu og
mat endurgreiðsluréttinda samkvæmt tryggingaskírteinum sem eru ekki eignir til greiðslu lífeyris.
114. Uppgjör á sér stað ásamt réttindaskerðingu ef kerfi er aflagt þannig að skuldbindingin er gerð upp og kerfið
hættir að vera til. Aflögn kerfis er ekki réttindaskerðing eða uppgjör ef í stað kerfisins kemur nýtt kerfi sem
veitir kjör sem eru í eðli sínu eins.
115. Þegar réttindaskerðing tengist aðeins hluta starfsmanna sem kerfið nær til eða þegar aðeins hluti skuldbindingar
er gerður upp, telst til hagnaðar eða taps samsvarandi hluti af áður ófærðum kostnaði við réttindaávinnslu fyrri
tímabila og tryggingafræðilegum hagnaði og tapi (og af bráðabirgðafjárhæðum sem eftir eru ófærðar skv. blið 155. liðar). Samsvarandi hlutfall er ákvarðað miðað við núvirði skuldbindinganna fyrir og eftir
réttindaskerðingu eða uppgjör, nema önnur viðmiðun sé rökréttari við þær aðstæður. Það getur t.d. verið
viðeigandi að nota hagnað sem verður til af réttindaskerðingu eða uppgjör sama kerfis til að byrja á því að
eyða ófærðum kostnaði við réttindaávinnslu fyrri tímabila sem tengist sama kerfinu.

Dæmi til skýringar á 115. lið
Fyrirtæki leggur niður rekstrarstarfsþátt og starfsmenn aflagða starfsþáttarins vinna sér ekki inn frekari kjör.
Þetta er réttindaskerðing án uppgjörs. Á gildandi tryggingafræðilegum forsendum (þ.m.t. núgildandi
markaðsverð og markaðsvextir) strax fyrir réttindaskerðingu er hreint núvirði réttindatengdrar skuldbindingar
fyrirtækisins 1.000, gangvirði eigna til greiðslu lífeyris 820 og hreinn, uppsafnaður, ófærður
tryggingafræðilegur hagnaður 50. Fyrirtækið hafði fyrst innleitt staðalinn einu ári fyrr. Þetta hækkaði hreina
skuld um 100 sem fyrirtækið kaus að færa á fimm árum (sjá b-lið 155. liðar). Réttindaskerðingin lækkar hreint
núvirði skuldbindingarinnar um 100 í 900.
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Af áður ófærðum tryggingafræðilegum hagnaði og bráðabirgðafjárhæðum, tengjast 10% (100/1.000) þeim
hluta skuldbindingarinnar sem var eytt með réttindaskerðingunni. Áhrif réttindaskerðingarinnar eru því
eftirfarandi:

Hreint núvirði skuldbindingar
Gangvirði eigna til greiðslu lífeyris

Ófærður, tryggingafræðilegur hagnaður
Ófærð, bráðabirgðafjárhæð (100 x 4/5)
Hrein skuld færð í efnahagsreikning

Fyrir
réttindaskerðingu

Hagnaður af
réttindaskerðingu

Eftir
réttindaskerðingu

1.000

(100)

900

(820)

—

(820)

180

(100)

80

50

(5)

45

(80)

8

(72)

150

(97)

53

Framsetning
Jöfnun
116. Fyrirtæki skal jafna eign sem tengist einu kerfi á móti skuld sem tengist öðru kerfi því og þá aðeins að
fyrirtækið:
a) hafi lagalega framfylgjanlegan rétt til að nota afgang í einu kerfi til að gera upp skuldbindingar sem
tilheyra öðru kerfi, og
b) hafi annaðhvort í hyggju að gera upp skuldbindingarnar á hreinum grunni eða að innleysa afganginn
í einu skerfi og gera upp skuldbindingu sína sem tilheyrir öðru kerfi samtímis.
117. Skilyrði fyrir samjöfnun eru sambærileg þeim sem sett voru fyrir fjármálagerninga í IAS-staðli 32,
fjármálagerningar: upplýsingar og framsetning.
Skammtíma-/langtímaaðgreining
118. Sum fyrirtæki aðgreina veltufjármuni og skammtímaskuldir frá fastafjármunum og langtímaskuldum. Í
þessum staðli er ekki tilgreint hvort fyrirtæki skuli aðgreina skammtíma- og langtímahluta eigna og skulda
sem til verða vegna eftirlaunakjara.
Fjárhagsliðir eftirlaunakjarakostnaðar
119. Í þessum staðli er ekki tilgreint hvort fyrirtæki skuli setja fram kostnað við réttindaávinnslu tímabilsins,
vaxtakostnað og vænta ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris sem tiltekinn, einstakan tekna- eða gjaldalið í
rekstrarreikningi.
Upplýsingar
120. Fyrirtæki skal veita eftirfarandi upplýsingar um réttindatengt kerfi:
a) reikningsskilaaðferð fyrirtækisins við færslu tryggingafræðilegs hagnaðar og taps,
b) almenna lýsingu á tegund kerfis,
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c) afstemmingu eigna og skulda sem færðar eru í efnahagsreikning, sem sýnir a.m.k.:
i)

núvirði réttindatengdra skuldbindinga sem eru algjörlega ófjármagnaðar miðað við dagsetningu
efnahagsreiknings,

ii)

núvirði (áður en gangvirði eigna til greiðslu lífeyris er dregið frá) réttindatengdra
skuldbindinga, sem eru að fullu eða að hluta til fjármagnaðar miðað við dagsetningu
efnahagsreiknings,

iii)

gangvirði eigna til greiðslu lífeyris miðað við dagsetningu efnahagsreiknings,

iv)

hreinan tryggingafræðilegan hagnað eða tap sem ekki eru færð í efnahagsreikning (sjá 92. lið),

v)

kostnað við réttindaávinnslu fyrri tímabila sem ekki hefur enn verið færður í efnahagsreikning
(sjá 96. lið),

vi)

allar fjárhæðir sem ekki eru eignfærðar vegna markanna sem sett eru í b-lið 58. liðar,

vii)

gangvirði allra endurgreiðsluréttinda miðað við dagsetningu efnahagsreiknings sem eru
eignfærð skv. 104. lið A (ásamt stuttri lýsingu á tengslunum milli endurgreiðsluréttindanna og
tengdu skuldbindingarinnar), og

viii)

aðrar fjárhæðir sem færðar eru í efnahagsreikning,

d) fjárhæðirnar sem felast í gangvirði eigna til greiðslu lífeyris fyrir:
i)

hvern flokk eigin fjármálagerninga fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til og

ii)

allar eignir sem eru nýttar eða notaðar af fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til,

e) afstemmingu sem sýnir hreyfingar á tímabilinu á hreinni skuld (eða eign) sem færð er í
efnahagsreikninginn,
f) heildargjöld sem færð eru í rekstrarreikninginn fyrir hvert eftirfarandi atriði og lið (liði) í
rekstrarreikningnum sem þau teljast til:
i)

kostnað við réttindaávinnslu tímabils,

ii)

vaxtakostnað,

iii)

vænta ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris,

iv)

vænta ávöxtun allra endurgreiðsluréttinda sem eignfærð eru skv. 104. lið A,

v)

tryggingafræðilegan hagnað og tap,

vi)

kostnað við réttindaávinnslu fyrri tímabila, og

vii)

áhrif réttindaskerðingar eða uppgjörs,

g) raunávöxtun eigna til greiðslu lífeyris auk raunávöxtunar allra endurgreiðsluréttinda sem eignfærð
eru skv. 104. lið A og
h) helstu tryggingafræðilegu forsendur sem byggt er á miðað við dagsetningu efnahagsreiknings, þ.m.t. ef
við á:
i)

afvöxtunarstuðlar,

ii)

vænt ávöxtun allra eigna til greiðslu lífeyris á þeim tímabilum sem birt eru í reikningsskilunum,
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iii)

vænt ávöxtun á þeim tímabilum sem birt eru
endurgreiðsluréttindum sem eignfærð eru skv. 104. lið A,

í

reikningsskilunum

á

öllum

iv)

væntar launahækkanir (og breytingar á vísitölu eða annarri breytu sem tilgreind er í formlegum
eða ætluðum skilmálum kerfis sem grundvöllur framtíðarkjarahækkana),

v)

leitni lækniskostnaðar og

vi)

allar aðrar mikilvægar tryggingafræðilegar forsendur sem notaðar eru.

Fyrirtæki skal greina frá sérhverri tryggingafræðilegri forsendu sem algildi (t.d. sem algilt hlutfall) og ekki
aðeins sem bil milli mismunandi hlutfalla eða annarra breyta.

121. Í b-lið 120. liðar er krafist almennrar lýsingar á tegund kerfis. Slík lýsing greinir t.d. milli eftirlaunakerfa sem
byggja á föstum launum og eftirlaunakerfa byggðum á starfslokalaunum og starfslokasjúkrakerfa. Frekari
sundurliðunar er ekki krafist.
122. Þegar fyrirtæki eru með fleiri en eitt réttindatengt kerfi má veita upplýsingar í heild, fyrir hvert lífeyriskerfi
eða samkvæmt þeirri flokkun sem er álitin koma að mestum notum. Gagnlegt kann að vera að skipta í flokka
samkvæmt eftirfarandi viðmiðum:
a) landfræðilegri staðsetningu kerfanna, t.d. með því að greina á milli innlendra kerfa og erlendra kerfa, eða
b) hvort kerfi búi við verulega ólíka áhættu, t.d. með því að greina milli eftirlaunakerfa sem byggja á föstum
launum og eftirlaunakerfa sem byggja á starfslokalaunum og starfslokasjúkrakerfa.
Þegar fyrirtæki veitir upplýsingar í heild fyrir hóp kerfa eru slíkar upplýsingar gefnar í formi veginna
meðaltala eða á hlutfallslega þröngu bili.
123. Í 30. lið er krafist viðbótarupplýsinga um sameiginleg réttindatengd kerfi margra launagreiðenda sem eru
meðhöndluð eins og iðgjaldatengd kerfi.
124. Þegar þess er krafist í IAS-staðli 24, upplýsingagjöf um viðskipti tengdra aðila, skal fyrirtæki birta
upplýsingar um:
a) viðskipti tengdra aðila við eftirlaunakerfi og
b) kjör lykilstjórnenda sem falla til eftir starfslok.
125. Þegar þess er krafist í IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, veitir
fyrirtæki upplýsingar um óvissar skuldir sem verða til vegna eftirlaunakjaraskuldbindinga.
ÖNNUR LANGTÍMASTARFSKJÖR
126. Önnur langtímastarfskjör eru t.d.:
a) launaðar langtímafjarvistir eins og leyfi vegna hás starfsaldurs eða rannsóknarleyfi,
b) starfsafmæli eða önnur kjör vegna hás starfsaldurs,
c) varanlegar örorkubætur,
d) hagnaðarskipting og kaupaukar sem gjaldfalla 12 mánuðum eða síðar frá lokum tímabilsins þegar
starfsmennirnir inntu af hendi tengdu þjónustuna og
e) frestaðar bætur greiddar 12 mánuðum eða síðar frá lokum tímabilsins þegar þær ávinnast.
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127. Mat annarra langtímastarfskjara er venjulega ekki háð sömu óvissu og mat eftirlaunakjara. Innleiðing eða
breytingar á öðrum langtímastarfskjörum skapa þar að auki sjaldnast verulegar fjárhæðir kostnaðar við
réttindaávinnslu fyrri tímabila. Af þessum sökum er í þessum staðli krafist einfaldaðrar aðferðar við færslu
annarra langtímastarfskjara. Þessi aðferð er frábrugðin þeim færslum sem krafist er fyrir eftirlaunakjör eins og
hér segir:
a) tryggingafræðilegur hagnaður og tap eru færð strax og engin „vikmörk“ eru notuð, og
b) allur kostnaður við réttindaávinnslu fyrri tímabila er færður strax.
Færsla og mat
128. Fjárhæðin sem skuldfærð er vegna annarra langtímastarfskjara skal vera hrein samtala eftirfarandi
fjárhæða:
a) núvirði réttindatengdrar skuldbindingar miðað við dagsetningu efnahagsreiknings (sjá 64. lið),
b) að frádregnu gangvirði eigna til greiðslu lífeyris (ef einhverjar eru) miðað við dagsetningu
efnahagsreiknings sem skuldbindingarnar skulu gerðar upp með beint (sjá 102. til 104. lið).
Við mat skuldarinnar skal fyrirtæki beita 49. til 91. lið, að undanskildum 54. og 61. lið. Fyrirtæki skal beita
104. lið A við færslu og mat allra endurgreiðsluréttinda.
129. Fyrir önnur langtímastarfskjör skal fyrirtæki gjaldfæra hreina samtölu eftirfarandi fjárhæða eða
tekjufæra (með fyrirvara um 58. lið) nema að því marki sem gerð er krafa um það eða heimilað í öðrum
alþjóðlegum reikningsskilastaðli að þær séu taldar til kostnaðarverðs eignar:
a) kostnaðar við réttindaávinnslu tímabilsins (sjá 63. til 91. lið),
b) vaxtagjalda (sjá 82. lið),
c) væntrar ávöxtunar allra eigna til greiðslu lífeyris (sjá 105. til 107. lið) og allra endurgreiðsluréttinda
sem eignfærð eru (104. liður A),
d) tryggingafræðilegs hagnaðar og taps, sem skal færa strax,
e) kostnaðar við réttindaávinnslu fyrri tímabila, sem allur skal færður strax, og
f) áhrifa réttindaskerðingar eða uppgjörs (sjá 109. og 110. lið).
130. Ein tegund annarra langtímastarfskjara eru varanlegar örorkubætur. Ef kjarastigið ræðst af starfsaldri verður
skuldbinding til þegar vinnuframlagið er innt af hendi. Mat þeirrar skuldbindingar endurspeglar líkurnar á því
að greiðslu verði krafist og hversu lengi búist er við að greiðslur þurfi að inna af hendi. Ef kjarastig er hið
sama fyrir sérhvern starfsmann með örorku, óháð starfsaldri, er væntanlegur kostnaður við þessi kjör færður
þegar atburður á sér stað sem veldur varanlegri örorku.
Upplýsingar
131. Þó að í þessum staðli sé ekki krafist sérstakra upplýsinga um önnur langtímastarfskjör getur verið að
upplýsinga sé krafist í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, t.d. þegar stærð, eðli eða tíðni gjalda vegna
slíkra kjara er þannig að þær upplýsingar skipta máli við skýringu á afkomu fyrirtækisins á tímabilinu (sjá
IAS-staðal 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum). Fyrirtæki veitir upplýsingar um önnur langtímastarfskjör lykilstjórnenda þegar þess er krafist í
IAS-staðli 24, upplýsingagjöf um viðskipti tengdra aðila.
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UPPSAGNARKJÖR
132. Í þessum staðli er fjallað um uppsagnarkjör sérstaklega, aðskilið frá öðrum starfskjörum, vegna þess að
atburðurinn sem skapar skuldbindinguna er starfslok fremur en vinnuframlag starfsmanns.

Færsla
133. Fyrirtæki skal færa uppsagnarkjör sem skuld og sem gjöld því og þá aðeins að fyrirtækið sé sannanlega
skuldbundið annaðhvort til að:

a) segja starfsmanni eða hópi starfsmanna upp störfum áður en venjulegum eftirlaunaaldri er náð eða

b) veita uppsagnarkjör vegna tilboðs sem lagt er fram til að hvetja til sjálfviljugrar uppsagnar.

134. Fyrirtæki er sannanlega skuldbundið til að segja upp starfsmanni því og þá aðeins að fyrirtækið hafi
unnið ítarlega og formlega áætlun um uppsögnina og ekki er raunhæfur möguleiki að afturkalla hana.
Ítarlega áætlunin skal a.m.k. fela í sér:

a) staðsetningu, hlutverk og áætlaðan fjölda starfsmanna sem segja á upp,

b) uppsagnarkjörin fyrir hvern starfsflokk eða hlutverk, og

c) hvenær áætlunin kemur til framkvæmdar. Framkvæmd skal hefjast svo fljótt sem auðið er og tímabilið
til að ljúka framkvæmd skal vera þannig að ekki sé líklegt að verulegar breytingar verði á áætluninni.

135. Fyrirtæki getur verið skuldbundið samkvæmt lögum, samningi eða öðru samkomulagi við starfsmenn eða
fulltrúa þeirra eða samkvæmt ætlaðri skuldbindingu sem byggist á viðskiptavenjum, hefðum eða ósk um að
sýna sanngirni, til að inna af hendi greiðslur (eða önnur kjör) til starfsmanna þegar það segir þeim upp
störfum. Slíkar greiðslur eru uppsagnarkjör. Uppsagnarkjör eru venjulega eingreiðslur, en geta stundum líka
verið:

a) uppbót á eftirlaunakjörum eða annarra eftirlaunakjara ýmist óbeint í gegnum lífeyriskerfi eða beint, og

b) laun til loka tilgreinds uppsagnarfrests ef starfsmaðurinn innir ekki af hendi frekara starfsframlag sem
skapar efnahagslegan ávinning fyrir fyrirtækið.
136. Sum starfskjör eru gerð upp óháð því hvaða ástæða er fyrir því að starfsmaður hættir. Greiðsla slíkra kjara er
örugg (með fyrirvara um kröfur um ávinnslu eða lágmarksstarfstíma) en tímasetning greiðslu þeirra er óviss.
Þó að slík kjör séu nefnd uppsagnarbætur eða uppsagnarþóknun í sumum löndum þá eru þau kjör, sem falla til
eftir starfslok, fremur en uppsagnarkjör og fyrirtæki færir þau sem eftirlaunakjör. Sum fyrirtæki veita lægra
kjarastig fyrir sjálfviljuga uppsögn að beiðni starfsmanns (í eðli sínu kjör sem falla til eftir starfslok) en fyrir
nauðungaruppsögn að beiðni fyrirtækisins. Viðbótarkjörin sem gjaldfalla við nauðungaruppsögn eru
uppsagnarkjör.
137. Uppsagnarkjör veita fyrirtæki engan efnahagslegan framtíðarávinning og eru því gjaldfærð strax.
138. Þegar fyrirtæki færir uppsagnarkjör getur verið að fyrirtækið þurfi að færa skerðingu eftirlaunakjara eða
annarra starfskjara (sjá 109. lið).
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139. Þegar uppsagnarkjör gjaldfalla meira en 12 mánuðum eftir dagsetningu efnahagsreiknings skulu þau
afvöxtuð með þeim afvöxtunarstuðli sem tilgreindur er í 78. lið.
140. Í því tilviki þegar tilboð er lagt fram til að hvetja til sjálfviljugrar uppsagnar skal mat á uppsagnarkjörum
byggt á fjölda starfsmanna sem búist er við að samþykki tilboðið.

Upplýsingar
141. Þar sem óvissa ríkir um fjölda starfsmanna sem munu samþykkja tilboð um uppsagnarkjör verður til óviss
skuld. Í samræmi við kröfur sem gerðar eru í IAS-staðli 37, skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir,
birtir fyrirtæki upplýsingar um óvissu skuldina nema möguleikinn á útstreymi við uppgjör sé hverfandi.
142. Í samræmi við það sem krafist er í IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og
breytingar á reikningsskilaaðferðum, veitir fyrirtæki upplýsingar um eðli og fjárhæðir gjalda ef stærð, eðli eða
tíðni þeirra er slík að þær skipta máli við skýringu á afkomu fyrirtækisins á tímabilinu. Uppsagnarkjör geta
leitt til gjalda sem veita verður upplýsingar um til að uppfylla þessa kröfu.
143. Þegar þess er krafist í IAS-staðli 24, upplýsingagjöf um viðskipti tengdra aðila, birtir fyrirtæki upplýsingar um
uppsagnarkjör lykilstjórnenda.

LAUNAKJÖR TENGD EIGIN FÉ
144. Launakjör tengd eigin fé fyrirtækis taka til kjara á borð við:

a) hluti, kauprétt að hlutum og aðra eiginfjárgerninga sem og gefnir eru út til starfsmanna á lægra verði en
því gangvirði sem þessir gerningar væru gefnir út á til þriðja aðila og

b) útgreiðslu handbærs fjár þar sem fjárhæðin ræðst af framtíðarmarkaðsverði á hlutum í fyrirtækinu sem
reikningsskilin taka til.

Færsla og mat
145. Í þessum staðli eru ekki tilgreindar kröfur um færslu og mat fyrir launakjör tengd eigin fé fyrirtækis.

Upplýsingar
146. Upplýsingarnar, sem krafist er hér á eftir, eru ætlaðar til þess að gera notendum reikningsskila kleift að meta
áhrif launakjara sem tengjast eigin fé fyrirtækis á fjárhagsstöðu, afkomu og sjóðstreymi fyrirtækis. Launakjör
tengd eigin fé fyrirtækis geta haft áhrif á:

a) fjárhagsstöðu fyrirtækis þar sem gerð er krafa um að fyrirtækið gefi út eiginfjárgerninga eða breyti
fjármálagerningum, t.d. þegar starfsmenn eða starfsþóknunarkerfi eiga kauprétt að hlutum eða hafa að
hluta til uppfyllt ávinnsluákvæði sem gerir þeim kleift að eignast kauprétt að hlutum í framtíðinni, og

b) afkomu og sjóðstreymi fyrirtækis með því að lækka fjárhæðir handbærs fjár eða annarra starfskjara sem
fyrirtækið veitir starfsmönnum í skiptum fyrir vinnuframlag þeirra.
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147. Fyrirtæki skal birta upplýsingar um:
a) eðli og skilmála (að meðtöldum ávinnsluákvæðum) launakerfa tengdum eigin fé fyrirtækis,
b) reikningsskilaaðferð launakerfa tengdum eigin fé fyrirtækis,
c) fjárhæðir sem eru færðar í reikningsskil vegna launakerfa tengdum eigin fé fyrirtækis,
d) fjölda og skilmála (þ.m.t. arðsréttur og atkvæðisréttur, skiptiréttur, nýtingardagar, nýtingarverð og
fyrningardagar, þar sem við á) eigin eiginfjárgerninga fyrirtækisins sem eru í eigu launakerfa sem
tengjast eigin fé fyrirtækis (og starfsmanna þegar um er að ræða kauprétt að hlutum) við upphaf og
lok tímabils. Tilgreint skal að hve miklu leyti réttindi starfsmanna til þessara gerninga eru áunnin og
óskilyrt við upphaf og lok tímabilsins.
e) fjölda og skilmála (þ.m.t. arðsréttur og atkvæðisréttur, skiptiréttur, nýtingardagar, nýtingarverð og
fyrningardagur, þar sem við á) eiginfjárgerninga sem fyrirtækið gefur út til launakerfa sem tengjast
eigin fé fyrirtækis eða starfsmanna (eða eigin eiginfjárgerninga fyrirtækisins sem er úthlutað til
starfsmanna gegnum launakerfi tengd eigin fé fyrirtækis) á tímabilinu og gangvirði endurgjalds sem
er móttekið frá launakerfum tengdum eigin fé fyrirtækis eða starfsmönnum,
f) fjölda, nýtingardaga og nýtingarverð kauprétta á hlutum sem nýttir eru á tímabilinu samkvæmt
launakerfum sem tengjast eigin fé fyrirtækis,
g) fjölda kauprétta að hlutum í eigu launakerfa tengdum eigin fé fyrirtækis, eða starfsmanna sem
tilheyra slíkum kerfum, sem runnu út á tímabilinu, og
h) fjárhæðir og helstu skilmála allra lána eða greiðsluábyrgða sem fyrirtækið sem reikningsskilin taka til
veitti launakerfum tengdum eigin fé fyrirtækis eða fyrir hönd þeirra.

148. Fyrirtæki skal einnig birta upplýsingar um:
a) gangvirði eigin eiginfjárgerninga fyrirtækisins (annarra en kaupréttar að hlutum) við upphaf og lok
tímabils í eigu launakerfa sem tengjast eigin fé fyrirtækis og
b) gangvirði eigin eiginfjárgerninga fyrirtækisins (annarra en kaupréttar að hlutum) á uppgjörsdegi sem
fyrirtækið gefur út til launakerfa sem tengjast eigin fé fyrirtækis eða starfsmanna eða sem launakerfi
tengd eigin fé fyrirtækis gefa út til starfsmanna á tímabilinu.

Ef ekki er unnt að ákvarða gangvirði eiginfjárgerninga (annarra en kaupréttar að hlutum) skal greina frá
því.
149. Þegar fyrirtæki er með fleira en eitt launakerfi tengt eigin fé fyrirtækis er því heimilt að veita upplýsingar í
heild, fyrir sérhvert kerfi eða samkvæmt þeirri flokkun sem er álitin koma að mestum notum við mat á
skuldbindingum fyrirtækis til að gefa út eiginfjárgerninga samkvæmt slíkum kerfum og breytingarnar á
þessum skuldbindingum á yfirstandandi tímabili. Slík flokkun getur t.d. falið í sér að greint er á milli
staðsetningar og stöðu hlutaðeigandi starfsmannahópa. Þegar fyrirtæki veitir upplýsingar í heild fyrir hóp af
kerfum eru slíkar upplýsingar gefnar í formi veginna meðaltala eða á hlutfallslega þröngu bili.
150. Þegar fyrirtæki hefur gefið kauprétt að hlutum til starfsmanna eða starfsþóknunarkerfa geta upplýsingar farið
fram í heild eða samkvæmt þeirri flokkun sem álitin er gagnlegust til að meta fjölda og tímasetningu hluta
sem kunna að verða gefin út og handbæra féð sem kann að verða móttekið vegna þess. Það getur t.d. verið
gagnlegt að greina á milli kaupréttar sem er „á yfirverði“ (þegar nýtingarverð er hærra en gildandi
markaðsverð) og kaupréttar sem er „á undirverði“ (þegar gildandi markaðsverð er hærra en nýtingarverð).
Einnig getur verið gagnlegt að sameina upplýsingar í flokkum þar sem ekki er lagður saman kaupréttur sem er
með afar mismunandi nýtingarverð eða nýtingardaga.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/614

15.11.2007

IAS 19
151. Þeim upplýsingum, sem krafist er að séu veittar skv. 147. og 148. lið, er ætlað að uppfylla markmið þessa
staðals. Viðbótarupplýsinga kann að vera krafist til að uppfylla kröfurnar í IAS-staðli 24, upplýsingagjöf um
viðskipti tengdra aðila, ef fyrirtæki:
a) veitir lykilstjórnendum launakjör tengd eigin fé fyrirtækis,
b) veitir launakjör tengd eigin fé fyrirtækis í formi gerninga sem móðurfélag fyrirtækisins gefur út eða
c) stofnar til viðskipta við tengda aðila með launakerfi tengd eigin fé fyrirtækis.
152. Ef ekki eru gerðar sérstakar kröfur um færslu og mat fyrir launakerfi tengd eigin fé fyrirtækis eru upplýsingar
um gangvirði fjármálagerninga, sem fyrirtækið sem reikningsskilin taka til notar í slíkum kerfum, gagnlegar
notendum reikningsskila. Þar sem ekki er samkomulag um viðeigandi leið til að ákvarða gangvirði kaupréttar
að hlutum, er þess þó ekki krafist í þessum staðli að fyrirtæki greini frá gangvirði slíks réttar.
BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI
153. Í þessum hluta er fjallað um bráðabirgðameðferð réttindatengdra kerfa. Þegar fyrirtæki tekur upp þennan
staðal í fyrsta sinn að því er varðar önnur starfskjör beitir fyrirtækið IAS-staðli 8, hagnaður eða tap á
tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum.
154. Þegar þessi staðall er fyrst tekinn upp skal fyrirtæki ákvarða bráðabirgðaskuld vegna réttindatengdra kerfa
þann dag sem:
a) núvirði skuldbindingarinnar (sjá 64. lið) á upptökudegi,
b) að frádregnu gangvirði eigna til greiðslu lífeyris (ef einhverjar eru) á upptökudegi sem
skuldbindingarnar skulu gerðar beint upp með (sjá 102. til 104. lið).
c) að frádregnum öllum kostnaði við réttindaávinnslu fyrri tímabila sem, skv. 96. lið, skal færa á síðari
tímabilum.

155. Ef bráðabirgðaskuldin er hærri en skuldin sem hefði verið færð sama dag samkvæmt fyrri
reikningsskilaaðferð fyrirtækisins skal fyrirtækið taka endanlega ákvörðun um að færa hækkunina sem
hluta réttindatengdrar skuldar sinnar skv. 54. lið:
a) strax skv. IAS-staðli 8, hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaðferðum, eða
b) sem gjöld samkvæmt línulegri aðferð á allt að fimm árum frá upptökudegi. Ef fyrirtæki velur b-lið skal
fyrirtækið:
i)

beita mörkunum sem lýst er í b-lið 58. liðar) við mat allra eigna sem færðar eru í
efnahagsreikning,

ii)

birta upplýsingar við hverja dagsetningu efnahagsreiknings: 1) fjárhæð hækkunarinnar sem er
enn ófærð, og 2) fjárhæðina sem er færð á yfirstandandi tímabili,

iii)

takmarka færslu síðari tryggingafræðilegs hagnaðar (en ekki neikvæðs kostnaðar við
réttindaávinnslu fyrri tímabila) sem hér segir. Ef færa á tryggingafræðilegan hagnað skv. 92. og
93. lið skal fyrirtæki aðeins færa þann tryggingafræðilega hagnað að því marki sem hreinn,
uppsafnaður, ófærður, tryggingafræðilegur hagnaður (áður en sá tryggingafræðilegi hagnaður
er færður) sé hærri en ófærði hluti bráðabirgðaskuldarinnar og

iv)

telja með tengda hluta ófærðu bráðabirgðaskuldarinnar við ákvörðun á síðari hagnaði eða tapi
við uppgjör eða réttindaskerðingu.

Ef bráðabirgðaskuldin er lægri en skuldin, sem hefði verið færð sama dag samkvæmt fyrri
reikningsskilaaðferð fyrirtækisins, skal fyrirtækið færa lækkunina strax samkvæmt IAS-staðli 8.
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156. Þegar staðallinn er fyrst tekinn upp ná áhrif breytingarinnar á reikningsskilaaðferðum til alls
tryggingafræðilegs hagnaðar og taps sem mynduðust á fyrri tímabilum jafnvel þótt þau falli innan 10%
„vikmarka“ sem tilgreind eru í 92. lið.
Dæmi til skýringar á 154. til 156. lið
Hinn 31. desember 1998 er í efnahagsreikningi fyrirtækis lífeyrisskuld að fjárhæð 100. Fyrirtækið tekur upp
staðalinn frá og með 1. janúar 1999 þegar núvirði skuldbindingarinnar samkvæmt staðlinum er 1.300 og
gangvirði eigna til greiðslu lífeyris er 1.000. Hinn 1. janúar 1993 bætti fyrirtækið lífeyri (kostnaður við kjör
sem ekki hafa áunnist: 160 og meðaltímabil þann dag þar til kjör ávinnast og verða óskilyrt 10 ár).
Bráðabirgðaáhrifin eru sem hér segir:
Núvirði skuldbindingar
Gangvirði eigna til greiðslu lífeyris

1.300
(1.000)

Að frádregnum: kostnaði við réttindaávinnslu fyrri tímabila sem verður færður á síðari
tímabilum (160 × 4/10)

(64)

Bráðabirgðaskuld

236

Skuld sem þegar hefur verið færð

100

Hækkun skuldar

136

Fyrirtækið getur valið að færa hækkunina að fjárhæð 136 annaðhvort strax eða á allt að 5 árum. Valið er
endanlegt.
Hinn 31. desember 1999 er núvirði skuldbindingarinnar samkvæmt staðlinum 1.400 og gangvirði eigna til
greiðslu lífeyris er 1.050. Hreinn, uppsafnaður, ófærður, tryggingafræðilegur hagnaður frá upptökudegi
staðalsins er 120. Væntar meðaleftirstöðvar starfstíma starfsmannanna, sem taka þátt í kerfinu, er 8 ár.
Fyrirtækið hefur tekið upp þá aðferð að færa allan tryggingafræðilegan hagnað og tap strax eins og heimilað
er skv. 93. lið
Áhrif markanna sem sett eru í iii-lið b-liðar 155. liðar eru sem hér segir:
Hreinn, uppsafnaður, ófærður, tryggingafræðilegur hagnaður
Ófærður hluti bráðabirgðaskuldar (136 × 4/5)

120
(109)

Hámarkshagnaður til færslu (iii-liður b-liðar 155. liðar)

11

GILDISTÖKUDAGUR
157. Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1999 eða síðar, nema að því leyti sem tilgreint er í 159. lið og 159. lið A. Hvatt er til þess að staðallinn sé
tekinn upp fyrr. Ef fyrirtæki beitir þessum staðli á eftirlaunakostnað í reikningsskilum sem taka til tímabila
sem hefjast fyrir 1. janúar 1999, skal fyrirtækið greina frá því að það hafi beitt þessum staðli í stað IASstaðals 19, eftirlaunakostnaður, sem samþykktur var 1993.
158. Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 19, eftirlaunakostnaður, sem var samþykktur 1993.
159. Eftirfarandi gildir um árleg reikningsskil1 sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 eða síðar:
a) endurskoðuð skilgreining á eignum til greiðslu lífeyris í 7. lið og tengdar skilgreiningar á eignum í
eigu langtímaeftirlaunasjóðs og viðurkenndum tryggingasamningi og

________________
1

Í 159. lið og 159. lið A er talað um „árleg reikningsskil“ í samræmi við notkun skýrara máls þegar gefnir eru upp gildistökudagar sem tóku gildi 1998. Í 157.
lið er talað um „reikningsskil“.
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b) kröfur um færslu og mat fyrir endurgreiðslur í 104. lið A, 128. og 129. lið og tengdar upplýsingar í viilið c-liðar 120. liðar, iv-lið f-liðar 120. liðar, g-lið 120. liðar og iii-lið h-liðar 120. liðar.

Hvatt er til upptöku fyrr. Ef upptaka fyrr hefur áhrif á reikningsskilin skal fyrirtæki greina frá því.
159A. Breytingin á 58. lið A gildir um árleg reikningsskil1 sem taka til tímabila sem lýkur 31. maí 2002 eða síðar.
Hvatt er til upptöku fyrr. Ef upptaka fyrr hefur áhrif á reikningsskilin skal fyrirtæki greina frá því.
160. IAS-staðall 8, hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum,
gildir þegar fyrirtæki breytir reikningsskilaaðferðum til að endurspegla breytingarnar sem tilgreindar eru í
159. lið og 159. lið A. Þegar þessum breytingum er beitt afturvirkt eins og krafist er samkvæmt meginreglu og
leyfilegri fráviksaðferð í IAS-staðli 8 fer fyrirtækið með þessar breytingar eins og þær hefðu verið teknar upp
á sama tíma og staðallinn í heild.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 20
(ENDURSNIÐINN 1994)
Færsla opinberra styrkja og upplýsingar um opinbera aðstoð

Þessi endursniðni, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað staðalsins sem stjórnin samþykkti upphaflega í
nóvember 1982. Staðallinn er settur fram á endurskoðuðu formi um alþjóðlega reikningsskilastaðla sem var
samþykkt 1991 og eftirleiðis. Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á textanum sem upphaflega var
samþykktur. Tilteknum hugtökum hefur verið breytt í þeim tilgangi að samræma þau gildandi venjum
alþjóðareikningsskilanefndarinnar.
Í maí 1999 voru gerðar breytingar á 11. lið með IAS-staðli 10 (endurskoðaður 1999), atburðir eftir dagsetningu
efnahagsreiknings. Breyttu ákvæðin gilda fyrir reikningsskil sem ná yfir árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 2000 eða
síðar.
Í janúar 2001 voru gerðar breytingar á 2. lið með IAS-staðli 41, landbúnaður. Breytti textinn gildir fyrir
reikningsskil sem taka til árlegra tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 eða síðar.
Ein túlkun fastanefndarinnar um túlkanir tengist IAS-staðli 20:
– 10. túlkun fastanefndarinnar: opinber aðstoð — engin tilgreind tengsl við rekstrarhreyfingar.

EFNISYFIRLIT

Liðir
Gildissvið

1-2

Skilgreiningar

3-6

Opinberir styrkir
Ópeningalegir opinberir styrkir

7-33
23

Framsetning eignatengdra styrkja

24-28

Framsetning tekjutengdra styrkja

29-31

Endurgreiðsla opinberra styrkja

32-33

________________
1

Í 159. lið og 159. lið A er talað um „árleg reikningsskil“ í samræmi við notkun skýrara máls þegar gildistökudagar sem taka gildi 1998 eru skrifaðir. Í 157. lið
er talað um „reikningsskil“.
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Opinber aðstoð

34-38

Upplýsingagjöf

39

Bráðabirgðaákvæði

40

Gildistökudagur

41

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita við færslu og upplýsingagjöf um opinbera styrki og við upplýsingagjöf um annars
konar opinbera aðstoð.

2.

Í staðlinum er ekki fjallað um:
a) þau sérstöku vandamál sem koma upp við færslu opinberra styrkja í reikningsskil sem endurspegla áhrif
verðbreytinga eða í viðbótarupplýsingum af sambærilegu tagi,
b) opinbera aðstoð sem veitt er fyrirtæki í formi ávinnings sem er fáanlegur við ákvörðun skattskyldra tekna
eða er ákvarðaður eða takmarkaður á grundvelli tekjuskattskyldu (s.s. tekjuskattslaus tímabil,
fjárfestingarafsláttur, auknar afskriftaheimildir og lækkun tekjuskattshlutfalls),
c) þátttöku hins opinbera í eignarhaldi fyrirtækis,
d) opinbera styrki sem fjallað er um í IAS-staðli 41, landbúnaður.

SKILGREININGAR
3.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Hið opinbera eru stjórnvöld, opinberar stofnanir og sambærilegir aðilar hvort sem þau starfa á staðar- eða
landsvísu eða á alþjóðavettvangi.
Opinber aðstoð er aðgerð hins opinbera í því skyni að veita sérstaklega fyrirtæki eða fyrirtækjum, sem
uppfylla tiltekin skilyrði, efnahagslegan ávinning. Með opinberri aðstoð er í þessum staðli ekki átt við
ávinning sem aðeins er veittur óbeint með aðgerðum sem hafa áhrif á almenn viðskiptaskilyrði, s.s.
grunngerð skipulags á þróunarsvæðum eða viðskiptahömlur sem lagðar eru á keppinauta.
Opinberir styrkir eru aðstoð sem hið opinbera veitir í formi yfirfærslu verðmæta til fyrirtækis að því
tilskildu að fyrirtæki hafi uppfyllt eða muni uppfylla skilyrði að því er varðar rekstrarhreyfingar þess.
Opinber aðstoð í tiltekinni mynd, sem ekki er með góðu móti unnt að verðleggja, og viðskipti við hið
opinbera, sem ekki er unnt að aðgreina frá venjulegum viðskiptum fyrirtækisins, eru undanskilin(1).
Eignatengdir styrkir eru opinberir styrkir þar sem frumskilyrðið er að fyrirtæki, sem uppfylla skilyrði fyrir
styrk af því tagi, skuli kaupa, byggja eða með öðrum hætti afla eigna til langs tíma. Einnig kunna að fylgja
önnur skilyrði sem takmarka gerð eða staðsetningu eigna eða tímabilið þegar þeirra skal aflað svo og
tímabil eignarhalds.

________________
1

Sjá einnig 10 . túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: opinber aðstoð — engin tilgreind tengsl við rekstrarhreyfingar.
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Tekjutengdir styrkir eru opinberir styrkir, aðrir en þeir sem eru eignatengdir.
Eftirgefanleg lán eru lán þar sem lánveitandi skuldbindur sig til að falla frá kröfu um endurgreiðslu við
tiltekin skilyrði sem mælt er fyrir um.
Gangvirði er sú fjárhæð sem unnt er að hafa skipti á eign fyrir ef upplýstur kaupandi er fús til að kaupa og
upplýstur seljandi er fús til að selja í viðskiptum ótengdra aðila.
4.

Opinber aðstoð er til í ýmiss konar myndum og fer hún bæði eftir eðli aðstoðarinnar og þeim skilyrðum sem
þarf að uppfylla til að fá hana. Tilgangurinn með aðstoðinni getur verið að hvetja fyrirtæki til að hefjast handa
við aðgerðir sem það hefði að öðru jöfnu ekki ráðist í ef aðstoðin hefði ekki verið veitt.

5.

Móttaka opinberrar aðstoðar af hálfu fyrirtækis kann að vera mikilvæg við gerð reikningsskila af tveimur
ástæðum. Ef verðmæti hafa verið yfirfærð verður í fyrsta lagi að finna viðeigandi aðferð til að færa
yfirfærsluna. Í öðru lagi er æskilegt að gefa vísbendingu um að hvaða marki fyrirtækið hefur haft ávinning af
slíkri aðstoð á reikningsskilatímabilinu. Þetta auðveldar samanburð á reikningsskilum fyrirtækisins við
reikningsskil fyrri tímabila og við reikningsskil annarra fyrirtækja.

6.

Opinberir styrkir eru stundum nefndir öðrum nöfnum s.s. framlög, fjárveitingar eða tillag.

OPINBERIR STYRKIR
7.

Opinbera styrki, þ.m.t. ópeningalegir styrkir á gangvirði, skal ekki færa fyrr en nokkuð öruggt er:

a) að fyrirtækið muni uppfylla skilyrðin sem þeir eru veittir með og

b) að styrkirnir verði mótteknir.
8.

Opinber styrkur er ekki færður fyrr en nokkuð öruggt er að fyrirtækið muni uppfylla þau skilyrði sem hann er
veittur með og að styrkurinn verði móttekinn. Móttaka styrks sannar ekki í sjálfu sér með afgerandi hætti að
skilyrðin, sem styrkurinn er veittur með, hafi verið eða verði uppfyllt.

9.

Sá háttur, sem hafður er á við móttöku styrks, hefur ekki áhrif á hvaða reikningsskilaaðferð er tekin upp við
meðferð hans. Styrkur er því færður með sama hætti hvort sem hann er móttekinn í handbæru fé eða sem
lækkun á skuld við hið opinbera.

10.

Eftirgefanlegt lán frá hinu opinbera er meðhöndlað sem opinber styrkur þegar nokkuð öruggt er að fyrirtækið
muni uppfylla skilyrðin fyrir niðurfellingu lánsins.

11.

Þegar opinber styrkur er færður er farið með óvissar skuldir eða óvissar eignir, ef einhverjar eru, í samræmi
við IAS-staðal 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir.

12.

Opinberir styrkir skulu kerfisbundið færðir sem tekjur á þeim tímabilum eftir því sem nauðsyn krefur til að
hægt sé jafna þá á móti þeim tengda kostnaði sem þeim er ætlað að vega á móti. Þá skal ekki færa beint
sem eigið fé.

13.

Tvær meginaðferðir eru til við reikningshaldslega meðferð opinberra styrkja: eiginfjáraðferðin, en samkvæmt
henni er styrkur færður beint á eigið fé, og tekjuaðferðin en samkvæmt henni er styrkur færður sem tekjur á
einu eða fleiri tímabilum.

14.

Fylgjendur eiginfjáraðferðarinnar hafa sett fram eftirfarandi rök:

a) opinberir styrkir eru fjármögnunaraðferð og skal fara með þá sem slíka í efnahagsreikningi fremur en að
færa þá í rekstrarreikning til að jafna á móti þeim gjaldaliðum sem eru fjármagnaðir með þeim. Þar sem
endurgreiðslu er ekki vænst skal færa þá beint sem eigið fé og
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b) ekki er viðeigandi að færa opinbera styrki í rekstrarreikning þar sem ekki er unnið til þeirra heldur eru
þeir hvatning sem hið opinbera veitir án tengds kostnaðar.

15.

Rök til stuðnings tekjuaðferðinni eru eftirfarandi:

a) þar sem opinberir styrkir eru greiðslur frá öðrum en hluthöfum skal ekki færa þá beint á eigið fé heldur
skal færa þá sem tekjur á viðeigandi tímabilum,

b) opinberir styrkir eru sjaldan veittir án endurgjalds. Fyrirtækið ávinnur sér rétt til þeirra með því að
uppfylla þau skilyrði, sem þeir eru veittir með, og þær skuldbindingar sem fyrirsjáanlegar eru. Því skal
færa þá sem tekjur og jafna þá á móti þeim tengda kostnaði sem styrkjunum er ætlað að vega á móti, og

c) þar sem tekjuskattar og aðrir skattar eru færðir á móti tekjum er rökrétt að fara á sama hátt með opinbera
styrki, sem eru hluti af fjármálastefnu hins opinbera, í rekstrarreikningi.

16.

Það er grundvallaratriði í tekjuaðferðinni að færa opinbera styrki sem tekjur á kerfisbundinn og rökréttan hátt
á þeim tímabilum sem það er nauðsynlegt til að jafna þá á móti tengdum kostnaði. Það að færa til tekna
opinbera styrki á grundvelli greiðslna er ekki í samræmi við forsenduna um reikningsskil á rekstrargrunni (sjá
IAS-staðal 1, framsetning reikningsskila) og væri aðeins viðunandi ef enginn grundvöllur væri til að skipta
styrk niður á önnur tímabil en móttökutímabilið.

17.

Í flestum tilvikum er auðvelt að ákvarða á hvaða tímabilum fyrirtæki færir kostnað eða gjöld sem tengjast
opinberum styrk og því eru styrkir, sem veittir eru vegna tilgreindra gjalda, færðir sem tekjur á sama tímabili
og viðeigandi gjöld. Á sama hátt eru styrkir, sem tengjast afskrifanlegum eignum, venjulega færðir sem tekjur
á þeim tímabilum og í þeim hlutföllum sem afskriftir vegna þeirra eigna eru gjaldfærðar.

18.

Vegna styrkja, sem tengjast óafskrifanlegum eignum, kann þess einnig að vera krafist að staðið verði við
tilteknar skuldbindingar og verði þeir þá færðir sem tekjur á þeim tímabilum þar sem kostnaður fellur til við
að standa við skuldbindingarnar. Styrkur í formi lands getur t.d. verið háður því skilyrði að reist verði bygging
á svæðinu og það getur verið rétt að færa hann sem tekjur á endingartíma byggingarinnar.

19.

Styrkir eru stundum mótteknir sem hluti af fjárhagslegri eða efnahagslegri aðstoð sem bundin er ýmsum
skilyrðum. Í slíkum tilvikum er nauðsynlegt að gæta að því að tilgreina þau skilyrði sem leiða til kostnaðar
eða gjalda sem ráða því á hvaða tímabili unnið er til styrksins. Það getur verið rétt að skipta hluta styrks
samkvæmt einni aðferð og hluta samkvæmt annarri aðferð.

20.

Opinberan styrk, sem er innheimtanlegur sem bætur vegna gjalda eða tapa sem þegar hefur verið stofnað
til eða sem veittur er í því skyni að veita fyrirtækinu fjárhagsstuðning tafarlaust án nokkurs tengds
kostnaðar í framtíðinni, skal færa sem tekjur á því tímabili sem hann er innheimtanlegur, sem óreglulegan
lið, ef við á (sjá IAS-staðal 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaðferðum).

21.

Við tilteknar aðstæður getur opinber styrkur verið veittur í þeim tilgangi að veita fyrirtæki fjárhagsstuðning
tafarlaust fremur en að hann sé hvatning til að það taki á sig tilgreind útgjöld. Slíkir styrkir geta einskorðast
við eitt fyrirtæki og ekki er víst að þeir bjóðist heilum flokki styrkþega. Við þær aðstæður getur verið
réttlætanlegt að færa styrk sem tekjur á því tímabili, sem fyrirtækið öðlast rétt á að hljóta hann, og, ef við á,
sem óreglulegan lið ásamt upplýsingum til að tryggja að áhrif hans séu auðskilin.

22.

Fyrirtæki getur móttekið opinberan styrk sem bætur vegna gjalda eða tapa sem stofnað var til á fyrra
reikningsskilatímabili. Slíkur styrkur er færður sem tekjur á því tímabili sem hann er innheimtanlegur og, ef
við á, sem óreglulegur liður ásamt upplýsingum til að tryggja að áhrif hans séu auðskilin.
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Ópeningalegir opinberir styrkir
23.

Opinber styrkur getur verið í formi ópeningalegrar eignar, s.s. lands eða annarra verðmæta, sem fyrirtækið
nýtir. Við þær aðstæður er gangvirði ópeningalegu eignarinnar venjulega metið og bæði styrkur og eign færð
á því gangvirði. Önnur aðferð, sem er stundum beitt, er að skrá bæði eign og styrk á nafnverði.

Framsetning eignatengdra styrkja
24.

Eignatengda opinbera styrki, þ.m.t. ópeningalegir styrkir í öðru formi en handbæru fé á gangvirði, skal
setja fram í efnahagsreikningi með því að tilgreina styrkinn sem frestaðar tekjur eða með því að draga
styrkinn frá við útreikning á bókfærðu verði eignarinnar.

25.

Tvær aðrar aðferðir við framsetningu eignatengdra styrkja í reikningsskilum (eða þá hluta styrkja sem við á)
eru álitnir viðurkenndir kostir.

26.

Samkvæmt annarri aðferðinni er styrkurinn settur fram sem frestaðar tekjur sem eru færðar kerfisbundið og á
skynsamlegan hátt sem tekjur á endingartíma eignarinnar.

27.

Samkvæmt hinni aðferðinni er styrkurinn dreginn frá við útreikning á bókfærðu verði eignarinnar. Styrkurinn
er færður sem tekjur á endingartíma afskrifanlegrar eignar með lægri gjaldfærslu afskrifta.

28.

Kaup á eignum og móttaka tengdra styrkja getur valdið verulegum hreyfingum á sjóðstreymi fyrirtækis. Af
þessum sökum og til að sýna heildarfjárfestingu í eignum eru slíkar hreyfingar oft birtar sem sérstakir liðir í
sjóðstreymisyfirliti óháð því hvort styrkurinn er dreginn frá tengdu eigninni með tilliti til framsetningar í
efnahagsreikningi.

Framsetning tekjutengdra styrkja
29.

Tekjutengdir styrkir eru stundum settir fram sem tekjufærsla í rekstrarreikningi annaðhvort sérstaklega eða
undir almennri fyrirsögn eins og „Aðrar tekjur“ eða þá eru þeir dregnir frá þegar tengd gjöld eru tilgreind.

30.

Þeir sem eru fylgjandi fyrrnefndu aðferðinni halda því fram að óviðeigandi sé að jafna tekju- og gjaldaliði og
að aðgreining styrksins frá gjöldum auðveldi samanburð við önnur gjöld sem styrkur hefur ekki áhrif á. Að
því er varðar síðarnefndu aðferðina er því haldið fram að sennilega hefði ekki verið stofnað til gjaldanna ef
styrkurinn hefði ekki verið fáanlegur og því geti verið misvísandi að setja fram gjöldin án þess að netta
styrkinn á móti.

31.

Báðar aðferðir eru taldar viðurkenndar aðferðir við framsetningu tekjutengdra styrkja. Birting upplýsinga um
styrkinn getur verið nauðsynleg svo að fullnægjandi skilningur á reikningsskilunum fáist. Yfirleitt er
viðeigandi að veita upplýsingar um áhrif styrksins á hvern þann tekju- eða gjaldalið sem gerð er krafa um að
sé tilgreindur sérstaklega.

Endurgreiðsla opinberra styrkja
32.

Opinberan styrk sem þarf að endurgreiða skal færa sem breytingu á reikningshaldslegu mati (sjá IASstaðal 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaðferðum). Endurgreiðslu tekjutengds styrks skal fyrst jafnað á móti óafskrifuðum,
frestuðum tekjum sem færðar hafa verið vegna styrksins. Að því marki sem endurgreiðslan er hærri en
þessar frestuðu tekjur, ef einhverjar eru, eða ef engar frestaðar tekjur eru fyrir hendi skal endurgreiðslan
færð tafarlaust sem gjöld. Endurgreiðsla eignatengds styrks skal færð með því að hækka bókfært verð
eignarinnar eða með því að lækka frestaða tekjustöðu um þá fjárhæð sem skal endurgreidd. Uppsafnaðar
viðbótarafskriftir sem hefðu verið færðar sem gjöld til tiltekinnar dagsetningar ef styrkur hefði ekki verið
til staðar skulu færðar tafarlaust sem gjöld.
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33.

Aðstæður, sem leiða til endurgreiðslu eignatengds styrks, geta haft í för með sér að nauðsynlegt sé að huga að
hugsanlegri virðisrýrnun hins nýja bókfærða verðs eignarinnar.

OPINBER AÐSTOÐ
34.

Í skilgreiningunni á opinberum styrkjum í 3. lið er undanskilin opinber aðstoð í tiltekinni mynd sem ekki er
hægt að verðleggja með góðu móti og viðskipti við hið opinbera sem ekki er hægt að greina frá venjulegum
viðskiptum fyrirtækisins.

35.

Dæmi um aðstoð, sem ekki er hægt að verðleggja með góðu móti, er endurgjaldslaus ráðgjöf varðandi
tæknimál eða markaðssetningu og ábyrgðarveitingar. Dæmi um aðstoð, sem ekki er hægt að greina frá
venjulegum viðskiptum fyrirtækisins, er opinber innkaupastefna sem á að tryggja hluta af sölu fyrirtækisins.
Tilvist slíks ávinnings kann að vera óumdeild en allar tilraunir til að skilja viðskipti frá opinberri aðstoð gætu
orðið handahófskenndar.

36.

Mikilvægi ávinningsins í dæmunum hér að framan getur verið það mikið að nauðsynlegt sé að birta
upplýsingar um eðli, umfang og lengd aðstoðarinnar svo að reikningsskilin séu ekki villandi.

37.

Lán með engum eða lágum vöxtum eru opinber aðstoð í einni mynd en ávinningurinn er ekki metinn með því
að reikna vexti.

38.

Í þessum staðli telst hvorki það að koma upp grunngerð skipulags með endurbótum á almennum samgönguog fjarskiptakerfum né endurbættri áveitu eða vatnsveitu, sem er til afnota fyrir allt sveitarfélagið um
óákveðinn tíma, til opinberrar aðstoðar.

UPPLÝSINGAGJÖF
39.

Greina skal frá eftirfarandi atriðum:
a) reikningsskilaaðferðinni sem beitt er á opinbera styrki, þ.m.t. framsetningaraðferðir sem beitt er í
reikningsskilunum,
b) eðli og umfangi opinberra styrkja, sem færðir eru í reikningsskilin, og vísbendingum um annars konar
opinbera aðstoð, sem fyrirtækið hefur haft beinan ávinning af, og
c) óuppfylltum skilyrðum og öðrum óvissuliðum sem fylgja opinberri aðstoð sem hefur verið færð.

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI
40.

Fyrirtæki, sem beitir staðlinum í fyrsta skipti, skal:
a) fara að kröfum um upplýsingagjöf þar sem við á og
b) annaðhvort:
i)

lagfæra reikningsskilin eftir breytingu á reikningsskilaaðferð í samræmi við IAS-staðal 8, hreinn
hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum, eða

ii) beita reikningsskilaákvæðum staðalsins aðeins á styrki eða hluta styrkja sem er úthlutað eða skal
endurgreiða eftir gildistökudag staðalsins.
GILDISTÖKUDAGUR

41. Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast
1. janúar 1984 eða síðar.
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ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 21
(ENDURSKOÐAÐUR 1993)
Áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum
gjaldmiðlum, og gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1995 eða síðar.
IAS-staðall 21 nær ekki til skráningar á áhættuvörn gagnvart erlendum gjaldmiðlum (annarra en liða sem verja
hreina fjárfestingu í sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu). IAS-staðall 39, fjármálagerningar: færsla og mat, fjallar
um þetta efni.
Árið 1998 var 2. lið IAS-staðals 21 breytt þannig að hann vísaði til IAS-staðals 39, fjármálagerningar: færsla og
mat.
Árið 1999 var 46. lið breytt þannig að hann vísaði til IAS-staðals 10 (endurskoðaður 1999), óvissuliðir og atburðir
eftir dagsetningu efnahagsreiknings, í stað IAS-staðals 10, atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 21:
– 7. túlkun fastanefndarinnar: upptaka evrunnar,
– 11. túlkun fastanefndarinnar: erlendir gjaldmiðlar — eignfærsla taps sem hlýst af mjög mikilli gengislækkun
gjaldmiðils,
– 19. túlkun fastanefndarinnar: reikningsskilagjaldmiðill — mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IASstaðli 21 og IAS-staðli 29,
– 30. túlkun fastanefndarinnar:
framsetningargjaldmiðil.
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—
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úr
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í
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
MARKMIÐ
Fyrirtæki getur stundað erlenda starfsemi á tvo vegu. Það getur átt viðskipti í erlendum gjaldmiðli eða það getur
stundað erlendan rekstur. Svo unnt sé að skrá viðskipti í erlendum gjaldmiðli og erlendan rekstur í reikningsskilum
fyrirtækis skal gera grein fyrir viðskiptum í reikningsskilagjaldmiðli fyrirtækisins og umreikna verður reikningsskil
erlends rekstrar yfir í reikningsskilagjaldmiðil fyrirtækisins.
Meginatriðin við skráningu viðskipta í erlendum gjaldmiðli og erlends rekstrar eru að ákveða hvaða gengi skuli nota
og hvernig skuli færa fjárhagsleg áhrif gengisbreytinga í reikningsskil.
GILDISSVIÐ
1.

Staðlinum skal beita:
a) við skráningu viðskipta í erlendum gjaldmiðlum og
b) við umreikning reikningsskila erlends rekstrar sem talinn er með í reikningsskilum fyrirtækis með
samstæðureikningsskilum, hlutfallslegum samstæðureikningsskilum eða með hlutdeildaraðferð1.

1
2

2.

Þessi staðall tekur ekki til skráningar viðskipta, annarra en flokkun gengismunar sem hlýst af skuld í erlendum
gjaldmiðli sem er skráð sem áhættuvörn hreinnar fjárfestingar í sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu. Aðra
þætti áhættuvarna, þ.m.t. forsendur fyrir notkun áhættuvarna, er fjallað um í IAS-staðli 39, fjármálagerningar:
færsla og mat.

3.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum, sem var samþykktur
1983.

4.

Þessi staðall tiltekur ekki gjaldmiðilinn sem fyrirtæki notar við framsetningu reikningsskila. Fyrirtæki notar
þó venjulega gjaldmiðil heimalands síns. Ef fyrirtæki notar annan gjaldmiðil er gerð sú krafa í þessum staðli
að greint sé frá ástæðu þess að sá gjaldmiðill er notaður. Í þessum staðli er þess einnig krafist að greint sé frá
ástæðu breytingar sem kann að verða á reikningsskilagjaldmiðli2.

Sjá einnig 7. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: upptaka evrunnar.
Sjá einnig 19. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: reikningsskilagjaldmiðill — mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-staðli 21 og IAS-staðli 29.
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5.

Þessi staðall nær ekki til endurgerðra reikningsskila fyrirtækis frá reikningsskilagjaldmiðli yfir í annan
gjaldmiðil til hagræðis fyrir notendur sem eru vanir þeim gjaldmiðli eða í öðrum sambærilegum tilgangi(1).

6.

Þessi staðall nær ekki til framsetningar í sjóðstreymisyfirliti á sjóðstreymi sem verður til vegna viðskipta í
erlendum gjaldmiðli og umreiknings á sjóðstreymi erlends rekstrar (sjá IAS-staðal 7, yfirlit um sjóðstreymi).

SKILGREININGAR
7.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Erlendur rekstur er dótturfélag, hlutdeildarfélag, samrekstur eða útibú fyrirtækisins sem reikningsskilin
taka til og er starfsemi þess staðsett eða starfrækt í öðru landi en í landi fyrirtækisins sem reikningsskilin
taka til.
Sjálfstæð, erlend rekstrareining er erlendur rekstur þar sem starfsemin er ekki samþætt starfsemi
fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til.
Reikningsskilagjaldmiðill er sá gjaldmiðill sem notaður er við framsetningu reikningsskilanna.
Erlendur gjaldmiðill er gjaldmiðill, annar en reikningsskilagjaldmiðill fyrirtækis.
Gengi er skiptihlutfall tveggja gjaldmiðla.
Gengismunur er munurinn sem hlýst af því að greina frá sama einingafjölda erlends gjaldmiðils í
reikningsskilagjaldmiðli á mismunandi gengi.
Lokagengi er stundargengið við dagsetningu efnahagsreiknings.
Hrein fjárfesting í sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu er hlutur fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til,
í hreinum eignum rekstrareiningarinnar.
Peningalegir liðir eru peningar, eignir og skuldir sem fást greiddar eða skulu greiddar í föstum eða
útreiknanlegum peningafjárhæðum.
Gangvirði er sú fjárhæð sem unnt er að skipta eign fyrir eða greiða skuld með í viðskiptum ótengdra aðila
þar sem allir aðilar eru upplýstir og fúsir til viðskiptanna.

VIÐSKIPTI Í ERLENDUM GJALDMIÐLI
Upphafleg færsla
8.

Viðskipti í erlendum gjaldmiðli eru viðskipti sem eru ákveðin eða gerð upp í erlendum gjaldmiðli, þ.m.t.
viðskipti þegar fyrirtæki:
a) kaupir eða selur vöru eða þjónustu á verði sem ákveðið er í erlendum gjaldmiðli,
b) fær að láni eða lánar fjármagn þar sem endurgreiðslan er ákveðin í erlendum gjaldmiðli,
c) verður aðili að óloknum gjaldmiðilssamningi eða
d) á annan hátt kaupir eða selur eignir eða stofnar til eða greiðir skuldir sem eru ákveðnar í erlendum
gjaldmiðli.

1

Sjá einnig túlkun fastanefndarinnar um túlkanir 30: reikningsskilagjaldmiðill — umreikningur frá mælingargjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil.
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9.

Erlend viðskipti skal í upphafi skrá með því að umreikna fjárhæðina í erlenda gjaldmiðlinum út frá gengi
reikningsskilagjaldmiðilsins gagnvart erlenda gjaldmiðlinum á degi viðskiptanna.

10.

Gengi á degi viðskiptanna er oft nefnt stundargengi. Af hagkvæmnisástæðum er oft notað gengi sem er nálægt
raunverulegu gengi á degi viðskiptanna, t.d. er hægt að nota meðalgengi viku eða mánaðar fyrir öll viðskipti í
hverjum erlendum gjaldmiðli fyrir sig sem eiga sér stað á tímabilinu. Þó er ekki áreiðanlegt að nota
meðalgengi fyrir tímabil ef gengi sveiflast verulega.

Skráning í síðari efnahagsreikningum

11.

Við hverja dagsetningu efnahagsreiknings

a) skal nota lokagengi þegar gerð er grein fyrir peningalegum liðum í erlendum gjaldmiðli,

b) skal nota gengið sem gilti á degi viðskiptanna þegar gerð er grein fyrir ópeningalegum liðum sem
færðir eru á upphaflegu kostnaðarverði og tilgreindir í erlendum gjaldmiðli og

c) skal nota gengið sem gilti þegar virði var reiknað þegar gerð er grein fyrir ópeningalegum liðum sem
færðir eru á gangvirði sem tilgreint er í erlendum gjaldmiðli.

12.

Bókfært verð liðar er ákvarðað í samræmi við viðeigandi alþjóðlega reikningsskilastaðla. Tiltekna
fjármálagerninga, sem og varanlega rekstrarfjármuni, má t.d. meta á gangvirði eða upphaflegu kostnaðarverði.
Hvort sem bókfært verð er ákvarðað eftir upphaflegu kostnaðarverði eða gangvirði er gerð grein fyrir
fjárhæðunum, sem þannig eru ákvarðaðar fyrir liði í erlendum gjaldmiðli, í reikningsskilagjaldmiðli í
samræmi við þennan staðal.

Færsla gengismunar

13.

Í 15. til 18. lið er sett fram sú reikningshaldslega meðferð, sem krafist er í þessum staðli, að því er varðar
gengismun í viðskiptum í erlendum gjaldmiðli. Í þessum liðum er að finna aðalregluna fyrir gengismun, sem
hlýst af mikilli gengislækkun eða afskriftum gjaldmiðils sem ekki er með góðu móti hægt að verjast, sem
hefur áhrif á skuldir sem ekki er hægt að greiða upp og hafa beinlínis orðið til vegna nýlegra kaupa á eignum
sem eru reikningsfærð í erlendum gjaldmiðli. Leyfileg fráviksaðferð vegna slíks gengismunar er sett fram í
21. lið.

14. Í þessum staðli er ekki fjallað um reikningshald áhættuvarna fyrir liði í erlendum gjaldmiðli, annarra en þá
flokkun gengismunar sem hlýst af skuld í erlendum gjaldmiðli sem er færð sem vörn hreinnar fjárfestingar í
sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu. Aðra þætti í reikningshaldi áhættuvarna, þ.m.t. forsendur fyrir notkun
áhættuvarna, er fjallað um í IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat.
15.

Færa skal gengismun, sem hlýst af uppgjöri peningalegra liða eða sem verður til þegar gerð er grein fyrir
peningalegum liðum fyrirtækis á öðru gengi en því sem þeir voru upphaflega skráðir á á tímabilinu, eða
sem gerð var grein fyrir í fyrri reikningsskilum, sem tekjur eða gjöld á tímabilinu þegar hann verður til, að
undanskildum þeim gengismun sem fjallað er um í samræmi við 17. og 19. lið.

16.

Gengismunur myndast þegar breyting verður á gengi milli þess dags, þegar viðskiptin fara fram, og þess dags
þegar uppgreiðsla fer fram á peningalegum liðum sem orðið hafa til vegna viðskipta í erlendum gjaldmiðli.
Þegar viðskipti eru gerð upp á reikningsskilatímabilinu þegar þau áttu sér stað er allur gengismunur færður á
það tímabil. Þegar viðskipti eru hins vegar gerð upp á síðara reikningsskilatímabili er gengismunurinn, sem
færður er á hverju tímabili á milli þess tímabils og tímabilsins þegar skuldin er gerð upp, ákvarðaður af þeim
gengisbreytingum sem orðið hafa á tímabilinu.
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Hrein fjárfesting í sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu
17.

Flokka skal gengismun, sem verður til af peningalegum lið sem myndar í raun hluta af hreinni
fjárfestingu fyrirtækis í sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu, sem eigið fé í reikningsskilum fyrirtækisins
þar til fjárfestingunni hefur verið ráðstafað en þá skal skrá hann sem tekjur eða gjöld í samræmi við
37. lið.

18.

Fyrirtæki getur verið með peningalegan lið sem er krafa á eða skuld við sjálfstæða, erlenda rekstrareiningu.
Liður, sem ekki er ætlunin að gera upp og ólíklegt er að verði gerður upp í fyrirsjáanlegri framtíð, er í eðli
sínu aukning á eða frádráttur frá hreinni fjárfestingu fyrirtækisins í sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningunni.
Slíkir peningalegir liðir geta t.d. verið langtímakröfur eða lán en ekki viðskiptakröfur eða viðskiptaskuldir.

19.

Flokka skal gengismun, sem hlýst af skuld í erlendum gjaldmiðli og skráð er sem vörn fyrir hreina
fjárfestingu fyrirtækis í sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu, sem eigið fé í reikningsskilum fyrirtækisins
þar til fjárfestingunni hefur verið ráðstafað en þá skal skrá hann sem tekjur eða gjöld í samræmi við
37. lið.

Leyfileg fráviksaðferð
20.

Aðalreglan um gengismun, sem fjallað er um í 21. lið, er sett fram í 15. lið.

21.

Gengismunur getur hlotist af mikilli gengislækkun sem ekki er með góðu móti hægt að verja sig gegn og
hefur áhrif á skuldir sem ekki er hægt að gera upp og eru tilkomnar vegna nýlegra kaupa á eign sem er
reikningsfærð í erlendum gjaldmiðli. Slíkur gengismunur skal innifalinn í bókfærðu verði viðkomandi
eignar, að því tilskildu að umreiknaða, bókfærða verðið sé ekki hærra en það sem lægra reynist,
endurkaupsverð eða sú fjárhæð sem fæst með sölu eða notkun eignarinnar(1).

22.

Gengismunur er ekki innifalinn í bókfærðu verði eignar þegar fyrirtæki getur gert upp eða varið sig gegn
skuldinni í erlenda gjaldmiðlinum sem hlýst af kaupum á eigninni. Þó eru gengistöp hluti af kaupverði eignar,
og má rekja beint til þess, þegar ekki er hægt að gera upp skuldina og ekki er með góðu móti hægt að gera
samning um áhættuvörn, eins og t.d. þegar seinkun verður á öflun erlends gjaldmiðils vegna gjaldeyriseftirlits.
Samkvæmt leyfilegri fráviksaðferð er því litið svo á að kostnaðarverð eignar sem er reikningsfært í erlendum
gjaldmiðli, sé sú fjárhæð í reikningsskilagjaldmiðli sem fyrirtækið þarf að lokum að greiða til að gera upp
skuldir sem eru nýtilkomnar vegna kaupa á eigninni.

REIKNINGSSKIL ERLENDS REKSTRAR
Flokkun erlends rekstrar

1

23.

Aðferðin, sem er notuð til að umreikna reikningsskil erlends rekstrar, veltur á því hvernig hann er
fjármagnaður og starfar, miðað við fyrirtækið sem reikningsskilin taka til. Vegna þessa er erlendur rekstur
flokkaður annaðhvort sem „erlendur rekstur sem er samþættur rekstri fyrirtækisins sem reikningsskilin taka
til“ eða „sjálfstæðar, erlendar rekstrareiningar“.

24.

Að því er varðar erlendan rekstur sem er samþættur rekstri fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til er
starfsemi hans stunduð eins og hún sé framlenging á rekstri fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til. Slíkur
erlendur rekstur gæti t.d. aðeins selt vörur, sem fluttar eru inn frá fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til, og
sent ágóðann til fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til. Í slíkum tilvikum hefur gengisbreyting milli
reikningsskilagjaldmiðilsins og gjaldmiðilsins í landinu, þar sem erlendi reksturinn fer fram, næstum tafarlaus
áhrif á sjóðstreymi vegna rekstrar fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til. Þess vegna hefur gengisbreyting
áhrif á einstaka peningalega liði erlenda rekstrarins fremur en á hreina fjárfestingu fyrirtækisins, sem
reikningsskilin taka til, vegna þessa rekstrar.

Sjá einnig 11. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: erlendur gjaldeyrir — eignfærsla taps sem hlýst af mjög mikilli gengislækkun gjaldmiðils.
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25.

Andstætt þessu safnar sjálfstæð, erlend rekstrareining handbæru fé og öðrum peningalegum liðum, stofnar til
gjalda, myndar tekjur og útvegar jafnvel lán, allt að miklu leyti í gjaldmiðli þess lands sem sjálfstæða, erlenda
rekstrareiningin starfar í. Sjálfstæða, erlenda rekstrareiningin getur líka stofnað til viðskipta í erlendum
gjaldmiðlum, þ.m.t. viðskipti í reikningsskilagjaldmiðlinum. Þegar gengisbreyting verður milli
reikningsskilagjaldmiðils og gjaldmiðils lands sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningarinnar hefur það lítil eða
engin bein áhrif á núverandi sjóðstreymi eða framtíðarsjóðstreymi vegna rekstrar sjálfstæðu, erlendu
rekstrareiningarinnar eða fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til. Gengisbreytingin hefur áhrif á hreina
fjárfestingu fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, í sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningunni fremur en á
einstaka peningalega og ópeningalega liði sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningarinnar.

26.

Eftirfarandi atriði eru vísbendingar um að erlendur rekstur sé sjálfstæð, erlend rekstrareining fremur en
erlendur rekstur sem er samþættur rekstri fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til:

a) þótt fyrirtækið, sem reikningsskilin taka til, stjórni erlenda rekstrinum fer starfsemi erlenda rekstrarins að
töluverðu leyti fram óháð starfsemi fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til,

b) viðskipti við fyrirtækið, sem reikningsskilin taka til, eru ekki stór hluti af starfsemi erlenda rekstrarins,

c) starfsemi erlenda rekstrarins er einkum fjármögnuð með eigin rekstri eða lántöku í landi erlenda
rekstrarins fremur en af fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til,

d) launakostnaður, efni og aðrir þættir, sem tengjast vörum eða þjónustu erlenda rekstrarins, eru fyrst og
fremst greiddir eða gerðir upp í gjaldmiðli þess lands, þar sem erlendi reksturinn er, fremur en í
reikningsskilagjaldmiðlinum,

e) sú sala, sem erlendi reksturinn stundar, fer fyrst og fremst fram í öðrum gjaldmiðlum en reikningsskilagjaldmiðlinum og

f) sjóðstreymi fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, er einangrað frá daglegri starfsemi erlenda
rekstrarins fremur en að það verði fyrir beinum áhrifum frá erlenda rekstrinum.

Í meginatriðum má flokka allan rekstur á viðeigandi hátt út frá staðreyndum sem tengjast vísbendingunum hér
að ofan. Í sumum tilfellum getur verið að flokkun erlends rekstrar, sem annaðhvort sjálfstæð, erlend
rekstrareining eða sem rekstur, samþættur rekstri fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til, sé ekki skýr og mat
sé nauðsynlegt til að ákvarða viðeigandi flokkun.

Erlendur rekstur sem er samþættur rekstri fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til

27.

Reikningsskil erlends rekstrar, sem er samþættur rekstri fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til, skal
umreikna með því að nota þá staðla og aðferðir, sem er að finna í 8. til 22. lið, eins og viðskipti erlenda
rekstrarins, hafi verið viðskipti þess fyrirtækis sem reikningsskilin taka til.

28.

Einstakir liðir í reikningsskilum erlenda rekstrarins eru umreiknaðir eins og fyrirtækið, sem reikningsskilin
taka til, hafi sjálft átt í öllum viðskiptunum. Kostnaður og afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna eru
umreiknuð á gengi dagsins þegar kaupin voru gerð eða, ef eignin er bókfærð á gangvirði, á gengi dagsins
þegar matið fór fram. Kostnaðarverð birgða er umreiknað á því gengi sem var þegar stofnað var til kostnaðarins. Endurheimtanleg fjárhæð eða söluvirði eignar er umreiknað á því gengi sem gilti þegar
endurheimtanleg fjárhæð eða hreint söluvirði var ákvarðað. Sem dæmi má nefna að þegar birgðir eru metnar á
hreinu söluvirði og virðið ákvarðað í erlendum gjaldmiðli er það virði umreiknað á gengi dagsins þegar hreint
söluvirði er ákvarðað. Gengið, sem er notað, er því venjulega lokagengi. Þörf kann að vera á aðlögun til að
lækka bókfært verð eignar í reikningsskilum fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, niður í endurheimtanlega fjárhæð eða hreint söluvirði, jafnvel þótt ekki sé þörf á slíkum umreikningi í reikningsskilum
erlenda rekstrarins. Í reikningsskilum fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, getur að öðrum kosti verið
nauðsynlegt að bakfæra umreikning sem gerður var í reikningsskilum erlenda rekstrarins.
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29.

Af hagkvæmnisástæðum er oft notað gengi sem er nálægt raunverulegu gengi á degi viðskiptanna, t.d. er hægt
að nota meðalgengi viku eða mánaðar fyrir öll viðskipti í hverjum erlendum gjaldmiðli fyrir sig sem eiga sér
stað á tímabilinu. Ef gengi sveiflast verulega er þó ekki áreiðanlegt að nota meðalgengi fyrir tímabil.

Sjálfstæðar, erlendar rekstrareiningar

30.

Þegar fyrirtæki, sem reikningsskilin taka til, umreiknar reikningsskil sjálfstæðrar, erlendrar
rekstrareiningar til þess að taka þau með í reikningsskilum fyrirtækisins skal það beita eftirfarandi
aðferðum:

a) eignir og skuldir sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningarinnar, bæði peninga- og ópeningalega liði, skal
umreikna á lokagengi,

b) tekju- og gjaldaliði sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningarinnar skal umreikna á því gengi sem gilti þegar
viðskiptin fóru fram, nema þegar sjálfstæða, erlenda rekstrareiningin semur reikningsskil sín í
gjaldmiðli efnahagskerfis í óðaverðbólgu en þá skal umreikna tekju- og gjaldaliði á lokagengi, og

c) allan gengismun, sem af þessu hlýst, skal flokka sem eigið fé þar til hreinu fjárfestingunni hefur verið
ráðstafað.

31.

Af hagkvæmnisástæðum er oft notað gengi sem er nálægt raunverulegu gengi, t.d. er oft notað meðalgengi
tímabils við umreikning tekju- og gjaldaliða erlends rekstrar.

32.

Umreikningur reikningsskila sjálfstæðrar, erlendrar rekstrareiningar leiðir af sér færslu gengismunar sem hlýst
af:

a) umreikningi tekju- og gjaldaliða á gengi þeirra daga, þegar viðskiptin fara fram, og eigna og skulda við
lokagengi,

b) umreikningur upphaflegrar hreinnar fjárfestingar í sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu á öðru gengi en því
sem áður var notað og

c) öðrum breytingum á eigin fé í sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningunni.

Þessi gengismunur er ekki færður sem tekjur eða gjöld á tímabilinu vegna þess að breytingarnar á genginu
hafa lítil sem engin bein áhrif á núverandi sjóðstreymi eða framtíðarsjóðstreymi vegna rekstrar sjálfstæðu,
erlendu rekstrareiningarinnar eða fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til. Þegar sjálfstæð, erlend
rekstrareining er hluti af samstæðu en ekki að öllu leyti í eigu fyrirtækisins er uppsöfnuðum gengismun, sem
hlýst af umreikningi og hægt er að rekja til hlutdeildar minnihluta, skipt niður á, og greint frá honum sem
hluta af, hlutdeild minnihluta í efnahagsreikningi samstæðunnar.
33.

Viðskiptavild, sem verður til við kaup á sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu, og sú gangvirðisleiðrétting, sem
kann að verða á bókfærðu verði eigna og skulda við kaupin á sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningunni, er
meðhöndluð sem annaðhvort:

a) eignir og skuldir sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningarinnar og eru þær umreiknaðar á lokagengi í samræmi
við 30. lið, eða

b) eignir og skuldir fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, sem hafa annaðhvort þegar verið settar fram í
reikningsskilagjaldmiðlinum eða eru ópeningalegir liðir í erlendum gjaldmiðli sem skráðir eru miðað við
gengið á þeim degi þegar viðskiptin fóru fram í samræmi við b-lið 1. liðar.
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34. Sameining reikningsskila sjálfstæðrar, erlendrar rekstrareiningar við reikningsskil fyrirtækisins, sem
reikningsskilin taka til, er gerð eftir venjulegum aðferðum við samstæðureikningsskil, s.s. með því að fella út
stöður innan samstæðu og viðskipti dótturfélags innan samstæðu (sjá IAS-staðal 27, samstæðureikningsskil og
færsla fjárfestinga í dótturfélögum, og IAS-staðal 31, reikningsskil hlutdeildar í samrekstri). Ekki er þó hægt
að fella út gengismun, sem hlýst af peningalegum lið innan samstæðu, hvort heldur sem hann er til langs eða
skamms tíma, á móti samsvarandi fjárhæð sem verður til vegna annarra aðstæðna innan samstæðu því að
peningalegi liðurinn felur í sér skuldbindingu til að breyta einum gjaldmiðli í annan og gerir fyrirtækið, sem
reikningsskilin taka til, óvarið fyrir ágóða eða tapi vegna gjaldmiðilssveiflna. Í samræmi við þetta er slíkur
gengismunur áfram færður sem tekjur eða gjöld í samstæðureikningsskilum fyrirtækisins sem reikningsskilin
taka til eða, ef hann verður til við þær aðstæður sem lýst er í 17. og 19. lið, hann er flokkaður sem eigið fé þar
til fjárfestingunni hefur verið ráðstafað.
35.

Þegar reikningsskil sjálfstæðrar, erlendrar rekstrareiningar eru samin, miðað við annan reikningsskiladag en
reikningsskil fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, semur sjálfstæða, erlenda rekstrareiningin oft
reikningsskil miðað við sama reikningsskiladag og fyrirtækið, sem reikningsskilin taka til, með það að
markmiði að þau verði tekin með í reikningsskil þess. Þegar þetta er ógerlegt leyfir IAS-staðall 27,
samstæðureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfélögum, reikningsskil sem samin eru annan
reikningsskiladag, að því tilskildu að tímamunurinn sé ekki meiri en þrír mánuðir. Í slíkum tilvikum eru
eignir og skuldir sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningarinnar umreiknaðar á genginu sem var í gildi við
dagsetningu efnahagsreiknings sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningarinnar. Ef umtalsverðar breytingar verða á
gengi fram að dagsetningu efnahagsreiknings fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til er nýr umreikningur
gerður, ef við á, í samræmi við IAS-staðal 27, samstæðureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfélögum,
og IAS-staðal 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum.

36.

Reikningsskil sjálfstæðrar, erlendrar rekstrareiningar, sem semur reikningsskil í gjaldmiðli efnahagskerfis
þar sem óðaverðbólga ríkir, skulu endurgerð í samræmi við IAS-staðal 29, reikningsskil í hagkerfum þar
sem óðaverðbólga ríkir, áður en þau eru umreiknuð í reikningsskilagjaldmiðil fyrirtækisins sem
reikningsskilin taka til. Þegar óðaverðbólga er ekki lengur fyrir hendi í efnahagskerfinu og sjálfstæði,
erlendi reksturinn hættir að gera og setja fram reikningsskil í samræmi við IAS-staðal 29, reikningsskil í
hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir, skal hann nota sem upphaflegt kostnaðarverð til umreiknings í
reikningsskilagjaldmiðil fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, þær fjárhæðir sem settar voru fram í
þeirri mælieiningu sem var í gildi þann dag sem hætt var að gera reikningsskil samkvæmt IAS-staðli 29.

Ráðstöfun á sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu

37.

Við ráðstöfun á sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu skal færa uppsafnaða fjárhæð frestaðs gengismunar,
sem tengist sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningunni, sem tekjur eða gjöld á sama tímabili og hagnaðurinn
eða tapið af ráðstöfuninni er fært.

38.

Fyrirtæki getur ráðstafað hlutdeild sinni í sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu með sölu, félagsslitum,
endurgreiðslu hlutafjár eða brotthvarfi frá hluta af sjálfstæðu, erlendu rekstrareiningunni eða frá henni allri.
Arðgreiðsla myndar hluta af ráðstöfun þegar hún telst endurgreiðsla á fjárfestingunni. Ef um er að ræða
ráðstöfun að hluta er aðeins samsvarandi hluti af tengda, uppsafnaða gengismuninum talinn til söluhagnaðar
eða sölutaps. Niðurfærsla bókfærðs verðs sjálfstæðrar, erlendrar rekstrareiningar telst ekki ráðstöfun að hluta.
Að sama skapi er enginn hluti frestaða gengishagnaðarins eða gengistapsins færður þegar niðurfærslan fer
fram.

Breyting á flokkun erlends rekstrar

39.

Þegar breyting verður á flokkun erlends rekstrar skal beita þeim umreikningsaðferðum sem eiga við þann
flokk, sem breytt var í, frá þeim degi sem breytingin á flokkuninni verður.

40.

Breyting á því hvernig erlendur rekstur er fjármagnaður og starfar, miðað við fyrirtækið sem reikningsskilin
taka til, getur leitt til breytingar á flokkun erlenda rekstrarins. Þegar erlendur rekstur, sem er samþættur rekstri
fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, er endurflokkaður sem sjálfstæð, erlend rekstrareining er
gengismunur, sem hlýst af umreikningi ópeningalegra liða á degi endurflokkunarinnar, flokkaður sem eigið
fé. Þegar sjálfstæð, erlend rekstrareining er endurflokkuð sem erlendur rekstur sem er samþættur rekstri fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, er farið með umreiknaðar fjárhæðir vegna ópeningalegra liða á
breytingardeginum sem upphaflegt kostnaðarverð þessara liða á því tímabili, sem breytingin var gerð, og á
síðari tímabilum. Frestaður gengismunur er ekki færður sem tekjur eða gjöld fyrr en rekstrinum hefur verið
ráðstafað.
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IAS 21
ALLAR BREYTINGAR Á GENGI ERLENDRA GJALDMIÐLA
Skattaleg áhrif gengismunar
41.

Hagnaður og tap af viðskiptum í erlendum gjaldmiðli og gengismunur, sem hlýst af umreikningi
reikningsskila erlends rekstrar, getur haft skattaleg áhrif sem eru færð í samræmi við IAS-staðal 12,
tekjuskattar.

UPPLÝSINGAR
42.

Fyrirtæki skal birta upplýsingar um:
a) fjárhæð gengismunar, sem er talinn til hagnaðar eða taps á tímabilinu,
b) hreinan gengismun, sem er flokkaður sem eigið fé, og skal hann sérgreindur meðal eigin fjár og um
afstemmingu fjárhæðar slíks gengismunar við upphaf og lok tímabils, og
c) fjárhæð gengismunar sem verður til á tímabilinu og er talinn hluti bókfærðs verðs eignar í samræmi
við leyfilega fráviksaðferð í 21. lið.

43.

Þegar reikningsskilagjaldmiðill er annar en gjaldmiðill heimalandsfyrirtækisins skal greina frá ástæðu
þess að annar gjaldmiðill er notaður. Einnig skal greina frá ástæðu breytinga sem geta orðið á
reikningsskilagjaldmiðli(1).

44.

Þegar breyting á sér stað á flokkun mikilvægs, erlends rekstrar skal fyrirtæki upplýsa um:
a) eðli breytingarinnar á flokkuninni,
b) ástæðu breytingarinnar,
c) áhrif flokkunarbreytingarinnar á eigin fé og
d) áhrif á hagnað eða tap sérhvers fyrra tímabils, sem reikningsskil eru birt fyrir, eins og breytingin á
flokkuninni hefði átt sér stað við upphaf fyrsta tímabils sem birt er.

1

45.

Fyrirtæki skal greina frá þeirri aðferð sem valin er í samræmi við 33. lið til að umreikna viðskiptavild og
gangvirðisleiðréttingar sem verða vegna kaupa á sjálfstæðri, erlendri rekstrareiningu.

46.

Fyrirtæki greinir frá áhrifum gengisbreytinga á peningalega liði í erlendum gjaldmiðli eða á reikningsskil
erlends rekstrar sem eiga sér stað eftir dagsetningu efnahagsreiknings ef breytingin er svo mikilvæg að væri
ekki greint frá henni myndi það hafa áhrif á getu notenda reikningsskilanna til að gera viðeigandi mat og taka
viðeigandi ákvarðanir (sjá IAS-staðal 10, atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings).

47.

Fyrirtæki eru einnig hvött til að upplýsa um stefnu sína varðandi gjaldmiðilsáhættu af erlendum gjaldmiðlum.

Sjá einnig 30. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: reikningsskilagjaldmiðill — umreiknun frá mælingargjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil.
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BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI
48.

Í fyrsta sinn, sem fyrirtæki beitir þessum staðli, skal það við upphaf tímabils flokka sérstaklega og upplýsa
um uppsafnaða stöðu á frestuðum gengismun sem hefur verið flokkaður sem eigið fé á fyrri tímabilum,
nema ekki sé hægt að ákvarða fjárhæðina með góðu móti.

GILDISTÖKUDAGUR

49.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1995 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 22

(ENDURSKOÐAÐUR 1998)

Sameining fyrirtækja

IAS-staðall 22, færsla vegna sameiningar fyrirtækja, var samþykktur í nóvember 1983.
Í desember 1993 var IAS-staðall 22 endurskoðaður og var það liður í verkefninu um samanburðarhæfi og
endurbætur á reikningsskilum. Hann varð IAS-staðall 22, sameining fyrirtækja (IAS-staðall 22 (endurskoðaður
1993)).
Í október 1996 voru i-liður 39. liðar og 69. liður IAS-staðals 22 (þ.e. i-liður 39. liðar og 85. liður þessa staðals)
endurskoðaðir þannig að þeir samræmdust IAS-staðli 12 (endurskoðaður 1996), tekjuskattar. Endurskoðunin tók
gildi um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1998 eða síðar.
Í júlí 1998 voru ýmsir liðir IAS-staðals 22 endurskoðaðir þannig að þeir samræmdust IAS-staðli 36, virðisrýrnun
eigna, IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, og IAS-staðli 38, óefnislegar
eignir, og einnig var meðferð neikvæðrar viðskiptavildar endurskoðuð. Endurskoðaði staðallinn (IAS-staðall 22
(endurskoðaður 1998)) gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999 eða síðar.
Í október 1998 gáfu starfsmenn alþjóðareikningsskilanefndarinnar sérstaklega út „Grundvöll niðurstaðna vegna
IAS-staðals 38, óefnislegar eignir, og IAS-staðals 22 (endurskoðaður 1998)“. Þann hluta þessara
grundvallarniðurstaðna, þar sem vísað er í endurskoðun á IAS-staðli 22 árið 1998, er að finna í viðauka A.
Árið 1999 var 97. lið breytt í því skyni að vísað verði til IAS-staðals 10 (endurskoðaður 1999), atburðir eftir
dagsetningu efnahagsreiknings, í stað IAS-staðals 10, ófyrirséðir atburðir og atburðir eftir dagsetningu
efnahagsreiknings. Þar að auki var 30. lið og c-lið 31. liðar breytt þannig að þeir samræmdust IAS-staðli 10
(endurskoðaður 1999). Breytti textinn tók gildi fyrir ár sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2000 eða síðar.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 22:

–

9. túlkun fastanefndarinnar: sameining fyrirtækja — flokkað annaðhvort sem yfirtökur eða sameining
hagsmuna,

–

22. túlkun fastanefndarinnar: sameining fyrirtækja — síðari leiðréttingar upphaflegrar færslu gangvirðis og
viðskiptavildar,

–

28. túlkun fastanefndarinnar: sameining fyrirtækja — „viðskiptadagur“ og gangvirði eiginfjárgerninga.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).

MARKMIÐ

Markmið þessa staðals er að mæla fyrir um reikningshaldslega meðferð vegna sameiningar fyrirtækja. Staðallinn
tekur bæði til yfirtöku fyrirtækis á öðru fyrirtæki og einnig til þeirra sjaldgæfu tilvika þegar fyrirtæki eru sameinuð
með sameiningu hagsmuna þegar ekki er hægt að ákvarða yfirtökuaðila. Færsla yfirtöku felur í sér að ákvarða
verður kostnaðarverð yfirtöku, skipta kostnaði á aðgreinanlegar eignir og skuldir yfirtekna fyrirtækisins og færa
viðskiptavild eða neikvæða viðskiptavild sem af hlýst, bæði við kaup og síðar. Meðal annarra reikningshaldslegra
viðfangsefna er ákvörðun fjárhæðar hlutdeildar minnihluta, færsla yfirtöku sem á sér stað á ákveðnu tímabili, síðari
breytingar á kostnaðarverði yfirtöku eða á aðgreiningu eigna og skulda og þær upplýsingar sem gerð er krafa um.

GILDISSVIÐ

1.

Þessum staðli skal beita við færslu á sameiningu fyrirtækja

2.

Sameining fyrirtækja getur farið fram á mismunandi hátt og ráðist af lagalegum, skattalegum eða öðrum
ástæðum. Hún getur falið í sér kaup fyrirtækis á eigin fé annars fyrirtækis eða kaup á hreinum eignum
fyrirtækis í rekstri. Hún getur farið fram með útgáfu hlutabréfa eða yfirfærslu handbærs fjár, ígildis handbærs
fjár eða annarra eigna. Viðskiptin geta farið fram á milli hluthafa í fyrirtækjunum sem sameinast eða á milli
eins fyrirtækis og hluthafa í hinu fyrirtækinu. Sameining fyrirtækja getur falið í sér stofnun nýs fyrirtækis til
að stjórna fyrirtækjunum sem sameinast, yfirfærslu hreinna eigna frá einu eða fleiri fyrirtækjum sem
sameinast, til annars fyrirtækis eða upplausn eins eða fleiri af fyrirtækjunum sem sameinast. Þegar efni
viðskiptanna samræmist skilgreiningunni á sameiningu fyrirtækja í þessum staðli eiga við kröfur um
reikningshald og upplýsingagjöf í þessum staðli án tillits til þess tiltekna forms sem beitt er við sameininguna.

3.

Sameining fyrirtækja getur leitt til myndunar tengsla milli móður- og dótturfélags þar sem yfirtökuaðilinn er
móðurfélagið og aðilinn, sem yfirtekinn er, er dótturfélag yfirtökuaðilans. Við slíkar aðstæður beitir
yfirtökuaðilinn þessum staðli við gerð samstæðureikningsskila sinna. Í eigin reikningsskilum yfirtökuaðila
kemur fram hlutdeild hans í yfirtekna aðilanum sem fjárfesting í dótturfélagi (sjá IAS-staðal 27,
samstæðureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfélögum).
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4.

Sameining fyrirtækja getur falið í sér kaup á hreinum eignum annars fyrirtækis, að meðtalinni allri
viðskiptavild þess, fremur en kaup á hlutabréfum í hinu fyrirtækinu. Slík sameining fyrirtækja leiðir ekki til
myndunar tengsla móður- og dótturfélags. Við slíkar aðstæður beitir yfirtökuaðilinn þessum staðli í eigin
reikningsskilum og þar af leiðandi í samstæðureikningsskilum sínum.

5.

Sameining fyrirtækja getur leitt til lagalegs samruna. Þó að kröfur til lagalegs samruna séu mismunandi eftir
löndum er lagalegur samruni yfirleitt samruni tveggja fyrirtækja þar sem annaðhvort:
a) eignir eða skuldir eins fyrirtækis eru yfirfærðar til hins fyrirtækisins og fyrra fyrirtækinu er slitið eða
b) eignir og skuldir beggja fyrirtækja eru yfirfærðar til nýs fyrirtækis og báðum upprunalegu fyrirtækjunum
er slitið.
Oft á lagalegur samruni sér stað sem þáttur í enduruppbyggingu og -skipulagningu samstæðu en ekki er
fjallað um slíkan samruna í þessum staðli vegna þess að um er að ræða viðskipti milli fyrirtækja sem eru undir
sameiginlegum yfirráðum. Hins vegar er farið með alla sameiningu fyrirtækja, sem leiðir til þess að fyrirtækin
tvö verði hluti af sömu samstæðu, sem yfirtöku eða sameiningu hagsmuna í samstæðureikningsskilum
samkvæmt kröfum í þessum staðli.

6.

Þessi staðall fjallar ekki um eigin reikningsskil móðurfélags, að undanskildum þeim tilvikum sem lýst er í 4.
lið. Eigin reikningsskil eru gerð eftir mismunandi venjum um framsetningu reikningsskila í mismunandi
löndum til að uppfylla ýmsar kröfur.

7.

Í þessum staðli er ekki fjallað um:
a) viðskipti milli fyrirtækja, sem eru undir sameiginlegum yfirráðum, og
b) hlutdeild í samrekstri
samrekstrar.

(sjá IAS-staðal 31, reikningsskil hlutdeildar í samrekstri) og reikningsskil

SKILGREININGAR
8.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Sameining fyrirtækja er sameining aðgreindra fyrirtækja í eina efnahagslega einingu í kjölfar þess að eitt
fyrirtæki sameinast eða tekur við yfirráðum yfir hreinum eignum og rekstri annars fyrirtækis.
Yfirtaka er sameining fyrirtækja þar sem eitt fyrirtækjanna, yfirtökuaðilinn, fær yfirráð yfir hreinum
eignum og rekstri annars aðila, þess sem er yfirtekinn, í skiptum fyrir yfirfærslu eigna, stofnun skulda eða
útgáfu hlutabréfa.
Sameining hagsmuna er sameining fyrirtækja þar sem hluthafar í fyrirtækjunum, sem sameinast, sameina
yfirráð yfir öllum eða nær öllum hreinum eignum þeirra og rekstri til að þeir geti áfram deilt saman
áhættu og ávinningi sem tengist sameinuðu einingunni þannig að hvorugan aðilann er hægt að ákvarða
sem yfirtökuaðila.
Yfirráð er vald til að stýra fjárhags- og rekstrarstefnu fyrirtækis í þeim tilgangi að hljóta ávinning af
starfsemi þess.
Móðurfélag er fyrirtæki sem á eitt eða fleiri dótturfélög.
Dótturfélag er fyrirtæki sem lýtur yfirráðum annars fyrirtækis (sem nefnist móðurfélag).
Hlutdeild minnihluta er sá hluti hreinnar rekstrarafkomu og hreinna eigna dótturfélags sem rekja má til
hlutdeildar, sem er ekki í beinni eigu móðurfélags, eða óbeint í gegnum dótturfélög.
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Gangvirði er sú fjárhæð sem unnt er að selja eign fyrir eða greiða skuld með í viðskiptum ótengdra aðila
sem eru upplýstir og fúsir til viðskiptanna.
Peningalegar eignir eru peningar og eignir sem fást greiddar í föstum eða ákvarðanlegum
peningafjárhæðum.
Yfirtökudagur er dagurinn þegar yfirráð yfir hreinum eignum og rekstri yfirtekna aðilans færist í reynd til
yfirtökuaðilans.
EÐLI SAMEININGAR FYRIRTÆKJA
9.

Við færslu á sameiningu fyrirtækja er yfirtaka í eðli sínu ekki það sama og sameining hagsmuna og
reikningsskilin þurfa að endurspegla efni viðskiptanna (1). Þar af leiðandi er mælt fyrir um mismunandi
reikningsskilaaðferðir eftir því um hvort er að ræða.

Yfirtökur
10.

Nánast alltaf þegar fyrirtæki sameinast fær eitt fyrirtækjanna sem sameinast yfirráð yfir hinu og þannig er
hægt að ákvarða yfirtökuaðila. Talið er að yfirráðum hafi verið náð þegar eitt fyrirtækjanna sem sameinast
öðlast meira en helming atkvæðisréttar í hinu fyrirtækinu, nema í þeim undantekningartilvikum þegar hægt er
að sýna greinilega fram á að slíkt eignarhald feli ekki í sér yfirráð. Jafnvel þegar eitt fyrirtækjanna, sem
sameinast, öðlast ekki meira en helming atkvæðisréttar í hinu fyrirtækinu, er e.t.v. samt mögulegt að ákvarða
yfirtökuaðila þegar eitt fyrirtækjanna, sem sameinast, öðlast eitthvað af eftirfarandi í kjölfar sameiningarinnar:
a) vald yfir meira en helmingi atkvæðisréttar í hinu fyrirtækinu á grundvelli samkomulags við aðra fjárfesta,
b) vald til að stýra fjárhags- og rekstrarstefnu hins fyrirtækisins samkvæmt lögum eða samkomulagi,
c) vald til að skipa eða leysa frá störfum meirihluta stjórnarmanna eða sambærilegra stjórnenda hins
fyrirtækisins eða
d) vald til að fara með meirihluta atkvæða á stjórnarfundum eða fundum sambærilegra stjórnenda hins
fyrirtækisins.

11.

Þó að erfitt geti reynst að ákvarða yfirtökuaðila eru yfirleitt vísbendingar um að hann sé til staðar. Sem dæmi
má nefna:
a) að gangvirði annars fyrirtækisins er talsvert hærra en gangvirði hins fyrirtækisins í sameiningunni. Í
slíkum tilvikum er stærra fyrirtækið yfirtökuaðilinn,
b) að sameiningu fyrirtækja er komið til leiðar með því að skipta almennum hlutabréfum með atkvæðisrétti
fyrir handbært fé. Í slíkum tilvikum er fyrirtækið, sem lætur frá sér handbært fé, yfirtökuaðilinn, eða
c) að sameining fyrirtækja leiðir til þess að framkvæmdastjórn eins fyrirtækis verður ráðandi í vali á
stjórnendateymi sameinaða fyrirtækisins sem myndast. Í slíkum tilvikum er ráðandi fyrirtækið
yfirtökuaðilinn.

Dulbúin hlutabréfaskráning
12.

1

Stöku sinnum nær fyrirtæki eignarhaldi á hlutabréfum annars fyrirtækis, en sem hluta af viðskiptunum gefur
það út sem endurgjald nægilega mörg hlutabréf með atkvæðisrétti til að yfirráð yfir sameinaða fyrirtækinu
flytjist til eigenda fyrirtækisins sem hlutabréfin voru keypt í. Þessar aðstæður nefnast dulbúin
hlutabréfaskráning. Þótt í lagalegum skilningi megi líta á fyrirtækið, sem gefur hlutabréfin út, sem móðurfélag

Sjá einnig 9. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: sameining fyrirtækja — flokkað annaðhvort sem yfirtökur eða sameining hagsmuna.
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eða eftirlifandi fyrirtæki, er fyrirtækið, þar sem hluthafar hafa nú yfirráð yfir sameinaða fyrirtækinu,
yfirtökuaðilinn og nýtur atkvæðisréttarins eða annarra valda sem tilgreind eru í 10. lið. Litið er svo á að
fyrirtækið, sem gefur hlutabréfin út, hafi verið yfirtekið af hinu fyrirtækinu. Litið er á það síðarnefnda sem
yfirtökuaðila og beitir það kaupaðferðinni á eignir og skuldir fyrirtækisins sem gefur hlutabréfin út.
Sameining hagsmuna
13.

Í undantekningartilvikum getur reynst ómögulegt að ákvarða yfirtökuaðila. Í stað þess að ráðandi aðili komi
fram sameinast hluthafar í sameinuðu fyrirtækjunum um að deila, í grundvallaratriðum, jafnt á milli sín
yfirráðum yfir öllum eða nær öllum hreinum eignum þeirra og rekstri. Þar að auki taka framkvæmdastjórnir
fyrirtækjanna, sem sameinast, þátt í stjórnun sameinuðu rekstrareiningarinnar. Af þeim sökum deila hluthafar
í fyrirtækjunum, sem sameinast, í sameiningu áhættu og ávinningi af sameinuðu rekstrareiningunni. Slík
sameining fyrirtækja er færð sem sameining hagsmuna.

14.

Sameiginleg hlutdeild í áhættu og ávinningi er í grundvallaratriðum yfirleitt ekki möguleg nema um sé að
ræða tiltölulega jöfn skipti á almennum hlutabréfum með atkvæðisrétti á milli fyrirtækjanna sem sameinast.
Slík skipti tryggja að hlutfallslegir eignarhlutar fyrirtækjanna, sem sameinast, haldist óbreyttir og þar af
leiðandi að áhætta og ávinningur af sameinaða fyrirtækinu verði í hlutfalli við þá og að vald aðilanna yfir
ákvarðanatöku haldist. Svo að skipti á hlutabréfum, sem eru í grundvallaratriðum jöfn, beri árangur að þessu
leyti má þó ekki verða veruleg skerðing á rétti sem tengist hlutabréfum eins fyrirtækisins sem sameinast öðru
því að annars skerðast áhrif þess aðila.

15.

Til að ná fram sameiginlegri hlutdeild í áhættu og ávinningi af sameinuðu rekstrareiningunni:
a) er miklum meirihluta almennra hlutabréfa með atkvæðisrétt eða jafnvel þeim öllum skipt eða þau
samnýtt,
b) er gangvirði eins fyrirtækis ekki verulega frábrugðið gangvirði hins fyrirtækisins og
c) halda hluthafar í hverju fyrirtæki að mestu sama atkvæðisrétti og hlutdeild í sameinuðu
rekstrareiningunni, í réttum hlutföllum innbyrðis, eftir sameininguna eins og áður.

16.

Sameiginleg hlutdeild í áhættu og ávinningi af sameinuðu rekstrareiningunni minnkar og líkurnar á því, að
hægt verði að ákvarða yfirtökuaðila, aukast þegar:
a) gangvirði fyrirtækjanna, sem sameinast, sem áður var hlutfallslega jafnt, minnkar og hlutfall almennra
hlutabréfa með atkvæðisrétti, sem koma til skipta, minnkar,
b) fjármálasamkomulag er til hagsbóta fyrir einn hóp hluthafa fremur en aðra hluthafa. Slíkt samkomulag
getur öðlast gildi annaðhvort fyrir eða eftir sameiningu fyrirtækjanna og
c) hlutur eins aðila í eigin fé sameinuðu einingarinnar er háður árangri fyrirtækisins, sem hann réð áður yfir,
eftir sameiningu fyrirtækjanna.

YFIRTÖKUR
Færsla á yfirtökum
17.

Sameiningu fyrirtækja, sem er yfirtaka, skal færa samkvæmt kaupaðferðinni eins og sett er fram í
stöðlunum í 19. til 76. lið.

18.

Notkun kaupaðferðarinnar hefur í för með sér að yfirtaka á fyrirtæki er færð á sambærilegan hátt og kaup á
öðrum eignum. Þetta er við hæfi vegna þess að yfirtaka felur í sér viðskipti þar sem eignir eru yfirfærðar,
stofnað er til skulda eða hlutafé er gefið út í skiptum fyrir yfirráð yfir hreinum eignum og rekstri annars
fyrirtækis. Með kaupaðferðinni er kostnaðarverð notað sem grundvöllur að færslu yfirtökunnar og við
ákvörðun kostnaðarverðs er byggt á viðskiptunum sem liggja að baki yfirtökunni.
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Yfirtökudagur

19.

Frá og með yfirtökudegi skal yfirtökuaðili:

a) fella rekstrarniðurstöðu yfirtekna aðilans inn í rekstrarreikninginn og

b) færa í efnahagsreikninginn aðgreinanlegar eignir og skuldir yfirtekna aðilans og alla viðskiptavild eða
neikvæða viðskiptavild sem yfirtakan kann að leiða af sér.

20.

Yfirtökudagur er sá dagur þegar yfirráð yfir hreinum eignum og rekstri yfirtekna aðilans færist í reynd til
yfirtökuaðilans og sá dagur þegar beiting kaupaðferðarinnar hefst. Rekstrarafkoma yfirtekins fyrirtækis er
talin með í reikningsskilum yfirtökuaðilans frá og með yfirtökudegi, sem er dagurinn þegar yfirráð yfir
yfirtekna aðilanum færast í reynd til yfirtökuaðilans. Í reynd er yfirtökudagurinn sá dagur þegar
yfirtökuaðilinn fær vald til að stýra fjárhags- og rekstrarstefnu fyrirtækis þannig að hann geti notið ávinnings
af starfsemi þess. Ekki er talið að yfirráð hafi færst til yfirtökuaðilans fyrr en öll skilyrði, sem nauðsynleg eru
til að vernda hagsmuni þeirra aðila sem hlut eiga að máli, hafa verið uppfyllt. Þetta leiðir þó ekki til þess að
nauðsynlegt sé að viðskiptum sé lokið eða lokið lagalega áður en yfirráðin færast í reynd til yfirtökuaðilans.
Þegar meta skal hvort yfirráð hafi í reynd verið yfirfærð er nauðsynlegt að kanna í hverju yfirtakan fólst.

Kostnaðarverð yfirtöku

1

21.

Yfirtaka skal færð á kostnaðarverði, sem er fjárhæð greidd í handbæru fé, eða ígildi handbærs fjár eða
gangvirði annarrar kaupfjárhæðar á viðskiptadegi sem yfirtökuaðilinn afhendir í skiptum fyrir yfirráð yfir
hreinum eignum hins fyrirtækisins, að viðbættum öllum kostnaði sem má tengja yfirtökunni beint1.

22.

Þegar yfirtaka felur í sér fleiri en ein viðskipti er kostnaðarverð yfirtöku heildarkostnaðarverð hverra viðskipta
um sig. Þegar yfirtaka fer fram í áföngum er munurinn á yfirtökudegi og viðskiptadegi mikilvægur. Þó að
færsla á yfirtöku hefjist frá og með yfirtökudegi byggist hún á upplýsingum um kostnaðarverð og gangvirði
eins og það var á þeim degi sem hver viðskipti um sig fóru fram.

23.

Peningalegar eignir, sem afhentar eru, og skuldir, sem stofnað er til, eru metnar á gangvirði á viðskiptadegi.
Þegar uppgjöri kaupfjárhæðarinnar er frestað er kostnaðarverð yfirtökunnar núvirði kaupfjárhæðarinnar, að
teknu tilliti til yfirverðs eða afsláttar sem líklegt er að komi til við uppgjör en ekki nafnverð þess sem greiða á.

24.

Við ákvörðun á kostnaðarverði yfirtöku eru markaðshæf verðbréf, sem yfirtökuaðilinn gefur út, metin á
gangvirði, sem er markaðsverð þeirra á viðskiptadegi, að því tilskildu að markaðsverð verði ekki ótraustur
mælikvarði vegna óvenjulegra sveiflna eða smæðar markaðarins. Þegar markaðsverð á tilteknum degi er ekki
traustur mælikvarði þarf að kanna verðbreytingar á hæfilega löngu tímabili fyrir og eftir tilkynningu um
skilmála vegna yfirtökunnar. Þegar markaðurinn er ótraustur eða engin skráning er fyrir hendi er gangvirði
verðbréfanna, sem yfirtökuaðilinn gefur út, metið með hliðsjón af hlutdeild þeirra í gangvirði fyrirtækis
yfirtökuaðilans eða með hliðsjón af hlutdeild í gangvirði yfirtekna fyrirtækisins, hvort heldur er greinilegra.
Kaupfjárhæð, sem er greidd til hluthafa í yfirtekna fyrirtækinu í handbæru fé í stað

28. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: sameining fyrirtækja — „viðskiptadagur“ og gangvirði eiginfjárgerninga.
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verðbréfa, getur einnig gefið vísbendingu um greitt heildargangvirði. Kanna þarf alla þætti yfirtökunnar,
þ.m.t. mikilvægir þættir sem hafa áhrif á samningaviðræður, og nota má óháð mat til að auðvelda ákvörðun á
gangvirði verðbréfanna sem eru gefin út.

25.

Til viðbótar við kaupfjárhæð getur yfirtökuaðilinn stofnað til beins kostnaðar í tengslum við yfirtökuna. Þar
með er talinn kostnaður við skráningu og útgáfu hlutabréfatengdra verðbréfa og sérfræðiþóknun til
endurskoðenda, lögfræðinga, matsmanna og annarra ráðgjafa, til að kaupin geti farið fram. Almennur
stjórnunarkostnaður, þ.m.t. kostnaður við rekstur deildar sem sér um yfirtöku, og annar kostnaður sem ekki er
hægt að tengja beint við hina tilteknu yfirtöku sem verið er að færa, er ekki talinn til kostnaðarverðs yfirtökunnar heldur er hann færður sem gjöld þegar til hans er stofnað.

Færsla aðgreinanlegra eigna og skulda

26.

Aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem eru yfirteknar og færðar skv. 19. lið, skulu vera eignir og skuldir
yfirtekna aðilans sem voru fyrir hendi á yfirtökudegi ásamt öllum skuldum sem eru færðar skv. 31. lið.
Þær skal færa sérstaklega eins og þær stóðu á yfirtökudegi þá og því aðeins að:

a) líklegt sé að allur tengdur, efnahagslegur framtíðarávinningur renni til yfirtökuaðilans eða að
verðmæti, sem fela í sér efnahagslegan ávinning streymi frá yfirtökuaðilanum og

b) fyrir liggi áreiðanlegt mat á kostnaðarverði þeirra eða gangvirði.

27.

Eignum og skuldum, sem færðar eru skv. 26. lið, er lýst í þessum staðli sem aðgreinanlegum eignum og
skuldum. Að því marki sem keyptar eru eignir og skuldir, sem uppfylla ekki þessi skilyrði fyrir færslu, hefur
það áhrif á fjárhæð viðskiptavildar eða neikvæðrar viðskiptavildar sem myndast við yfirtökuna, vegna þess að
viðskiptavild eða neikvæð viðskiptavild er ákvörðuð sem afgangsverð yfirtökunnar eftir að aðgreinanlegar
eignir og skuldir hafa verið færðar.

28.

Aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem yfirtökuaðilinn fær yfirráð yfir, geta falið í sér eignir og skuldir sem
ekki voru færðar áður í reikningsskil yfirtekna aðilans. Þetta getur verið vegna þess að þær uppfylltu ekki
skilyrði fyrir færslu áður en yfirtakan fór fram. Þetta á t.d. við þegar skattaívilnun, sem stafar af skattalegum
töpum yfirtekna aðilans, uppfyllir skilyrði fyrir færslu sem aðgreinanleg eign vegna þess að yfirtökuaðilinn
aflar nægilegra, skattskyldra tekna.

29.

Í samræmi við 31. lið skal ekki færa skuldir á yfirtökudegi ef þær eru komnar til vegna ásetnings eða
aðgerða yfirtökuaðilans. Ekki skal heldur færa skuldir vegna tapa í framtíðinni eða annan kostnað sem
vænta má að stofnað verði til vegna yfirtökunnar, hvort sem þau tengjast yfirtökuaðilanum eða yfirtekna
aðilanum.

30.

Skuldirnar, sem vísað er til í 29. lið, eru ekki skuldir yfirtekna aðilans á yfirtökudegi. Þær koma því ekki til
álita við skiptingu kostnaðarverðs yfirtöku. Samt sem áður er í þessum staðli tiltekin ein undantekning á
þessari almennu reglu. Sú undantekning gildir ef yfirtökuaðilinn hefur gert áætlanir varðandi rekstur yfirtekna
aðilans og skuldbinding myndast sem bein afleiðing yfirtökunnar. Vegna þess að áætlanirnar eru
óaðskiljanlegur hluti af yfirtökuáætlun yfirtökuaðilans er þess krafist í þessum staðli að fyrirtæki færi
skuldbindingu vegna kostnaðarins sem af þessu hlýst (sjá 31. lið). Í þessum staðli fela aðgreinanlegar eignir
og yfirteknar skuldir í sér skuldbindingarnar sem eru færðar skv. 31. lið. Í 31. lið eru sett fram ströng skilyrði
sem er ætlað að tryggja að áætlanirnar séu óaðskiljanlegur hluti af yfirtökunni og að innan skamms tíma —
þremur mánuðum eftir yfirtökudag eða þremur mánuðum eftir að birting reikningsskilanna er heimiluð hvort
heldur gerist fyrr — hafi yfirtökuaðilinn gert áætlanirnar þannig að þess sé krafist að fyrirtækið færi reiknaða
skuldbindingu vegna endurskipulagningar samkvæmt IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir
og óvissar eignir. Í þessum staðli er þess einnig krafist að fyrirtæki bakfæri slíkar reiknaðar skuldbindingar, ef
áætluninni er ekki hrint í framkvæmd á þann hátt eða innan þess tíma sem upphaflega var gert ráð fyrir (sjá
75. lið), og birti upplýsingar um slíkar reiknaðar skuldbindingar (sjá 92. lið).
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31.

Á yfirtökudegi skal yfirtökuaðilinn færa reiknaða skuldbindingu sem var ekki skuld yfirtekna aðilans á
þeim degi, þá og því aðeins að yfirtökuaðilinn hafi:
a)

þróað á yfirtökudegi eða fyrr aðalatriði áætlunar sem felur í sér að leggja niður eða draga úr
starfsemi yfirtekna aðilans og varðar eftirfarandi:
i)

að veita starfsmönnum yfirtekna aðilans starfslokabætur,

ii)

að loka aðstöðu yfirtekna aðilans,

iii)

að leggja niður vörulínur yfirtekna aðilans eða

iv)

að rifta þeim samningum yfirtekna aðilans sem eru orðnir íþyngjandi vegna þess að yfirtökuaðilinn
hefur á yfirtökudegi eða fyrr tilkynnt hinum aðilanum um að samningnum verði rift,

b) með því að veita upplýsingar um aðalatriði áætlunarinnar á yfirtökudegi eða fyrr hefur yfirtökuaðilinn
vakið réttmætar væntingar hjá þeim sem áætlunin hefur áhrif á um að hann muni hrinda áætluninni í
framkvæmd og
c) að lokið sé gerð ítarlegrar og formlegrar áætlunar upp úr þessum aðalatriðum áður en þrír mánuðir
eru liðnir frá yfirtökudegi eða þeim degi þegar birting árlegu reikningsskilanna er heimiluð, hvort
heldur er fyrr, þar sem skýrt er frá a.m.k.:
i)

hlutaðeigandi rekstri eða hluta af þeim rekstri,

ii)

helstu stöðum, sem verða fyrir áhrifum,

iii)

staðsetningu, hlutverki og áætluðum fjölda starfsmanna, sem hljóta starfslokabætur,

iv)

útgjöldum, sem stofnað verður til, og

v)

hvenær áætluninni verður hrint í framkvæmd.

Allar reiknaðar skuldbindingar, sem eru færðar samkvæmt þessum lið, skulu aðeins taka til kostnaðar
vegna liðanna sem taldir eru upp í i- til iv-lið a-liðar.
Skipting kostnaðarverðs yfirtöku
Aðalregla
32.

Aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem eru færðar skv. 26. lið, skal meta út frá samanlögðu:
a) gangvirði yfirteknu aðgreinanlegu eignanna og skuldanna á viðskiptadegi, að því marki sem
samsvarar hlutdeild yfirtökuaðilans vegna viðskiptanna, og
b) hlutfalli minnihluta í bókfærðu verði aðgreinanlegra eigna og skulda dótturfélagsins fyrir kaup.
Alla viðskiptavild eða neikvæða viðskiptavild skal færa samkvæmt þessum staðli.

33.

Kostnaðarverði yfirtöku er skipt niður á aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem eru færðar skv. 26. lið, með
hliðsjón af gangvirði þeirra á viðskiptadegi. Kostnaðarverð yfirtöku tengist þó aðeins hlutfalli þeirra
aðgreinanlegu eigna og skulda sem yfirtökuaðilinn kaupir. Af því leiðir að þegar yfirtökuaðili kaupir ekki öll
hlutabréf hins fyrirtækisins er hlutdeild minnihlutans, sem af þessu hlýst, tilgreind sem hlutfall minnihlutans í
bókfærðu verði hreinna, aðgreinanlegra eigna dótturfélagsins fyrir yfirtöku. Ástæðan er sú að hlutfall
minnihlutans hefur ekki verið hluti viðskiptanna og því ekki haft áhrif á yfirtökuna.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/640

15.11.2007

IAS 22

Leyfileg fráviksaðferð

34.

Aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem eru færðar skv. 26. lið, skal meta á gangvirði þeirra á yfirtökudegi.
Alla viðskiptavild eða neikvæða viðskiptavild skal færa samkvæmt þessum staðli. Alla hlutdeild minnihluta
skal tilgreina sem hlutfall minnihlutans í gangvirði aðgreinanlegra eigna og skulda sem eru færðar skv.
26. lið.

35.

Samkvæmt þessari aðferð eru hreinar, aðgreinanlegar eignir, sem yfirtökuaðilinn hefur öðlast yfirráð yfir,
tilgreindar á gangvirði án tillits til þess hvort yfirtökuaðilinn hafi yfirtekið allt eigið fé hins fyrirtækisins eða
aðeins hluta af því eða keypt eignirnar beint. Þar af leiðandi er öll hlutdeild minnihluta tilgreind sem hlutfall
minnihlutans í gangvirði hreinna, aðgreinanlegra eigna dótturfélagsins.

Hlutabréfakaup í áföngum

36.

Yfirtaka getur falið í sér fleiri en ein viðskipti, t.d. þegar yfirtakan fer fram með kaupum í áföngum í kauphöll.
Í slíkum tilvikum eru sérhver viðskipti sem skipta máli meðhöndluð sérstaklega til þess að hægt sé að ákvarða
gangvirði aðgreinanlegra, yfirtekinna eigna og skulda og til að ákvarða fjárhæð viðskiptavildar eða
neikvæðrar viðskiptavildar sem kann að fylgja viðskiptunum. Þetta leiðir til samanburðar í þrepum á
kostnaðarverði einstakra fjárfestinga og hlutfallslegri hlutdeild yfirtökuaðilans í gangvirði aðgreinanlegra
eigna og skulda sem eru yfirteknar í hverju þrepi sem skiptir máli.

37.

Þegar yfirtaka fer fram í áföngum getur gangvirði aðgreinanlegra eigna og skulda verið breytilegt eftir
dagsetningu hverra viðskipta fyrir sig. Ef allar aðgreinanlegar eignir og skuldir sem tengjast yfirtöku eru
endurákvarðaðar miðað við gangvirði í hvert skipti sem hver áfangi kaupanna fer fram er litið á allar
leiðréttingar, sem tengjast fyrri hlutdeild yfirtökuaðilans, sem endurmat og eru þær færðar sem slíkar.

38.

Áður en viðskipti uppfylla skilyrði til að teljast yfirtaka geta þau uppfyllt skilyrði um fjárfestingu í
hlutdeildarfélagi og verið færð eftir hlutdeildaraðferð samkvæmt IAS-staðli 28, færsla fjárfestinga í
hlutdeildarfélögum. Ákvörðun gangvirðis aðgreinanlegra, yfirtekinna eigna og skulda og færsla
viðskiptavildar og neikvæðrar viðskiptavildar fer í slíkum tilvikum, venju samkvæmt, fram frá og með þeim
degi þegar hlutdeildaraðferðinni er beitt. Ef fjárfesting uppfyllti ekki skilyrði um hlutdeildarfélag áður
ákvarðast gangvirði aðgreinanlegra eigna og skulda eins og það var á þeim degi sem hver áfangi yfirtökunnar,
sem máli skiptir, fer fram og viðskiptavild eða neikvæð viðskiptavild er færð frá yfirtökudegi.

Ákvörðun gangvirðis yfirtekinna, aðgreinanlegra eigna og skulda

39.

Eftirfarandi eru almennar leiðbeiningar til að finna gangvirði yfirtekinna, aðgreinanlegra eigna og skulda:

a) markaðshæf verðbréf á gildandi markaðsverði,

b) ómarkaðshæf verðbréf á áætluðu verði þar sem tekið er tillit til atriða eins og verðmætis-hagnaðarhlutfalls
(v/h hlutfalls), arðshlutfalls og væntanlegs vaxtar sambærilegra verðbréfa fyrirtækja með sambærileg
einkenni,

c) viðskiptakröfur á núvirði þeirra fjárhæða sem fást greiddar, sem ákvarðast út frá viðeigandi, gildandi
vöxtum, að frádreginni niðurfærslu vegna óinnheimtanleika og innheimtukostnaðar ef þörf krefur. Hins
vegar er ekki gerð krafa um afvöxtun vegna skammtímaviðskiptakrafna þegar mismunur á nafnverði
fjárhæðar viðskiptakröfunnar og núvirðis hennar er óverulegur,
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d) birgðir:
i)

fullunnar vörur og söluvörur á söluverði að frádreginni heildarfjárhæð (a) kostnaðar við sölu og (b)
sanngjarnri hagnaðarálagningu vegna söluviðleitni yfirtökuaðilans, sem byggist á hagnaði af
svipuðum fullunnum vörum og söluvörum,

ii)

vörur í vinnslu á söluverði fullunninna vara að frádreginni heildarfjárhæð (a) kostnaðar við
fullvinnslu, (b) kostnaðar við ráðstöfun og (c) sanngjarnrar hagnaðarálagningar vegna fullvinnslu
og söluviðleitni sem byggist á hagnaði af sambærilegum fullunnum vörum, og

iii)

hráefni á gildandi endurkaupaverði,

e) land og byggingar á markaðsvirði,
f) verksmiðjur og búnaður á markaðsvirði sem er venjulega ákvarðað með mati. Þegar staðfesting á
markaðsvirði liggur ekki fyrir vegna þess hve sérhæfð verksmiðjan og búnaðurinn er eða vegna þess að
slíkir hlutir eru sjaldan seldir, nema sem hluti af áframhaldandi rekstri, eru þau metin á afskrifuðu
endurkaupaverði,
g) óefnislegar eignir, eins og þær eru skilgreindar í IAS-staðli 38, óefnislegar eignir, á gangvirði sem
ákvarðast:
i)

með hliðsjón af virkum markaði, eins og hann er skilgreindur í IAS-staðli 38, og

ii)

þegar ekki er til virkur markaður, á grundvelli sem endurspeglar fjárhæðina sem fyrirtækið hefði
greitt fyrir eignina í viðskiptum ótengdra aðila þar sem aðilarnir eru upplýstir og fúsir til
viðskiptanna, samkvæmt bestu, fáanlegu upplýsingum (sjá IAS-staðal 38 til frekari leiðbeiningar
við ákvörðun á gangvirði óefnislegra eigna sem eru yfirteknar við sameiningu fyrirtækja),

h) hrein lífeyriseign eða lífeyrisskuldbinding starfsmanna í fastréttindakerfi á núvirði
fastréttindaskuldbindingarinnar að frádregnu gangvirði þeirrar lífeyriseignar sem kann að vera í
lífeyrissjóði. Eign er þó aðeins færð að því marki sem líklegt er að fyrirtækið fái hana til ráðstöfunar sem
endurgreiðslur úr kerfinu eða sem lækkun á framtíðariðgjöldum,
i)

skattinneignir og skattskuldir að sömu fjárhæð og skattaívilnunin sem hlýst af skattalegum töpum eða af
sköttum sem greiða þarf vegna hreins hagnaðar eða taps, metið frá sjónarhóli sameinuðu einingarinnar
eða samstæðunnar sem myndast við yfirtökuna. Skattinneignin eða skattskuldin ákvarðast eftir að tekið
hefur verið tillit til skattaáhrifa þess að endurákvarða aðgreinanlegar eignir og skuldir að gangvirði og er
hún ekki afvöxtuð. Skattinneignir innifela frestaða skattinneign yfirtökuaðilans sem var ekki færð fyrir
sameiningu fyrirtækjanna en, eftir sameiningu fyrirtækjanna, uppfyllir nú þau skilyrði fyrir færslu sem
sett eru í IAS-staðli 12, tekjuskattar,

j)

viðskiptaskuldir og skammtímaskuldabréf, langtímaskuldir, skuldbindingar, áfallnar skuldir og aðrar
kröfur sem greiða skal á núvirði fjárhæða sem greiddar verða út til að mæta skuld sem ákvarðast af
viðeigandi, gildandi vöxtum. Hins vegar er ekki gerð krafa um afvöxtun vegna skammtímaskulda þegar
mismunur á nafnvirði fjárhæðar skuldarinnar og núvirði hennar er ekki verulegur,

k) íþyngjandi samningar og aðrar aðgreinanlegar skuldir yfirtekna aðilans á núvirði fjárhæðanna, sem
greiddar verða út til að mæta skuldbindingunni sem ákvarðast af viðeigandi, gildandi vöxtum, og
l)

reiknaðar skuldbindingar vegna niðurlagningar eða samdráttar í starfsemi yfirtekna aðilans, sem eru
færðar skv. 31. lið í fjárhæðum sem ákvarðast samkvæmt IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar
skuldir og óvissar eignir.

Vissar leiðbeiningar hér að framan gera ráð fyrir að gangvirði ákvarðist með afvöxtun. Þegar leiðbeiningarnar
vísa ekki til beitingar afvöxtunar, kann afvöxtun að vera beitt eða ekki beitt við ákvörðun á gangvirði
aðgreinanlegra eigna og skulda.
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40.

Ef ekki er hægt að meta gangvirði óefnislegrar eignar með hliðsjón af virkum markaði (eins og skilgreint
er í IAS-staðli 38, óefnislegar eignir) skal takmarka fjárhæðina, sem færist vegna óefnislegu eignarinnar á
yfirtökudegi, við fjárhæð sem myndar ekki eða eykur neikvæða viðskiptavild sem myndast við yfirtökuna
(sjá 59. lið).

Viðskiptavild sem myndast við yfirtöku

Færsla og mat

41.

Kostnaðarverð yfirtöku, sem er umfram hlutdeild yfirtökuaðilans í gangvirði aðgreinanlegu eignanna og
skuldanna sem eru yfirteknar á viðskiptadegi, skal skilgreina sem viðskiptavild og færa sem eign.

42.

Viðskiptavild, sem myndast vegna yfirtöku, sýnir greiðslu frá yfirtökuaðilanum vegna ætlaðs, efnahagslegs
ávinnings í framtíðinni. Efnahagslegur ávinningur í framtíðinni getur stafað af samvirkni á milli
aðgreinanlegu eignanna, sem eru yfirteknar, eða vegna eigna sem uppfylla ekki hver fyrir sig skilyrði fyrir
færslu í reikningsskilin en yfirtökuaðilinn er reiðubúinn að greiða fyrir þær við yfirtökuna.

43.

Viðskiptavild skal bókfæra á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum óefnislegra eigna og
allra uppsafnaðra virðisrýrnunartapa.

Afskriftir óefnislegra eigna

44.

Viðskiptavild skal afskrifa á kerfisbundinn hátt á nýtingatíma hennar. Afskriftatímabilið skal endurspegla
besta mat á því framtíðartímabili sem búist er við að efnahagslegur ávinningur streymi til fyrirtækisins. Sú
afsannanlega ályktun er til að nýtingartími viðskiptavildar verði ekki lengri en 20 ár frá upphaflegri
færslu.

45.

Afskriftaaðferðin, sem er notuð, skal endurspegla væntanlegt nýtingarmynstur efnahagslegs
framtíðarávinnings sem myndast vegna viðskiptavildarinnar. Nota skal línulega aðferð nema sannfærandi
rök séu fyrir því að önnur aðferð eigi betur við gefnar aðstæður.

46.

Afskriftir óefnislegra eigna á hverju tímabili skal færa sem gjöld.

47.

Viðskiptavild fer minnkandi með tímanum sem endurspeglar það að þjónustugeta hennar er að minnka. Í
sumum tilvikum getur verið að virði viðskiptavildar virðist ekki minnka með tímanum. Ástæðan er sú að
möguleikinn á efnahagslegum ávinningi, sem hlýst af síðari aukningu viðskiptavildar, kemur smám saman í
stað möguleikans á efnahagslegum ávinningi sem upphaflega var keyptur. Með öðrum orðum, viðskiptavild,
sem myndast innan fyrirtækis, kemur í stað keyptrar viðskiptavildar. Samkvæmt IAS-staðli 38, óefnislegar
eignir, er óheimilt að eignfæra viðskiptavild sem myndast innan fyrirtækis. Þar af leiðandi er viðeigandi að
viðskiptavild sé afskrifuð á kerfisbundinn hátt samkvæmt besta mati á nýtingartíma hennar.

48.

Skoða þarf fjölmarga þætti við mat á nýtingartíma viðskiptavildar, þ.m.t.:

a) eðli og fyrirsjáanlegur líftími keyptu starfseminnar,

b) stöðugleiki og fyrirsjáanlegur líftími atvinnugreinarinnar, sem viðskiptavildin tengist,

c) opinberar upplýsingar um einkenni viðskiptavildar í sambærilegri starfsemi eða atvinnugreinum og
dæmigert lífsskeið sambærilegrar starfsemi,

d) áhrif úreldingar á vörum, breytinga á eftirspurn og annarra efnahagslegra þátta á yfirteknu starfsemina,
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e) væntanlegur starfstími lykilstarfsmanna eða hópa starfsmanna og hvort annað stjórnunarteymi geti
stjórnað yfirteknu starfseminni á skilvirkan hátt,

f) fjárhæð viðhaldskostnaðar eða fjármögnunar sem þarf til að ná þeim efnahagslega ávinningi í framtíðinni
sem vænst er af yfirteknu starfseminni og getu og áform fyrirtækisins um að ná slíkum ávinningi,

g) aðgerðir, sem vænta má af samkeppnisaðilum eða hugsanlegum samkeppnisaðilum, og

h) tímabil yfirráða yfir yfirteknu starfseminni og ákvæði laga, reglugerða og samninga sem hafa áhrif á
nýtingartíma þess.

49.

Vegna þess að viðskiptavild felur m.a. í sér efnahagslegan ávinning í framtíðinni af samvirkni eða eignum
sem ekki er hægt að færa sérstaklega getur reynst erfitt að meta nýtingartíma hennar. Áreiðanleiki mats á
nýtingartíma hennar minnkar eftir því sem nýtingartíminn lengist. Í þessum staðli er gert ráð fyrir því að
nýtingartími viðskiptavildar sé yfirleitt ekki lengri en 20 ár frá upphaflegri færslu.

50.

Í undantekningartilvikum geta verið sannfærandi rök fyrir því að viðskiptavild hafi tiltekinn nýtingartíma sem
er lengri en 20 ár. Þótt erfitt sé að finna dæmi getur þetta gerst þegar viðskiptavild er svo augljóslega tengd
aðgreinanlegri eign eða flokki aðgreinanlegra eigna að raunhæft er að vænta þess að yfirtökuaðilinn hafi
ávinning af henni á nýtingartíma aðgreinanlegu eignarinnar eða eignaflokksins. Í slíkum tilvikum er þeirri
ályktun, að nýtingartími viðskiptavildar sé ekki lengri en 20 ár, hafnað og fyrirtækið:

a) afskrifar viðskiptavild samkvæmt besta mati á nýtingartíma hennar,

b) metur endurheimtanlega fjárhæð viðskiptavildar a.m.k. árlega til að greina allt virðisrýrnunartap (sjá
56.lið) og

c) greinir frá því af hverju forsendunni er hafnað og þeim þætti (þáttum) sem gegndu mikilvægu hlutverki
við ákvörðun á nýtingartíma viðskiptavildarinnar (sjá b-lið 88. liðar).

51.

Nýtingartími viðskiptavildar er ávallt takmarkaður. Óvissa réttlætir varfærið mat á nýtingartíma
viðskiptavildar en réttlætir hins vegar ekki mat á óeðlilega stuttum nýtingartíma.

52.

Í örfáum eða engum tilvikum eru sannfærandi rök fyrir hendi sem styðja aðra aðferð en línulega
afskriftaaðferð fyrir viðskiptavild, sérstaklega ef hin aðferðin leiðir til lægri fjárhæðar uppsafnaðra afskrifta
en ef línulega afskriftaaðferðin er notuð. Afskriftaaðferðin er notuð með samræmdum hætti frá einu tímabili
til annars nema breyting verði á væntanlegri þróun efnahagslegs ávinnings af viðskiptavildinni.

53.

Við skráningu á yfirtöku kunna að vera aðstæður sem hafa það í för með sér að viðskiptavild við yfirtöku
endurspegli ekki efnahagslegan ávinning í framtíðinni sem vænst er að streymi til yfirtökuaðilans. Til dæmis
getur verið að sjóðstreymi, sem vænta má í framtíðinni vegna hreinna, aðgreinanlegra, yfirtekinna eigna, hafi
minnkað síðan í samningaviðræðum um kaupfjárhæð. Í þeim tilvikum rannsakar fyrirtæki virðisrýrnun
viðskiptavildar samkvæmt IAS-staðli 36, virðisrýrnun eigna, og færir samkvæmt því allt virðisrýrnunartap.

54.

Endurskoða skal afskriftatímabilið og afskriftaaðferðina a.m.k. við lok hvers fjárhagsárs. Ef væntanlegur
nýtingartími viðskiptavildar er verulega ólíkur fyrra mati skal breyta afskriftatímabilinu til samræmis við
það. Ef veruleg breyting hefur orðið á væntanlegri þróun efnahagslegs ávinnings af viðskiptavild skal
breyta aðferðinni þannig að hún endurspegli hina breyttu þróun. Slíkar breytingar skal færa sem
breytingar á reikningshaldslegu mati samkvæmt IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu,
grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum, með því að leiðrétta gjaldfærðar afskriftir
yfirstandandi tímabils og framtíðartímabila.
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Endurheimtanleiki bókfærðs verðs — virðisrýrnunartöp

55.

Til að ákvarða hvort virði viðskiptavildar hafi rýrnað beitir fyrirtæki IAS-staðli 36, virðisrýrnun eigna. Í IASstaðli 36 er útskýrt hvernig fyrirtæki endurskoðar bókfært verð eigna sinna, hvernig það ákvarðar
endurheimtanlega fjárhæð eignar og hvenær það færir eða bakfærir virðisrýrnunartap.

56.

Til viðbótar því að uppfylla kröfur IAS-staðals 36, virðisrýrnun eigna, skal fyrirtæki, a.m.k. við lok hvers
fjárhagsárs, meta í samræmi við IAS-staðal 36 endurheimtanlega fjárhæð viðskiptavildar sem er afskrifuð
á tímabili sem er lengra en 20 ár frá upphaflegri færslu, jafnvel þótt engin vísbending sé um að virði
hennar hafi rýrnað.

57.

Stundum getur reynst erfitt að greina hvort viðskiptavild hafi rýrnað, einkum ef nýtingartími hennar er langur.
Af því leiðir að í þessum staðli er gerð krafa um a.m.k. árlegan útreikning á endurheimtanlegri fjárhæð
viðskiptavildar ef nýtingartími hennar er lengri en 20 ár frá upphaflegri færslu.

58.

Krafan um árleg virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild gildir alltaf þegar áætlaður gildandi heildarnýtingartími
viðskiptavildar er lengri en 20 ár frá upphaflegri færslu. Af því leiðir að fyrirtæki gerir virðisrýrnunarpróf,
sem gerð er krafa um skv. 56. lið, og birtir þær upplýsingar, sem gerð er krafa um í b-lið 88. liðar, ef áætlað
var að nýtingartími viðskiptavildar væri styttri en 20 ár við upphaflega færslu, en áætlaður nýtingartími
lengist síðan í meira en 20 ár frá upphaflegri færslu viðskiptavildarinnar.

Neikvæð viðskiptavild sem myndast við yfirtöku

Færsla og mat

59.

Þegar hlutdeild yfirtökuaðilans í gangvirði aðgreinanlegra, yfirtekinna eigna og skulda er umfram
kostnaðarverð yfirtökunnar á viðskiptadegi skal færa umframfjárhæðina sem neikvæða viðskiptavild.

60.

Neikvæð viðskiptavild getur bent til þess að aðgreinanlegar eignir hafi verið ofmetnar og aðgreinanlegum
skuldum hafi verið sleppt eða þær vanmetnar. Mikilvægt er að tryggja að svo sé ekki áður en neikvæð
viðskiptavild er færð.

61.

Að því marki sem neikvæð viðskiptavild tengist væntingum um framtíðartöp og -gjöld, sem greint er frá í
áætlun yfirtökuaðilans um yfirtöku og unnt er að meta á áreiðanlegan hátt, en sýnir ekki aðgreinanlegar
skuldir á kaupdegi (sjá 26. lið), skal færa þann hluta neikvæðrar viðskiptavildar sem tekjur í
rekstrarreikning þegar framtíðartöp og- gjöld eru færð. Ef þessi aðgreinanlegu framtíðartöp og -gjöld, eru
ekki færð á því tímabili, sem vænst er, skal fara með neikvæða viðskiptavild skv. a- og b-lið 62. liðar.

62.

Að því marki sem neikvæð viðskiptavild tengist ekki aðgreinanlegum, væntanlegum framtíðartöpum og gjöldum, sem hægt er að meta á áreiðanlegan hátt á yfirtökudegi, skal færa neikvæða viðskiptavild sem
tekjur í rekstrarreikning á eftirfarandi hátt:

a) fjárhæð neikvæðrar viðskiptavildar, sem er ekki hærri en gangvirði aðgreinanlegra, ópeningalegra,
yfirtekinna eigna, skal færa sem tekjur á kerfisbundinn hátt á eftirstandandi vegnum
meðalnýtingartíma þeirra aðgreinanlegu, afskrifanlegra fastafjármuna/óefnislegra eigna sem eru
yfirteknar, og

b) fjárhæð neikvæðrar viðskiptavildar, sem er umfram gangvirði aðgreinanlegra, ópeningalegra,
yfirtekinna eigna, skal strax færa sem tekjur.

63.

Að því marki, sem neikvæð viðskiptavild tengist ekki væntingum um framtíðartöp og -gjöld, sem greint er frá
í yfirtökuáætlun yfirtökuaðilans og hægt er að meta á áreiðanlegan hátt, er neikvæð viðskiptavild ágóði sem
færist sem tekjur þegar efnahagslegur ávinningur í framtíðinni, sem felst í aðgreinanlegum, afskrifanlegum,
yfirteknum fastafjármunum/óefnislegum eignum, er nýttur. Þegar um er að ræða peningalegar eignir skal strax
færa ágóðann sem tekjur.
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Framsetning
64.

Neikvæða viðskiptavild skal setja fram sem frádrátt frá eignum fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, í
sama flokki í efnahagsreikningi og viðskiptavild.

Leiðréttingar á kaupfjárhæð, sem er háð framtíðaratburðum
65.

Þegar yfirtökusamningur kveður á um leiðréttingu á kaupfjárhæð sem er háð einum eða fleiri
framtíðaratburðum skal fjárhæð leiðréttingarinnar teljast til kostnaðarverðs yfirtökunnar á yfirtökudegi ef
leiðréttingin er líkleg og unnt er að meta fjárhæðina á áreiðanlegan hátt.

66.

Í yfirtökusamningum má gera ráð fyrir leiðréttingum á kaupfjárhæð vegna eins eða fleiri framtíðaratburða.
Leiðréttingarnar kunna að vera háðar því að ákveðnu hagnaðarstigi sé viðhaldið eða náð á framtíðartímabilum
eða háðar því að markaðsverði verðbréfa, sem eru gefin út sem hluti af kaupfjárhæðinni, sé viðhaldið.

67.

Við upphaflega færslu á yfirtöku er venjulega hægt að meta fjárhæð allra leiðréttinga sem kunna að verða
gerðar á kaupfjárhæðinni, jafnvel þótt einhver óvissa ríki, án þess að draga úr áreiðanleika upplýsinganna. Ef
framtíðaratburðirnir gerast ekki eða endurskoða þarf matið er kostnaðarverð yfirtökunnar leiðrétt og það hefur
áhrif á viðskiptavild eða neikvæða viðskiptavild, eftir því sem við á.

Síðari breytingar á kostnaðarverði yfirtöku
68.

Kostnaðarverð yfirtökunnar skal leiðrétta þegar óviss liður, sem áhrif hefur á kaupfjárhæðina, hefur leyst
eftir yfirtökudag þannig að greiðsla á fjárhæðinni er líkleg og unnt er að meta fjárhæðina á áreiðanlegan
hátt.

69.

Yfirtökuskilmálarnir geta kveðið á um leiðréttingu kaupfjárhæðar ef rekstrarafkoma yfirtekna aðilans er betri
eða verri eftir yfirtöku en það stig sem var samþykkt. Þegar leiðréttingin verður líkleg síðar og unnt er að
meta fjárhæðina á áreiðanlegan hátt, fer yfirtökuaðilinn með viðbótarfjárhæðina sem leiðréttingu á
kostnaðarverði yfirtökunnar hefur áhrif á viðskiptavild eða neikvæða viðskiptavild eftir því sem við á.

70.

Við sumar aðstæður er gerð krafa um að yfirtökuaðilinn greiði seljandanum bætur síðar vegna lækkunar á
kaupfjárhæðinni. Þetta á við þegar yfirtökuaðilinn ábyrgist markaðsverð verðbréfa eða útgefinna skuldabréfa
sem endurgjald og þarf að gefa út fleiri verðbréf eða skuldabréf til að ná aftur því kostnaðarverði yfirtökunnar
sem var ákvarðað upphaflega. Í slíkum tilvikum verður engin hækkun á kostnaðarverði yfirtöku og þar af
leiðandi engin leiðrétting á viðskiptavild eða neikvæðri viðskiptavild. Þess í stað táknar hækkun á útgefnum
verðbréfum eða skuldabréfum lækkun á yfirverði eða hækkun á afvöxtun upphaflegu útgáfunnar.

Síðari aðgreining eða breytingar á virði aðgreinanlegra eigna og skulda1
71.

Aðgreinanlegar eignir og skuldir, sem eru yfirteknar en uppfylla ekki skilyrði 26. liðar um sérstaka færslu
þegar yfirtakan er upphaflega skráð, skal færa síðar þegar og ef þær uppfylla skilyrðin. Bókfært verð
yfirtekinna aðgreinanlegra eigna og skulda skal leiðrétta þegar viðbótargögn verða tiltæk eftir yfirtöku sem
auðvelda mat á fjárhæðum sem var ráðstafað til aðgreinanlegra eigna og skulda þegar yfirtakan var
upphaflega færð. Einnig skal leiðrétta fjárhæð sem er ráðstafað á viðskiptavild eða neikvæða viðskiptavild,
þegar þörf krefur, að því marki sem:
a) leiðréttingarnar hækka ekki bókfært verð viðskiptavildar upp fyrir endurheimtanlega fjárhæð hennar
eins og skilgreint er í IAS-staðli 36, virðisrýrnun eigna, og

1

Sjá einnig 22. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: sameining fyrirtækja — síðari leiðréttingar upphaflegrar færslu gangvirðis og viðskiptavildar.
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b) slík leiðrétting er gerð fyrir lok fyrsta árlega reikningsskilatímabils sem hefst eftir yfirtöku (nema
þegar um er að ræða færslu á aðgreinanlegri skuld skv. 31. lið en þá gildir tímarammi c-liðar
31. liðar),
annars skal færa leiðréttingarnar á aðgreinanlegu eignunum og skuldunum sem tekjur eða gjöld.
72.

Vera kann að aðgreinanlegar eignir og skuldir yfirtekna aðilans hafi ekki verið færðar á þeim tíma sem
yfirtakan fór fram vegna þess að þær uppfylltu ekki skilyrði fyrir færslu aðgreinanlegra eigna og skulda eða
vegna þess að yfirtökuaðilanum var ókunnugt um þær. Á sama hátt getur verið að leiðrétta þurfi gangvirði
sem ráðstafað er á yfirtökudegi á aðgreinanlegar, yfirteknar eignir og skuldir þegar viðbótargögn verða tiltæk
sem auðvelda mat á virði aðgreinanlegu eignanna og skuldanna á yfirtökudegi. Þegar aðgreinanlegu eignirnar
eða skuldirnar eru færðar eða bókfærða verðið er leiðrétt eftir að fyrsta árlega reikningsskilatímabilinu (að
frátöldum árshlutum) eftir yfirtöku er lokið, eru tekjur eða gjöld færð fremur en leiðrétting á viðskiptavild eða
neikvæðri viðskiptavild. Þó að lengd þessara tímamarka sé misjöfn þá koma þau í veg fyrir að viðskiptavild
og neikvæð viðskiptavild verði endurmetin og lagfærð án takmörkunar.

73.

Samkvæmt 71. lið er bókfært verð viðskiptavildar (neikvæðrar viðskiptavildar) t.d. leiðrétt ef
virðisrýrnunartap á aðgreinanlegri, yfirtekinni eign verður áður en fyrsta árlega reikningsskilatímabilinu eftir
yfirtöku er lokið og virðisrýrnunartapið tengist ekki tilteknum atburðum eða breytingum á aðstæðum sem
verða eftir yfirtökudag.

74.

Þegar yfirtökuaðila verður, eftir yfirtöku en áður en fyrsta árlega reikningstímabils eftir yfirtöku er lokið,
kunnugt um skuld, sem var fyrir hendi á yfirtökudegi, eða um virðisrýrnunartap sem tengist ekki ákveðnum
atburðum eða breyttum aðstæðum sem verða eftir yfirtökudag, hækkar viðskiptavild ekki umfram
endurheimtanlega fjárhæð hennar eins og skilgreint er í IAS-staðli 36.

75.

Ef reiknaðar skuldbindingar vegna niðurlagningar eða samdráttar í yfirteknu starfseminni eru færðar skv.
31. lið skal bakfæra þessar reiknuðu skuldbindingar þá og því aðeins að:
a) útstreymi efnahagslegs ávinnings sé ekki lengur líklegt eða
b) ítarleg, formleg áætlun sé ekki framkvæmd:
i)

á þann hátt er fram kemur í ítarlegu, formlegu áætluninni eða

ii) innan þeirra tímamarka sem sett eru í ítarlegu, formlegu áætluninni.
Líta skal á slíka bakfærslu sem leiðréttingu á viðskiptavild eða neikvæðri viðskiptavild (og hlutdeild
minnihluta ef við á) þannig að ekki færast neinar tekjur eða gjöld vegna hennar. Hina leiðréttu fjárhæð
viðskiptavildar skal afskrifa framvirkt á eftirstandandi nýtingartíma hennar. Fara skal með leiðrétta
fjárhæð neikvæðrar viðskiptavildar skv. a- og b-lið 62. liðar.
76.

Venjulega er ekki þörf á síðari leiðréttingu á reiknuðum skuldbindingum sem eru færðar skv. 31. lið, vegna
þess að gerð er krafa um að í ítarlegu, formlegu áætluninni séu tilgreind þau útgjöld sem stofnað verður til. Ef
ekki hefur verið stofnað til útgjaldanna á því tímabili sem þess var vænst, eða ef ekki er lengur búist við að
stofnað verði til þeirra, er nauðsynlegt að leiðrétta reiknuðu skuldbindinguna vegna niðurlagningar eða
samdráttar í starfsemi yfirtekna aðilans, með samsvarandi leiðréttingu á fjárhæð viðskiptavildar eða
neikvæðrar viðskiptavildar (og hlutdeildar minnihluta ef við á). Ef gerð er krafa um að einhver skuldbinding
verði færð síðar samkvæmt IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, færir
fyrirtækið samsvarandi gjöld.

SAMEINING HAGSMUNA
Færsla á sameiningu hagsmuna
77.

Sameiningu hagsmuna skal færa samkvæmt samlegðaraðferð eins og sett er fram í 78., 79. og 82. lið.
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78.

Við beitingu samlegðaraðferðar skulu reikningsskilaliðir sameinuðu fyrirtækjanna á því tímabili, sem
sameiningin verður, og á öllum samanburðartímabilum, sem greint er frá, taldir með í reikningsskilum
sameinuðu fyrirtækjanna eins og þau hefðu verið sameinuð frá upphafi fyrsta tímabils sem sýnt er.
Reikningsskil fyrirtækis skulu ekki fela í sér sameiningu hagsmuna þar sem fyrirtækið er einn af
aðilunum ef dagsetning sameiningar hagsmuna er eftir dagsetningu nýjasta efnahagsreiknings í
reikningsskilunum.

79.

Ef mismunur er á fjárhæðinni, sem er færð sem útgefið hlutafé, ásamt viðbótarendurgjaldi í handbæru fé
eða öðrum eignum, og fjárhæðinni sem er færð vegna yfirtekins hlutafjár skal leiðrétta yfirtekna hlutaféð,
miðað við eigið fé.

80.

Það sem felst í sameiningu hagsmuna er að engin yfirtaka hefur átt sér stað og að sameiginleg hlutdeild í
áhættu og ávinningi, sem var fyrir hendi fyrir sameiningu fyrirtækjanna, er áfram fyrir hendi. Notkun
samlegðaraðferðar staðfestir þetta með því að færa sameinuðu fyrirtækin eins og sérgreindu fyrirtækin væru
enn í rekstri eins og áður en nú undir sameiginlegu eignarhaldi og stjórn. Af þeim sökum eru aðeins gerðar
smávægilegar breytingar við samlagningu einstakra reikningsskila.

81.

Þar sem sameining hagsmuna leiðir til einnar sameinaðrar einingar er beitt, að því er þá einingu varðar, einu
samræmdu safni reikningsskilaaðferða. Þar af leiðandi færir sameinaða einingin eignir, skuldir og eigið fé
fyrirtækjanna sem sameinast á gildandi, bókfærðu verði sem aðeins er leiðrétt vegna samræmingar
reikningsskilaaðferða fyrirtækjanna, sem sameinast, og vegna beitingar þessara aðferða á öllum tímabilunum
sem sett eru fram. Ný viðskiptavild eða neikvæð viðskiptavild er ekki færð. Á sama hátt er áhrifum allra
viðskipta á milli fyrirtækjanna, sem sameinast, hvort sem þau eiga sér stað fyrir eða eftir sameiningu
hagsmuna, eytt við gerð reikningsskila sameinuðu einingarinnar.

82.

Útgjöld, sem stofnað er til í tengslum við sameiningu hagsmuna, skal færa sem gjöld á því tímabili sem
stofnað var til þeirra.

83.

Útgjöld, sem stofnað er til í tengslum við sameiningu hagsmuna, fela í sér skráningargjöld, kostnað við að
útvega hluthöfum upplýsingar, þóknun vegna frumkvæðis og ráðgjafarþóknun og laun og önnur gjöld sem
tengjast þjónustu starfsmanna sem eiga þátt í sameiningu fyrirtækjanna. Þau fela einnig í sér allan kostnað eða
tap sem stofnað er til við sameiningu á rekstri fyrirtækjanna sem áður voru aðgreind.

ÖLL SAMEINING FYRIRTÆKJA

Tekjuskattar

84.

Í sumum löndum kann reikningshaldsleg meðferð við sameiningu fyrirtækja að vera ólík þeirri meðferð sem
beitt er samkvæmt viðeigandi lögum um tekjuskatt. Allar frestaðar skattskuldbindingar og frestaðar
skattinneignir, sem af hljótast, eru færðar samkvæmt IAS-staðli 12, tekjuskattar.

85.

Mögulegan ávinning vegna yfirfærslu á tekjuskattalegu tapi eða aðrar frestaðar skattinneignir yfirtekins
fyrirtækis sem yfirtökuaðilinn færði ekki sem aðgreinanlega eign á yfirtökudegi, má innleysa síðar. Þegar slíkt
gerist færir yfirtökuaðilinn ávinninginn sem tekjur samkvæmt IAS-staðli 12, tekjuskattar. Auk þess skal
yfirtökuaðilinn:

a) leiðrétta bókfært heildarverð viðskiptavildar og uppsafnaðar afskriftir, sem tengjast henni, miðað við þær
fjárhæðir sem hefðu verið færðar ef frestaða skattinneignin hefði verið færð sem aðgreinanleg eign á
sameiningardegi og

b) gjaldfæra lækkun á hreinu, bókfærðu verði viðskiptavildar.

Með þessari aðferð myndast þó ekki neikvæð viðskiptavild og bókfært verð neikvæðrar viðskiptavildar
hækkar ekki.
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86.

Greina skal frá eftirfarandi upplýsingum í reikningsskilum vegna allrar sameiningar fyrirtækja á því
tímabili sem sameiningin átti sér stað:
a) nöfnum og lýsingu á fyrirtækjunum, sem sameinast,
b) reikningsskilaaðferð, sem er notuð við sameininguna,
c) reikningshaldslegum gildistökudegi sameiningarinnar og
d) öllum rekstri sem verður til við sameiningu fyrirtækjanna og fyrirtækið hefur ákveðið að ráðstafa.

87.

Vegna sameiningar fyrirtækja sem er yfirtaka skal greina frá eftirfarandi viðbótarupplýsingum í
reikningsskilum á því tímabili sem yfirtakan fór fram:
a) hlutfalli hlutabréfa með atkvæðisrétti, sem eru yfirtekin, og
b) kostnaðarverði yfirtöku og lýsingu á kaupfjárhæðinni sem er greidd eða greiða skal.

88.

Vegna viðskiptavildar skal í reikningsskilum greina frá:
a) afskriftatímabili (tímabilum) óefnislegra eigna sem notað er,
b) ástæðum þess að ályktuninni um að nýtingartími viðskiptavildar verði ekki lengri en 20 ár frá
upphaflegri færslu er hafnað ef viðskiptavild er afskrifuð á lengri tíma en 20 árum. Þegar þessar
ástæður eru tilgreindar skal fyrirtækið lýsa þeim þætti (þáttum), sem gegndu mikilvægu hlutverki við
ákvörðun á nýtingartíma viðskiptavildarinnar,
c) aðferðinni, sem er notuð, og ástæðum þess að sú aðferð á betur við en línuleg aðferð, ef viðskiptavild
er ekki afskrifuð línulega,
d) lið (liðum) rekstrarreiknings, sem fela í sér afskrift viðskiptavildar, og
e) afstemmingu á bókfærðu verði viðskiptavildar við upphaf og lok tímabils, sem sýnir:
i)

bókfært heildarverð og uppsafnaðar afskriftir óefnislegra eigna (að viðbættum uppsöfnuðum
virðisrýrnunartöpum) við upphaf tímabilsins,

ii)

alla viðbótarviðskiptavild, sem færð er á tímabilinu,

iii)

allar leiðréttingar, sem verða vegna síðari aðgreiningar eða breytinga á virði aðgreinanlegra
eigna og skulda,

iv)

alla viðskiptavild, sem er færð út við ráðstöfun á öllum rekstrinum sem hún tengist á tímabilinu eða
hluta hans,

v)

afskriftir óefnislegra eigna, sem færðar eru á tímabilinu,

vi)

virðisrýrnunartöp (ef einhver eru), sem færð eru á tímabilinu samkvæmt IAS-staðli 36, virðisrýrnun
eigna,

vii)

virðisrýrnunartöp (ef einhver eru), sem hafa verið bakfærð á tímabilinu samkvæmt IAS-staðli 36,

viii) aðrar breytingar (ef einhverjar hafa orðið) á bókfærðu verði á tímabilinu og

ix)

heildarfjárhæð og uppsafnaðar afskriftir óefnislegra eigna (að viðbættum uppsöfnuðum
virðisrýrnunartöpum) við lok tímabilsins.
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Ekki er gerð krafa um samanburðarupplýsingar
89.

Þegar fyrirtæki lýsir þeim þætti (þáttum) sem gegndu mikilvægu hlutverki við ákvörðun á nýtingartíma
viðskiptavildar sem er afskrifuð á lengri tíma en 20 árum, tekur fyrirtækið til skoðunar þá þætti sem tilgreindir
eru í 48. lið.

90.

Fyrirtæki birtir upplýsingar um virðisrýrnaða viðskiptavild samkvæmt IAS-staðli 36 til viðbótar við
upplýsingarnar sem gerð er krafa um skv. vi- og vii-lið e-liðar 88. liðar.

91.

Vegna neikvæðrar viðskiptavildar skal í reikningsskilum greina frá:
a) lýsingu, fjárhæð og tímasetningum væntanlegra framtíðartapa og -gjalda, að því marki sem fjallað er
um neikvæða viðskiptavild skv. 61. lið,
b) á hvaða tímabili (tímabilum) neikvæð viðskiptavild er tekjufærð,
c) í hvaða lið (liðum) í rekstrarreikningi neikvæð viðskiptavild er tekjufærð og
d) afstemmingu á bókfærðu verði neikvæðrar viðskiptavildar við upphaf og lok tímabils sem sýnir:
i)

heildarfjárhæð neikvæðrar viðskiptavildar og uppsafnaðrar neikvæðrar viðskiptavildar, sem þegar
hefur verið tekjufærð við upphaf tímabilsins,

ii)

alla neikvæða viðskiptavild til viðbótar, sem færð var á tímabilinu,

iii)

allar leiðréttingar vegna síðari aðgreiningar eða breytinga á virði aðgreinanlegra eigna og skulda,

iv)

alla neikvæða viðskiptavild sem er afskráð við ráðstöfun á tímabilinu á öllum rekstrinum, sem hún
tengist, eða hluta hans,

v)

neikvæða viðskiptavild, sem er tekjufærð á tímabilinu, og sýna skal sérstaklega þann hluta
neikvæðrar viðskiptavildar sem er tekjufærð skv. 61. lið (ef einhver er),

vi)

aðrar breytingar (ef einhverjar eru) á bókfærðu verði á tímabilinu og

vii)

heildarfjárhæð neikvæðrar viðskiptavildar og uppsafnaða fjárhæð neikvæðrar viðskiptavildar sem
þegar hefur verið tekjufærð við lok tímabilsins.

Ekki er gerð krafa um samanburðarupplýsingar
92.

Kröfur um upplýsingar samkvæmt IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar
eignir, gilda um reiknaðar skuldbindingar sem færðar eru skv. 31. lið vegna niðurlagningar eða
samdráttar í starfsemi yfirtekna aðilans. Fara skal með þessar reiknuðu skuldbindingar sem sérstakan
flokk reiknaðra skuldbindinga við birtingu upplýsinga samkvæmt IAS-staðli 37. Þar að auki skal greina
frá samanlögðu, bókfærðu verði þessara reiknuðu skuldbindinga vegna hverrar sameiningar fyrirtækja
fyrir sig.

93.

Ef við yfirtöku er aðeins hægt að ákvarða gangvirði aðgreinanlegu eignanna og skuldanna eða
kaupfjárhæðarinnar til bráðabirgða við lok þess tímabils sem yfirtakan átti sér stað skal greina frá því og
tilgreina ástæður fyrir því. Þegar leiðréttingar eru gerðar síðar á þessu bráðabirgðagangvirði skal greina
frá og útskýra leiðréttingarnar í reikningsskilum þess tímabils sem um er að ræða.

94.

Vegna sameiningar hagsmuna skal birta eftirfarandi viðbótarupplýsingar í reikningsskilum á því tímabili
sem sameining hagsmuna fór fram:
a) lýsingu á hlutabréfunum, sem eru gefin út, og fjölda þeirra ásamt hlutfalli hlutabréfa hvers fyrirtækis
með atkvæðisrétti, sem er skipt til að hrinda sameiningu hagsmuna í framkvæmd,
b) fjárhæðir eigna og skulda, sem hvert fyrirtæki leggur til, og
c) sölutekjur, aðrar rekstrartekjur, óreglulega liði og hreinan hagnað eða tap hvers fyrirtækis fyrir
dagsetningu sameiningarinnar sem er innifalið í hreinum hagnaði eða tapi er fram kemur í
reikningsskilum sameinaða fyrirtækisins.
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95.

Í IAS-staðli 27, samstæðureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfélögum, er fjallað um almennar
upplýsingar sem gerð er krafa um að birtar séu í samstæðureikningsskilum.

96.

Vegna sameiningar fyrirtækja, sem tekur gildi eftir dagsetningu efnahagsreiknings, skal birta upplýsingar
sem gerð er krafa um skv. 86. til 94. lið. Ef talið er ógerlegt að birta einhverjar þessara upplýsinga skal
greina frá því.

97.

Greina skal frá sameiningu fyrirtækja sem tekur gildi eftir dagsetningu efnahagsreiknings og fyrir þann dag
sem reikningsskil eins fyrirtækjanna, sem sameinast öðru, eru heimiluð til birtingar þegar hún skiptir svo
miklu máli að það hefði áhrif á getu notenda reikningsskilanna til að meta þau rétt og taka réttar ákvarðanir ef
ekki væri greint frá þeim (sjá IAS-staðal 10, atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings).

98.

Við tilteknar aðstæður getur sameiningin haft þau áhrif að unnt verður að gera reikningsskil sameinaða fyrirtækisins í samræmi við forsenduna um áframhaldandi rekstrarhæfi. Hugsanlega hefði annað eða bæði
fyrirtækin, sem sameinast, ekki getað slíkt. Slíkt getur t.d. gerst þegar fyrirtæki sem á í
sjóðstreymiserfiðleikum sameinast fyrirtæki sem hefur aðgang að handbæru fé sem hægt er að nota í
fyrirtækinu sem þarf á handbæru fé að halda. Í slíkum tilvikum á við að greina frá þessum upplýsingum í
reikningsskilum fyrirtækisins sem á í sjóðstreymiserfiðleikum.

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI

99.

Á gildistökudegi þessa staðals (eða á þeim degi sem honum er beitt ef það er fyrr) skal beita honum eins og
sett er fram í eftirfarandi töflum. Í öllum öðrum tilvikum en þeim sem greint er frá í eftirfarandi töflum
skal beita þessum staðli afturvirkt nema slíkt sé ógerlegt.

100. Áhrifin, sem fylgja því að beita þessum staðli á gildistökudegi hans (eða fyrr), skal færa samkvæmt IASstaðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaðferðum, þ.e. sem leiðrétting á annaðhvort upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár á fyrsta
tímabilinu sem er sýnt (IAS-staðall 8, aðalregla) eða á hreinum hagnaði eða tapi á yfirstandandi tímabili
(IAS-staðall 8, leyfileg fráviksaðferð).
101. Í fyrstu árlegu reikningsskilunum sem gefin eru út samkvæmt þessum staðli skal fyrirtæki greina frá
bráðabirgðaákvæðum sem beitt er þegar bráðabirgðaákvæði samkvæmt þessum staðli gefa möguleika á
vali.
Bráðabirgðaákvæði — endurákvörðun á viðskiptavild og neikvæðri viðskiptavild

Aðstæður

Kröfur

1. Sameining fyrirtækja sem fól í sér yfirtöku og kom fram í árlegum reikningsskilum sem tóku til tímabila
sem hófust fyrir 1. janúar 1995.

a)

Viðskiptavild (neikvæð viðskiptavild) var færð niður á
móti varasjóðum.

Hvatt er til endurákvörðunar á viðskiptavild (neikvæðri
viðskiptavild) en þess er ekki krafist. Ef viðskiptavildin (neikvæða
viðskiptavildin) er endurákvörðuð skal:
i) endurákvarða viðskiptavild og neikvæða viðskiptavild vegna
allrar yfirtöku fyrir 1. janúar 1995,
ii) ákvarða fjárhæðina, sem ráðstafað er til viðskiptavildar
(neikvæðrar viðskiptavildar) á yfirtökudegi skv. 41. lið (59. lið)
þessa
staðals,
og
færa
viðskiptavildina
(neikvæðu
viðskiptavildina) samkvæmt því, og
iii) ákvarða uppsafnaðar afskriftir viðskiptavildar (uppsafnaða
fjárhæð neikvæðrar viðskiptavildar sem var tekjufærð) frá
yfirtökudegi skv. 44. til 54. lið (61. til 63. lið) þessa staðals og
færa þær samkvæmt því.
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b)

Viðskiptavild (neikvæð
viðskiptavild) var
upphaflega færð sem eign
(frestaðar tekjur) en ekki
sem sú fjárhæð sem hefði
verið tiltekin skv. 41. lið
(59. lið) þessa staðals.

2.

Sameining fyrirtækja sem var yfirtaka og kom fram í árlegum reikningsskilum sem taka til tímabila
sem hefjast 1. janúar 1995 eða síðar en áður en þessi staðall tekur gildi (eða fyrir dagsetningu
beitingar þessa staðals ef það er fyrr).

a)

Á yfirtökudegi var
kostnaðarverð yfirtökunnar
hærra en hlutdeild
yfirtökuaðilans í gangvirði
aðgreinanlegu eignanna og
skuldanna.

b)

Á yfirtökudegi var:
i) kostnaðarverð yfirtökunnar lægra en hlutdeild
yfirtökuaðilans í gangvirði
aðgreinanlegu
eignanna og skuldanna,
og
ii) gangvirði aðgreinanlegu
ópeningalegu eignanna
sem voru yfirteknar var
lækkað þar til umframfjárhæðinni var eytt
(aðalregla samkvæmt
IAS-staðli 22 (endurskoðaður 1993)).

Hvatt er til endurákvörðunar á viðskiptavild (neikvæðri viðskiptavild)
en þess er ekki krafist. Ef viðskiptavildin (neikvæða viðskiptavildin) er
endurákvörðuð skal beita kröfum samkvæmt aðstæðum í a-lið 1. liðar.
Ef viðskiptavildin (neikvæða viðskiptavildin) er ekki endurákvörðuð er
litið svo á að fjárhæðin, sem ráðstafað er til viðskiptavildar (neikvæðrar
viðskiptavildar) á yfirtökudegi, hafi verið ákvörðuð á réttan hátt.
Vegna afskriftar viðskiptavildar (tekjufærslu neikvæðrar
viðskiptavildar), sjá aðstæður í 3 eða 4.

Ef viðskiptavildin var eignfærð og fjárhæðin, sem ráðstafað var til
viðskiptavildarinnar á yfirtökudegi, var ákvörðuð skv. 41. lið þessa
staðals, sjá bráðabirgðaákvæði vegna afskrifta samkvæmt aðstæðum í 3
eða 4.
Annars skal:
i)

ákvarða fjárhæðina, sem hefði verið talin til viðskiptavildar á
yfirtökudegi skv. 41. lið þessa staðals, og færa viðskiptavildina
samkvæmt því,

ii)

ákvarða uppsafnaða afskrift viðskiptavildar, sem tengist þessu og
sem hefði verið færð samkvæmt IAS-staðli 22 (endurskoðaður
1993), og færa hana samkvæmt því (20 ára tímamörk IAS-staðals
22 (endurskoðaður 1993) gilda) og

iii)

afskrifa eftirstöðvar bókfærðs verðs viðskiptavildarinnar á
eftirstandandi nýtingartíma hennar sem er ákvörðuð samkvæmt
þessum staðli (sama aðferð og í aðstæðum í 4).

Hvatt er til endurákvörðunar á neikvæðri viðskiptavild en þess er ekki
krafist. Ef neikvæða viðskiptavildin er endurákvörðuð skal:
i)

endurákvarða neikvæða viðskiptavild vegna allra kaupa eftir 1.
janúar 1995,

ii)

ákvarða fjárhæðina, sem hefði verið ráðstafað til neikvæðrar
viðskiptavildar á yfirtökudegi skv. 59. lið þessa staðals, og færa
neikvæðu viðskiptavildina samkvæmt því,

iii)

ákvarða tengda, uppsafnaða fjárhæð neikvæðrar viðskiptavildar
sem hefði verið tekjufærð samkvæmt IAS-staðli 22
(endurskoðaður 1993) og færa hana samkvæmt því og

iv)

tekjufæra eftirstöðvar bókfærðs verðs neikvæðrar viðskiptavildar
á eftirstandandi vegnum meðalnýtingartíma aðgreinanlegra,
afskrifanlegra
fastafjármuna/óefnislegra,
ópeningalegra,
yfirtekinna eigna (sama aðferð og í aðstæðum í 4).
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Ef neikvæða viðskiptavildin er ekki endurákvörðuð, er litið svo á að
fjárhæðin, sem ráðstafað er til viðskiptavildar (ef einhver er) á
yfirtökudegi, hafi verið ákvörðuð á réttan hátt. Vegna tekjufærslu
neikvæðrar viðskiptavildar, sjá aðstæður í 3 eða 4.

c) Á yfirtökudegi var:
i) kostnaðarverð
yfirtökunnar lægra en
hlutdeild
yfirtökuaðilans í gangvirði aðgreinanlegu eignanna
og skuldanna og
ii) gangvirði
aðgreinanlegu,
ópeningalegu
eignanna, sem voru
yfirteknar, ekki lækkað
til að eyða umframfjárhæð (leyfileg fráviksaðferð samkvæmt
IAS-staðli 22 (endurskoðaður 1993)).

Ef neikvæða viðskiptavildin var færð og fjárhæðin, sem ráðstafað var
til neikvæðu viðskiptavildarinnar á yfirtökudegi, var ákvörðuð skv.
59. lið þessa staðals, sjá bráðabirgðaákvæði vegna færslu neikvæðrar
viðskiptavildar sem tekna samkvæmt aðstæðum í 3 eða 4. Annars skal:
i)

ákvarða fjárhæðina sem hefði verið ráðstafað til
neikvæðrar viðskiptavildar á yfirtökudegi skv. 59. lið
þessa staðals og færa neikvæðu viðskiptavildina
samkvæmt því,

ii)

ákvarða tengda, uppsafnaða fjárhæð neikvæðrar
viðskiptavildar, sem hefði verið tekjufærð samkvæmt IASstaðli 22 (endurskoðaður 1993), og færa hana samkvæmt
því og

iii)

færa
eftirstöðvar
bókfærðs
verðs
neikvæðrar
viðskiptavildar sem tekjur á eftirstandandi vegnum
meðalnýtingartíma
aðgreinanlegra,
afskrifanlegra
fastafjármuna/óefnislegra ópeningalegra, yfirtekinna eigna
(sama aðferð og í aðstæðum í 4).

3.

Viðskiptavild var eignfærð
en var ekki afskrifuð áður
eða afskriftin var talin vera
núll.
Neikvæð viðskiptavild var
upphaflega
færð
sem
sérstakur liður í efnahagsreikningi en var ekki
tekjufærð síðar eða fjárhæð
neikvæðrar viðskiptavildar,
sem átti að tekjufæra, var
talin vera núll.

Endurákvarða skal bókfært verð viðskiptavildar (neikvæðrar
viðskiptavildar) eins og afskrift viðskiptavildar (fjárhæð neikvæðrar
viðskiptavildar sem er tekjufærð) hafi alltaf verið ákvörðuð samkvæmt
þessum staðli (sjá 44. til 54. lið (61. til 63. lið).

4.

Viðskiptavild (neikvæð
viðskiptavild) var áður
afskrifuð (tekjufærð).

Ekki skal endurákvarða bókfært verð viðskiptavildar (neikvæðrar
viðskiptavildar) vegna munar sem getur verið á uppsöfnuðum
afskriftum (uppsafnaðri, neikvæðri viðskiptavild sem var tekjufærð) á
fyrri árum og þeirri sem reiknuð er samkvæmt þessum staðli og:
i)

afskrifa bókfært verð viðskiptavildar á eftirstandandi nýtingartíma, sem ákvarðaður er samkvæmt þessum staðli (sjá 44. til
54. lið), og

ii)

tekjufæra bókfært verð neikvæðrar viðskiptavildar á
eftirstandandi vegnum meðalnýtingartíma aðgreinanlegra,
afskrifanlegra fastafjármuna/óefnislegra, yfirtekinna ópeningalegra eigna (sjá a-lið 62. liðar),

(þ.e. farið er með allar breytingar á sama hátt og breytingar á
reikningshaldslegu mati samkvæmt IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða
tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaðferðum).
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GILDISTÖKUDAGUR
102. Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí
1999 eða síðar. Hvatt er til þess að staðlinum sé beitt fyrr. Ef fyrirtæki beitir þessum staðli við gerð árlegra
reikningsskila sem taka til tímabila sem hefjast fyrir 1. júlí 1999 skal fyrirtækið:
a) greina frá því og
b) beita IAS-staðli 36, virðisrýrnun eigna, IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og
óvissar eignir, og IAS-staðli 38, óefnislegar eignir, á sama tíma.

103. Þessi staðall kemur í stað IAS 22, sameining fyrirtækja, sem var samþykktur 1993.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 23
(ENDURSKOÐAÐUR 1993)
Fjármagnskostnaður
Þessi endurskoðaði, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað IAS-staðals 23, eignfærsla fjármagnskostnaðar,
sem stjórnin samþykkti í mars 1984. Endurskoðaði staðallinn gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem
hefjast 1. janúar 1995 eða síðar.
Ein túlkun fastanefndarinnar um túlkanir tengist IAS-staðli 23:
– 2. túlkun fastanefndarinnar: samkvæmni — eignfærsla fjármagnskostnaðar.

EFNISYFIRLIT
Liðir
Markmið
Gildissvið

1-3

Skilgreiningar
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7-9
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7-8
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10-29
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19
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
MARKMIÐ
Markmiðið með þessum staðli er að segja fyrir um reikningshaldslega meðferð fjármagnskostnaðar. Í þessum staðli
er almennt gerð krafa um að fjármagnskostnaður sé gjaldfærður strax. Samkvæmt staðlinum er þó heimiluð, sem
leyfileg fráviksaðferð, eignfærsla fjármagnskostnaðar sem hægt er að tengja beint kaupum, byggingu eða
framleiðslu á eign sem uppfyllir skilyrði um eignfærslu fjármagnskostnaðar.
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita við færslu fjármagnskostnaðar.

2.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 23, eignfærsla fjármagnskostnaðar, sem var samþykktur 1983.

3.

Í þessum staðli er ekki fjallað um raunverulegan eða reiknaðan kostnað vegna eigin fjár, þ.m.t.
forgangshlutafjármagn sem ekki er flokkað sem skuld.

SKILGREININGAR
4.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Fjármagnskostnaður er vextir og annar kostnaður sem fyrirtæki stofnar til í tengslum við lántöku á
fjármagni.
Hæf eign er eign sem óhjákvæmilegt er að taki talsverðan tíma að gera tilbúna til fyrirhugaðrar notkunar
eða sölu.

5.

Fjármagnskostnaður getur innifalið:
a) vexti af yfirdrætti í banka og skammtíma- og langtímalántökum,
b) afskrift afsláttar eða yfirverðs, sem tengist lántökum,
c) afskrift viðbótarkostnaðar, sem stofnað er til í tengslum við útvegun lána,
d) fjármögnunargjöld vegna fjármögnunarleigu sem eru færð í samræmi við IAS-staðal 17, leigusamningar,
og
e) gengismun, sem hlýst af lántöku í erlendum gjaldmiðli, að því marki sem hann telst leiðrétting á
vaxtakostnaði.

6.

Dæmi um hæfar eignir eru birgðir sem tekur umtalsverðan tíma að koma í söluhæft ástand, verksmiðjur,
raforkuvirkjanir og fjárfestingareignir. Aðrar fjárfestingar og þær birgðir, sem framleiddar eru reglulega eða
framleiddar endurtekið í miklu magni á stuttu tímabili, eru ekki hæfar eignir. Eignir, sem tilbúnar eru til fyrirhugaðrar notkunar eða eru söluhæfar við kaup, eru heldur ekki hæfar eignir.
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FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR — AÐALREGLA
Færsla
7.

Fjármagnskostnað skal færa sem gjöld á því tímabili sem stofnað er til hans.

8.

Samkvæmt aðalreglu er fjármagnskostnaður færður sem gjöld á því tímabili sem stofnað er til hans, óháð því
til hvers lánin eru notuð.

Upplýsingar
9.

Í reikningsskilum skal greina frá þeirri reikningsskilaaðferð sem beitt er á fjármagnskostnað.

FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR — LEYFILEG FRÁVIKSAÐFERÐ
Færsla
10.

Fjármagnskostnað skal færa sem gjöld á því tímabili sem stofnað er til hans nema að því marki sem hann
er eignfærður í samræmi við 11. lið.

11.

Fjármagnskostnað, sem tengja má beint kaupum, byggingu eða framleiðslu á hæfri eign, skal eignfæra
sem hluta af kostnaði vegna þeirrar eignar. Fjárhæð eignfæranlegs fjármagnskostnaðar skal ákvarða í
samræmi við þennan staðal1.

12.

Samkvæmt leyfilegri fráviksaðferð er fjármagnskostnaður, sem hægt er að tengja beint kaupum, byggingu eða
framleiðslu á eign, hluti af kostnaði vegna þeirrar eignar. Slíkur fjármagnskostnaður er eignfærður sem hluti
af kostnaði vegna eignarinnar þegar líklegt er að hann muni leiða til efnahagslegs ávinnings fyrir fyrirtækið í
framtíðinni og unnt er að meta kostnaðinn með áreiðanlegum hætti. Annar fjármagnskostnaður er færður sem
gjöld á því tímabili sem stofnað er til hans.

Eignfæranlegur fjármagnskostnaður

1

13.

Fjármagnskostnað, sem tengja má beint kaupum, byggingu eða framleiðslu á hæfri eign, er sá
fjármagnskostnaður sem komist hefði verið hjá ef útgjöld hefðu ekki orðið vegna hinnar hæfu eignar. Þegar
fyrirtæki fær fjármagn að láni sérstaklega í þeim tilgangi að afla tiltekinnar, hæfrar eignar er auðveldlega hægt
að greina þann fjármagnskostnað sem tengist hæfu eigninni beint.

14.

Erfitt getur verið að greina bein tengsl milli tiltekinnar lántöku og hæfrar eignar svo og að ákvarða hvaða
lántöku hefði verið hægt að komast hjá með öðrum hætti. Erfiðleikar af því tagi koma t.d. upp þegar
fjármögnunarhreyfingum fyrirtækis er miðstýrt. Erfiðleikar koma einnig upp þegar samstæða notar
mismunandi tegundir lántökugerninga til að afla lánsfjár á mismunandi vöxtum og endurlánar öðrum
fyrirtækjum í samstæðunni þetta fjármagn á mismunandi grundvelli. Önnur vandkvæði koma upp vegna lána
sem gefin eru upp í eða tengd eru erlendum gjaldmiðlum þegar samstæðan starfar í efnahagskerfum þar sem
verðbólga er mikil og vegna gengissveiflna. Af því leiðir að erfitt er að ákvarða fjárhæðir fjármagnskostnaðar
sem tengja má beint kaupum á hæfri eign og þá er nauðsynlegt að beita mati.

15.

Að því marki sem fjármagn er tekið að láni í þeim sérstaka tilgangi að afla hæfrar eignar skal fjárhæð
eignfæranlegs fjármagnskostnaðar vegna þeirrar eignar ákvarða sem hinn raunverulega
fjármagnskostnað sem stofnað var til með lántökunni á tímabilinu, að frádregnum eignatekjum af
tímabundinni fjárfestingu þeirrar lántöku.

Sjá einnig 2. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: samkvæmni — eignfærsla fjármagnskostnaðar.
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16.

Fyrirkomulag fjármögnunar vegna hæfrar eignar getur leitt til þess að fyrirtæki afli lánsfjár og stofni til tengds
fjármagnskostnaðar áður en hluti fjármagnsins eða það allt er notað í útgjöld vegna hæfu eignarinnar. Í slíkum
tilvikum er fjármagnið oft notað til tímabundinna fjárfestinga uns það er notað í útgjöld vegna hæfu
eignarinnar. Við ákvörðun á fjárhæð eignfæranlegs fjármagnskostnaðar á einhverju tímabili eru eignatekjur af
þessu fjármagni dregnar frá fjármagnskostnaðinum sem stofnað hefur verið til.

17.

Að því marki sem fjármagn er tekið að láni almennt og notað í þeim tilgangi að afla hæfrar eignar skal
ákvarða fjárhæð eignfæranlegs fjármagnskostnaðar með því að beita eignfærsluhlutfalli á útgjöld vegna
eignarinnar. Eignfærsluhlutfall skal vera vegið meðaltal fjármagnskostnaðar sem á við útistandandi
lántöku fyrirtækis á tímabilinu, aðra en þá lántöku sem er sérstaklega í þeim tilgangi að afla hæfrar
eignar. Fjárhæð fjármagnskostnaðar, sem eignfærður er á tímabili, skal ekki vera umfram fjárhæð
fjármagnskostnaðar sem stofnað er til á því tímabili.

18.

Við sumar aðstæður er viðeigandi að telja allar lántökur móðurfélags og dótturfélaga þess með við útreikning
á vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar. Við aðrar kringumstæður er viðeigandi að hvert dótturfélag fyrir sig
noti vegið meðaltal fjármagnskostnaðar sem tengist eigin lántöku.

Bókfært verð hæfrar eignar umfram endurheimtanlega fjárhæð

19.

Þegar bókfært verð eða áætlaður endanlegur kostnaður vegna hæfrar eignar er hærri en endurheimtanleg
fjárhæð eða hreint söluvirði hennar er bókfært verð niðurfært eða afskrifað í samræmi við kröfur annarra
alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Í sumum tilvikum er niðurfærða eða afskrifaða fjárhæðin bakfærð í samræmi
við þessa sömu alþjóðlegu reikningsskilastaðla.

Upphaf eignfærslu

20.

Eignfærsla fjármagnskostnaðar, sem hluti af kostnaði vegna hæfrar eignar , skal hefjast þegar:

a) stofnað er til útgjalda vegna eignarinnar,

b) stofnað er til fjármagnskostnaðar og

c) starfsemi stendur yfir sem er nauðsynleg til að búa eignina undir fyrirhugaða notkun eða sölu.

21.

Aðeins þau útgjöld, sem leitt hafa til greiðslna handbærs fjár, yfirfærslu annarra eigna eða stofnunar
vaxtaberandi skulda teljast til útgjalda vegna hæfrar eignar. Útgjöld lækka við móttöku fyrirframgreiðslna og
styrkja í tengslum við eignina (sjá IAS-staðal 20, færsla opinberra styrkja og upplýsingar um opinbera
aðstoð). Meðaltal bókfærðs verðs eignarinnar á tímabili, þ.m.t. áður eignfærður fjármagnskostnaður, er
venjulega sanngjörn nálgun á því kostnaðarverði sem lagt er til grundvallar við eignfærslu vaxta á tímabilinu.

22.

Sú starfsemi, sem er nauðsynleg til þess að búa eignina undir fyrirhugaða notkun eða sölu, felur í sér meira en
að setja eignina saman efnislega. Hún felur í sér tæknilega vinnu og stjórnsýslustörf áður en efnisleg
samsetning hefst, s.s. starfsemi sem tengist öflun leyfa áður en hin efnislega samsetning hefst. Slík starfsemi
felur þó ekki í sér eignarhald á eign þegar engin framleiðsla eða þróun, sem breytir ástandi eignarinnar, á sér
stað. Til dæmis er fjármagnskostnaður, sem stofnað er til á meðan skipulagning á landi stendur yfir,
eignfærður á því tímabili sem starfsemi, sem tengist skipulagningunni, á sér stað. Fjármagnskostnaður, sem
stofnað er til á meðan eignarhald er á landi, sem keypt hefur verið til byggingar en þar sem engin tengd
skipulagningar- eða undirbúningsvinna fer fram, uppfyllir þó ekki skilyrði um eignfærslu.
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Frestun eignfærslu
23.

Eignfærslu fjármagnskostnaðar skal fresta þegar virkri skipulagningu er hætt í langan tíma í einu.

24.

Unnt er að stofna til fjármagnskostnaðar þegar nauðsynlegri starfsemi til að búa eign undir fyrirhugaða notkun
eða sölu er hætt í langan tíma í einu. Slíkur kostnaður er kostnaður við eignarhald á eignum sem hefur verið
lokið að hluta og uppfyllir ekki skilyrði um eignfærslu. Eignfærslu fjármagnskostnaðar er þó venjulega ekki
frestað á því tímabili þegar töluverð tæknileg vinna og stjórnsýslustörf fara fram. Eignfærslu
fjármagnskostnaðar er heldur ekki frestað þegar tímabundin töf er nauðsynlegur hluti ferlis við að búa eign
undir fyrirhugaða notkun eða sölu. Eignfærsla heldur t.d. áfram á þeim langa tíma sem þarf til að birgðir nái
fullum þroska eða á þeim langa tíma sem mikil vatnshæð seinkar brúarsmíði ef algengt er að vatnshæð sé
mikil á smíðatímanum á því landsvæði sem um er að ræða.

Stöðvun eignfærslu
25.

Stöðva skal eignfærslu fjármagnskostnaðar þegar nánast allri nauðsynlegri starfsemi til að búa hæfa eign
undir fyrirhugaða notkun eða sölu er lokið.

26.

Eign er venjulega tilbúin til fyrirhugaðrar notkunar eða sölu þegar efnislegri samsetningu eignarinnar er lokið
jafnvel þótt reglubundin stjórnunarvinna kunni að halda áfram. Ef aðeins minni háttar breytingum er ólokið,
s.s. að skreyta eign í samræmi við forskrift kaupanda eða notanda, bendir það til þess að nánast allri starfsemi
sé lokið.

27.

Þegar smíði hæfrar eignar er lokið í áföngum og hægt er að nota hvern áfanga fyrir sig á meðan smíði
annarra áfanga heldur áfram, skal stöðva eignfærslu fjármagnskostnaðar þegar nánast allri nauðsynlegri
starfsemi við að búa þann áfanga undir fyrirhugaða notkun eða sölu er lokið.

28.

Atvinnurekstrarsvæði, sem samanstendur af nokkrum byggingum sem sérhverja er hægt að nota sjálfstætt, er
dæmi um hæfa eign þar sem hægt er að nota hvern áfanga fyrir sig á meðan smíði annarra áfanga heldur
áfram. Dæmi um hæfa eign, sem þarf að ljúka áður en hægt er að nota nokkurn hluta, er iðjuver þar sem
nokkur ferli eru framkvæmd í ákveðinni röð á mismunandi stöðum en á sama svæði, s.s stálver.

UPPLÝSINGAGJÖF
29.

Í reikningsskilum skal greina frá:
a) þeirri reikningsskilaaðferð, sem beitt er á fjármagnskostnað,
b) fjárhæð fjármagnskostnaðar, sem eignfærð er á tímabilinu, og
c) vaxtastigi sem notað er til að ákvarða fjárhæð eignfæranlegs fjármagnskostnaðar.

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI
30.

Ef innleiðing þessa staðals hefur í för með sér breytingu á reikningsskilaaðferð er fyrirtæki hvatt til að
lagfæra reikningsskil sín í samræmi við IAS-staðal 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu,
grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum. Fyrirtæki, sem fylgja leyfilegri fráviksaðferð,
skulu annars aðeins eignfæra þann fjármagnskostnað sem stofnað er til eftir gildistökudag staðalsins og
uppfyllir skilyrði um eignfærslu.

GILDISTÖKUDAGUR
31.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1995 eða síðar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/658

15.11.2007

IAS 24
ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 24
(ENDURSNIÐINN 1994)
Upplýsingagjöf um viðskipti tengdra aðila
Þessi endursniðni, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað staðalsins sem stjórnin samþykkti upphaflega í mars
1984. Staðallinn er settur fram í endurskoðuðu formi í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla frá árinu 1991
og síðar. Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á þeim texta sem var upphaflega samþykktur. Ákveðnum
hugtökum hefur verið breytt í þeim tilgangi að samræma þau núverandi venjum alþjóðareikningsskilanefndarinnar.
EFNISYFIRLIT
Gildissvið
Skilgreiningar
Málefni tengdra aðila
Upplýsingagjöf
Gildistökudagur

Liðir
1-4
5-6
7-17
18-25
26

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita þegar fjallað er um tengda aðila og viðskipti á milli fyrirtækis, sem reikningsskilin
taka til, og aðila sem eru tengdir því. Kröfur í þessum staðli gilda um reikningsskil sérhvers fyrirtækis sem
þau taka til.

2.

Staðallinn gildir aðeins um þau tengsl milli tengdra aðila sem lýst er í 3. lið og sem takmörkuð eru í 6. lið.

3.

Þessi staðall fjallar aðeins um þau tengsl milli tengdra aðila sem lýst er í a til e-lið hér á eftir:
a) fyrirtæki sem stjórna beint eða óbeint í gegnum einn eða fleiri milliliði, fyrirtækinu sem reikningsskilin
taka til eða eru undir stjórn þess eða eru undir sameiginlegri stjórn með því. (Þar með talin eru
eignarhaldsfélög, dótturfélög og dótturfélög sama móðurfélags),
b) hlutdeildarfélög (sjá IAS-staðal 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum),
c) einstaklingar sem með beinum eða óbeinum hætti eiga hlutdeild í atkvæðisrétti þess fyrirtækis sem
reikningsskilin taka til, þannig að þeir geta haft veruleg áhrif í fyrirtækinu, og nánir fjöldskyldumeðlimir1
slíkra einstaklinga
d) lykilstjórnendur, þ.e. þeir einstaklingar sem hafa vald til og bera ábyrgð á að skipuleggja, stýra og stjórna
starfsemi þess fyrirtækis sem reikningsskilin taka til, þ.m.t. stjórnarmenn og ráðandi yfirmenn fyrirtækja
og nánir fjöldskyldumeðlimir þessara einstaklinga, og

1 Nánir fjöldskyldumeðlimir einstaklings eru þeir sem búast má við að hafi áhrif á einstaklinginn eða verði fyrir áhrifum hans í samskiptum við fyrirtækið.
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e) fyrirtæki þar sem einstaklingur eins og lýst er í c) og d) lið á beint eða óbeint talsverða hlutdeild í
atkvæðisrétti eða getur haft veruleg áhrif á hann. Þar með talin eru fyrirtæki í eigu stjórnarmanna eða
stórra hluthafa fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, og fyrirtæki sem sameiginlega eiga mann í
lykilstjórnunarstöðu fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til.
Þegar sérhver möguleiki á tengslum milli tengdra aðila er skoðaður þarf að beina athyglinni að kjarna
tengslanna en ekki aðeins lagalegu formi þeirra.

4.

Ekki er gerð krafa um upplýsingagjöf vegna viðskipta:
a) í samstæðureikningsskilum vegna viðskipta innan samstæðu,
b) í reikningsskilum móðurfélags þegar þau eru aðgengileg eða gefin út með samstæðureikningsskilum,
c) í reikningsskilum dótturfélags sem er að öllu leyti í eigu móðurfélags, ef móðurfélagið er skráð í sama
landi og semur samstæðureikningsskil í því landi, og
d) í reikningsskilum ríkisfyrirtækja vegna viðskipta við önnur ríkisfyrirtæki.

SKILGREININGAR

5.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Tengdir aðilar — aðilar teljast tengdir ef annar aðili getur stjórnað hinum eða hefur veruleg áhrif á hann
við ákvarðanatöku varðandi fjármál og rekstur.
Viðskipti milli tengdra aðila — færsla á verðmætum eða skuldbindingum milli tengdra aðila, óháð því
hvort slík viðskipti eru verðlögð.
Stjórnun — beint eignarhald, eða óbeint gegnum dótturfélög, á meira en helmingi atkvæðisréttar í
fyrirtæki, eða talsverð hlutdeild í atkvæðisrétti og vald til að stýra fjármála- og rekstrarstefnu stjórnenda
fyrirtækisins samkvæmt samþykktum eða samningum.
Veruleg áhrif (í þessum staðli) — þátttaka í stefnumótun varðandi fjármál og rekstur fyrirtækis, án þess að
ráða stefnunni. Hægt er að nýta sér veruleg áhrif á ýmsan hátt, venjulega með því að eiga fulltrúa í stjórn
fyrirtækis, en einnig t.d. með þátttöku í stefnumótunarferlinu, mikilvægum milliviðskiptum fyrirtækja,
samnýtingu á stjórnendum, eða með því að vera háð tæknilegum upplýsingum. Hægt er að ná verulegum
áhrifum með eignaraðild, samþykktum eða samningum. Með eignaraðild er gert ráð fyrir verulegum
áhrifum í samræmi við skilgreininguna í IAS-staðli 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum.

6.

Samkvæmt skilningi þessa staðals eru eftirfarandi aðilar ekki taldir tengdir:
a) tvö fyrirtæki eingöngu vegna þess að þau hafa sameiginlegan stjórnarmann sem fellur ekki undir d) og e)
lið 3. liðar (en nauðsynlegt er að skoða möguleika og líkur á því að stjórnarmaðurinn geti haft áhrif á
stefnu beggja fyrirtækjanna í sameiginlegum viðskiptum þeirra),
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b) i)

fjármögnunaraðilar,

ii) verkalýðsfélög,

iii) opinberar þjónustustofnanir,

iv) ráðuneyti og stofnanir,

við venjuleg viðskipti þeirra við fyrirtæki ef aðeins er um slík viðskipti að ræða. (þessir aðilar geta þó
takmarkað athafnafrelsi fyrirtækis eða tekið þátt í ákvarðanatöku þess), og

c) einstakur viðskiptavinur, birgir, leyfishafi, dreifingaraðili eða almennur umboðsmaður sem fyrirtæki á í
verulegum viðskiptum við, jafnvel þó að það leiði til þess að aðilarnir verði efnahagslega háðir.

MÁLEFNI TENGDRA AÐILA

7.

Tengsl milli tengdra aðila eru eðlilegur hlutur í verslun og viðskiptum. Vissir þættir í starfsemi fyrirtækja fara
t.d. oft fram í dótturfyrirtækjum þeirra eða hlutdeildarfyrirtækjum og fyrirtæki taka yfir eignarhluta í öðrum
fyrirtækjum — til að fjárfesta eða tryggja viðskiptahagsmuni — sem eru nægilega miklir til að fyrirtækið sem
fjárfestir geti stjórnað eða haft veruleg áhrif á ákvarðanir þess fyrirtækis sem fjárfest er í að því er varðar
fjármál og rekstur.

8.

Tengsl milli tengdra aðila geta haft áhrif á fjárhagsstöðu og rekstrarárangur þess fyrirtækis sem
reikningsskilin taka til. Tengdir aðilar geta lagt út í viðskipti sem ótengdir aðilar legðu ekki í. Einnig geta
viðskipti milli tengdra aðila farið fram fyrir aðrar fjárhæðir en milli ótengdra aðila.

9.

Samskipti milli tengdra aðila geta haft áhrif á rekstrarárangur og fjárhagsstöðu fyrirtækis jafnvel þótt engin
viðskipti eigi sér stað milli tengdu aðilanna. Tengslin sjálf geta verið nóg til að hafa áhrif á viðskipti
fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, við aðra aðila. Dótturfélag getur t.d. slitið tengsl við viðskiptaaðila
sinn við yfirtöku móðurfélagsins á öðru dótturfélagi sem stundar sams konar viðskipti og fyrrum
viðskiptaaðilinn gerði. Einnig getur sá möguleiki verið fyrir hendi að einn aðili haldi aftur af sér vegna
verulegra áhrifa annars, móðurfélag getur t.d. skipað dótturfélagi sínu að fást ekki við rannsóknir og þróun.

10.

Vegna eðlislægra erfiðleika framkvæmdastjórnar við að meta afleiðingar þeirra áhrifavalda, sem leiða ekki til
viðskipta, er ekki gerð krafa um að birta upplýsingar um slíkar afleiðingar í þessum staðli.

11.

Færsla í reikningshald á tilfærslu verðmæta er venjulega miðuð við það verð sem aðilarnir semja um. Verðið á
milli ótengdra aðila er almennt markaðsverð. Tengdir aðilar geta haft ákveðinn sveigjanleika til að ákveða
verð sem ekki er til staðar í viðskiptum milli ótengdra aðila.

12.

Fjölmargar aðferðir eru notaðar til að ákveða verð í viðskiptum milli tengdra aðila.

13.

Ein leið við að ákvarða verð í viðskiptum milli tengdra aðila er að nota óstýrðu samanburðarverðsaðferðina,
sem miðar verðið út frá sambærilegum vörum sem seldar eru á efnahagslega sambærilegum markaði til
kaupanda sem ekki er tengdur seljandanum. Þessi aðferð er oft notuð í viðskiptum með vörur eða þjónustu á
milli tengdra aðila þegar aðstæðurnar eru sambærilegar þeim sem eru í venjulegum viðskiptum. Einnig er
aðferðin oft notuð til að ákvarða fjármagnskostnað.
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14.

Endursöluverðsaðferðin er oft notuð þegar vörur eru seldar milli tengdra aðila áður en kemur að sölu til óháðs
aðila. Til að ákvarða verð til endurseljanda er endursöluverð lækkað um fjárhæð sem nemur því sem
endurseljandinn sækist eftir til að fá fyrir kostnaði sínum og hæfilegan hagnað. Vandamál skapast við að
ákvarða viðeigandi þóknun sem endurseljandinn á að fá fyrir framlag sitt til ferlisins. Þessi aðferð er einnig
notuð við tilfærslur á öðrum verðmætum eins og réttindum og þjónustu.

15.

Með annarri aðferð, kostnaðarverð að viðbættu álagi, er leitast við að bæta viðeigandi álagningu við kostnað
birgis. Erfiðleikar geta komið upp við ákvörðun, bæði á kostnaðarþáttum og álagningu. Einn af þeim
mælikvörðum sem hægt er að styðjast við, við ákvörðun á tilfærsluverði, er sambærilegur arður af veltu eða
heildarfjármagni í svipuðum atvinnugreinum.

16.

Stundum ákvarðast verð í viðskiptum milli tengdra aðila ekki af einni þeirra aðferða sem lýst er í 13. til
15. lið. Stundum er ekkert verð sett upp — eins og í dæmum um samnýtingu á stjórnendum án greiðslu og
veitingu greiðslufrests án vaxta.

17.

Stundum hefðu viðskipti ekki átt sér stað ef tengslin hefðu ekki verið til staðar. Til dæmis er ekki víst að
fyrirtæki, sem seldi stóran hluta af framleiðslu sinni til móðurfélags síns á kostnaðarverði, hefði fundið annan
kaupanda ef móðurfélagið hefði ekki keypt vörurnar.

UPPLÝSINGAGJÖF

18.

Í mörgum löndum er þess krafist samkvæmt lögum að reikningsskil veiti upplýsingar um vissa þætti hjá
tengdum aðilum. Athygli er sérstaklega beint að viðskiptum við stjórnarmenn fyrirtækis, einkanlega
þóknunum og lánum til þeirra, vegna trúnaðarsambands milli þeirra og fyrirtækisins, og einnig að birtingu
upplýsinga um veruleg milliviðskipti fyrirtækjanna og fjárfestingar í og eigna- og skuldastöður hjá samstæðuog hlutdeildarfyrirtækjum og hjá stjórnendum. Í IAS-staðli 27, samstæðureikningsskil og færsla fjárfestinga í
dótturfélögum, og í IAS-staðli 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum, er gerð krafa um birtingu skrár yfir
mikilvæg dótturfélög og hlutdeildarfélög. Í IAS-staðli 8, hreinn hagnaður eða tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaðferðum, er gerð krafa um birtingu upplýsinga um óreglulega liði og
tekju- og gjaldaliði sem flokkast undir hagnað eða tap af reglulegri starfsemi sem eru það umfangsmiklir, eða
að eðli þeirra eða tíðni gerir það að verkum að upplýsingar um þá skipta máli þegar gera skal grein fyrir
árangri fyrirtækisins á tímabilinu.

19.

Eftirfarandi eru dæmi um aðstæður þar sem viðskipti milli tengdra aðila geta leitt til upplýsingaskyldu
fyrirtækis, sem reikningsskilin taka til, á því tímabili sem viðskiptin snerta:

–

kaup eða sala á vörum (fullunnum eða í vinnslu),

–

kaup eða sala á fasteignum og öðrum eignum,

–

veitt eða móttekin þjónusta,

–

umboðssamningar,

–

leigusamningar,

–

tilfærsla rannsóknar- og þróunarverkefna,

–

samningar um leyfisveitingar,

–

fjármögnun (þ.m.t. lán og eiginfjárframlög í reiðufé eða í fríðu),

–

ábyrgðir og veð, og

–

stjórnunarsamningar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/662

15.11.2007

IAS 26
20.

Gera skal grein fyrir tengslum milli tengdra aðila þar sem stjórnunaráhrif eru til staðar án tillits til þess
hvort viðskipti hafi átt sér stað milli tengdu aðilanna eða ekki.

21.

Til að auðvelda notanda reikningsskila að mynda sér skoðun á áhrifum tengsla milli tengdra aðila á fyrirtæki,
sem reikningsskilin taka til, er viðeigandi að gera grein fyrir tengslunum milli tengdu aðilanna þar sem
stjórnunaráhrif eru til staðar, óháð því hvort viðskipti hafi átt sér stað milli tengdu aðilanna.

22.

Ef viðskipti hafa átt sér stað milli tengdra aðila skal fyrirtækið, sem reikningsskilin taka til, gera grein fyrir
eðli tengslanna milli tengdu aðilanna ásamt því hvers eðlis viðskiptin voru og þeim viðskiptaþáttum sem
nauðsynlegir eru til að skilja reikningsskilin.

23.

Viðskiptaþættirnir, sem nauðsynlegir eru til að skilja reikningsskilin, taka yfirleitt til:
a) vísbendingar um umfang viðskiptanna, annaðhvort fjárhæðar eða viðeigandi hlutfalls,
b) fjárhæða eða viðeigandi hlutfalla af útistandandi liðum, og
c) stefnu í verðlagningu.

24.

Liði af sama toga má draga saman og tilgreina þannig nema þegar nauðsynlegt er að tilgreina þá
sérstaklega til að auka skilning á áhrifum viðskipta milli tengdra aðila á reikningsskil fyrirtækisins sem
reikningsskilin taka til.

25.

Upplýsingar um viðskipti milli aðila samstæðu eru ekki nauðsynlegar í samstæðureikningsskilum þar sem í
samstæðureikningsskilum eru birtar upplýsingar um móður- og dótturfélög eins og um eitt fyrirtæki væri að
ræða. Viðskiptum við hlutdeildarfyrirtæki, sem skráð eru samkvæmt hlutdeildaraðferðinni, er ekki eytt og því
er nauðsynlegt að veita upplýsingar sérstaklega um þau sem viðskipti milli tengdra aðila.

GILDISTÖKUDAGUR
26.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1986 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 26
(ENDURSNIÐINN 1994)
Reikningshald og reikningsskil eftirlaunasjóða

Þessi endursniðni, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað staðalsins sem stjórnin samþykkti upphaflega í júní
1986. Hann er settur fram á endurskoðuðu formi sem samþykkt var um alþjóðlega reikningsskilastaðla 1991 og
hefur gilt síðan. Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á textanum sem upphaflega var samþykktur.
Tilteknum hugtökum hefur verið breytt í þeim tilgangi að samræma þau gildandi venjum alþjóðareikningsskilanefndarinnar.
EFNISYFIRLIT
Liðir
Gildissvið
Skilgreiningar
Iðgjaldatengdir eftirlaunasjóðir

1-7
8-12
13-16
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Réttindatengdir eftirlaunasjóðir
Tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga
Tíðni tryggingafræðilegs virðismats
Innihald reikningsskila
Allir eftirlaunasjóðir
Virðismat á eignum til greiðslu eftirlauna
Upplýsingagjöf
Gildistökudagur

17-31
23-26
27
28-31
32-36
32-33
34-36
37

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita í reikningsskilum eftirlaunasjóða þegar slík reikningsskil eru gerð.

2.

Stundum er vísað til eftirlaunasjóða undir ýmsum öðrum heitum, s.s. „lífeyriskerfi“, „jafngreiðslulífeyriskerfi“ eða „eftirlaunakerfi“. Í þessum staðli er litið á eftirlaunasjóð sem uppgjörsaðila með aðskilin reikningsskil frá reikningsskilum launagreiðenda sjóðfélaganna. Allir aðrir alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gilda um
reikningsskil eftirlaunasjóða að því marki sem þessi staðall kemur ekki í stað þeirra.

3.

Þessi staðall fjallar um reikningshald og reikningsskil eftirlaunasjóða fyrir alla sjóðfélaga sem hóp. Hann
fjallar ekki um yfirlit sem send eru einstökum sjóðfélögum og sýna réttindi þeirra.

4.

Í IAS-staðli 19, starfskjör, er fjallað um ákvörðun eftirlaunakostnaðar í reikningsskilum launagreiðenda sem
hafa eftirlaunakerfi. Þessi staðall er þar af leiðandi viðbót við IAS-staðal 19.

5.

Eftirlaunasjóðir geta verið iðgjaldatengdir eða réttindatengdir. Margir krefjast þess að stofnaðir séu sérstakir
sjóðir til að taka á móti iðgjöldum og greiða lífeyri en þeir geta verið sjálfstæðir lögaðilar eða ekki og geta
haft fjárvörsluaðila eða ekki. Þessi staðall gildir án tillits til þess hvort slíkur sjóður er stofnaður og án tillits til
þess hvort hann hefur fjárvörsluaðila.

6.

Eftirlaunasjóðir með eignir, sem þeir hafa falið tryggingafélögum umsjón með, falla undir sömu kröfur um
reikningshald og fjármögnun og þeir sem annast sjálfir umsjón eignanna. Af því leiðir að þeir falla innan
gildissviðs þessa staðals nema þegar samningurinn við tryggingafélagið er í nafni tiltekins sjóðfélaga eða hóps
sjóðfélaga og eftirlaunaskuldbindingin þar með að öllu leyti á ábyrgð tryggingafélagsins.

7.

Þessi staðall fjallar ekki um önnur starfskjör eins og starfslokagreiðslur, samninga um greiðslu hluta af
launum eftir starfslok, orlofsréttindi vegna langs starfsaldurs, greiðslur vegna þess að látið er af störfum áður
en eftirlaunaaldri er náð eða vegna umfremdar, sjúkrabætur og félagslegar bætur eða kaupaukakerfi. Opinber
almannatryggingakerfi falla einnig utan gildissviðs þessa staðals.
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SKILGREININGAR

8.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Eftirlaunasjóðir eru fyrirkomulag sem felur í sér að fyrirtæki greiðir starfsmönnum sínum lífeyri við eða
eftir starfslok (annaðhvort í formi árlegra tekna eða eingreiðslu) þegar hægt er að ákvarða eða áætla
slíkan lífeyri eða iðgjöld launagreiðenda til þeirra, áður en að starfslokum kemur, á grundvelli ákvæða
skjals eða starfsvenja fyrirtækisins.
Iðgjaldatengdir eftirlaunasjóðir eru eftirlaunasjóðir þar sem fjárhæð sem greiða skal sem lífeyri ákvarðast
af iðgjöldum til sjóðsins að viðbættum fjárfestingartekjum af þeim.
Réttindatengdir eftirlaunasjóðir eru eftirlaunasjóðir þar sem fjárhæðin, sem greiða skal sem lífeyri,
ákvarðast með reiknireglu sem venjulega byggist á tekjum og/eða starfsaldri starfsmanns.
Fjármögnun er tilfærsla eigna til aðila (sjóðsins) sem er aðskilinn frá fyrirtæki launagreiðandans og ætlað
er að mæta framtíðarskuldbindingum vegna greiðslu eftirlaunaskuldbindinga.
Eftirfarandi hugtök eru einnig notuð í þessum staðli:
Sjóðfélagar eru þeir sem eru aðilar að eftirlaunasjóði og aðrir sem eiga rétt á lífeyri samkvæmt reglum
sjóðsins.
Hrein eign til greiðslu eftirlaunaskuldbindingar eru eignir eftirlaunasjóðs, að frádregnum öðrum skuldum
en tryggingafræðilegu núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga.
Tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga er núvirði áætlaðra greiðslna
eftirlaunasjóðs til núverandi og fyrrverandi starfsmanna vegna vinnuframlags sem þeir hafa þegar innt af
hendi.
Óskilyrt, áunnin eftirlaunaréttindi eru eftirlaunaréttindi sem eru óháð áframhaldandi vinnu fyrir sama
launagreiðanda samkvæmt reglum eftirlaunasjóðsins.

9.

Þessi staðall gildir einnig um reikningsskil eftirlaunasjóða þar sem iðgjöld koma frá öðrum aðilum en launagreiðendum.

10.

Flestir eftirlaunasjóðir byggjast á formlegum samningum. Sumir eftirlaunasjóðir eru óformlegir en hafa tekið
á sig ákveðnar skuldbindingar sem stafa af viðteknum starfsvenjum launagreiðenda. Þótt sumir eftirlaunasjóðir heimili launagreiðendum að takmarka skuldbindingar sínar gagnvart sjóðnum er yfirleitt erfitt fyrir
launagreiðanda að segja upp eftirlaunasjóðssamningi ef hann ætlar að halda starfsmönnum sínum. Sömu
reikningshalds- og reikningsskilareglur gilda um óformlega eftirlaunasjóði og formlega eftirlaunasjóði.

11.

Í reglum margra eftirlaunasjóða eru ákvæði um að settir séu á stofn sérstakir sjóðir til að taka við iðgjöldum
og greiða lífeyri. Aðilar, sem starfa sjálfstætt við að stýra eignum þeirra, kunna að stjórna þessum sjóðum. Í
sumum löndum eru þessir aðilar nefndir fjárvörsluaðilar. Hugtakið fjárvörsluaðili er notað í þessum staðli til
þess að lýsa þessum aðilum óháð því hvort sjóður hafi verið stofnaður.

12.

Eftirlaunasjóðir eru venjulega sagðir vera annaðhvort iðgjaldatengdir eftirlaunasjóðir eða réttindatengdir, sem
hvorir um sig hafa sín sérkenni. Einnig kemur stundum fyrir að eftirlaunasjóðir hafi einkenni beggja. Slíkir
blandaðir sjóðir eru flokkaðir með réttindatengdum eftirlaunasjóðum í þessum staðli.

IÐGJALDATENGDIR EFTIRLAUNASJÓÐIR

13.

Í reikningsskilum iðgjaldatengds sjóðs skal vera yfirlit um hreina eign til greiðslu eftirlauna og lýsing á
fjármögnunarstefnu.
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14.

Í iðgjaldatengdum sjóði ákvarðast fjárhæð framtíðareftirlauna sjóðfélaga af iðgjöldunum sem launagreiðandi,
sjóðfélagi eða þeir báðir hafa greitt og rekstrarhagkvæmni og fjárfestingartekjum sjóðsins. Skuldbinding
launagreiðenda fellur venjulega niður við greiðslu iðgjalda í sjóðinn. Að öllu jöfnu er ekki gerð krafa um
ráðgjöf tryggingafræðings, þó að slík ráðgjöf sé stundum notuð til að meta framtíðarlífeyri sem hægt væri að
greiða, miðað við núverandi iðgjöld og breytileg iðgjaldastig og fjárfestingartekjur í framtíðinni.

15.

Sjóðfélagar hafa áhuga á starfsemi eftirlaunasjóðsins þar sem hún hefur bein áhrif á framtíðarlífeyri þeirra.
Sjóðfélagar hafa áhuga á að vita hvort iðgjöld hafi skilað sér og hvort viðeigandi eftirliti hafi verið sinnt til að
vernda réttindi eftirlaunaþega. Launagreiðandi hefur áhuga á skilvirkni eftirlaunasjóðsins og hvort hann er vel
rekinn.

16.

Markmiðið með reikningsskilum iðgjaldatengds eftirlaunasjóðs er að veita reglulega upplýsingar um sjóðinn
og árangur af fjárfestingum hans. Þetta markmið næst venjulega með reikningsskilum sem fela í sér eftirfarandi atriði:
a) lýsingu á helstu þáttum í starfsemi tímabilsins og áhrif allra breytinga í tengslum við eftirlaunasjóðinn,
sjóðfélaga hans eða samningsákvæði,
b) yfirlit sem sýnir hreyfingar og árangur af fjárfestingum á tímabilinu og fjárhagsstöðu sjóðsins í lok tímabilsins og
c) lýsingu á fjárfestingarstefnum.

RÉTTINDATENGDIR EFTIRLAUNASJÓÐIR
17.

Í reikningsskilum réttindatengds sjóðs skal annaðhvort vera:
a) yfirlit sem sýnir:

i)

hreina eign til greiðslu eftirlauna,

ii) tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga, þar sem greint er á milli óskilyrtra,
áunninna eftirlaunaréttinda og skilyrtra eftirlaunaréttinda, og

iii) afgang eða halla, sem af hlýst, eða
b) yfirlit um hreina eign til greiðslu eftirlauna og er í því yfirliti annaðhvort:

i)

skýring á tryggingafræðilegu núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga, þar sem greint er á milli
óskilyrtra, áunninna eftirlaunaréttinda og skilyrtra eftirlaunaréttinda, eða

ii) tilvísun í þessar upplýsingar í meðfylgjandi skýrslu tryggingafræðings.

Ef tryggingafræðilegt virðismat hefur ekki farið fram við dagsetningu efnahagsreiknings skal nota síðasta
virðismat sem grundvöll og tilgreina dagsetningu matsins.
18.

Að því er varðar 17. lið skal tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga byggjast á
áföllnum eftirlaunaskuldbindingum samkvæmt skilmálum eftirlaunasjóðsins fyrir vinnuframlag fram til
þess dags með því að miða annaðhvort við núverandi eða framreiknað launastig og tilgreina hvor
grundvöllurinn er notaður. Einnig skal greina frá öllum breytingum á tryggingafræðilegum forsendum
sem hafa haft veruleg áhrif á tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga.

19.

Í reikningsskilunum skal gera grein fyrir tengslunum milli tryggingafræðilegs núvirðis áfallinna
eftirlaunaskuldbindinga og hreinnar eignar til greiðslu eftirlauna og þeirri stefnu sem fylgt er við
fjármögnun áfallinna eftirlaunaskuldbindinga.
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Í réttindatengdum eftirlaunasjóði er greiðsla áfallinna eftirlaunaskuldbindinga háð fjárhagsstöðu sjóðsins og
getu iðgjaldagreiðenda til að greiða iðgjöld til hans í framtíðinni, sem og fjárfestingarárangri og rekstrarskilvirkni sjóðsins.

21.

Réttindatengdur eftirlaunasjóður þarf reglulega á ráðgjöf tryggingafræðings að halda til að meta fjárhagsstöðu
sjóðsins, endurskoða forsendur og gera tillögu um framtíðariðgjöld.

22.

Markmiðið með reikningsskilum réttindatengds eftirlaunasjóðs er að leggja með reglulegu millibili fram upplýsingar um tiltækt fjármagn og starfsemi sjóðsins sem koma að gagni við mat á tengslunum milli uppsöfnunar fjármagns og eftirlaunaskuldbindingar í framtíðinni. Þessu markmiði er oftast náð með reikningsskilum
sem innihalda eftirfarandi:

a) lýsingu á helstu þáttum í starfsemi tímabilsins og áhrifum breytinga, sem kunna að hafa orðið í tengslum
við sjóðinn, sjóðfélaga og samningsákvæði,

b) yfirlit, sem sýna viðskipti og árangur af fjárfestingum á tímabilinu og fjárhagsstöðu sjóðsins í lok
tímabilsins,

c) tryggingafræðilegar upplýsingar, annaðhvort sem hluti af reikningsskilunum eða sem sérstök skýrsla, og

d) lýsingu á fjárfestingarstefnum.

Tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga

23.

Reikna má núvirði væntra greiðslna eftirlaunasjóðs, miðað við gildandi eða framreiknuð launastig, fram að
starfslokum sjóðfélaga.

24.

Ástæður fyrir því að nota gildandi launastig við útreikning eru m.a.:

a) tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga, sem er samtala þeirra fjárhæða sem hægt er
að heimfæra á einstaka sjóðfélaga, er hægt að reikna á mun hlutlægari hátt en ef framreiknuð launastig
eru notuð vegna þess að það felur í sér færri forsendur,

b) eftirlaunasjóður er skuldbundinn til að auka lífeyri vegna launahækkana þegar launahækkanirnar eiga sér
stað og

c) fjárhæð tryggingafræðilegs núvirðis áfallinna eftirlaunaskuldbindinga, þegar miðað er við gildandi
launastig, er yfirleitt nær þeirri fjárhæð sem greiða þarf ef sjóðurinn er lagður niður eða starfsemi hans
hætt.

25.

Ástæður fyrir því að nota framreiknuð launastig við útreikning eru m.a:

a) að fjárhagsupplýsingar skulu miðast við áframhaldandi rekstrarhæfi án tillits til þeirra forsendna, sem
gefa þarf, og þess mats sem þarf að framkvæma,

b) að í sjóðum, þar sem miðað er við starfslokalaun, ákvarðast lífeyrir út frá launum við eða nærri
starfslokum og því þarf að framreikna laun, iðgjöld og ávöxtun og

c) að séu laun ekki framreiknuð, þegar fjármögnun byggist aðallega á framreikningi launa, getur það leitt til
þess að í reikningsskilum eftirlaunasjóðs virðist hann offjármagnaður þegar hann er það í raun ekki eða
fjármagn virðist nægilegt þegar sjóðurinn er í raun vanfjármagnaur.
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26.

Tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga, sem byggist á gildandi launastigi, er birt í
reikningsskilum sjóðs til að gefa vísbendingu um áfallna skuldbindingu fram að dagsetningu efnahagsreiknings. Tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga, sem byggist á framreiknuðum launastigum, er birt til að gefa vísbendingu um stærð hugsanlegrar skuldbindingar miðað við áframhaldandi
rekstrarhæfi sem almennt er forsendan fyrir fjármögnun. Til viðbótar við birtingu á tryggingafræðilegu
núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga getur þurft að gefa fullnægjandi skýringu á því í hvaða samhengi
lesa skuli tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga. Slík skýring getur verið í formi
upplýsinga um hvort áætluð framtíðarfjármögnun og fjármögnunarstefna, byggð á væntri launaþróun séu
viðunandi. Þetta má tilgreina í fjárhagsupplýsingum eða í skýrslu tryggingafræðingsins.

Tíðni tryggingafræðilegs virðismats

27.

Í mörgum löndum er tryggingafræðilegs virðismats ekki aflað oftar en þriðja hvert ár. Ef tryggingafræðilegt
virðismat liggur ekki fyrir við dagsetningu efnahagsreiknings skal nota nýjasta matið sem grundvöll og
tilgreina dagsetningu matsins.

Innihald reikningsskila

28.

Í réttindatengdum eftirlaunasjóðum eru upplýsingar birtar með einhverju eftirfarandi sniða, sem endurspegla
ólíkar venjur við birtingu og framsetningu tryggingafræðilegra upplýsinga:

a) yfirlit fylgir reikningsskilum sem sýnir hreina eign til greiðslu eftirlauna, tryggingafræðilegt núvirði
áfallinna eftirlaunaskuldbindinga og þann afgang eða halla sem af þessu leiðir. Í reikningsskilum sjóðsins
er einnig yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu eftirlauna og breytingar á tryggingafræðilegu núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga. Reikningsskilunum getur fylgt sérstök skýrsla tryggingafræðings
til stuðnings tryggingafræðilegu núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga,

b) reikningsskil, sem innihalda yfirlit um hreina eign til greiðslu eftirlauna, og yfirlit um breytingar á hreinni
eign til greiðslu eftirlauna. Í skýringum við reikningsskilin er greint frá tryggingafræðilegu núvirði
áfallinna eftirlaunaskuldbindinga. Reikningsskilunum getur einnig fylgt skýrsla tryggingafræðings til
stuðnings tryggingafræðilegu núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga og

c) reikningsskil sem innihalda yfirlit um hreina eign til greiðslu eftirlauna og yfirlit um breytingar á hreinni
eign til greiðslu eftirlauna, ásamt tryggingafræðilegu núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga sem kemur
fram í sérstakri skýrslu tryggingafræðings.

Einnig getur skýrsla fjárvörsluaðila fylgt á svipuðu sniði og skýrsla stjórnar eða framkvæmdastjóra og
fjárfestingaskýrsla, hvaða snið sem notað er.

29.

Þeir sem eru fylgjandi því sniði sem lýst er í a- og b-lið 28. liðar telja að tölulegar upplýsingar um fjárhæð
áfallinna eftirlaunaskuldbindinga og aðrar upplýsingar, sem þar eru veittar, auðveldi notendum að meta
núverandi stöðu sjóðsins og líkur þess að sjóðurinn standi við skuldbindingar sínar. Þeir eru einnig þeirrar
skoðunar að fjárhagsskýrslur skuli vera heildstæðar en ekki byggjast á yfirlitum sem þeim fylgja. Á hinn
bóginn er það skoðun sumra að sniðið, sem lýst er í a-lið 28. liðar, geti gefið til kynna að skuld sé til staðar þó
að tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga hafi ekki öll einkenni skuldar að þeirra mati.

30.

Þeir sem eru fylgjandi því sniði sem lýst er í c-lið 28. liðar eru þeirrar skoðunar að tryggingafræðilegt núvirði
áfallinna eftirlaunaskuldbindinga skuli ekki birt í yfirliti um hreina eign til greiðslu eftirlauna, eins og í
sniðinu sem lýst er í a-lið 28. liðar og skuli ekki heldur sett fram í skýringum eins og í b-lið 28. liðar, þar sem
það verður borið beint saman við eignir eftirlaunasjóðsins og er ekki víst að slíkur samanburður sé réttmætur.
Þeir halda því fram að tryggingafræðingar beri tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga
ekki endilega saman við markaðsvirði fjárfestinga, heldur kunni þess í stað að meta núvirði þess sjóðstreymis
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sem vænst er að fjárfestingar skili. Af þeim sökum eru þeir sem eru fylgjandi þessu sniði þeirrar skoðunar að
ólíklegt sé að slíkur samanburður endurspegli heildarmat tryggingafræðings á sjóðnum og að hætta sé á
misskilningi. Þar að auki er það skoðun sumra að upplýsingar um áfallnar eftirlaunaskuldbindingar, án tillits
til þess hvort þær séu tölulegar, skuli einungis birtar í sérstakri skýrslu tryggingafræðings þar sem hægt er að
gefa nauðsynlegar skýringar.
31.

Í þessum staðli eru viðurkennd þau viðhorf að heimila beri birtingu upplýsinga um áfallnar eftirlaunaskuldbindingar í sérstakri tryggingafræðilegri skýrslu. Í staðlinum er hafnað rökum sem færð eru gegn tölulegum
upplýsingum um tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga. Þar af leiðandi eru sniðin, sem
lýst er í a- og b-lið 28. liðar, talin viðunandi samkvæmt þessum staðli, sem og sniðið sem lýst er í c-lið
28. liðar, svo framarlega sem í fjárhagsupplýsingunum sé tilvísun í og þeim fylgi tryggingafræðileg skýrsla
þar sem fram kemur tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga.

ALLIR EFTIRLAUNASJÓÐIR
Virðismat á eignum til greiðslu eftirlauna
32.

Fjárfestingar eftirlaunasjóðs skal færa á gangvirði. Þegar um markaðsverðbréf er að ræða er litið á
markaðsvirði sem gangvirði. Þegar ekki er mögulegt að meta fjárfestingar eftirlaunasjóðs á gangvirði skal
gera grein fyrir ástæðu þess að gangvirði er ekki notað.

33.

Þegar um markaðsverðbréf er að ræða er gangvirði yfirleitt markaðsvirði vegna þess að það er talið
gagnlegasta mat á verðbréfunum á dagsetningu efnahagsreiknings og á árangur af fjárfestingum á tímabilinu.
Þau verðbréf, sem hafa fast innlausnarvirði og hafa verið keypt til að mæta skuldbindingum eftirlaunasjóðsins
eða sérstökum hlutum þeirra, má færa með fjárhæðum sem byggjast á lokainnlausnarvirði, miðað við fasta
ávöxtunarkröfu á binditíma bréfsins. Þegar ekki er hægt að meta gangvirði fjárfestinga eftirlaunasjóðs, t.d.
þegar fyrirtæki er að fullu í eigu sjóðsins, skal í skýringum gera grein fyrir ástæðu þess að gangvirði er ekki
notað. Í þeim tilvikum þegar fjárfestingar eru færðar með öðrum fjárhæðum en markaðsvirði- eða gangvirði,
er yfirleitt einnig greint frá gangvirði. Eignir, sem notaðar eru í rekstri sjóðs, eru færðar í samræmi við ákvæði
viðeigandi, alþjóðlegra reikningsskilastaðla.

Upplýsingagjöf
34.

Reikningsskil eftirlaunasjóðs, hvort heldur sem um er að ræða réttindatengdan eða iðgjaldatengdan sjóð,
skulu einnig innihalda eftirfarandi upplýsingar:
a) yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu eftirlauna,
b) samantekt á mikilvægum reikningsskilaaðferðum og
c) lýsingu á sjóðnum og áhrifum af öllum breytingum á sjóðnum á tímabilinu.

35.

Reikningsskil eftirlaunasjóða fela í sér eftirfarandi atriði þegar við á:
a) yfirlit um hreina eign til greiðslu eftirlauna þar sem greint er frá:

i)

eignum í lok tímabils, sem flokkaðar eru með viðeigandi hætti,

ii) grundvelli fyrir virðismati á eignum,

iii) nákvæmum upplýsingum um allar fjárfestingar sem eru annaðhvort yfir 5% af hreinni eign til
greiðslu eftirlauna eða yfir 5% af einhverjum flokki eða tegund verðbréfa,

iv) nákvæmum upplýsingum um allar fjárfestingar í launagreiðandanum, og

v) skuldum, öðrum en tryggingafræðilegu núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga,
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b) yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu eftirlauna sem sýnir eftirfarandi:
i)

iðgjöld launagreiðenda,

ii)

iðgjöld sjóðfélaga,

iii)

fjárfestingatekjur, s.s. vexti og arð,

iv)

aðrar tekjur,

v)

lífeyri sem greiddur er eða greiða skal (flokkaður t.d. í elli-, maka-, barna- og örorkulífeyri og
eingreiðslur),

vi)

skrifstofu- og stjórnunarkostnað,

vii)

annan kostnað,

viii) tekjuskatta,
ix)

hagnað og tap af ráðstöfun fjárfestinga og matsbreytingar fjárfestinga og

x)

réttindaflutning til og frá öðrum eftirlaunasjóðum,

c) lýsingu á fjármögnunarstefnu,
d) fyrir réttindatengda eftirlaunasjóði: tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga (sem
greina má í réttindi sem eru óskilyrt, áunnin eftirlaunaréttindi og skilyrt réttindi) sem byggist á áföllnum
lífeyri samkvæmt skilmálum sjóðsins og vinnuframlagi fram að dagsetningu efnahagsreiknings og miðast
annaðhvort við gildandi eða framreiknuð launastig. Þessar upplýsingar má birta í meðfylgjandi skýrslu
tryggingafræðings, sem skal lesin í tengslum við viðeigandi fjárhagsupplýsingar, og
e) fyrir réttindatengda eftirlaunasjóði, lýsingu á meginforsendum tryggingafræðings og aðferðinni sem notuð
er til að reikna tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga.
36.

Í reikningsskilum eftirlaunasjóðs er lýsing á sjóðnum, annaðhvort sem hluti af fjárhagsupplýsingum eða í
sérstakri skýrslu. Slík lýsing kann að innihalda eftirfarandi atriði:
a) nöfn launagreiðenda og hópa launþega sem sjóðurinn nær til,
b) fjölda sjóðfélaga, sem fá greiddan lífeyri, og fjölda annarra sjóðfélaga sem eru flokkaðir með
viðeigandi hætti,
c) tegund eftirlaunasjóðs sem er iðgjaldatengdur eða réttindatengdur,
d) skýringu um hvort sjóðfélagar greiði í eftirlaunasjóðinn,
e) lýsingu á eftirlaunaréttindum sjóðfélaga,
f)

lýsingu á skilyrðum sem geta verið fyrir lokun eftirlaunasjóðsins, og

g) breytingar á a- til f-lið á tímabilinu sem reikningsskilin taka til.
Það er ekki óalgengt að vísa til annarra skjala sem þegar eru aðgengileg fyrir notendur og fela í sér lýsingu á
eftirlaunasjóðnum og að í reikningsskilunum séu einungis upplýsingar um síðari breytingar.
GILDISTÖKUDAGUR
37.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil eftirlaunasjóða sem taka til tímabila sem
hefjast 1. janúar 1988 eða síðar.
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ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 27
(ENDURSKOÐAÐUR 2000)
Samstæðureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfyrirtækjum

Þessi endursniðni alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað staðalsins sem stjórnin samþykkti upphaflega í júní
1988. Hann er settur fram á endurskoðuðu formi sem samþykkt var um alþjóðlega reikningsskilastaðla 1991 og
eftirleiðis. Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á textanum sem upphaflega var samþykktur. Tilteknum
hugtökum var breytt til að laga þau að núgildandi venjum alþjóðareikningsskilanefndarinnar.
Í desember 1998 var 13., 24., 29. og 30. lið breytt með því að setja tilvísanir í IAS-staðal 39, fjármálagerningar:
færsla og mat, í stað tilvísana í IAS-staðal 25, færsla fjárfestinga.
Í október 2000 var 13. lið breytt til að færa orðalag til samræmis við orðalag í sambærilegum liðum í öðrum
tengdum, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 27:
–

12. túlkun fastanefndarinnar: samstæðureikningsskil — einingar um sérverkefni,

–

33. túlkun fastanefndarinnar: samstæðureikningsskil og hlutdeildaraðferð — mögulegur atkvæðisréttur og
skipting eignarhalds.

EFNISYFIRLIT
Liðir
Gildissvið

1-5

Skilgreiningar
Framsetning samstæðureikningsskila

6
7-10

Gildissvið samstæðureikningsskila

11-14

Aðferðir við samstæðureikningsskil

15-28

Færsla fjárfestinga í dótturfélögum í eigin reikningsskilum móðurfélags

29-31

Upplýsingagjöf

32

Gildistökudagur

33

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
GILDISSVIÐ
1.

Staðlinum skal beita við samningu og framsetningu samstæðureikningsskila fyrir fyrirtækjasamstæðu sem
eru undir yfirráðum móðurfélags.

2.

Staðlinum skal einnig beitt við færslu fjárfestinga í dótturfélögum í eigin reikningsskilum móðurfélags.

3.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 3, samstæðureikningsskil, nema að því leyti sem sá staðall fjallar um
færslu fjárfestinga í hlutdeildarfélögum (sjá IAS-staðal 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum).

4.

Samstæðureikningsskil falla undir hugtakið „reikningsskil“ sem fjallað er um í formálanum að alþjóðlegu
reikningsskilastöðlunum. Af þeim sökum eru samstæðureikningsskil gerð í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla.
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5.

Í staðlinum er ekki fjallað um:

a)

aðferðir við færslu á sameiningu fyrirtækja og áhrif þeirra á samstæðureikningsskil, þ.m.t. viðskiptavild
sem myndast við sameiningu fyrirtækja (sjá IAS-staðal 22 (endurskoðaður 1998), sameining
fyrirtækja),

b)

færslu fjárfestinga í hlutdeildarfélögum (sjá IAS-staðal 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum), og

c)

færslu fjárfestinga í samrekstri (sjá IAS-staðal 31, reikningsskil hlutdeildar í samrekstri).

SKILGREININGAR

6.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Yfirráð (í þessum staðli) er vald til að stýra fjárhags- og rekstrarstefnu fyrirtækis með það fyrir augum að
afla ávinnings af starfsemi þess.

Dótturfélag er fyrirtæki sem lýtur yfirráðum annars fyrirtækis (sem nefnist móðurfélag).

Móðurfélag er fyrirtæki sem á eitt eða fleiri dótturfélög.

Samstæða er móðurfélag og öll dótturfélög þess.

Samstæðureikningsskil eru reikningsskil samstæðu sem eru sett fram eins og um eitt fyrirtæki væri að ræða.

Hlutdeild minnihluta er sá hluti hreinnar rekstrarafkomu og hreinna eigna dótturfélags sem rekja má til
hlutdeildar sem er ekki beint eða óbeint í gegnum dótturfélög í eigu móðurfélagsins.

FRAMSETNING SAMSTÆÐUREIKNINGSSKILA

7.

Móðurfélag, annað en það sem er fjallað um í 8. lið, skal setja fram samstæðureikningsskil.

8.

Móðurfélag, sem er dótturfélag sem er að öllu leyti eða nánast að öllu leyti í eigu annars félags, þarf ekki
að setja fram samstæðureikningsskil, að því tilskildu að móðurfélagið afli samþykkis minnihluta eigenda
þegar það er nánast að öllu leyti í eigu annars félags. Slíkt móðurfélag skal greina frá ástæðum þess að
samstæðureikningsskil voru ekki sett fram ásamt upplýsingum um það á hvaða grundvelli dótturfélögin
eru færð í eigin reikningsskilum þess. Einnig skal greina frá heiti og skráðu aðsetri móðurfélags sem birtir
samstæðureikningsskil.

9.

Notendur reikningsskila móðurfélags hafa yfirleitt áhuga á og þörf fyrir upplýsingar um fjárhagsstöðu,
rekstrarniðurstöðu og breytingar á fjárhagsstöðu samstæðunnar í heild. Þessari þörf er fullnægt með
samstæðureikningsskilum þar sem settar eru fram fjárhagsupplýsingar um samstæðuna, eins og um eitt
fyrirtæki væri að ræða, án tillits til lagalegra marka milli einstakra lögaðila.

10.

Móðurfélag, sem er sjálft að öllu leyti í eigu annars fyrirtækis, setur ekki alltaf fram samstæðureikningsskil
þar sem móðurfélag þess gerir e.t.v. ekki kröfu um slík reikningsskil og þörf annarra notenda kann að vera
betur þjónað með samstæðureikningsskilum móðurfélags þess. Í sumum löndum er móðurfélag einnig
undanþegið því að birta samstæðureikningsskil ef það er nánast að öllu leyti í eigu annars fyrirtækis og
móðurfélagið aflar samþykkis minnihlutaeigenda. Með eignarhaldi nánast að öllu leyti er oft átt við að
móðurfélagið eigi 90% eða meira af atkvæðisréttinum.
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GILDISSVIÐ SAMSTÆÐUREIKNINGSSKILA
11.

Móðurfélag, sem birtir samstæðureikningsskil, skal steypa saman öllum dótturfélögum, erlendum og
innlendum, öðrum en þeim sem er vísað til í 13. lið.

12.

Í samstæðureikningsskilunum eru tekin með öll fyrirtæki sem lúta yfirráðum móðurfélagsins, önnur en þau
dótturfélög sem eru undanskilin af þeim ástæðum sem settar eru fram í 13. lið. Yfirráð eru talin vera fyrir
hendi þegar móðurfélagið á, með beinum eða óbeinum hætti í gegnum dótturfélög, meira en helming
atkvæðisréttar í fyrirtæki nema í undantekningartilvikum þegar hægt er að sýna fram á með skýrum hætti að í
slíku eignarhaldi felist ekki yfirráð. Yfirráð eru einnig fyrir hendi, jafnvel þó að móðurfélagið eigi aðeins
helming atkvæðisréttar í fyrirtæki eða minna, þegar um er að ræða1 2:

13.

a)

vald yfir meira en helmingi atkvæðisréttarins samkvæmt samningi við aðra fjárfesta,

b)

vald til að stýra fjárhags- og rekstrarstefnu fyrirtækisins samkvæmt lögum eða samningi,

c)

vald til að skipa eða leysa frá störfum meirihluta manna í stjórn eða sambærilegum stjórnarnefndum eða

d)

vald til þess að fara með meirihluta atkvæða á stjórnarfundum eða á fundum í sambærilegum
stjórnarnefndum.

Undanskilja skal dótturfélag í samstæðureikningsskilum þegar:
a)

fyrirhugað er að yfirráð séu tímabundin vegna þess að yfirtaka á dótturfélaginu og eignarhald á því
hafa þann eina tilgang að ráðstafa því í náinni framtíð eða

b)

það starfar með ströngum langtímatakmörkunum sem skerða verulega getu þess til þess að yfirfæra
fjármagn til móðurfélagsins.

Slík dótturfélög skal færa í samræmi við IAS-staðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat.
14.

Ekki skal undanskilja dótturfélag í samstæðureikningsskilum vegna þess að viðskiptastarfsemi þess er ólík
starfsemi annarra fyrirtækja í samstæðunni. Betri upplýsingar fást með því að fella slík dótturfélög inn í
samstæðuna og veita viðbótarupplýsingar í samstæðureikningsskilunum um mismunandi viðskiptastarfsemi
dótturfélaga. Með upplýsingunum, sem gerð er krafa um samkvæmt IAS-staðli 14, starfsþáttaskýrslur, fást t.d.
skýringar á mikilvægi mismunandi viðskiptastarfsemi innan samstæðunnar.

AÐFERÐIR VIÐ SAMSTÆÐUREIKNINGSSKIL
15.

Við samningu samstæðureikningsskila eru reikningsskil móðurfélagsins og dótturfélaga þess sameinuð lið
fyrir lið með því að leggja saman sams konar eignaliði, skuldaliði, eigið fé, tekjur og gjöld. Til þess að
framsetning fjárhagsupplýsinga í samstæðureikningsskilunum geti orðið eins og um eitt fyrirtæki sé að ræða
eru síðan gerðar eftirfarandi ráðstafanir3:
a)

1
2

bókfært verð fjárfestingar móðurfélagsins í sérhverju dótturfélagi er fellt niður á móti hlut
móðurfélagsins í eigin fé sérhvers dótturfélags (sjá IAS-staðal 22 (endurskoðaður 1998), sameining
fyrirtækja, þar sem einnig er lýst meðferð allrar viðskiptavildar sem verður til),

Sjá einnig 12. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: samstæðureikningsskil — einingar um sérverkefni.
Sjá einnig 33. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: samstæðureikningsskil og hlutdeildaraðferð — mögulegur atkvæðisréttur og skipting eignarhalds.
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b)

hlutdeild minnihluta í hagnaði dótturfélaga á reikningsskilatímabilinu, sem eru hluti samstæðureikningsskilanna, er tilgreind og henni jafnað á móti tekjum samstæðunnar til að fá fram hagnað, sem má
eigna eigendum móðurfélagsins, og

c)

hlutdeild minnihluta í hreinum eignum dótturfélaga, sem eru hluti samstæðunnar, er tilgreind og sett fram í
efnahagsreikningi samstæðunnar, aðgreind frá skuldum og eigin fé móðurfélagsins. Hlutdeild minnihluta í
hreinum eignum samanstendur af:

I)

FJÁRHÆÐINNI Á UPPHAFLEGUM SAMEININGARDEGI, REIKNAÐRI
(ENDURSKOÐAÐUR 1998), SAMEINING FYRIRTÆKJA, OG

Í SAMRÆMI VIÐ IAS-STAÐAL 22

II) HLUT MINNIHLUTA Í EIGINFJÁRHREYFINGUM FRÁ SAMEININGARDEGI.

16.

Við úthlutun á óráðstöfuðum hagnaði dótturfélaga til móðurfélags skal færsla skatta, sem koma til greiðslu í
móðurfélagi eða dótturfélögum, vera í samræmi við IAS-staðal 12, tekjuskattar.

17.

Útistandandi fjárhæðir og viðskipti innan samstæðunnar og óinnleystan hagnað, sem af þeim leiðir, skal
fella niður að fullu. Óinnleystu tapi, sem stafar af viðskiptum innan samstæðunnar, skal fella niður nema
kostnaðarverð endurheimtist ekki.

18.

Útistandandi fjárhæðir og viðskipti innan samstæðunnar, þ.m.t. sala, gjöld og arður, eru felld niður að fullu.
Óinnleystur hagnaður af viðskiptum innan samstæðunnar, sem er innifalinn í bókfærðu verði eigna, eins og
birgða og fastafjármuna, er felldur niður að fullu. Óinnleyst tap af viðskiptum innan samstæðunnar, sem er
dregið frá við ákvörðun bókfærðs verðs eigna, er einnig fellt niður nema ekki reynist unnt að endurheimta
kostnaðarverð. Farið er með tímamismun, sem verður vegna niðurfellingar á óinnleystum hagnaði og tapi,
sem stafar af viðskiptum innan samstæðunnar, í samræmi við IAS-staðal 12, tekjuskattar.

19.

Þegar reikningsskilin, sem eru notuð við samstæðureikningsskilin, eru miðuð við mismunandi reikningsskiladaga, skal gera leiðréttingar vegna áhrifa af verulegum viðskiptum eða öðrum atburðum sem verða
milli þessara reikningsskiladagsetninga og dagsetningar reikningsskila móðurfélagsins. Hvað sem öðru
líður skal munurinn á reikningsskiladagsetningunum ekki vera meiri en þrír mánuðir.

20.

Reikningsskil móðurfélagsins og dótturfélaga þess, sem eru notuð við gerð samstæðureikningsskilanna, eru
yfirleitt með sömu dagsetningu. Þegar reikningsskiladagsetningarnar eru ekki þær sömu gerir dótturfélagið oft
reikningsskil á sama degi og samstæðan fyrir samstæðuna. Þegar þetta er ógerlegt má nota reikningsskil, sem
eru gerð við mismunandi reikningsskiladagsetningar, að því tilskildu að munurinn sé ekki meiri en þrír
mánuðir. Samkvæmt samkvæmnisreglunni skal lengd reikningstímabils og munur á reikningsskiladagsetningum vera eins frá einu tímabili til annars.

21.

Við samningu samstæðureikningsskila skal nota samræmdar reikningsskilaaðferðir fyrir sams konar
viðskipti og aðra atburði við sambærilegar aðstæður. Ef ógerlegt er að nota samræmdar reikningsskilaaðferðir við gerð samstæðureikningsskila skal greina frá því ásamt þeim hluta liðanna í samstæðureikningsskilunum sem mismunandi reikningsskilaaðferðir hafa verið notaðar á.

22.

Í mörgum tilvikum eru gerðar viðeigandi leiðréttingar á reikningsskilum aðila í samstæðunni, þegar þau eru
notuð við gerð samstæðureikningsskilanna, ef sá aðili notar aðrar reikningsskilaaðferðir en þær sem eru
notaðar í samstæðureikningsskilunum fyrir sambærileg viðskipti og atburði við sambærilegar aðstæður.

23.

Rekstrarniðurstöður dótturfélags eru meðtaldar í samstæðureikningsskilum frá og með yfirtökudegi, sem er
dagurinn sem yfirráð yfir yfirtekna dótturfélaginu voru í reynd yfirfærð til kaupandans, í samræmi við IASstaðal 22 (endurskoðaður 1998), sameining fyrirtækja. Rekstrarniðurstöður dótturfélags, sem er ráðstafað, eru
meðtaldar í rekstrarreikningi samstæðunnar fram að ráðstöfunardegi sem er dagurinn sem móðurfélagið hættir
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að hafa yfirráð yfir dótturfélaginu. Mismunurinn á hagnaði af ráðstöfunarverði dótturfélagsins og bókfærðu
verði eigna þess á ráðstöfunardegi, að frádregnum skuldum, er færður í rekstrarreikning samstæðunnar sem
hagnaður eða tap af ráðstöfun dótturfélagsins. Til að tryggja samanburðarhæfi reikningsskilanna frá einu
reikningsskilatímabili til annars eru oft veittar viðbótarupplýsingar um áhrif yfirtöku og ráðstöfunar
dótturfélaga á fjárhagsstöðu á reikningsskiladegi og afkomu reikningsskilatímabilsins og á sambærilegar
fjárhæðir á tímabilinu á undan.
24.

Fjárfestingu í fyrirtæki skal færa í samræmi við IAS-staðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat, frá
deginum sem hún fellur ekki lengur að skilgreiningu á dótturfélagi og verður ekki að hlutdeildarfélagi
samkvæmt skilgreiningu í IAS-staðli 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum.

25.

Litið er á bókfært verð fjárfestingarinnar sem kostnaðarverð frá þeim degi sem hún er ekki lengur dótturfélag.

26.

Setja skal hlutdeild minnihluta fram í efnahagsreikningi samstæðunnar aðgreinda frá skuldum og eigin fé
móðurfélagsins. Hlutdeild minnihluta í tekjum samstæðunnar skal einnig setja fram sérgreinda.

27.

Töp, sem varða minnihluta í dótturfélagi í samstæðu, geta numið hærri fjárhæð en sem nemur hlutdeild
minnihlutans í eigin fé dótturfélagsins. Það sem er umfram og öll frekari töp, sem varða minnihlutann, eru
gjaldfærð á hlutdeild meirihlutans nema að því marki sem minnihlutinn er skuldbundinn til og fær um að bæta
upp töpin. Ef dótturfélagið sýnir hagnað síðar er hlutdeild meirihlutans úthlutað öllum slíkum hagnaði uns
hlutdeild minnihluta í töpum, sem meirihlutinn hafði áður tekið á sig, hefur verið endurheimt.

28.

Ef í dótturfélagi eru útistandandi uppsafnaðir forgangshlutir, sem eru í eigu aðila utan samstæðunnar, reiknar
móðurfélagið hlutdeild sína í hagnaði eða töpum eftir að tekið hefur verið tillit til arðs af forgangshlutabréfum
dótturfélagsins, óháð því hvort tilkynnt hafi verið um að arður verði greiddur.

FÆRSLA FJÁRFESTINGA Í DÓTTURFÉLÖGUM Í EIGIN REIKNINGSSKILUM MÓÐURFÉLAGS

29.

Í eigin reikningsskilum móðurfélags skulu fjárfestingar í dótturfélögum, sem eru meðtaldar í samstæðureikningsskilum, annaðhvort vera:

a) bókfærðar á kostnaðarverði,

b) færðar samkvæmt hlutdeildaraðferðinni, sem lýst er í IAS-staðli 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum, eða

c) færðar sem fjáreignir til sölu eins og lýst er í IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

30.

Fjárfestingar í dótturfélögum, sem eru undanskildar í samstæðureikningsskilum, skulu annaðhvort:

a) bókfærðar á kostnaðarverði,

b) færðar samkvæmt hlutdeildaraðferðinni sem lýst er í IAS-staðli 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum, eða

c) færðar sem fjármálaleg eign til sölu eins og lýst er í IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

31.

Í mörgum löndum setur móðurfélagið fram eigin reikningsskil til þess að uppfylla lagaleg skilyrði eða aðrar kröfur.
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UPPLÝSINGAGJÖF
32.

Auk þeirra upplýsinga, sem gerð er krafa um í 8. og 21. lið, skal birta upplýsingar um eftirfarandi:
a) í samstæðureikningsskilum skal birta skrá yfir mikilvæg dótturfélög sem inniheldur heiti, land þar sem
félagið er stofnað eða hefur aðsetur, hlutfall eignarhluta og hlutfall atkvæðisréttar ef hann er í öðru
hlutfalli en eignarhlutur,
b) í samstæðureikningsskilum skal birta, þar sem við á:
i)

ástæður þess að dótturfélag er ekki haft með í samstæðureikningsskilum,

ii) eðli sambandsins milli móðurfélags og dótturfélags, sem móðurfélagið á ekki meira í en helming
atkvæðisréttar, beint eða óbeint í gegnum dótturfélög,
iii) heiti fyrirtækis, þar sem samstæðan hefur vald yfir meira en helmingi atkvæðisréttar, beint eða
óbeint í gegnum dótturfélög en vegna skorts á yfirráðum er fyrirtækið ekki dótturfélag og
iv) áhrifin af yfirtöku og ráðstöfun dótturfélaga á fjárhagsstöðu á reikningsskiladegi, á afkomu á
reikningsskilatímabilinu og á samsvarandi fjárhæðir á tímabilinu á undan, og
c) í eigin reikningsskilum móðurfélags skal vera lýsing á þeirri aðferð sem beitt er við færslu
eignarhlutar í dótturfélögum.
GILDISTÖKUDAGUR
33.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1990 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 28
(ENDURSKOÐAÐUR 2000)
Færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum
Ráðið samþykkti IAS-staðal 28 í nóvember 1988.
Í nóvember 1994 var texti IAS-staðals 28 endursniðinn til að setja hann fram á endurskoðuðu formi sem tekið var
upp fyrir alþjóðlega reikningsskilastaðla 1991 (IAS-staðall 28 (endursniðinn 1994)). Engar efnislegar breytingar
voru gerðar á þeim texta sem var upphaflega samþykktur. Ákveðnum hugtökum var breytt til að samræma þau
þáverandi venjum alþjóðareikningsskilanefndarinnar.
Í júlí 1998 voru 23. og 24. liður IAS-staðals 28 (endursniðinn 1994) endurskoðaðir þannig að þeir yrðu í samræmi
við IAS-staðal 36, virðisrýrnun eigna.
Í desember 1998 voru gerðar breytingar á 7., 12. og 14. lið IAS-staðals 28 með IAS-staðli 39, fjármálagerningar:
færsla og mat. Með breytingunum koma tilvísanir í IAS-staðal 39 í stað tilvísana í IAS-staðal 25, færsla fjárfestinga.
Í mars 1999 var gerð breyting á 26. lið þannig að tilvísanir í IAS-staðal 10 (endurskoðaður 1999), atburðir eftir
dagsetningu efnahagsreiknings, kæmu í stað tilvísana í IAS-staðal 10, ófyrirséðir atburðir og atburðir eftir
dagsetningu efnahagsreiknings, og hugtök samræmdust hugtökum í IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar
skuldir og óvissar eignir.
Í október 2000 var 8. liður endurskoðaður til að samræma hann svipuðum liðum í öðrum tengdum, alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum og 10. liður var felldur brott. Breytingarnar á 8. og 10. lið IAS-staðals 28 taka gildi þegar
fyrirtæki beitir IAS-staðli 39 í fyrsta sinn.
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Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 28:
– 3. túlkun fastanefndarinnar: Niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög, og
– 20. túlkun fastanefndarinnar: hlutdeildaraðferð — færsla tapa,
– 33. túlkun fastanefndarinnar: samstæðureikningsskil og hlutdeildaraðferð — mögulegur atkvæðisréttur og
skipting eignarhalds.
EFNISYFIRLIT
Liðir
Gildissvið

1-2

Skilgreiningar

3-7

Veruleg áhrif

4-5

Hlutdeildaraðferð

6

Kostnaðarverðsaðferð

7

Samstæðureikningsskil

8-11

Aðgreind reikningsskil fjárfestis

12-15

Beiting hlutdeildaraðferðarinnar

16-24

Virðisrýrnunartöp

23-24

Tekjuskattar

25

Óvissir liðir

26

Upplýsingagjöf

27-28

Gildistökudagur

29

Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal fjárfestir beita við færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum.

2.

Þessi staðall kemur í stað IAS-staðals 3, samstæðureikningsskil, að því marki sem sá staðall fjallar um færslu
fjárfestinga í hlutdeildarfélögum.

SKILGREININGAR
3.

Í þessum staðli er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Hlutdeildarfélag er fyrirtæki þar sem fjárfestir hefur veruleg áhrif og er hvorki dótturfélag né samrekstur
fjárfestisins.
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Veruleg áhrif eru vald til að taka þátt í stefnumótun félags, sem fjárfest er í, varðandi fjárhag og rekstur en
ekki til að ráða þessari stefnumótun.
Yfirráð (í þessum staðli) er vald til að stýra stefnumótun varðandi fjárhag og rekstur fyrirtækis þannig að
ávinningur verði af starfsemi þess.
Dótturfélag er fyrirtæki sem lýtur yfirráðum annars fyrirtækis (sem nefnist móðurfélag).
Hlutdeildaraðferð er reikningsskilaaðferð þar sem fjárfesting er upphaflega skráð á kostnaðarverði og
síðan aðlagað vegna breytingar á hlut fjárfestis í hreinum eignum félags eftir kaup. Rekstrarreikningur
endurspeglar hlut fjárfestisins í rekstrarafkomu félagsins.
Kostnaðarverðsaðferð er reikningsskilaaðferð þar sem fjárfesting er skráð á kostnaðarverði.
Rekstrarreikningur endurspeglar tekjur af fjárfestingunni aðeins að því marki sem fjárfestir fær úthlutað
af uppsöfnuðum hagnaði félagsins sem verður til eftir kaupdag.
Veruleg áhrif
4.

Ef fjárfestir hefur 20% atkvæðisrétt eða meira í félagi, beint eða óbeint í gegnum dótturfélög, er gert ráð fyrir
að fjárfestirinn hafi veruleg áhrif nema hægt sé að sýna fram á með skýrum hætti að svo sé ekki(1). Ef
fjárfestirinn hefur á hinn bóginn minna en 20% atkvæðisrétt í félaginu, beint eða óbeint í gegnum dótturfélög,
er gert ráð fyrir að fjárfestirinn hafi ekki veruleg áhrif nema hægt sé að sýna fram á með skýrum hætti að hann
hafi þau. Þótt annar fjárfestir eigi verulegan hlut eða meirihluta þá útilokar það ekki fjárfesti frá því að hafa
veruleg áhrif.

5.

Einn eða fleiri af eftirfarandi þáttum bera venjulega vitni um veruleg áhrif fjárfestis:
a) fulltrúi í stjórn félags eða í sambærilegri stjórnsýslueiningu innan félagsins, sem fjárfest var í,
b) þátttaka í stefnumótun,
c) mikilvæg viðskipti milli fjárfestisins og félagsins,
d) innbyrðis skipti á stjórnendum eða
e) útvegun nauðsynlegra, tæknilegra upplýsinga.

Hlutdeildaraðferð
6.

Samkvæmt hlutdeildaraðferð er fjárfesting upphaflega færð á kostnaðarverði og bókfært verð er hækkað eða
lækkað til að færa hlutdeild fjárfestis í hagnaði eða tapi félagsins eftir kaupdag. Úthlutanir frá félaginu lækka
bókfært verð fjárfestingarinnar. Breytingar á bókfærðu verði kunna einnig að vera nauðsynlegar vegna
breytinga á hlutfallslegri eign fjárfestisins í félaginu sem stafa af breytingum á eigin fé félagsins sem hafa
ekki verið færðar í rekstrarreikning. Til slíkra breytinga teljast þær breytingar sem stafa af endurmati á
varanlegum rekstrarfjármunum og fjárfestingum, af þýðingarmismun vegna erlendra gjaldmiðla og af mismun
sem stafar af samruna fyrirtækja2.

Kostnaðarverðsaðferð
7.

1
2

Samkvæmt kostnaðarverðsaðferð færir fjárfestir fjárfestingu sína í félaginu á kostnaðarverði. Fjárfestirinn
færir tekjur aðeins að því marki sem hann fær úthlutað af uppsöfnuðum hagnaði félagsins sem myndast eftir
kaupdag fjárfestisins. Mótteknar úthlutanir umfram slíkan hagnað teljast endurgreiðsla á fjárfestingu og eru
skráðar sem lækkun kostnaðar við fjárfestinguna.

Sjá einnig 33. túlkun fastanefndarinnar: samstæðureikningsskil og hlutdeildaraðferð — mögulegur atkvæðisréttur og skipting eignarhalds.
Sjá einnig 33. túlkun fastanefndarinnar: samstæðureikningsskil og hlutdeildaraðferð — mögulegur atkvæðisréttur og skipting eignarhalds.
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SAMSTÆÐUREIKNINGSSKIL
8.

Fjárfestingu í hlutdeildarfélagi skal færa í samstæðureikningsskil samkvæmt hlutdeildaraðferðinni nema
þegar:
a) kaup og eignarhald á fjárfestingunni fer eingöngu fram í því skyni að selja hana innan skamms tíma
eða
b) hlutdeildarfélagið starfar með ströngum langtímahömlum sem skerða verulega getu þess til að færa
fjármuni til fjárfestis.

Slíkar fjárfestingar skal færa í samræmi við IAS-staðal 39, fjármálagerningar: færsla og mat.
9.

Færsla tekna á grundvelli móttekinna úthlutana getur verið ófullnægjandi mælikvarði á tekjur fjárfestis af
fjárfestingu í hlutdeildarfélagi vegna þess að mótteknu útgreiðslurnar kunna að eiga lítið skylt við árangur
hlutdeildarfélagsins. Þar sem fjárfestirinn hefur veruleg áhrif í hlutdeildarfélaginu ber fjárfestirinn nokkra
ábyrgð á árangri hlutdeildarfélagsins og þar með arðsemi fjárfestingar sinnar. Fjárfestirinn gerir grein fyrir
þessari ábyrgðarkennd með því að auka gildissvið samstæðureikningsskila sinna þannig að þau feli í sér hluta
hans í afkomu slíks hlutdeildarfélags og gefur þannig greiningu á hagnaði og fjárfestingu sem reikna má fleiri
gagnlegar kennitölur út frá. Með beitingu hlutdeildaraðferðarinnar fást því reikningsskil sem veita betri
upplýsingar um hreinar eignir og hagnað fjárfestisins.

10.

Liður felldur brott

11.

Fjárfestir skal hætta að nota hlutdeildaraðferð frá þeim degi þegar:
a) hann hættir að hafa veruleg áhrif í hlutdeildarfélaginu en heldur eftir fjárfestingu sinni að hluta til
eða í heild eða
b) notkun hlutdeildaraðferðarinnar er ekki lengur viðeigandi vegna þess að hlutdeildarfélagið starfar við
strangar langtímahömlur sem skerða verulega getu þess til að færa fjármuni til fjárfestisins.

Bókfært verð fjárfestingarinnar við þá dagsetningu skal upp frá því nota sem kostnaðarverð.
AÐGREIND REIKNINGSSKIL FJÁRFESTIS
12.

Þegar fjárfesting í hlutdeildarfélagi er talin með í aðgreindum reikningsskilum fjárfestis sem gefur út
samstæðureikningsskil og eignarhaldið á fjárfestingunni miðar ekki eingöngu að því að ráðstafa henni
innan skamms tíma, skal hún ýmist:
a) bókfærð á kostnaðarverði,
b) skráð samkvæmt hlutdeildaraðferðinni eins og lýst er í þessum staðli eða
c) skráð sem fjáreign haldið til sölu eins og lýst er í IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

13.

Gerð samstæðureikningsskila gerir ekki, ein og sér, aðgreind reikningsskil fjárfestis óþörf.

14.

Fjárfesting í hlutdeildarfélagi, sem er talin með í reikningsskilum fjárfestis sem gefur ekki út
samstæðureikningsskil, skal ýmist:
a) bókfærð á kostnaðarverði,
b) færð samkvæmt hlutdeildaraðferðinni, eins og lýst er í þessum staðli, ef hlutdeildaraðferðin væri
viðeigandi fyrir hlutdeildarfélagið og fjárfestirinn gæfi út samstæðureikningsskil eða
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c) skráð samkvæmt IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat, sem fjáreign til sölu eða fjáreign
sem haldið er í viðskiptaskyni á grundvelli skilgreininganna í IAS-staðli 39.
15.

Fjárfestir, sem hefur fjárfest í hlutdeildarfélögum, gerir ef til vill ekki samstæðureikningsskil vegna þess að
hann á ekki dótturfélög. Það er viðeigandi að slíkur fjárfestir gefi sömu upplýsingar um fjárfestingar sínar í
hlutdeildarfélögum eins og þau fyrirtæki sem gefa út samstæðureikningsskil.

BEITING HLUTDEILDARAÐFERÐARINNAR
16.

Mörgum þeim aðferðum, sem eiga við þegar hlutdeildaraðferðinni er beitt, svipar til þeirra
samstæðureikningsskilaaðferða sem settar eru fram í IAS-staðli 27, samstæðureikningsskil og færsla
fjárfestinga í dótturfélögum. Þar að auki eru þau víðtæku hugtök, sem liggja til grundvallar þeim aðferðum
við samstæðureikningsskil, sem notaðar eru við yfirtöku á dótturfélögum, tekin upp við kaup á fjárfestingu í
hlutdeildarfélagi1.

17.

Fjárfesting í hlutdeildarfélagi er skráð samkvæmt hlutdeildaraðferðinni frá þeim degi sem hún fellur undir
skilgreininguna á hlutdeildarfélagi. Við kaup á fjárfestingunni er allur mismunur (hvort sem hann er jákvæður
eða neikvæður) milli kostnaðarverðs fjárfestingar og hlutar fjárfestis í gangvirði aðgreinanlegra eigna
hlutdeildarfélagsins skráður í samræmi við IAS-staðal 22, sameining fyrirtækja. Viðeigandi aðlaganir á hlut
fjárfestisins í hagnaði eða tapi eftir kaupin eru gerðar til að gera grein fyrir:
a) afskriftum afskrifanlegra eigna miðað við gangvirði þeirra og
b) afskriftum mismunar á kostnaðarverði vegna fjárfestingarinnar og hlutar fjárfestisins í gangvirði
aðgreinanlegra eigna.

1

18.

Fjárfestir notar nýjustu reikningsskil hlutdeildarfélagsins, sem tiltæk eru, við beitingu
hlutdeildaraðferðarinnar. Þau eru venjulega sett fram miðað við sama dag og reikningsskil fjárfestisins. Ef
reikningsskiladagar fjárfestisins og hlutdeildarfélagsins eru ekki þeir sömu semur hlutdeildarfélagið oft
reikningsskil, sem fjárfestirinn notar, og miðar við sömu dagsetningu og reikningsskil fjárfestisins. Þegar
þetta er ógerlegt má nota reikningsskil sem sett eru fram annan reikningsskiladag. Samkvæmnisreglan mælir
fyrir um að samræmi skuli vera að því er varðar lengd reikningsskilatímabila og mismun sem kann að vera á
reikningsskiladögum frá einu tímabili til annars.

19.

Þegar notuð eru reikningsskil með mismunandi reikningsskiladögum eru þau leiðrétt með tilliti til áhrifa hvers
kyns mikilvægra atburða og viðskipta milli fjárfestis og hlutdeildarfélags sem kunna að eiga sér stað á
tímabilinu milli dagsetningar reikningsskila hlutdeildarfélagsins og dagsetningar reikningsskila fjárfestisins.

20.

Reikningsskil fjárfestis eru venjulega gerð með samræmdum reikningsskilaaðferðum fyrir svipuð viðskipti og
atburði við sambærilegar aðstæður. Ef hlutdeildarfélag notar aðrar reikningsskilaaðferðir en þær sem
fjárfestirinn notar fyrir svipuð viðskipti og atburði við sambærilegar aðstæður eru í mörgum tilfellum gerðar
viðeigandi leiðréttingar á reikningsskilum hlutdeildarfélagsins þegar fjárfestirinn notar þau við beitingu
hlutdeildaraðferðarinnar. Ef ógerlegt er að reikna slíkar leiðréttingar er yfirleitt greint frá því.

21.

Ef hlutdeildarfélag er með útistandandi hluti með uppsafnanlegum forgangsrétti til arðs, sem eru í eigu
utanaðkomandi aðila, reiknar fjárfestir sinn hlut í hagnaði eða tapi eftir að hafa gert leiðréttingar vegna
forgangsarðs hvort sem samþykkt hefur verið að greiða arðinn eða ekki.

Sjá einnig 3. túlkun fastanefndarinnar: niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög.
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22.

Ef hlutur fjárfestis í töpum hlutdeildarfélags er, samkvæmt hlutdeildaraðferðinni, jafnmikill eða meiri en
bókfært verð fjárfestingar hættir fjárfestirinn venjulega að telja með sinn hlut í frekari töpum. Fjárfestingin er
færð á núllvirði. Gerð er grein fyrir viðbótartöpum að því marki sem fjárfestirinn hefur stofnað til
skuldbindinga eða greitt fyrir hönd hlutdeildarfélagsins til að uppfylla skuldbindingar hlutdeildarfélagsins sem
fjárfestirinn hefur ábyrgst eða á annan hátt skuldbundið sig til. Ef hlutdeildarfélagið skilar síðar hagnaði
byrjar fjárfestirinn einungis aftur að telja með sinn hlut í þeim hagnaði eftir að hagnaðarhlutur hans er
jafnmikill og taphluturinn sem ekki var færður1.

Virðisrýrnunartöp
23.

Ef eitthvað bendir til þess að virði fjárfestingar í hlutdeildarfélagi kunni að hafa rýrnað beitir fyrirtæki IASstaðli 36, virðisrýrnun eigna. Við ákvörðun á notkunarvirði fjárfestingarinnar metur fyrirtæki:
a) hlut sinn í núvirði áætlaðs sjóðstreymis í framtíð, sem búist er við að félagið í heild sinni muni skila,
þ.m.t. sjóðstreymi vegna rekstrar félagsins og ágóða af endanlegri ráðstöfun fjárfestingarinnar eða
b) núvirði áætlaðs framtíðarsjóðstreymis sem búist er við að verði til vegna arðgreiðslna af fjárfestingunni
og endanlegrar ráðstöfunar hennar.
Samkvæmt viðeigandi forsendum gefa báðar aðferðir sömu niðurstöðu. Virðisrýrnun á fjárfestingunni, sem af
þessu hlýst, er skipt niður í samræmi við IAS-staðal 36. Þess vegna er henni fyrst skipt niður á viðskiptavild
sem kann að verða til staðar (sjá 17. lið).

24.

Endurheimtanleg fjárhæð fjárfestingar í hlutdeildarfélagi er metin fyrir hvert hlutdeildarfélag fyrir sig, nema
einstakt hlutdeildarfélag skapi ekki innstreymi handbærs fjár með áframhaldandi rekstri sem er að stórum
hluta óháð öðrum eignum fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til.

TEKJUSKATTAR
25.

Tekjuskattar, sem hljótast af fjárfestingum í hlutdeildarfélögum, eru færðir í samræmi við IAS-staðal 12,
tekjuskattar.

ÓVISSIR LIÐIR
26.

Í samræmi við IAS-staðal 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, gerir fjárfestir grein
fyrir:
a) hlut sínum í óvissum skuldbindingum og fjármagnsskuldbindingum hlutdeildarfélags, sem hann hefur
einnig ábyrgst skuldbindingar fyrir, og
b) óvissu skuldbindingunum sem verða til vegna þess að fjárfestirinn ber einn ábyrgð á öllum skuldum
hlutdeildarfélagsins.

UPPLÝSINGAGJÖF
27.

Gera skal grein fyrir eftirfarandi:
a) viðeigandi skrá og lýsingu á mikilvægum hlutdeildarfélögum, að meðtalinni eignarhlutdeild og
hlutfalli atkvæðisréttar, ef það er annað, og
b) aðferðunum sem notaðar eru til að færa slíkar fjárfestingar.

28.

1

Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum, sem færðar eru samkvæmt hlutdeildaraðferðinni, skal flokka sem
langtímaeignir og birta sem sérstakan lið í efnahagsreikningi. Hlut fjárfestis í hagnaði eða tapi slíkra
fjárfestinga skal birta sem sérstakan lið í rekstrarreikningi. Hlut fjárfestis í öllum óreglulegum liðum eða
liðum fyrri tímabila skal einnig tilgreina sérstaklega.

Sjá einnig 20. túlkun fastanefndarinnar: hlutdeildaraðferð — færsla tapa.
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GILDISTÖKUDAGUR
29.

Að 23. og 24. lið undanskildum gildir þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall um reikningsskil sem taka til
tímabila sem hefjast 1. janúar 1990 eða síðar.

30.

Ákvæði 23. og 24. liðar taka gildi þegar IAS-staðall 36 tekur gildi, þ.e. um árleg reikningsskil sem taka til
tímabila sem hefjast 1. júlí 1999 eða síðar, nema IAS-staðli 36 sé beitt á fyrri tímabilum.

31.

Í júlí 1998 var samþykkt að 23. og 24. liður þessa staðals kæmu í stað 23. og 24. liðar IAS-staðals 28, færsla
fjárfestinga í hlutdeildarfélögum, sem var endursniðinn 1994.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL IAS-STAÐALL 29
(ENDURSNIÐINN 1994)
Reikningsskil í hagkerfi þar sem óðaverðbólga ríkir

Þessi endursniðni alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað staðals sem stjórnin samþykkti upphaflega í apríl
1989. Hann er settur fram á endurskoðuðu formi sem samþykkt var um alþjóðlega reikningsskilastaðla 1991 og
hefur gilt síðan. Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á textanum sem upphaflega var samþykktur. Tilteknum hugtökum hefur verið breytt til samræmis við núgildandi venjur alþjóðareikningsskilanefndarinnar.
Eftirfarandi túlkanir fastanefndarinnar um túlkanir tengjast IAS-staðli 29:
—

19. túlkun fastanefndarinnar: reikningsskilagjaldmiðill — mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS staðli 21 og IAS-staðli 29,

—

30. túlkun: reikningsskilagjaldmiðill — umreikningur úr matsgjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
GILDISSVIÐ
1.

Beita skal þessum staðli við gerð grunnreikningsskila, þ.m.t. samstæðureikningsskil, fyrirtækis sem gerir
upp í gjaldmiðli hagkerfis þar sem óðaverðbólga ríkir.

2.

Í hagkerfi, þar sem óðaverðbólga ríkir, koma upplýsingar um rekstrarniðurstöðu og fjárhagsstöðu í viðkomandi gjaldmiðli ekki að gagni nema verðleiðrétting þeirra hafi farið fram. Kaupmáttur peninga rýrnar það hratt
að samanburður fjárhæða úr viðskiptum og öðrum atburðum, sem áttu sér stað á mismunandi tíma, jafnvel
innan saman reikningsskilatímabils, er villandi.

3.

Í þessum staðli er ekki settur fram algildur mælikvarði á það hvenær óðaverðbólga er talin ríkja. Það er háð
mati hvenær nauðsynlegt er að verðleiðrétta reikningsskil í samræmi við þennan staðal. Vísbendingar um
óðaverðbólgu eru m.a. eftirfarandi einkenni á efnahagsumhverfi lands en takmarkast þó ekki við þau
einkenni:
a) allur almenningur telur eigum sínum betur borgið í formi ópeningalegra eigna eða í tiltölulega stöðugum,
erlendum gjaldmiðli. Fjárhæðir í innlendum gjaldmiðli eru umsvifalaust notaðar til fjárfestinga til þess að
viðhalda kaupmætti,
b) allur almenningur mælir ekki peningafjárhæðir í innlendum gjaldmiðli heldur í tiltölulega stöðugum,
erlendum gjaldmiðli. Verð kunna að vera gefin upp í þeim gjaldmiðli,
c) sala og kaup gegn greiðslufresti miðast við verð sem vegur upp á móti væntri rýrnun kaupmáttar á
lánstímabilinu, jafnvel þótt tímabilið sé stutt,
d) vextir, laun og verð eru tengd verðvísitölu og
e) uppsöfnuð verðbólga á þriggja ára tímabili nálgast eða fer yfir 100%.

4.

Æskilegt er að öll fyrirtæki, sem gera upp í gjaldmiðli sama hagkerfis þar sem óðaverðbólga ríkir, beiti
þessum staðli frá sama degi. Þrátt fyrir þetta á þessi staðall við um reikningsskil allra fyrirtækja frá upphafi
reikningsskilatímabilsins þegar fyrirtækið tilgreinir að óðaverðbólga ríki í landi gjaldmiðilsins sem er notaður
í reikningsskilunum.

VERÐLEIÐRÉTTING REIKNINGSSKILA
5.

Verð breytist með tímanum vegna áhrifa frá ýmsum sérstökum eða almennum stjórnmálalegum, hagfræðilegum og félagslegum öflum. Sérstök öfl, eins og breytingar á framboði og eftirspurn og tæknibreytingar, geta
valdið því að verð einstakrar vöru hækkar eða lækkar verulega og óháð verði annarra vara. Almenn öfl geta
einnig valdið breytingum á almennu verðlagi og þar með almennum kaupmætti peninga.

6.

Í flestum löndum byggjast grunnreikningsskil á kostnaðarverðsreglu reikningsskila án þess að tillit sé tekið til
breytinga á almennu verðlagi eða sérstökum verðhækkunum á einstökum eignum, nema að því marki sem
varanlegir rekstrarfjármunir og fjárfestingar kunna að vera endurmetin. Sum fyrirtæki setja fram grunnreikningsskil sem miðast við gangverðsaðferð sem endurspeglar áhrif sérstakra breytinga á verði eigna.
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7.

Í hagkerfi, þar sem óðaverðbólga ríkir, koma reikningsskil, hvort sem þau eru byggð á kostnaðarverðsaðferð
eða gangverðsaðferð, einungis að gagni ef þau eru tilgreind samkvæmt þeirri mælieiningu sem gildir við
dagsetningu efnahagsreiknings. Af þessu leiðir að þessi staðall á við um grunnreikningsskil fyrirtækja sem eru
sett fram í gjaldmiðli hagkerfis þar sem óðaverðbólga ríkir. Ekki er heimilt að setja fram upplýsingar, sem
gerð er krafa um í þessum staðli, sem viðbæti við reikningsskil sem ekki hafa verið verðleiðrétt. Enn fremur
er ráðið frá sérstakri framsetningu reikningsskila fyrir verðleiðréttingu.

8.

Reikningsskil fyrirtækis, sem setur þau fram í gjaldmiðli hagkerfis þar sem óðaverðbólga ríkir, hvort sem
þau eru byggð á kostnaðarverðsaðferð eða gangverðsaðferð, skulu sett fram í mælieiningunni sem gildir á
dagsetningu efnahagsreiknings. Samanburðarfjárhæðir fyrra tímabils, sem krafist er samkvæmt IAS-staðli
1, framsetning reikningsskila, og allar upplýsingar um fyrri tímabil, skulu einnig settar fram í
matseiningunni sem gildir við dagsetningu efnahagsreiknings.

9.

Ágóða eða tap af hreinni, peningalegri stöðu skal taka með í útreikning á hagnaði og greina frá
sérstaklega.

10.

Við verðleiðréttingu reikningsskila í samræmi við þennan staðal er nauðsynlegt að beita tilteknum aðferðum
sem og mati. Samræmd beiting á þessum aðferðum og mati frá einu tímabili til annars er mikilvægari en
nákvæmni þeirra fjárhæða sem hún leiðir til í verðleiðréttum reikningsskilum.

Kostnaðarverðsreikningsskil

Efnahagsreikningur

11.

Fjárhæðir efnahagsreiknings, sem ekki eru þegar tilgreindar í matseiningunni sem gildir við dagsetningu efnahagsreiknings, eru verðleiðréttar miðað við almenna verðvísitölu.

12.

Peningaliðir eru ekki verðleiðréttir vegna þess að þeir eru þegar tilgreindir í matseiningunni sem gildir við
dagsetningu efnahagsreiknings. Peningaliðir eru peningaeign og liðir sem munu fást eða verða greiddir í
peningum.

13.

Eignir og skuldir, sem eru verðtryggðar samkvæmt samningi, s.s. vísitölutengd skuldabréf og lán, eru leiðrétt í
samræmi við samninginn til að ákvarða útistandandi fjárhæð við dagsetningu efnahagsreiknings. Þessir liðir
eru færðir með þeirri fjárhæð í verðleiðréttum efnahagsreikningi.

14.

Allar aðrar eignir og skuldir eru ópeningalegar. Sumir ópeningalegir liðir eru skráðir á því verðlagi sem gildir
við dagsetningu efnahagsreiknings, s.s. hreinu söluvirði og markaðsvirði, og fjárhæðirnar eru því ekki verðleiðréttar. Allar aðrar ópeningalegar eignir og skuldir eru verðleiðréttar.

15.

Flestir ópeningalegir liðir eru færðir á kostnaðarverði, eða á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum, og eru
því tilgreindir á verðlagi yfirtökudags. Verðleiðrétt kostnaðarverð, eða kostnaðarverð að frádregnum afskriftum, einstakra liða er ákvarðað með því að breyta kostnaðarverði og uppsöfnuðum afskriftum með hliðsjón af
breytingum á almennri verðvísitölu frá yfirtökudegi til dagsetningar efnahagsreiknings. Þannig eru varanlegir
rekstrarfjármunir, fjárfestingar, birgðir hráefna og fullunninna vara, viðskiptavild, einkaleyfi, vörumerki og
sambærilegar eignir verðleiðréttar frá kaupdegi þeirra. Birgðir hálfunninna og fullunninna vara eru verðleiðréttar frá þeim degi þegar stofnað var til kostnaðar vegna kaupa og meðhöndlunar.

16.

Vera kann að sundurliðuð skrá um yfirtökudaga einstakra varanlegra rekstrarfjármuna liggi ekki fyrir eða ekki
sé hægt að áætla þá. Við þær fátíðu aðstæður getur verið nauðsynlegt á fyrsta tímabilinu, sem þessum staðli er
beitt, að nota óháð sérfræðimat á verðmæti liðanna sem grunn að verðleiðréttingu þeirra.

17.

Vera kann að almenn verðvísitala sé ekki tiltæk fyrir þau tímabil sem gerð er krafa um verðleiðréttingar á
varanlegum rekstrarfjármunum samkvæmt þessum staðli. Við þær fátíðu aðstæður getur verið nauðsynlegt að
nota mat sem byggist t.d. á innbyrðis breytingum á gengi reikningsskilagjaldmiðilsins og tiltölulega stöðugs,
erlends gjaldmiðils.
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18.

Fjárhæðir sumra ópeningalegra liða eru færðar á öðru verðlagi en var á yfirtökudegi eða dagsetningu efnahagsreiknings, t.d. varanlegir rekstrarfjármunir sem hafa verið endurmetnir einhvern tíma áður. Í þessum
tilvikum er bókfært verð verðleiðrétt frá endurmatsdegi.

19.

Þegar verðleiðrétt fjárhæð ópeningalegs liðar er hærri en sú fjárhæð sem er endurheimtanleg með
framtíðarnotkun hans (þ.m.t. sala eða önnur ráðstöfun) er hún lækkuð í samræmi við viðeigandi, alþjóðlega
reikningsskilastaðla. Í þeim tilvikum eru verðleiðréttar fjárhæðir varanlegra rekstrarfjármuna, viðskiptavildar,
einkaleyfa og vörumerkja lækkaðar í endurheimtanlegar fjárhæðir, verðleiðréttar fjárhæðir birgða eru
lækkaðar í hreint söluvirði og verðleiðréttar fjárhæðir fjárfestinga eru lækkaðar í markaðsvirði.

20.

Fjárfesting í fyrirtæki, sem færð er samkvæmt hlutdeildaraðferð, getur hafa verið gert upp í gjaldmiðli
hagkerfis þar sem óðaverðbólga ríkir. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur slíkrar fjárfestingar eru verðleiðréttir í samræmi við þennan staðal til að unnt sé að reikna hlutdeild fjárfestisins í hreinni eign þess og
rekstrarniðurstöðu. Þegar verðleiðrétt reikningsskil fjárfestingar í tilteknu fyrirtæki eru gerð upp í erlendum
gjaldmiðli eru þau umreiknuð miðað við lokagengi.

21.

Áhrif verðbólgu eru venjulega færð með fjármagnskostnaði. Ekki á við að gera hvort tveggja, að verðleiðrétta
fjárfestingagjöld sem fjármögnuð eru með lántökum, og eignfæra þann hluta fjármagnskostnaðarins sem
svarar til verðbólgunnar á sama tímabili. Þessi hluti fjármagnskostnaðarins er gjaldfærður á því tímabili sem
stofnað er til hans.

22.

Fyrirtæki kann að kaupa eign samkvæmt samningi sem heimilar því að fresta greiðslu án þess að það hafi í för
með sér vaxtakostnað. Þegar því verður ekki við komið að reikna fjárhæð vaxta eru slíkar eignir verðleiðréttar
frá greiðsludegi en ekki kaupdegi.

23.

Samkvæmt IAS-staðli 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum, er fyrirtæki heimilt að taka tillit til
gengismunar á lántökum í bókfærðu verði eigna þegar nýlega hefur orðið veruleg gengislækkun. Slíkt verklag
á ekki við um fyrirtæki sem gerir upp í gjaldmiðli hagkerfis þar sem óðaverðbólga ríkir þegar bókfært verð
eignarinnar er verðleiðrétt frá kaupdegi.

24.

Við upphaf fyrsta tímabilsins, sem þessum staðli er beitt, eru eiginfjárliðir, að undanskildu óráðstöfuðu eigin
fé og öllu endurmati, verðleiðréttir miðað við almenna verðvísitölu frá þeim tíma þegar framlag átti sér stað
eða bættist við með öðrum hætti. Öllu endurmati, sem kom til á fyrri tímabilum, er eytt. Verðleiðrétt, óráðstafað eigið fé er leitt af öllum öðrum fjárhæðum í verðleiðréttum efnahagsreikningi.

25.

Í lok fyrsta tímabilsins og á síðari tímabilum eru allir liðir eigin fjár verðleiðréttir miðað við almenna
verðvísitölu frá upphafi tímabilsins eða frá greiðsludegi, ef hann er síðar. Greina skal frá hreyfingum á eigin
fé á tímabilinu í samræmi við IAS-staðal 1, framsetning reikningsskila.

Rekstrarreikningur

26.

Í þessum staðli er gerð krafa um að allir liðir á rekstrarreikningi séu tilgreindir, miðað við þá matseiningu sem
gildir við dagsetningu efnahagsreiknings. Af þessum sökum þarf að verðleiðrétta allar fjárhæðir með því að
beita breytingum á almennri verðvísitölu frá þeim dögum þegar viðkomandi tekju- eða útgjaldaliðir voru
upphaflega skráðir í reikningsskilin.

Ágóði eða tap af hreinni, peningalegri stöðu.

27.

Á verðbólgutímabili tapar fyrirtæki, sem á peningalegar eignir umfram peningalegar skuldir, kaupmætti og
fyrirtæki með peningalegar skuldir umfram peningalegar eignir öðlast meiri kaupmátt, að því marki sem
eignir og skuldir eru ekki verðlagstengdar. Þennan ágóða eða tap af hreinni, peningalegri stöðu má fá fram
sem þann mismun sem leiðir af endurákvörðun á ópeningalegum eignum, eigin fé og rekstrarreikningsliðum
og aðlögun vísitölutengdra eigna og skulda. Unnt er að áætla ágóðann eða tapið með því að nota breytingu á
almennri verðvísitölu á vegið meðaltal mismunarins á peningalegum eignum og peningalegum skuldum á
tímabilinu.
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28.

Ágóðinn eða tapið á peningalegri stöðu er talið með í hagnaði. Aðlögun þeirra eigna og skulda, sem samkvæmt samningi eru tengdar verðlagsbreytingum skv. 13. lið, er jöfnuð á móti ágóða eða tapi af hreinni
peningalegri stöðu. Aðrir liðir rekstrarreiknings, eins og vaxtatekjur og vaxtagjöld, og gengismunur, sem er
tilkominn vegna fjárfestinga eða lántöku, eru einnig tengdir hreinni, peningalegri stöðu. Þó að greint sé frá
þessum liðum hverjum fyrir sig getur verið gagnlegt að birta þá ásamt ágóða eða tapi á hreinni, peningalegri
stöðu í rekstrarreikningi.

Gangverðsreikningsskil
Efnahagsreikningur
29.

Liðir, sem eru settir fram á gangverði, eru ekki verðleiðréttir vegna þess að þeir eru sýndir í matseiningu sem
gildir við dagsetningu efnahagsreiknings. Aðrir liðir á efnahagsreikningnum eru verðleiðréttir skv. 11. til
25. lið.

Rekstrarreikningur
30.

Rekstrarreikningurinn á gangverði, áður en til verðleiðréttingar kemur, sýnir venjulega gangverð á þeim tíma
þegar viðskiptin eða atburðirnir, sem liggja að baki, áttu sér stað. Kostnaðarverð seldra vara og afskriftir eru
skráð á gangverði á notkunartíma, sala og önnur útgjöld eru skráð í þeim fjárhæðum sem giltu þegar til þeirra
var stofnað. Af þeim sökum þarf að verðleiðrétta allar fjárhæðir yfir í þá matseiningu sem var í gildi við
dagsetningu efnahagsreiknings með almennri verðvísitölu.

Ágóði eða tap af hreinni peningalegri stöðu
31.

Ágóðinn eða tapið af hreinni, peningalegri stöðu er fært skv. 27. og 28. lið. Í rekstrarreikningi, sem miðast við
gangverð, kunna þó þegar að vera leiðréttingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga á peningaliði skv.
16. lið í IAS-staðli 15, upplýsingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga. Slík leiðrétting er hluti af
ágóðanum eða tapi af hreinni, peningalegri stöðu.

Skattar
32.

Verðleiðrétting reikningsskila í samræmi við þennan staðal getur leitt til mismunar á skattskyldum tekjum og
reikningshaldslegum tekjum. Slíkur mismunur er færður í samræmi við IAS-staðli 12, tekjuskattar.

Sjóðstreymisyfirlit
33.

Í þessum staðli er þess krafist að allir liðir sjóðstreymisyfirlits séu settir fram í matseiningu sem gildir við
dagsetningu efnahagsreiknings.

Samanburðarfjárhæðir
34.

Samanburðarfjárhæðir frá fyrra reikningsskilatímabili, hvort sem þær voru byggðar á kostnaðarverðsaðferð
eða gangverðsaðferð, eru verðleiðréttar miðað við almenna verðvísitölu til að samanburðarreikningsskilin séu
sett fram miðað við matseiningu sem var í gildi í lok reikningsskilatímabilsins. Upplýsingar, sem eru birtar
um fyrri tímabil, eru einnig settar fram miðað við matseiningu sem var í gildi í lok reikningsskilatímabilsins.

Samstæðureikningsskil
35.

Móðurfélag, sem gerir upp í gjaldmiðli hagkerfis þar sem óðaverðbólga ríkir, getur átt dótturfélög sem einnig
gera upp í gjaldmiðlum hagkerfa þar sem óðaverðbólga ríkir. Reikningsskil allra slíkra dótturfélaga verður að
verðleiðrétta með því að nota almenna verðvísitölu þess lands, þar sem gjaldmiðillinn sem notaður er í
reikningsskilum gildir, áður en þau eru tekin inn í samstæðureikningsskil móðurfélagsins. Þegar slíkt dótturfélag er erlent eru verðleiðrétt reikningsskil þess umreiknuð á lokagengi reikningsskilatímabilsins. Farið er
með reikningsskil dótturfélaga, sem eru ekki gerð í gjaldmiðli hagkerfis þar sem óðaverðbólga ríkir, í
samræmi við IAS-staðli 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum.
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36.

Ef reikningsskil með mismunandi reikningsskiladagsetningar eru sameinuð í samstæðureikningsskilum þarf
að verðleiðrétta alla liði, hvort sem þeir eru ópeningalegir eða peningalegir, þannig að þeir miðist við
matseiningu sem gildir við dagsetningu samstæðureikningsskila.

Val og notkun á almennri verðvísitölu
37.

Þegar reikningsskil eru verðleiðrétt reikningsskila í samræmi við þennan staðal er nauðsynlegt að notuð sé
almenn verðvísitala sem endurspeglar breytingar á almennum kaupmætti. Æskilegt er að öll fyrirtæki, sem
gera reikningsskil í gjaldmiðli sama hagkerfis, noti sömu vísitöluna.

HAGKERFI ÞAR SEM ÓÐAVERÐBÓLGA RÍKIR EKKI LENGUR
38.

Þegar óðaverðbólga ríkir ekki lengur í hagkerfi og fyrirtæki hættir að gera og setja fram reikningsskil í
samræmi við þennan staðal skal það leggja fjárhæðir, sem settar eru fram í matseiningu sem var í gildi í
lok síðasta reikningsskilatímabils, sem grundvöll fyrir bókfærðu verði í síðari reikningsskilum sínum.

UPPLÝSINGAGJÖF
39.

Veita skal eftirfarandi upplýsingar um1:
a) það að reikningsskilin og samanburðarfjárhæðir frá fyrri tímabilum hafa verið verðleiðrétt vegna
breytinga á almennum kaupmætti reikningsskilagjaldmiðilsins, og eru þau þar af leiðandi tilgreind í
matseiningunni sem var í gildi við dagsetningu efnahagsreiknings,
b) hvort reikningsskilin miðast við kostnaðarverðsaðferð eða gangverðsaðferð og
c) einkenni og stig verðvísitölunnar við dagsetningu efnahagsreiknings og hreyfingar á vísitölunni á
yfirstandandi og fyrri reikningsskilatímabilum.

40.

Þær upplýsingar, sem gerð er krafa um að séu birtar samkvæmt þessum staðli, eru nauðsynlegar til að skýra
grundvöll þess hvernig fjallað er um áhrif verðbólgu í reikningsskilunum. Þeim er einnig ætlað að veita aðrar
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að hægt sé að skilja þennan grundvöll og fjárhæðir sem af honum leiða.

GILDISTÖKUDAGUR
41.

Þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1990 eða síðar.

ALÞJÓÐLEGUR REIKNINGSSKILASTAÐALL, IAS-STAÐALL 30
(ENDURSNIÐINN 1994)
Upplýsingagjöf í reikningsskilum banka og sambærilegra fjármálastofnana
Þessi endursniðni, alþjóðlegi reikningsskilastaðall kemur í stað staðalsins sem stjórnin samþykkti upphaflega í júní
1990. Hann er settur fram á endurskoðuðu formi sem samþykkt var um alþjóðlega reikningsskilastaðla 1991 og
eftirleiðis. Engar efnislegar breytingar hafa verið gerðar á textanum sem upphaflega var samþykktur. Tilteknum
hugtökum hefur verið breytt til samræmis við gildandi venjur alþjóðareikningsskilanefndarinnar.
Árið 1998 var 24. og 25. lið IAS-staðals 30 breytt. Með breytingunum komu tilvísanir í IAS-staðal 39,
fjármálagerningar: færsla og mat, í stað tilvísana í IAS-staðal 25, færsla fjárfestinga.
Árið 1999 var 26., 27., 50. og 51. lið IAS-staðals 30 breytt. Þessar breytingar koma í stað tilvísana í IAS-staðal 10,
ófyrirséðir atburðir og atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, með tilvísun í IAS-staðal 37, reiknaðar
skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, og notkun hugtaka var samræmd hugtakanotkun í IAS-staðli 37.

1

Sjá einnig 30. túlkun fastanefndarinnar: reikningsskilagjaldmiðill — umreikningur úr matsgjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil.
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Staðlana, sem hafa verið skáletraðir og feitletraðir, skal lesa í samhengi við almennt ítarefni og leiðbeiningar um
framkvæmd í þessum staðli og í samhengi við formálann að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum er ekki ætlað að taka til óverulegra liða (sjá 12. lið formálans).
GILDISSVIÐ
1.

Þessum staðli skal beita í reikningsskilum banka og sambærilegra fjármálastofnana (hér á eftir nefndar
bankar).

2.

Í þessum staðli tekur hugtakið „banki“ til allra fjármálastofnana sem byggja meginstarfsemi sína á því að taka
við innlánum og afla lánsfjár, með það að markmiði að lána fé og fjárfesta, og falla undir gildissvið löggjafar
um banka eða sambærilega löggjöf. Staðallinn á við um slík fyrirtæki hvort sem orðið „banki“ er í heiti þeirra
eða ekki.

3.

Bankar eru mikilvægur og áhrifamikill viðskiptageiri um heim allan. Flestir einstaklingar, fyrirtæki og
stofnanir skipta við banka, ýmist sem innlánseigendur eða lántakendur. Bankar gegna veigamiklu hlutverki í
því að viðhalda trausti á peningakerfinu með nánum tengslum við eftirlitsyfirvöld og ríkisstjórnir og með
þeim reglum sem ríkisvaldið setur um þá. Þess vegna er umtalsverður og útbreiddur áhugi á velferð banka,
sérstaklega á gjaldþoli, greiðsluhæfi og hlutfallslegri áhættu þeirra í tengslum við mismunandi þætti í
starfsemi þeirra. Starfsemi banka, og þar með kröfur um reikningshald og reikningsskil, er ólík starfsemi
annarra atvinnufyrirtækja. Í þessum staðli eru sérþarfir þeirra viðurkenndar. Í honum er einnig hvatt til þess að
birtar séu athugasemdir við reikningsskilin þar sem fjallað er um málefni eins og stjórnun fyrirtækisins og
stýringu á greiðsluhæfi og áhættu.

4.

Þessi staðall er viðbót við aðra alþjóðlega staðla sem einnig gilda um banka nema þeir séu sérstaklega
undanskildir í einhverjum staðli.
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Þessi staðall á við um eigin reikningsskil og samstæðureikningsskil banka. Þegar samstæða tekst á hendur
bankastarfsemi á þessi staðall við um þá starfsemi á samstæðugrundvelli.

BAKGRUNNUR

6.

Notendur reikningsskila banka þurfa viðeigandi, áreiðanlegar og samanburðarhæfar upplýsingar sem gera
þeim kleift að meta fjárhagsstöðu og árangur bankans og sem koma þeim að notum þegar þeir taka
efnahagslegar ákvarðanir. Þeir þurfa einnig upplýsingar sem efla skilning þeirra á því sem einkennir
bankastarfsemi sérstaklega. Notendur þurfa slíkar upplýsingar jafnvel þótt banki sé háður eftirliti og veiti
eftirlitsyfirvöldum upplýsingar sem ekki eru alltaf tiltækar almenningi. Þess vegna er nauðsynlegt að
upplýsingar í reikningsskilum banka séu nægilega yfirgripsmiklar til að uppfylla þarfir notenda innan þeirra
marka sem sanngjarnt er að krefjast af stjórnendum.

7.

Notendur reikningsskila banka hafa áhuga á greiðsluhæfi hans og gjaldþoli og áhættuþáttum sem tengjast
eignum og skuldum sem eru skráðar í efnahagsreikning bankans og liði utan efnahagsreiknings hans.
Greiðsluhæfi vísar til þess að nægilegt fé sé fyrir hendi til að mæta úttekt á innlánum og öðrum fjárhagslegum
skuldbindingum þegar þær gjaldfalla. Gjaldþol vísar til eigna umfram skuldir og þar af leiðandi til þess að
eigið fé bankans sé fullnægjandi. Banki er háður greiðsluhæfisáhættu og áhættu vegna sveiflna á gengi
gjaldmiðla, breytinga á vaxtastigi, breytinga á markaðsverði og greiðslufalls mótaðila. Þessir áhættuþættir
geta endurspeglast í reikningsskilunum en notendur öðlast betri skilning ef stjórnendur birta athugasemdir
með reikningsskilunum þar sem þeir lýsa því hvernig þeir stýra áhættunni sem er tengd bankastarfseminni.

REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

8.

Bankar nota mismunandi aðferðir við færslu og mat liða í reikningsskilum. Þó að samhæfing þessara aðferða
sé æskileg er hún utan gildissviðs þessa staðals. Til að fara að kröfum IAS-staðals 1, framsetning
reikningsskila, og gera notendum þar með kleift að skilja forsendurnar sem reikningsskil banka byggjast á,
getur verið nauðsynlegt að veita upplýsingar um reikningsskilaaðferðir sem snerta eftirfarandi liði:

a) færslu á helstu tekjuliðum (sjá 10. og 11. lið),

b) mat á fjárfestingar- og veltuverðbréfum (sjá 24. og 25. lið),

c) aðgreiningu á þeim viðskiptum og öðrum atburðum, sem leiða til færslu eigna og skulda í
efnahagsreikning, og þeim viðskiptum og öðrum atburðum sem aðeins hafa í för með sér óvissa liði og
skuldbindingar (sjá 26. til 29. lið),

d) á hvaða grundvelli ákvarðanir um tap á útlánum og fyrirframgreiðslum og afskriftir á óinnheimtanlegum
útlánum eru teknar (sjá 43. til 49. lið) og

e) á hvaða grundvelli ákvarðanir um gjaldfærslu vegna almennrar bankaáhættu og reikningshaldslega
meðferð slíkra færslna eru teknar (sjá 50. til 52. lið).

Fjallað eru um nokkur þessara viðfangsefna í gildandi, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum en önnur kunna að
verða tekin til umfjöllunar síðar.

REKSTRARREIKNINGUR

9.

Banki skal setja fram rekstrarreikning þar sem tekjur og gjöld eru flokkuð eftir eðli og gefnar eru
upplýsingar um fjárhæðir helstu tekju- og gjaldaliða.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.11.2007

Nr. 54/689
IAS 30

10.

Til viðbótar kröfum sem gerðar eru í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum skal greina frá í
rekstrarreikningi eða skýringum með reikningsskilunum eftirfarandi tekju- og gjaldaliðum en þó skal ekki
einskorða upplýsingarnar við þá liði:
–

vaxtatekjur og sambærilegar tekjur,

–

vaxtagjöld og sambærileg gjöld,

–

arðstekjur,

–

þjónustutekjur og umboðslaun,

–

þjónustugjöld og umboðslaunagjöld,

–

hagnað að frádregnu tapi af veltuverðbréfum,

–

hagnað að frádregnu tapi af fjárfestingarverðbréfum,

–

hagnað að frádregnu tapi af viðskiptum með erlenda gjaldmiðla,

–

aðrar rekstrartekjur,

–

tap á útlánum og fyrirframgreiðslum,

–

almennan stjórnunarkostnað og

–

annan rekstrarkostnað.

11.

Helstu tekjuliðir í rekstri banka eru vextir, þjónustugjöld, umboðslaun og ágóði af viðskiptum. Greint er frá
hverjum tekjulið sérstaklega til að notendur geti metið árangur banka. Þessar upplýsingar koma til viðbótar
upplýsingum um uppruna tekna sem gerð er krafa um samkvæmt IAS-staðli 14, starfsþáttaskýrslur.

12.

Helstu útgjaldaliðir í rekstri banka eru vextir, umboðslaun, tap á útlánum og fyrirframgreiðslum, gjöld í
tengslum við lækkun á bókfærðu verði fjárfestinga og almennur stjórnunarkostnaður. Greint er frá hverjum
gjaldalið sérstaklega til að notendur geti metið árangur banka.

13.

Ekki skal jafna tekju- og gjaldaliðum saman nema þeim liðum sem eru í tengslum við áhættuvörn og
eignir og skuldir sem hafa verið jafnaðar saman í samræmi við 23.lið.

14.

Jöfnun í öðrum tilvikum en þeim sem tengjast áhættuvörnum og eignum og skuldum, sem hafa verið jafnaðar
saman, eins og lýst er í 23. lið, kemur í veg fyrir að notendur geti metið árangur einstakra þátta í starfsemi
banka og þá ávöxtun sem hann hefur af tilteknum eignaflokkum.

15.

Yfirleitt er greint frá ágóða og tapi, sem stafar af eftirfarandi, á hreinum grunni:
a) ráðstöfun og breytingum á bókfærðu verði veltuverðbréfa,
b) ráðstöfun á fjárfestingarverðbréfum og
c) viðskiptum með erlenda gjaldmiðla.

16.

Greint er frá vaxtatekjum og vaxtagjöldum sérstaklega til að veita betri skilning á samsetningu og ástæðum
fyrir breytingum á hreinum vöxtum.

17.

Hreinir vextir ráðast bæði af vaxtastigi og fjárhæðum innlána og útlána. Æskilegt er að stjórnendur leggi fram
greinargerð um meðalvexti, meðaltal vaxtaberandi eigna og meðaltal vaxtaberandi skulda á tímabilinu. Í
sumum löndum aðstoðar ríkisvaldið banka með innlánum og annarri lánafyrirgreiðslu á vöxtum sem eru
umtalsvert lægri en markaðsvextir. Í þeim tilvikum er oft greint frá því í athugasemdum stjórnenda hversu
víðtæk þessi innlán og lánafyrirgreiðslur eru og hver áhrif þeirra eru á hreinar tekjur.
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18.

Banki skal setja fram efnahagsreikning, þar sem eignir og skuldir eru flokkuð eftir eðli, og raða þeim eftir
hlutfallslegu greiðsluhæfi þeirra.

19.

Til viðbótar kröfum, sem gerðar eru í öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, skal greina frá í
efnahagsreikningi eða skýringum með reikningsskilunum eftirfarandi eignum og skuldum en þó skal ekki
einskorða upplýsingarnar við þá liði:
Eignir:
–

handbært fé og stöður í seðlabanka,

–

ríkisvíxla og aðra víxla, endurseljanlega í seðlabanka,

–

ríkisverðbréf og önnur veltuverðbréf,

–

innstæður hjá og útlán og fyrirframgreiðslur til annarra banka,

–

aðrar innstæður á peningamarkaði,

–

útlán og fyrirframgreiðslur til viðskiptamanna og

–

fjárfestingaverðbréf.

Skuldir:
–

innlán frá öðrum bönkum,

–

önnur innlán á peningamarkaði,

–

önnur innlán,

–

innlánsskírteini,

–

eigin víxla og aðrar skriflegar skuldarviðurkenningar og

–

annað lánsfé.

20.

Gagnlegasta aðferðin við flokkun eigna og skulda banka er að flokka þær eftir eðli og raða þeim u.þ.b. eftir
greiðsluhæfi sem getur nokkurn veginn samsvarað binditíma þeirra. Skammtímaliðir og langtímaliðir eru ekki
settir fram hvorir í sínu lagi vegna þess að hægt er að innleysa eða greiða flestar eignir og skuldir banka í
náinni framtíð.

21.

Það er viðeigandi að veita upplýsingar um aðgreininguna á stöðu gagnvart öðrum bönkum og öðrum aðilum á
peningamarkaðnum annars vegar og gagnvart öðrum innlánseigendum hins vegar vegna þess að þær skýra
tengsl bankans við aðra banka og peningamarkaðinn og hve háður hann er þeim. Banki greinir því sérstaklega
frá eftirfarandi:
a) stöðu gagnvart seðlabankanum,
b) inneignum hjá öðrum bönkum,
c) öðrum inneignum á peningamarkaði,
d) innlánum frá öðrum bönkum,
e) innlánum frá öðrum aðilum á peningamarkaðnum og
f) öðrum innlánum.

22.

Banki hefur yfirleitt ekki upplýsingar um það hverjir eru handhafar innlánsskírteina vegna þess að viðskipti
með þau fara yfirleitt fram á opnum markaði. Banki greinir því sérstaklega frá innlánum sem hefur verið aflað
með útgáfu eigin innlánsskírteina eða öðru viðskiptabréfi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.11.2007

Nr. 54/691
IAS 30

23.

Fjárhæð eignar eða skuldar í efnahagsreikningi skal ekki jafna með lækkun á annarri skuld eða eign
nema lagalegur réttur til jöfnunar sé fyrir hendi og jöfnunin beri vott um væntingar um innlausn
eignarinnar eða greiðslu skuldarinnar.

24.

Banki skal greina frá gangvirði hvers flokks fjáreigna sinna og skulda eins og krafist er í IAS-staðli 32,
fjármálagerningar: upplýsingagjöf og framsetning, og IAS-staðli 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

25.

Í IAS-staðli 39 er kveðið á um ferns konar flokka fjáreigna: útlán og viðskiptakröfur, sem eiga uppruna sinn í
fyrirtækinu, fjárfestingar, sem haldið er til gjalddaga, fjáreignir, sem haldið er til viðskipta, og fjáreignir
haldið til sölu. Banki skal a.m.k. greina frá gangvirði fjáreigna sinna í þessum fjórum flokkum.

ÓVISSIR LIÐIR OG SKULDBINDINGAR AÐ MEÐTÖLDUM LIÐUM UTAN EFNAHAGSREIKNINGS
26.

Banki skal greina frá eftirfarandi óvissum skuldum og skuldbindingum:
a) eðli og fjárhæð skuldbindinga um hækkun lánafyrirgreiðslu sem eru óafturkræfar vegna þess að
bankinn getur ekki að eigin geðþótta dregið þær til baka án þess að eiga á hættu umtalsverðar
skaðabætur eða gjöld og
b) eðli og fjárhæð óvissra skulda og skuldbindinga sem stafa af liðum utan efnahagsreiknings, þ.m.t. þær
sem snerta:

i)

bein lánsígildi, þ.m.t. almennar ábyrgðir á skuldum, tryggingarvíxlar og loforð um lánveitingar
sem þjóna sem fjárhagslegar tryggingar fyrir útlánum og verðbréfum,

ii) tilteknar viðskiptatengdar, óvissar skuldir, þ.m.t. áfangatryggingar, tilboðstryggingar, ábyrgðir og
bakábyrgðir sem tengjast sérstökum viðskiptum,

iii) viðskiptatengdar, óvissar skammtímaskuldbindingar, sem verða til vegna vöruflutninga, t.d.
bankaábyrgðir þegar viðkomandi vörusending er notuð sem trygging, og falla niður við uppgjör,

iv) þá sölu- og endurkaupasamninga, sem ekki eru færðir í efnahagsreikning,

v) samninga sem tengjast vöxtum og gengi gjaldmiðla, þ.m.t. skiptasamningar, vilnunarsamningar og
staðlaðir, framvirkir samningar, og

vi) aðrar skuldbindingar, sölutryggingar vegna verðbréfaútgáfu og hlaupandi sölutryggingar vegna
verðbréfa.

27.

Í IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, er fjallað almennt um færslu
óvissra skulda og upplýsingar vegna þeirra. Þessi staðall á einkum við um banka vegna þess að bankar verða
oft aðilar að margs konar óvissum skuldum og skuldbindingum, sumum afturkræfum og öðrum óafturkræfum,
sem nema oft verulegum fjárhæðum og eru umtalsvert hærri en í fyrirtækjum í öðrum greinum viðskipta.

28.

Margir bankar taka líka þátt í viðskiptum sem ekki eru færð samtímis sem eignir eða skuldir í
efnahagsreikning en leiða til óvissra liða og skuldbindinga. Slíkir liðir utan efnahagsreiknings eru oft
mikilvægur hluti viðskipta banka og geta haft veruleg áhrif á þá áhættu sem bankinn býr við. Þessir liðir geta
aukið eða dregið úr annarri áhættu, t.d. með því að verja eignir eða skuldir í efnahagsreikningi fyrir áhættu.
Liðir utan efnahagsreiknings geta komið til vegna viðskipta, sem eiga sér stað fyrir hönd viðskiptamanna, eða
vegna viðskiptastöðu bankans sjálfs.

29.

Notendur reikningsskila þurfa að vita um óvissa liði og óafturkræfar skuldbindingar bankans vegna þess að
þeir þættir kunna að gera kröfur til greiðsluhæfis og gjaldþols og þeim fylgir hugsanlega tap. Notendur þurfa
einnig fullnægjandi upplýsingar um eðli og fjárhæð viðskipta utan efnahagsreiknings sem bankinn ræðst í.
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30.

Banki skal birta greiningu á eignum og skuldum eftir viðeigandi flokkun binditíma sem miðast við það sem
eftir er af tímabilinu frá dagsetningu efnahagsreiknings til samningsbundins gjalddaga.

31.

Jöfnun og stýring á misræmi binditíma og vaxtaprósentu eigna og skulda er grundvallaratriði í stjórnun banka.
Óvenjulegt er að bankar séu að öllu leyti jafnaðir þar sem viðskiptin byggjast oft á óvissum skilmálum og eru
af ýmsum gerðum. Ójöfnuð staða eykur hugsanlega hagnaðinn en getur einnig aukið hættu á tapi.

32.

Binditími eigna og skulda og geta til að endurfjármagna vaxtaberandi skuldir á viðunandi kjörum, þegar þær
koma til greiðslu, eru mikilvægir þættir í mati á greiðsluhæfi banka og áhættu hans gagnvart áhrifum
breytinga á vaxtaprósentu og gengi gjaldmiðla. Til að veita upplýsingar, sem máli skipta fyrir mat á
greiðsluhæfi banka, birtir bankinn, a.m.k. greiningu á eignum og skuldum í viðeigandi binditímaflokkum.

33.

Mismunandi er eftir bönkum hvaða binditímaflokkun er beitt á einstakar eignir og skuldir og hve vel hún
hentar einstökum eignum og skuldum. Dæmi um notkun tímabila eru m.a. eftirfarandi:
a) allt að 1 mánuði,
b) frá 1 upp í 3 mánuði,
c) frá 3 mánuðum upp í 1 ár,
d) frá 1 ári upp í 5 ár og
e) frá 5 árum og lengur.
Oft eru tímabil tengd saman, t.d. þegar um er að ræða útlán og fyrirframgreiðslur, með því að flokka þau
saman sem eru skemmri en eitt ár og þau sem eru lengri en eitt ár. Þegar endurgreiðslu er dreift á tímabil er
hver afborgun sett á samningsbundið tímabil eða tímabilið þegar þess er vænst að hún verði greidd eða tekið
við henni.

34.

Það skiptir höfuðmáli að binditímabil, sem banki samþykkir, séu þau sömu fyrir eignir og skuldir. Slíkt skýrir
í hve miklum mæli binditími er jafnaður og þar af leiðandi hversu háður bankinn er öðrum uppsprettum
fjármagns.

35.

Binditíma má tilgreina, miðað við:
a) tímabilið sem er eftir til endurgreiðsludags,
b) upphaflega tímabilið til endurgreiðsludags eða
c) tímabilið sem er eftir fram að næsta degi þegar vaxtaprósentu kann að vera breytt.
Greining á eignum og skuldum, miðað við tímabilið sem er eftir til endurgreiðsludags, er besti grunnurinn að
mati á greiðsluhæfi banka. Banki getur einnig greint frá endurgreiðslutíma, miðað við upphaflega tímabilið, til
endurgreiðsludags í því skyni að veita upplýsingar um stefnu hans í fjármögnun og viðskiptum. Auk þess
getur banki birt binditímaflokka, sem miðast við það sem eftir er af tímabilinu til næsta dags þegar vextir
kunna að breytast, til þess að sýna vaxtaáhættu sína. Stjórnendur geta einnig veitt upplýsingar um vaxtaáhættu
í greinargerð sinni um reikningsskilin og um það hvernig þeir stýra slíkri áhættu.

36.

Í mörgum löndum er unnt að taka út innlán í banka þegar þess er krafist og útlán og fyrirframgreiðslur, sem
banki veitir, geta verið endurkrefjanleg þegar þess er krafist. Í raun vara þessi innlán og fyrirframgreiðslur þó
oft lengi án þess að til úttektar eða endurgreiðslu komi og raunveruleg endurgreiðsla fer því fram síðar en á
samningsdegi. Engu að síður miðast greining, sem banki birtir, við samningsbundin eftirstöðvatímabil þótt
endurgreiðslutímabil samkvæmt samningi sé oft ekki raunverulega tímabilið vegna þess að dagsetningar í
samningum endurspegla lausafjáráhættuna sem tengist eignum og skuldum bankans.

37.

Sumar eignir banka hafa ekki samningsbundinn gjalddaga. Væntanlegur gjalddagi þessara eigna er yfirleitt
talinn vera dagurinn þegar vænta má að eignirnar verði innleystar.
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38.

Mat notenda á greiðsluhæfi banka samkvæmt upplýsingum hans um binditímaflokka er unnið með tilliti til
bankavenju á hverjum stað, þ.m.t. aðgengi banka að fjármagni. Í sumum löndum er skammtímafjármagn
tiltækt á peningamarkaðnum, þegar um venjuleg viðskipti er að ræða, eða frá seðlabankanum í
neyðartilvikum. Í öðrum löndum er þetta ekki raunin.

39.

Við upplýsingar í reikningsskilunum getur þurft að bæta upplýsingum um líkur á endurgreiðslu fyrir lok
tímabilsins til að notendur geti öðlast fullan skilning á binditímaflokkunum. Stjórnendur geta því veitt
upplýsingar um raunveruleg tímabil í greinargerð sinni um reikningsskilin og um það hvernig þeir stýra
áhættu og jöfnuðinum af áhrifum mismunandi binditíma og vaxtastigs.

SAMSÖFNUN EIGNA, SKULDA OG LIÐA UTAN EFNAHAGSREIKNINGS

40.

Banki skal greina frá allri umtalsverðri samsöfnun eigna sinna, skulda og liða utan efnahagsreiknings.
Slíkar upplýsingar skulu veittar með tilliti til landsvæða, hópa viðskiptamanna, starfsgreina eða annarrar
samsöfnunar áhættu. Banki skal einnig upplýsa um fjárhæð verulegrar hreinnar stöðu í erlendum
gjaldmiðlum.

41.

Banki skal greina frá verulegri samsöfnun í dreifingu eigna sinna og í hverju skuldir hans liggja vegna þess að
það er gagnleg vísbending um hugsanlega áhættu, sem felst í innlausn eignanna, og fjármagnsins sem bankinn
hefur til ráðstöfunar. Slíkar upplýsingar eru veittar með tilliti til landsvæða, hópa viðskiptamanna, starfsgreina
eða annarrar samsöfnunar áhættu sem viðeigandi er við þær aðstæður sem bankinn býr við. Svipuð greining
og útskýring á liðum utan efnahagsreiknings er einnig mikilvæg. Með landsvæði getur verið átt við einstök
lönd, flokka landa eða svæða innan eins lands; upplýsingar um viðskiptamenn geta átt við geira eins og
ríkisstjórnir, opinber yfirvöld og fyrirtæki í verslun og viðskiptum. Slíkar upplýsingar eru veittar til viðbótar
öllum upplýsingum um starfsþætti sem gerð er krafa um samkvæmt IAS-staðli 14, starfsþáttaskýrslur.

42.

Upplýsingar um hreina stöðu í erlendum gjaldmiðlum, sem er veruleg, er einnig gagnleg vísbending um hættu
á tapi vegna breytinga á gengi erlendra gjaldmiðla.

TAP Á ÚTLÁNUM OG FYRIRFRAMGREIÐSLUM

43.

Banki skal greina frá eftirfarandi:

a) reikningsskilaaðferðinni sem lýsir forsendunum
fyrirframgreiðslur eru færð sem gjöld og afskrifuð,

fyrir

því

að

óinnheimtanleg

útlán

og

b) sundurliðuðum breytingum á afskriftareikningi vegna útlána og fyrirframgreiðslna á tímabilinu.
Bankinn skal greina sérstaklega frá fjárhæðinni, sem færð er sem gjöld á tímabilinu vegna taps á
óinnheimtanlegum útlánum og fyrirframgreiðslum, fjárhæðinni, sem er afskrifuð endanlega á
tímabilinu vegna útlána, og fyrirgreiðslna og fjárhæðinni, sem er tekjufærð á tímabilinu vegna útlána
og fyrirframgreiðslna sem áður voru endanlega afskrifuð en hafa verið endurheimt,

c) heildarfjárhæð afskriftareiknings útlána og fyrirframgreiðslna við dagsetningu efnahagsreiknings, og

d) heildarfjárhæð sem talin er með í efnahagsreikningi vegna útlána, sem hafa ekki borið vexti, og
forsendur fyrir ákvörðun um bókfært verð slíkra útlána og fyrirframgreiðslna.

44.

Allar fjárhæðir, sem hafa verið teknar frá vegna tapa á útlánum og fyrirframgreiðslum, til viðbótar töpum
sem hafa verið sérstaklega ákvörðuð eða hugsanlegum töpum, sem reynslan sýnir að eru fyrir hendi í
útlánasafninu og fyrirframgreiðslu, skal færa sem lækkun óráðstafaðs eigin fjár. Öll bakfærsla, sem stafar
af lækkun slíkra fjárhæða, leiða til hækkunar á óráðstöfuðu eigin fé og eru ekki taldar með við ákvörðun
á hreinum hagnaði eða tapi á tímabilinu.
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45.

Óhjákvæmilegt er að bankar tapi á útlánum, fyrirframgreiðslum og annarri lánafyrirgreiðslu í venjulegum
viðskiptum sem stafar af því að lánin verða að hluta til eða í heild óinnheimtanleg. Fjárhæðir tapa, sem hafa
verið sérstaklega auðkennd, eru færðar sem gjöld og dregnar frá bókfærðu verði í viðeigandi flokki útlána og
fyrirframgreiðslna sem afskriftareikningur vegna tapa á útlánum og fyrirframgreiðslum. Fjárhæð hugsanlegra
tapa, sem ekki hafa verið sérstaklega auðkennd en reynslan sýnir að er fyrir hendi í útlánasafninu, er einnig
færð sem gjöld og dregin frá samanlögðu, bókfærðu verði útlána og fyrirframgreiðslna sem
afskriftareikningur vegna tapa á útlánum og fyrirframgreiðslum. Mat á þessum töpum er háð mati stjórnenda;
það er þó nauðsynlegt að stjórnendur beiti mati sínu með samræmdum hætti frá einu tímabili til annars.

46.

Við staðbundnar aðstæður eða í staðbundinni löggjöf getur þess verið krafist eða heimilað að banki taki frá
fjárhæðir vegna taps á útlánum eða fyrirframgreiðslum til viðbótar við þau töp, sem hafa verið sérstaklega
auðkennd, eða þau hugsanlegu töp sem reynslan sýnir að eru fyrir hendi í útlána- og fyrirframgreiðslusafninu.
Þegar slíkar fjárhæðir eru teknar frá teljast þær ávallt ráðstöfun óráðstafaðs eigin fjár en ekki gjöld við
ákvörðun á hreinum hagnaði eða hreinu tapi á tímabilinu. Eins leiðir öll bakfærsla, sem stafar af lækkun slíkra
fjárhæða, til hækkunar á óráðstöfuðu eigin fé og eru ekki taldar með við ákvörðun á hreinum hagnaði eða
hreinu tapi á tímabilinu.

47.

Notendur reikningsskila banka þurfa að vita hvaða áhrif töp á útlánum og fyrirframgreiðslum hafa haft á
fjárhagsstöðu og árangur bankans. Þetta auðveldar þeim að dæma um skilvirkni bankans í nýtingu á
fjármunum sínum. Þess vegna greinir banki frá heildarfjárhæð afskriftareiknings vegna tapa á útlánum og
fyrirframgreiðslum við dagsetningu efnahagsreiknings, og hreyfingum á afskriftareikningnum á tímabilinu.
Hreyfingar á afskriftareikningnum, þ.m.t. fjárhæðir sem áður hafa verið afskrifaðar en hafa verið
endurheimtar á tímabilinu, eru sýndar sérstaklega.

48.

Banki getur ákveðið að hætta að færa vexti af útláni eða fyrirframgreiðslu, t.d. þegar lántakandi er meira en
tiltekið tímabil í vanskilum með greiðslur á vöxtum eða höfuðstól. Banki greinir frá heildarfjárhæð útlána og
fyrirframgreiðslna, sem vextir eru ekki færðir af, við dagsetningu efnahagsreiknings, og tilgreinir forsenduna
sem ákvörðun um bókfært verð slíkra útlána og fyrirframgreiðslna er byggð á. Einnig er æskilegt að banki
upplýsi um það hvort hann færir vaxtatekjur af slíkum útlánum og fyrirframgreiðslum og geri grein fyrir
áhrifunum sem það hefur á rekstrarreikning hans að ekki eru reiknaðir áfallnir vextir.

49.

Þegar ekki er hægt að endurheimta útlán og fyrirframgreiðslur eru þau afskrifuð og færð til lækkunar á
afskriftareikningi. Í sumum tilvikum eru þau ekki afskrifuð fyrr en að allri nauðsynlegri, lagalegri
málsmeðferð er lokið og fjárhæð tapsins hefur verið endanlega ákvörðuð. Í öðrum tilvikum eru þau afskrifuð
fyrr, t.d. þegar lántakandinn hefur ekki greitt vexti eða endurgreitt neitt af gjaldföllnum höfuðstól á tilteknu
tímabili. Þar sem tímabilin, sem óinnheimtanleg útlán og fyrirframgreiðslur eru afskrifuð á, eru mismunandi
getur heildarfjárhæð útlána og fyrirframgreiðslna og afskriftareiknings vegna tapa verið talsvert mismunandi
við sambærilegar aðstæður. Þar af leiðandi greinir banki frá þeirri aðferð sem hann notar við að afskrifa
óinnheimtanleg útlán og fyrirframgreiðslur.

ALMENNIR ÁHÆTTUÞÆTTIR Í BANKAREKSTRI

50.

Tilgreina skal sérstaklega allar fjárhæðir, sem hafa verið teknar frá vegna almennra áhættuþátta banka,
þ.m.t. framtíðartöp og aðrir ófyrirsjáanlegir áhættu- eða óvissir liðir, sem lækkun óráðstafaðs eigin fjár.
Allar bakfærslur, sem stafa af lækkun slíkra fjárhæða, leiða til hækkunar á óráðstöfuðu eigin fé og skal
ekki telja með við ákvörðun á hreinum hagnaði eða hreinu tapi á tímabilinu.

51.

Við staðbundnar aðstæður eða í staðbundinni löggjöf getur verið gerð krafa um það eða það heimilað að banki
taki frá fjárhæðir vegna almennra áhættuþátta banka, þ.m.t. framtíðartöp eða önnur ófyrirsjáanleg áhætta, auk
gjalda vegna tapa á útlánum og fyrirframgreiðslum sem hafa verið ákvörðuð í samræmi við 45. lið. Einnig
getur verið gerð krafa um það eða heimilað að banki taki frá fjárhæðir vegna óvissra liða. Slíkar fjárhæðir
vegna almennra áhættu- og óvissra liða banka uppfylla ekki skilyrði fyrir færslu skuldbindinga samkvæmt
IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir. Þess vegna færir banki slíkar
fjárhæðir sem ráðstöfun óráðstafaðs eigin fjár. Þetta er nauðsynlegt til að komast hjá því að ofmeta skuldir,
vanmeta eignir, greina ekki frá áföllnum liðum og áætluðum skuldbindingum og þeim möguleika að skekkja
hreinar tekjur og eigið fé.
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52.

Rekstrarreikningurinn getur ekki gefið viðeigandi og áreiðanlegar upplýsingar um árangur banka ef í hreinum
hagnaði eða hreinu tapi á tímabilinu eru innifalin áhrif af fjárhæðum, sem ekki hefur verið greint frá og teknar
hafa verið frá vegna almennrar áhættu banka eða annarra óvissra liða, eða lækkanir sem ekki er getið um og
stafa af bakfærslu slíkra fjárhæða. Á sama hátt getur efnahagsreikningurinn ekki veitt viðeigandi og
áreiðanlegar upplýsingar um fjárhagsstöðu banka ef í honum eru ofmetnar skuldir, vanmetnar eignir eða
áfallnir liðir og áætlaðar skuldir sem ekki er greint frá.

EIGNIR SETTAR TIL TRYGGINGAR

53.

Banki skal greina frá samanlagðri fjárhæð tryggðra skulda og greina frá eðli og bókfærðu verði eigna sem
eru settar til tryggingar.

54.

Í nokkrum löndum er þess krafist, annaðhvort samkvæmt lögum eða landsvenju, að bankar setji eignir til
tryggingar tilteknum innlánum eða öðrum skuldbindingum. Fjárhæðirnar, sem um er að ræða, eru oft
umtalsverðar og geta því haft veruleg áhrif á mat á fjárhagsstöðu banka.

FJÁRVARSLA

55.

Algengt er að bankar hafi með höndum fjárvörslu og aðra fjármunagæslu sem leiðir til þess að bankar annast
umsýslu eða verðmat eigna fyrir hönd einstaklinga, sjóða, eftirlaunasjóða og annarra stofnana. Að því
tilskildu að fjárvörslutengsl eða svipuð tengsl eigi sér lagalegan grundvöll eru þessar eignir ekki eignir
bankans og því ekki taldar með í efnahagsreikningi hans. Ef bankinn hefur með höndum umtalsverða
fjárvörslu er greint frá því í reikningsskilunum og gerð grein fyrir umfangi þeirrar starfsemi vegna
hugsanlegrar skuldbindingar ef hann bregst skyldum sínum við trúnaðarstörf. Í þessu tilliti telst rekstur
öryggisgeymslu ekki til fjárvörslu.

VIÐSKIPTI TENGDRA AÐILA

56.

Í IAS-staðli 24, upplýsingagjöf um viðskipti tengdra aðila, er fjallað almennt um upplýsingagjöf um viðskipti
tengdra aðila og viðskipti fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, og aðila tengdra því. Í sumum löndum
hindra eða takmarka lög eða eftirlitsyfirvöld að bankar hefji viðskipti við tengda aðila en í öðrum eru slík
viðskipti heimiluð. IAS-staðall 24 er einkar mikilvægur þegar um er að ræða framsetningu reikningsskila
banka í landi sem heimilar slík viðskipti.

57.

Tiltekin viðskipti milli tengdra aðila geta verið bundin öðrum skilmálum en milli ótengdra aðila. Banki gæti
t.d. lánað hærri fjárhæð eða krafist lægri vaxta af tengdum aðila en af ótengdum aðila við aðstæður sem eru að
öðru leyti eins; lán eða innlán geta borist hraðar milli tengdra aðila og með færri formkröfum en unnt er þegar
ótengdir aðilar eiga í hlut. Jafnvel þegar tengdir aðilar eiga í venjulegum bankaviðskiptum sín á milli er
viðeigandi að veita upplýsingar um slík viðskipti eftir þörfum notenda og er gerð krafa um slíka
upplýsingagjöf í IAS-staðli 24.

58.

Þegar banki hefur stofnað til viðskipta við tengda aðila er viðeigandi að hann greini frá eðli tengsla sinna við
tengda aðilann, hvers eðlis viðskiptin eru og einstaka þætti viðskiptanna eftir því sem nauðsynlegt er til að
notendur skilji reikningsskil bankans. Einstakir þættir viðskipta, sem venjulega væri greint frá samkvæmt
IAS-staðli 24, eru lánastefna bankans gagnvart tengdum aðilum og, að því er varðar viðskipti við tengda aðila,
fjárhæðin sem er innifalin í eða er hlutfall af:

a) öllum lánum og fyrirframgreiðslu, innlánum og víxlum og eigin víxlum; upplýsingarnar geta tekið til
heildar útistandandi fjárhæða í upphafi og við lok tímabilsins ásamt fyrirframgreiðslum, innlánum,
endurgreiðslum og öðrum breytingum á tímabilinu,
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b) öllum helstu tekjulium, vaxtagjöldum og greiddum umboslaunum,
c) fjárhæum gjalda, sem eru skrá á tímabilinu vegna taps á útlánum og fyrirframgreislum og fjárhæum
afskriftareiknings útlána, vi dagsetningu efnahagsreiknings, og
d) óafturkræfum skuldbindingum, óvissum lium og skuldbindingum sem koma til vegna lia utan
efnahagsreiknings.
GILDISTÖKUDAGUR
59.

essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um reikningsskil banka sem taka til tímabila sem hefjast
1. janúar 1991 ea síar.

ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 31
(ENDURSKOAUR 2000)
Reikningsskil hlutdeildar í samrekstri
Stjórnin samykkti IAS-staal 31 í nóvember 1990.
Í nóvember 1994 var texti IAS-staals 31 endursniinn og settur fram á endurskouu formi sem teki var upp fyrir
aljólega reikningsskilastala 1991. Engar efnislegar breytingar voru gerar á upphaflega textanum. Tilteknum
hugtökum var breytt annig a au samræmdust venjum aljóareikningsskilanefndarinnar á eim tíma.
Í júlí 1998 voru 39. og 40. liur endurskoair og njum 41. li bætt vi til a halda samræmi vi IAS-staal 36,
virisrrnun eigna.
Í desember 1998 var 35. og 42. li IAS-staals 31 breytt annig a tilvísanir í IAS-staal 39, fjármálagerningar:
færsla og mat, kæmu í sta tilvísana í IAS-staal 25, færsla fjárfestinga.
Í mars 1999 voru gerar breytingar á 45. li me IAS-stali 10 (endurskoaur 1999), atburir eftir dagsetningu
efnahagsreiknings, til a halda samræmi vi hugtök í IAS-stali 37, reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og
óvissar eignir.
Í október 2000 var 35. liur endurskoaur til a halda samræmi vi sambærilega lii í örum tengdum,
aljólegum reikningsskilastölum. Breytingin á 35. li tekur gildi egar fyrirtæki beitir IAS-stali 39 í fyrsta
skipti.
Ein túlkun fastanefndarinnar um túlkanir tengist IAS-stali 31:
– 13. túlkun fastanefndarinnar: rekstrareiningar sem lúta sameiginlegri stjórn — ópeningaleg framlög frá
samrekstrarailum.
EFNISYFIRLIT
Liir
Gildissvi
Skilgreiningar
Mismunandi gerir samrekstrar
Samningsbundi fyrirkomulag

1
2-7
3
4-7
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Rekstur sem ltur sameiginlegri stjórn

8-12

Eignir sem lúta sameiginlegri stjórn

13-18

Rekstrareiningar sem lúta sameiginlegri stjórn

19-37

Samstæureikningsskil samrekstraraila

25-37

Aalregla — hlutfallsleg samstæureikningsskil

25-31

Leyfileg fráviksafer — hlutdeildarafer

32-34

Undantekningar frá aalreglu og leyfilegri fráviksafer

35-37

Eigin reikningsskil samrekstraraila
Viskipti milli samrekstraraila og samrekstrar
Framsetning hlutdeildar í samrekstri í reikningsskilum fjárfestis

38
39-41
42

Rekstrarailar samrekstrar

43-44

Upplsingagjöf

45-49

Gildistökudagur

50-52

Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um
framkvæmd í essum stali og í samhengi vi formálann a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum
reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulegra lia (sjá 12. li formálans).
GILDISSVI
1.

Stalinum skal beita vi skráningu hlutdeildar í samrekstri og egar skrt er frá eignum, skuldum, tekjum
og gjöldum sem tilheyra samrekstri í reikningsskilum samrekstraraila og fjárfesta, óhá uppbyggingu ea
ger samrekstrar.

SKILGREININGAR
2.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Samrekstur er samningsbundi fyrirkomulag ar sem tveir ea fleiri ailar stofna til efnahagslegrar
starfsemi sem ltur sameiginlegri stjórnun.
Yfirrá er vald til a stra stefnumótun varandi fjárhag og rekstur efnahagslegrar starfsemi í ví skyni a
af henni hljótist ávinningur.
Sameiginleg yfirrá er samningsbundin skipting á stjórnun efnahagslegrar starfsemi.
Veruleg áhrif eru vald til a taka átt í stefnumótun varandi fjárhag og rekstur efnahagslegrar starfsemi
en er ekki stjórnun ea sameiginleg stjórnun essarar stefnumótunar.
Samrekstraraili er aili a samrekstri og tekur hann átt í stjórnun samrekstrarins.
Fjárfestir í samrekstri er aili a samrekstri en hann tekur ekki átt í sameiginlegri stjórnun
samrekstrarins.
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Hlutfallsleg samstæureikningsskil eru afer vi reikningsskil og framsetningu ar sem hlutur
samrekstraraila í hverri eign, skuld, tekjum og gjöldum sameiginlegrar rekstrareiningar er lagur saman
línu fyrir línu vi sambærilega lii í reikningsskilum samrekstrarailans ea hann er settur fram sem
nokkrir sérstakir liir í reikningsskilum samrekstrarailans.
Hlutdeildarafer er reikningsskilaafer og framsetning ar sem hlutdeild í sameiginlegri rekstrareiningu er upphaflega fær á kostnaarveri og sían leirétt vegna breytinga eftir kaupin á hluta samrekstrarailans í hreinum eignum sameiginlegu rekstrareiningarinnar. Rekstrarreikningurinn endurspeglar hluta samrekstrarailans í rekstrarniurstöu rekstrareiningarinnar sem stjórna er sameiginlega.

Mismunandi gerir samrekstrar

3.

Samrekstur er af msum gerum og ólíkur a uppbyggingu. Í essum stali eru skilgreindar rjár megingerir
— rekstur sem ltur sameiginlegri stjórn, eignir sem lúta sameiginlegri stjórn og rekstrareiningar sem lúta
sameiginlegri stjórn — sem almennt kallast samrekstur og falla a eirri skilgreiningu. Eftirfarandi einkenni
eru sameiginleg öllum samrekstri:

a) tveir ea fleiri samrekstrarailar gera samningsbundi fyrirkomulag og

b) me samningsbundnu fyrirkomulagi er komi á sameiginlegri stjórn.

Samningsbundi fyrirkomulag

4.

Tilvist samningsbundins fyrirkomulags greinir a hlutdeild, sem felur í sér sameiginlega stjórn, og fjárfestingar í hlutdeildarfélögum ar sem fjárfestir hefur veruleg áhrif (sjá IAS-staal 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum). Í essum stali er starfsemi ekki samrekstur nema hún feli í sér samningsbundi fyrirkomulag um a koma á sameiginlegri stjórn.

5.

Hægt er a sna fram á samningsbundi fyrirkomulag me msum hætti, t.d. me samningi milli samrekstraraila ea fundarger frá viræum samrekstraraila. Í sumum tilvikum er fyrirkomulagi fellt inn í samykktir ea arar reglur samrekstrarins. Fyrirkomulagi er venjulega skriflegt sama hverrar tegundar a er
og fjallar um mál eins og:

a) starfsemi, tímalengd samrekstrarins og skuldbindingar um upplsingagjöf,

b) skipun stjórnar ea sambærilegrar stjórnareiningar samrekstrarins og atkvæisrétt samrekstrarailanna,

c) eiginfjárframlög samrekstraraila og

d) hlutdeild samrekstrarailanna í afurum, tekjum, gjöldum ea rekstrarárangri samrekstrarins.

6.

Me samningsbundna fyrirkomulaginu er komi á sameiginlegri stjórn á samrekstrinum. Slík krafa tryggir a
enginn einn samrekstraraili sé í eirri astöu a hann geti stjórna starfseminni einn síns lis. Í fyrirkomulaginu eru tilgreindar ær ákvaranir á svium sem eru mikilvægar me tilliti til markmia samrekstrarins,
sem krefjast samykkis allra samrekstraraila, og ær ákvaranir sem kunna a krefjast samykkis tiltekins
meirihluta samrekstrarailanna.

7.

Samkvæmt samningsbundna fyrirkomulaginu kann a vera unnt a tilgreina einn samrekstraraila sem
rekstraraila ea stjórnanda samrekstrarins. Rekstraraili stjórnar ekki samrekstrinum heldur starfar
samkvæmt fjárhags- og rekstrarstefnu sem samrekstrarailar hafa samykkt í samræmi vi samningsbundna
fyrirkomulagi og fali í hendur rekstrarailans. Ef rekstraraili hefur vald til a stra fjárhags- og rekstrarstefnu hinnar efnahagslegu starfsemi stjórnar hann verkefninu og verkefni er dótturfélag rekstrarailans en
ekki samrekstur.
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REKSTUR SEM LTUR SAMEIGINLEGRI STJÓRN

8.

Rekstur viss samrekstrar felur í sér notkun eigna og annarra fjármuna samrekstrarailanna fremur en stofnun
hlutafélags, sameignarfélags ea annarrar rekstrareiningar ea fjárhagsskipan sem er askilin frá samrekstrarailunum sjálfum. Hver samrekstraraili notar eigin varanlega rekstrarfjármuni og er me eigi birgahald.
Hann stofnar líka til eigin gjalda og skulda og aflar eigin fjármagns sem snir skuldbindingar hans.
Starfsmenn samrekstrarailans geta sinnt starfsemi sameiginlega verkefnisins samhlia sambærilegri starfsemi samrekstrarailans. Samningurinn um samreksturinn kveur venjulega á um afer vi a skipta tekjum
af sölu sameiginlegu framleislunnar og gjöldum sem stofna er til í sameiningu á milli samrekstrarailanna.

9.

Dæmi um sameiginlegan rekstur er egar tveir ea fleiri samrekstrarailar sameina rekstur, fjármuni og
sérekkingu sína til a geta framleitt, markassett og dreift tiltekinni vöru sameiginlega, t.d. loftfari. Hver
samrekstraraili sér um mismunandi ætti framleisluferlisins. Hver samrekstraraili ber eigin kostna og fær
hluta tekna af sölu loftfarsins og er hluturinn ákvaraur í samræmi vi samningsbundna fyrirkomulagi.

10.

Vegna hlutdeildar í sameiginlegum rekstri skal samrekstraraili færa í eigin reikningsskil og ar af
leiandi í samstæureikningsskil sín:
a) ær eignir, sem hann stjórnar, og skuldirnar, sem hann stofnar til, og
b) gjöldin, sem hann stofnar til, og hlut hans í tekjum sem samreksturinn gefur af sér me sölu á vöru
ea jónustu.

11.

Vegna ess a eignir, skuldir, tekjur og gjöld hafa egar veri fær í eigin reikningsskil samrekstrarailans,
og ar af leiandi í samstæureikningsskil hans, er ess ekki krafist a gerar séu neinar leiréttingar ea
örum samstæureikningsskilaaferum beitt vegna essara lia egar samrekstrarailinn setur fram
samstæureikningsskil.

12.

Í sumum tilvikum er ekki ger krafa um sérstakt bókhald fyrir samreksturinn og eigin reikningsskil fyrir samreksturinn. Hins vegar geta samrekstrarailar haldi rekstrarbókhald svo a eir geti meti rekstrarárangur
samrekstrarins.

EIGNIR SEM LÚTA SAMEIGINLEGRI STJÓRN
13.

Samrekstur getur fali í sér sameiginlega stjórn og oft sameiginlegt eignarhald samrekstrarailanna á einni
ea fleiri eignum sem lagar eru til samrekstrarins ea keyptar og nttar fyrir samreksturinn. Eignirnar eru
notaar til a afla ávinnings fyrir samrekstrarailana. Sérhverjum samrekstraraila er heimilt a taka hluta af
afurum eignanna og hver eirra ber umsaminn hluta af gjöldum sem stofna er til.

14.

Slíkur samrekstur felur ekki í sér stofnun hlutafélags, sameignarfélags ea annarrar rekstrareiningar ea
fjárhagsskipan sem er askilin frá samrekstrarailunum sjálfum. Hver samrekstraraili stjórnar hlut sínum í
efnahagslegum ávinningi í framtíinni me hlut sínum í hinni sameiginlegu eign.

15.

Margs konar starfsemi, tengd olíu-, gas- og jarefnainai, felur í sér eignir sem lúta sameiginlegri stjórn, t.d.
geta nokkur olíuframleislufélög stjórna og reki olíuleislu sameiginlega. Hver samrekstraraili notar
leisluna til a flytja vöru sína í skiptum fyrir a bera umsaminn hluta gjalda vegna rekstrar leislunnar.
Anna dæmi um sameiginlega eign er egar tvö fyrirtæki stjórna eign sameiginlega og hvort eirra um sig fær
hluta af greiddri leigu og hvort eirra um sig ber hluta gjaldanna.

16.

Vegna hlutdeildar í eignum sem lúta sameiginlegri stjórn skal samrekstraraili færa í eigin reikningsskil
og ar af leiandi í samstæureikningsskil sín:
a) hlut sinn í eignum, sem lúta sameiginlegri stjórn, og flokka hann eftir eli eignanna,
b) allar skuldir, sem hann hefur stofna til,
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c) hlut sinn í öllum skuldum, sem stofna er til me örum samrekstrarailum í tengslum vi
samreksturinn,

d) allar tekjur af sölu ea notkun á hlut hans í framleislu samrekstrarins ásamt hlut hans í öllum
gjöldum, sem stofna hefur veri til vegna samrekstrarins, og

e) öll gjöld sem hann hefur stofna til vegna hlutdeildar í samrekstrinum.

17.

Vegna hlutdeildar sinnar í eignum, sem lúta sameiginlegri stjórn, skal samrekstraraili færa í bókhald sitt og í
eigin reikningsskil og ar af leiandi í samstæureikningsskil sín:

a) hlut sinn í eignum sem lúta sameiginlegri stjórn og flokka hann eftir eli eignanna fremur en sem fjárfestingu. Hlutur í sameiginlegri olíuleislu flokkast t.d. sem varanlegir rekstrarfjármunir,

b) allar skuldir sem stofna hefur veri til, t.d. ær sem stofna var til vi fjármögnun hluta í eignum,

c) hlut sinn í öllum skuldum, sem stofna er til me örum samrekstrarailum í tengslum vi samreksturinn,

d) allar tekjur af sölu ea notkun á hlut sínum í framleislu samrekstrarins ásamt hlut sínum í öllum gjöldum, sem stofna hefur veri til vegna samrekstrarins, og

e) öll gjöld sem stofna hefur veri til vegna hlutdeildar í sameiginlega verkefninu, t.d. au sem tengjast
fjármögnun á hlutdeild samrekstrarailans í eignunum og sölu hans hluta af framleislunni.

Vegna ess a eignir, skuldir, tekjur og gjöld hafa egar veri fær í eigin reikningsskil samrekstrarailans,
og ar af leiandi í samstæureikningsskil hans, er ess ekki krafist a neinar leiréttingar veri gerar ea
örum samstæureikningsskilaaferum beitt a ví er tekur til essara lia egar samrekstrarailinn setur
fram samstæureikningsskil sín.

18.

Mefer á eignum sem lúta sameiginlegri stjórn, endurspeglar efni og efnahagslegan veruleika og, yfirleitt,
lagalegt form samrekstrarins. Askili bókhald fyrir samreksturinn kann a vera takmarka vi au gjöld sem
samrekstrarailarnir stofna til sameiginlega og eir greia í samræmi vi a hver umsamin hlutdeild eirra
er. Ekki arf a gera reikningsskil fyrir samreksturinn en samrekstrarailar geta ó haldi rekstrarbókhald svo
a eir geti meti rekstrarárangur samrekstrarins.

REKSTRAREININGAR SEM LÚTA SAMEIGINLEGRI STJÓRN

19.

Rekstrareining sem ltur sameiginlegri stjórn er samrekstur sem felur í sér stofnun hlutafélags, sameignarfélags ea annarrar rekstrareiningar sem hver samrekstraraili á hlutdeild í. Rekstrareiningin starfar á sama
hátt og önnur fyrirtæki a ví undanskildu a me samningsbundnu fyrirkomulagi milli samrekstrarailanna
er komi á sameiginlegri stjórn á efnahagslegri starfsemi einingarinnar.

20.

Sameiginleg rekstrareining stjórnar eignum samrekstrarins, stofnar til skulda og gjalda og aflar tekna. Í hennar
nafni er hægt a gera samninga og afla fjármagns fyrir starfsemi samrekstrarins. Hver samrekstraraili hefur
rétt á hlut í rekstrarárangri sameiginlegu rekstrareiningarinnar en sumar sameiginlegar rekstrareiningar fela ó
líka í sér samntingu afura samrekstrarins.

21.

Algengt dæmi um sameiginlega rekstrareiningu er egar tvö fyrirtæki sameina starfsemi sína í ákveinni
atvinnugrein me ví a flytja tilheyrandi eignir og skuldir yfir til sameiginlegrar rekstrareiningar. Anna
dæmi er egar fyrirtæki hefur viskipti í erlendu landi í samvinnu vi stjórnvald ea ara stofnun í ví landi
me ví a stofna sérstaka rekstrareiningu sem ltur sameiginlegri stjórn fyrirtækisins og stjórnvaldsins ea
annarrar stofnunar.
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22.

Margar sameiginlegar rekstrareiningar eru í eli sínu sambærilegar og samrekstur sem nefndur er rekstur, sem
ltur sameiginlegri stjórn, ea eignir sem lúta sameiginlegri stjórn. Samrekstrarailar geta t.d. flutt eign, sem
ltur sameiginlegri stjórn, eins og olíuleislu, yfir til sameiginlegrar rekstrareiningar í skattalegum tilgangi
ea af örum ástæum. Á sama hátt geta samrekstrarailar lagt fram eignir, sem reknar vera sameiginlega, til
sameiginlegrar rekstrareiningar. Sameiginlegur rekstur hefur stundum einnig í för me sér stofnun
sameiginlegrar rekstrareiningar sem á a sjá um einstaka ætti starfseminnar, t.d. hönnun, markassetningu,
dreifingu ea vihaldsjónustu vörunnar.

23.

Sameiginleg rekstrareining heldur sitt eigi bókhald og gerir og setur fram reikningsskil á sama hátt og önnur
fyrirtæki í samræmi vi vieigandi, innlendar kröfur og aljólega reikningsskilastala.

24.

Hver samrekstraraili leggur venjulega fram handbært fé ea ara fjármuni til sameiginlegu rekstrareiningarinnar. essi framlög eru talin me í bókhaldi samrekstrarailans og fær í eigin reikningsskil sem fjárfesting í
sameiginlegu rekstrareiningunni.

Samstæureikningsskil samrekstraraila

A  a l r e g l a — h l u t f a l l s l e g s a m s t æ u r e i k n i n g s s k i l

25.

Í samstæureikningsskilum sínum skal samrekstraraili gera grein fyrir hlutdeild sinni í sameiginlegri
rekstrareiningu me annarri framsetningaraferinni sem notu er fyrir hlutfallsleg samstæureikningsskil.

26.

egar ger er grein fyrir hlutdeild í sameiginlegri rekstrareiningu í samstæureikningsskilum er mikilvægt a
samrekstraraili lsi eli og efnahagslegum veruleika sem felst í fyrirkomulaginu fremur en uppbyggingu ea
ger samrekstrarins. Í sameiginlegri rekstrareiningu hefur samrekstraraili yfirrá yfir hlut sínum í efnahagslegum ávinningi í framtíinni me hlut sínum í eignum og skuldum rekstursins. Efni máls og efnahagslegur
veruleiki endurspeglast í samstæureikningsskilum samrekstrarailans egar hann gerir grein fyrir hlutdeild í
eignum, skuldum, tekjum og gjöldum sameiginlegu rekstrareiningarinnar me ví a nota ara hvora
framsetningaraferina, sem lst er í 28. li, fyrir hlutfallsleg samstæureikningsskil.

27.

Beiting hlutfallslegra samstæureikningsskila merkir a í samstæuefnahagsreikningi samrekstraraila kemur
fram hlutur hans í eignum, sem hann stjórnar me örum, og hlutur hans í skuldum sem hann ber ábyrg á
me örum. Í samstæurekstrarreikningi samrekstraraila kemur fram hlutur hans í tekjum og gjöldum
sameiginlegu rekstrareiningarinnar. Margar eirra afera, sem eiga vi um beitingu hlutfallslegra
samstæureikningsskila, eru sambærilegar vi ær sem beitt er vi samstæureikningsskil vegna fjárfestinga í
dótturfélögum og eru settar fram í IAS-stali 27, samstæureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfélögum.

28.

Nota má ólíkar aferir til a setja fram hlutfallsleg samstæureikningsskil. Samrekstraraili getur lagt hlut
sinn í eignum, skuldum, tekjum og gjöldum sameiginlegu rekstrareiningarinnar vi sambærilega lii í
samstæureikningsskilum sínum línu fyrir línu. Hann má t.d. leggja hlut sinn í birgum sameiginlegu
rekstrareiningarinnar saman vi birgir samstæunnar og leggja hlut sinn í varanlegum rekstrarfjármunum
sameiginlegu rekstrareiningarinnar saman vi sömu lii samstæunnar. Einnig getur samrekstrarailinn fært
sérstaka lii vegna hlutar í eignum, skuldum, tekjum og gjöldum sameiginlegu rekstrareiningarinnar í
samstæureikningsskil sín. Hann má t.d. sna hlut sinn í veltufjármunum sameiginlegu rekstrareiningarinnar
sérstaklega, sem hluta af veltufjármunum samstæunnar, hann má sna hlut sinn í varanlegum rekstrarfjármunum sameiginlegu rekstrareiningarinnar sérstaklega, sem hluta af varanlegum rekstrarfjármunum
samstæunnar. Báar essar framsetningaraferir leia til ess a sama fjárhæ er fær sem hagnaur og
fyrir hvern aalflokk eigna, skulda, tekna og gjalda; báar aferirnar eru fullnægjandi a ví er tilgang essa
staals varar.

29.

Ekki skiptir máli hvaa framsetningarafer er notu vi a gera hlutfallsleg samstæureikningsskil, a á
ekki vi a jafna saman eignum og skuldum me ví a draga frá arar skuldir ea eignir ea tekjum og
gjöldum me ví a draga frá önnur gjöld ea tekjur, nema lagalegur réttur til jöfnunar sé til staar og
jöfnunin endurspegli væntingar um innlausn eignarinnar ea uppgjör skuldarinnar.
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30.

Samrekstraraili skal hætta notkun hlutfallslegra samstæureikningsskila frá eim degi sem hann lætur af
sameiginlegri stjórn sameiginlegrar rekstrareiningar.

31.

Samrekstraraili hættir notkun hlutfallslegra samstæureikningsskila frá eim degi sem hann hættir a koma
a stjórn sameiginlegrar rekstrareiningar. etta gerist t.d. egar samrekstraraili rástafar hlutdeild sinni ea
utanakomandi hömlur eru settar á sameiginlegu rekstrareininguna annig a hún getur ekki uppfyllt
markmi sín lengur.

Leyfileg fráviksafer — hlutdeildarafer

32. Samrekstraraili skal gera grein fyrir hlutdeild sinni í sameiginlegri rekstrareiningu í samstæureikningsskilum me ví a nota hlutdeildarafer.

33.

Sumir samrekstrarailar gera grein fyrir hlutdeild sinni í sameiginlegum rekstrareiningum me ví a nota
hlutdeildarafer, eins og lst er í IAS-stali 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum. eir sem halda ví
fram a óvieigandi sé a leggja lii, sem lúta stjórn eins aila, vi lii, sem lúta sameiginlegri stjórn, styja
notkun hlutdeildaraferar og eins eir sem eru eirrar skounar a samrekstrarailar hafi veruleg áhrif í
sameiginlegri rekstrareiningu fremur en sameiginlega stjórn á henni. Í essum stali er ekki mælt me ví a
nota hlutdeildarafer vegna ess a hlutfallsleg samstæureikningsskil endurspegla betur eli og ann
efnahagslega veruleika sem felst í hlutdeild samrekstraraila í sameiginlegri rekstrareiningu en a er stjórn á
hlut samrekstraraila í efnahagslegum ávinningi í framtíinni. Engu a síur heimilar essi staall notkun
hlutdeildaraferar sem leyfilega fráviksafer egar ger er grein fyrir hlutdeild í sameiginlegum
rekstrareiningum.

34.

Samrekstraraili skal hætta notkun hlutdeildaraferar frá eim degi sem hann lætur af sameiginlegri
stjórn á sameiginlegri rekstrareiningu ea hefur ekki lengur veruleg áhrif í sameiginlegri rekstrareiningu.

U n d a n t e k n i n g a r f r á a  a l r e g l u o g l e y f i l e g r i f r áv i k s a  f e r

35.

Samrekstraraili skal gera grein fyrir eftirfarandi hlutdeild í samræmi vi IAS-staal 39,
fjármálagerningar: færsla og mat:

a) hlutdeild í sameiginlegri rekstrareiningu, sem er keypt og haldi eingöngu í eim tilgangi a rástafa
henni í náinni framtí, og

b) hlutdeild í sameiginlegri rekstrareiningu sem starfar vi strangar langtímahömlur sem skera verulega
getu hennar til a yfirfæra fjármuni til samrekstrarailans.

36.

Hvorki er rétt a nota hlutfallsleg samstæureikningsskil ea hlutdeildaraferina egar hlutdeild í
sameiginlegri rekstrareiningu er keypt og haldi eingöngu í eim tilgangi a rástafa henni í náinni framtí.
Notkun eirra er einnig óvieigandi egar sameiginlega rekstrareiningin starfar vi strangar langtímahömlur
sem skera verulega getu hennar til a yfirfæra fjármuni til samrekstrarailans.

37.

Frá eim degi, sem sameiginleg rekstrareining verur dótturfélag samrekstraraila, gerir samrekstraraili
grein fyrir hlutdeild sinni í samræmi vi IAS-staal 27, samstæureikningsskil og færsla fjárfestinga í
dótturfélögum.

Eigin reikningsskil samrekstraraila

38.

Í mörgum löndum setur samrekstraraili fram eigin reikningsskil til ess a uppfylla lagalegar kröfur ea
arar kröfur. Slík eigin reikningsskil eru ger til ess a uppfylla msar arfir og af ví leiir a venjur um
framsetningu upplsinga í reikningsskilum eru mismunandi eftir löndum. Í essum stali er af essum sökum
ekki mælt me einni mefer umfram ara.
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VISKIPTI MILLI SAMREKSTRARAILA OG SAMREKSTRAR

39.

egar samrekstraraili leggur fram ea selur eignir til samrekstrar skal færsla hluta ágóa ea taps af
viskiptunum endurspegla efni viskiptanna. Á mean samreksturinn heldur eignunum og a ví tilskildu
a samrekstrarailinn hafi yfirfært verulega áhættu og umbun sem fylgir eignarhaldi skal samrekstraraili
aeins færa ann hluta ágóa ea taps sem rekja má til hlutdeildar annarra samrekstraraila (1).
Samrekstraraili skal færa heildarfjárhæ alls taps egar framlagi ea salan gefur vísbendingu um
lækkun á hreinu söluviri veltufjármuna ea um virisrrnunartap.

40.

egar samrekstraraili kaupir eignir af samrekstri skal samrekstrarailinn ekki færa hlut sinn í hagnai
samrekstrarins af viskiptunum fyrr en hann selur eignirnar aftur óháum aila. Samrekstraraili skal
færa hlut sinn í tapi af essum viskiptum á sama hátt og egar um hagna er a ræa, a ví
undanskildu a tap skal fært strax egar a endurspeglar lækkun á hreinu söluviri veltufjármuna ea
virisrrnunartap.

41.

Samrekstraraili ákvarar endurheimtanlega fjárhæ eignarinnar samkvæmt IAS-stali 36, virisrrnun eigna,
til a meta hvort viskipti milli samrekstraraila og samrekstrar færi sönnur á virisrrnun eignar. Vi
ákvörun notkunarviris er framtíarsjóstreymi vegna eignarinnar meti mia vi áframhaldandi notkun á
eigninni og rástöfun hennar úr samrekstrinum í lok notkunartímans.

FRAMSETNING HLUTDEILDAR Í SAMREKSTRI Í REIKNINGSSKILUM FJÁRFESTIS

42.

Fjárfestir í samrekstri, sem fer ekki me sameiginlega stjórn, skal gera grein fyrir hlutdeild sinni í samrekstri í samstæureikningsskilum sínum samkvæmt IAS-stali 39, fjármálagerningar: færsla og mat, ea,
ef hann hefur veruleg áhrif í samrekstrinum, samkvæmt IAS-stali 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum. Einnig má gera grein fyrir fjárfestingunni á kostnaarveri í eigin reikningsskilum fjárfestis sem
birtir samstæureikningsskil.

REKSTRARAILAR SAMREKSTRAR

43.

Rekstrarailar ea stjórnendur samrekstrar skulu gera grein fyrir öllum óknunum samkvæmt IAS-stali
18, reglulegar tekjur.

44.

Einn ea fleiri samrekstrarailar geta veri rekstrarailar ea stjórnendur samrekstrar. Rekstrarailum er
venjulega greidd stjórnendaóknun fyrir slík störf. Samreksturinn skráir óknunina sem gjöld.

UPPLSINGAGJÖF

45.

Samrekstraraili skal greina frá heildarfjárhæ eftirfarandi óvissra skulda, askili frá fjárhæum
annarra óvissra skulda, nema a líkur á tapi séu hverfandi:

a) allra óvissra skulda, sem samrekstraraili hefur stofna til í tengslum vi hlutdeild sína í samrekstri,
og hlutar síns í öllum óvissum skuldum, sem stofna hefur veri til me örum samrekstrarailum,

b) hlutar síns í óvissum skuldum samrekstrarins, sem hann er ábyrgur fyrir, og

c) óvissra skulda sem vera til vegna ess a samrekstrarailinn er ábyrgur fyrir skuldum annarra
samrekstraraila í samrekstrinum.

_______________
1

Sjá einnig 13. túlkun fastanefndarinnar: sameiginlegar rekstrareiningar — ópeningaleg framlög frá samrekstrarailum.
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46.

Samrekstraraili skal greina frá heildarfjárhæ eftirfarandi skuldbindinga vegna hlutdeildar í sameiginlegum verkefnum, askili frá örum skuldbindingum:

a) allra fjármagnsskuldbindinga, sem samrekstraraili hefur stofna til í tengslum vi hlutdeild sína í
samrekstri, og hlutar síns í fjármagnsskuldbindingum, sem stofna hefur veri til me örum samrekstrarailum, og

b) hlutar síns í fjármagnsskuldbindingum sjálfs samrekstrarins.

47.

Samrekstraraili skal birta skrá og lsingu á hlutdeild sinni í samrekstri sem telst verulegur og eignarhlutfalli sínu í sameiginlegum rekstrareiningum. Samrekstraraili, sem greinir frá hlutdeild sinni í sameiginlegum rekstrareiningum me ví a setja fram reikningsskilin línu fyrir línu egar um er a ræa hlutfallsleg samstæureikningsskil ea me hlutdeildaraferinni, skal gera grein fyrir heildarfjárhæum
allra veltufjármuna, langtímaeigna, skammtímaskulda, langtímaskulda, tekna og gjalda sem tengjast hlutdeild hans í samrekstri.

48.

Samrekstraraili, sem ekki birtir samstæureikningsskil vegna ess a hann á ekki dótturfélög, skal veita
ær upplsingar sem ger er krafa um í 45., 46. og 47. li.

49.

a er vieigandi a samrekstraraili, sem semur ekki samstæureikningsskil vegna ess a hann á ekki
dótturfélög, gefi sömu upplsingar um hlutdeild sína í sameiginlegum verkefnum og eir samrekstrarailar
sem gefa út samstæureikningsskil.

GILDISTÖKUDAGUR

50.

A 39., 40. og 41. li undanskildum gildir essi aljólegi reikningsskilastaall um reikningsskil sem taka
til tímabila sem hefjast 1. janúar 1992 ea síar.

51.

Ákvæi 39., 40. og 41. liar taka gildi egar IAS-staall 36 tekur gildi, .e. fyrir árleg reikningsskil sem
taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999 ea síar, nema IAS-stali 36 sé beitt á fyrri tímabilum.

52.

Í júlí 1998 var samykkt a 39. og 40. liur essa staals kæmu í sta 39. og 40. liar IAS-staals 31,
reikningsskil hlutdeildar í samrekstri, sem var endursniinn 1994. Í júlí 1998 var 41. li essa staals bætt vi
á milli 40. og 41. liar IAS-staals 31 sem var endursniinn 1994.

ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 33

Hagnaur á hlut

Stjórn aljóareikningsskilanefndarinnar samykkti ennan aljólega reikningsskilastaal í janúar 1997 og tók
hann gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1998 ea síar.

Ári 1999 var 45. li breytt í ví skyni a vísa til IAS-staals 10 (endurskoaur 1999), atburir eftir dagsetningu
efnahagsreiknings, í sta IAS-staals 10, ófyrirséir atburir og atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings.

Eftirfarandi túlkun fastanefndarinnar um túlkanir tengist IAS-stali 33:

–

24. túlkun fastanefndarinnar: hagnaur á hlut — fjármálagerningar og arir samningar sem unnt er a greia
me hlutum.
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EFNISYFIRLIT
Liir
Markmi
Gildissvi

1-5

Fyrirtæki me hluti sem eru skráir á almennum
markai

1-3

Fyrirtæki me hluti sem eru ekki skráir á almennum
markai

4-5

Skilgreiningar

6-9

Mat

10-42

Grunnhagnaur á hlut

10-23

Hagnaur — grunnur

11-13

Á hlut — grunnur

14-23

ynntur hagnaur á hlut

24-42

Hagnaur — ynntur

26-28

Á hlut — ynntur

29-37

Væntir, almennir hlutir sem vera fyrir
ynningaráhrifum

38-42

Endurger

43-46

Framsetning

47-48

Upplsingagjöf

49-52

Gildistökudagur

53

Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um
framkvæmd í essum stali og í samhengi vi formálann a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum
reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulegra lia (sjá 12. li formálans).
MARKMI
Markmii me essum stali er a setja fram reglur um ákvörun og framsetningu hagnaar á hlut sem mun bæta
samanbur á árangri mismunandi fyrirtækja á sama tímabili og á mismunandi reikningsskilatímabilum sama
fyrirtækis. Megináhersla essa staals er á nefnarann í útreikningum á hagnai á hlut. ó a gögn um hagna á hlut
séu há takmörkunum vegna ess a mismunandi reikningsskilaaferir eru notaar til a ákvara „hagna“ bætir
a reikningsskil ef nefnarinn er ákvaraur me samræmdum hætti.
GILDISSVI
Fyrirtæki me hluti sem eru skráir á almennum markai
1.

Fyrirtæki, sem eru me almenna hluti sína ea vænta, almenna hluti, og fyrirtæki, sem hyggjast gefa út
almenna hluti ea vænta, almenna hluti á almennum verbréfamörkuum, skulu beita essum stali.
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2.

egar sett eru fram bæi reikningsskil móurfélags og samstæureikningsskil arf einungis a birta ær
upplsingar, sem ger er krafa um samkvæmt essum stali, á samstæugrundvelli.

3.

Notendur reikningsskila móurfélags hafa venjulega áhuga á og örf fyrir upplsingar um rekstrarárangur
samstæunnar í heild.

Fyrirtæki me hluti sem eru ekki skráir á almennum markai
4.

Fyrirtæki, sem er hvorki me almenna hluti né vænta, almenna hluti á almennum markai en greinir frá
hagnai á hlut, skal reikna og birta upplsingar um hagna á hlut í samræmi vi ennan staal.

5.

Ekki er ger krafa um a fyrirtæki, sem er hvorki me almenna hluti né vænta, almenna hluti á almennum
markai, birti upplsingar um hagna á hlut. ó er unnt a vihalda samanburarhæfi í reikningsskilum
fyrirtækja ef sérhvert slíkt fyrirtæki, sem velur a greina frá hagnai á hlut, reiknar hagna á hlut í samræmi
vi grundvallarreglurnar í essum stali.

SKILGREININGAR
6.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Almennur hlutur er eiginfjárgerningur sem er víkjandi gagnvart öllum örum flokkum eiginfjárgerninga.
Væntur, almennur hlutur er fjármálagerningur ea annar samningur sem kann a veita handhafa hans
rétt til almennra hluta.
Kaupréttur ea vilnanir eru fjármálagerningar sem veita handhafa rétt til a kaupa almenna hluti.

7.

Almennir hlutir fá hlutdeild í hreinum hagnai á tímabilinu á eftir örum flokkum hluta eins og forgangshlutum. Fyrirtæki getur veri me fleiri en einn flokk almennra hluta. Almennir hlutir úr sama flokki eiga
sama rétt á ari.

8.

Dæmi um vænta, almenna hluti eru:
a) skuldagerningar ea eiginfjárgerningar, .m.t. forgangshlutir, sem eru breytanlegir í almenna hluti,
b) kaupréttur a hlutum og vilnanir,
c) samningar um starfskjör ar sem starfsmönnum er heimilt a fá hluta af launum sínum í almennum
hlutum og arir samningar um kaup á hlutum og
d) hlutir sem væru gefnir út a fullnægum tilteknum skilyrum sem leiir af fyrirkomulagi samninga, eins
og um kaup á fyrirtæki ea örum eignum.

9.

Eftirfarandi hugtök eru notu í eirri merkingu sem er skilgreind í IAS-stali 32, fjármálagerningar:
upplsingagjöf og framsetning:
Fjármálagerningur er hver sá samningur sem leiir bæi til fjáreignar eins fyrirtækis og fjárskuldar ea
eiginfjárgernings hjá öru fyrirtæki.
Eiginfjárgerningur er hver sá samningur sem færir sönnur á eftirstæan hluta í eignum fyrirtækis a
frádregnum öllum skuldum ess.
Gangviri er sú fjárhæ sem unnt er a selja eign fyrir ea gera upp skuld me í viskiptum ótengdra aila
sem eru upplstir og fúsir til viskiptanna.
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MAT
Grunnhagnaur á hlut
10.

Grunnhagna á hlut skal reikna me ví a deila í hreinan hagna ea tap, sem rennur til almennra
hluthafa á tímabilinu, me vegnum mealfjölda virkra, almennra hluta á tímabilinu.

Hagnaur — grunnur
11.

Vi útreikning á grunnhagnai á hlut skal hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, sem rennur til almennra
hluthafa, vera hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu eftir a forgangsarur hefur veri dreginn frá.

12.

Allir tekju- og gjaldaliir, sem eru færir á tímabili, .m.t. skattkostnaur, óreglulegir liir og hlutdeild
minnihluta, eru teknir me vi ákvörun hreins hagnaar ea taps á tímabilinu (sjá IAS-staal 8, hreinn
hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum). Fjárhæ hreins
hagnaar, sem rennur til forgangshluthafa, .m.t. forgangsarur fyrir tímabili, er dregin frá hreinum hagnai
á tímabilinu (ea bætt vi hreint tap á tímabilinu) til a reikna hreinan hagna ea tap á tímabilinu sem rennur
til almennra hluthafa.

13.

Fjárhæ forgangsars, sem er dregin frá hreinum hagnai tímabilsins, er:
a) fjárhæ alls forgangsars af óuppsöfnuum forgangshlutum, sem er heimilu á tímabilinu, og
b) heildarfjárhæ ógreidds forgangsars af uppsöfnuum forgangshlutum á tímabilinu, hvort sem argreislur hafa veri heimilaar ea ekki. Í fjárhæ forgangsars á tímabilinu er ekki innifalin fjárhæ
neins forgangsars af uppsöfnuum forgangshlutum sem greidd er ea hefur veri heimilu á yfirstandandi tímabili vegna fyrri tímabila.

Á hlut — grunnur
14.

egar reikna skal grunnhagna á hlut skal fjöldi almennra hluta vera veginn mealfjöldi virkra, almennra
hluta á tímabilinu.

15.

Veginn mealfjöldi virkra, almennra hluta á tímabilinu endurspeglar a a fjárhæ höfustóls hluthafa gæti
hafa veri breytileg á sama tímabili vegna ess a virkum hlutum hefur fjölga ea fækka á tímabilinu. a
er fjöldi virkra, almennra hluta í upphafi tímabilsins, leiréttur, mia vi fjölda almennra hluta sem er endurkeyptur ea gefinn út á tímabilinu, og margfaldaur me vegnum tímastuli. Vegni tímastuullinn er fjöldi
daga, sem tilgreindir hlutir eru virkir, sem hlutfall af heildardagafjölda á tímabilinu. Í mörgum tilvikum er
hæfileg nálgun á vegnu mealtali fullnægjandi.
Dæmi: veginn mealfjöldi hluta

Útgefnir hlutir

Eigin hlutir

Virkir hlutir

2.000

300

1.700

1. janúar 20X1

Staa í upphafi árs

31. maí 20X1

Útgáfa nrra hluta fyrir
reiufé

800

—

2.500

1. desember 20X1

Kaup eigin hluta fyrir
reiufé

—

250

2.250

31. desember 20X1

Staa í lok árs

2.800

550

2.250

Útreikningur á vegnu mealtali:
(1.700  5/12) + (2.500  6/12) + (2.250  1/12) = 2.146 hlutir ea:
(1.700  12/12) + (800 7/12) - (250  1/12) = 2.146 hlutir
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16.

Í flestum tilvikum eru hlutir innifaldir í vegnum mealfjölda hluta frá eim degi sem endurgjaldi kemur til
greislu (sem er yfirleitt útgáfudagur eirra), t.d.:

a) almennir hlutir, sem eru gefnir út í skiptum fyrir reiufé, eru taldir me egar reiufé kemur til greislu,

b) almennir hlutir, sem eru gefnir út vegna frjálsrar endurfjárfestingar ars í almennum hlutum ea forgangshlutum, eru taldir me á argreisludegi,

c) almennir hlutir, sem eru gefnir út eftir a skuldagerningi hefur veri breytt í almenna hluti, eru taldir me
frá eim degi sem vextir falla ekki lengur á skuldina,

d) almennir hlutir, sem eru gefnir út í sta vaxta ea höfustóls annarra fjármálagerninga, eru taldir me frá
eim degi sem vextir falla ekki lengur á á,

e) almennir hlutir, sem eru gefnir út til greislu á skuld fyrirtækisins, eru taldir me frá og me greisludegi,

f)

almennir hlutir, sem eru gefnir út sem endurgjald vegna yfirtöku á eign annarri en handbæru fé, eru taldir
me frá og me deginum sem kaupin eru fær og

g) almennir hlutir, sem eru gefnir út fyrir veitta jónustu vi fyrirtæki, eru taldir me eftir ví sem
jónustan er veitt.

Í essum tilvikum og örum ákvarast sú tímasetning, sem mia er vi a almennu hlutirnir séu taldir me,
af sérstökum skilmálum og skilyrum sem tengjast útgáfu eirra. Taka skal tilhlilegt tillit til efnis allra
samninga sem tengjast útgáfunni.

17.

Almennir hlutir, sem eru gefnir út vegna vænts kaupvers vi sameiningu fyrirtækja sem er yfirtaka, eru metaldir í vegnum mealfjölda hluta frá og me yfirtökudegi vegna ess a yfirtökuailinn tekur niurstöutölur
úr rekstri yfirtekna ailans me í rekstrarreikningi sínum frá og me yfirtökudegi. Almennir hlutir, sem eru
gefnir út vegna sameiningar fyrirtækja sem er sameining hagsmuna, eru innifaldir í útreikningi á vegnum
mealfjölda hluta fyrir öll tímabil, sem ger er grein fyrir, vegna ess a reikningsskil sameinaa fyrirtækisins
eru ger eins og sameinaa einingin hafi alltaf veri til. Af eim sökum er fjöldi almennra hluta, sem eru
notair til a reikna grunnhagna á hlut vi sameiningu fyrirtækja, sem er sameining hagsmuna, vegi
mealtal samanlagra hluta sameinuu fyrirtækjanna sem eru leiréttir annig a eir séu a jafngildi virkra
hluta fyrirtækisins eftir sameininguna.

18.

egar gefnir eru út almennir hlutir, sem eru greiddir a hluta til, er fari me slíka hluti sem brot af almennum
hlut a ví marki sem eim er ætlu hlutdeild í ari a tiltölu vi fullgreidda hluti á fjárhagstímabilinu.

19.

Almennir hlutir, sem unnt er a gefa út, a uppfylltum tilteknum skilyrum (skilyrtir, útgáfuhæfir hlutir), eru
taldir vera virkir og taldir me í útreikningum á grunnhagnai á hlut frá og me eim degi sem öll nausynleg
skilyri hafa veri uppfyllt. Fari er me virka, almenna hluti sem unnt er a skila me tilteknum skilyrum
(.e. há innköllun) eins og skilyrta, útgáfuhæfa hluti.

20.

Veginn mealfjöldi virkra, almennra hluta á tímabilinu og á öllum tímabilum sem ger er grein fyrir, skal
leiréttur vegna atbura sem hafa breytt fjölda virkra, almennra hluta, a undanskilinni breytingu á
væntum, almennum hlutum, án ess a samsvarandi breyting hafi ori á fjármagni.

21.

Gefa má út almenna hluti ea fækka virkum hlutum án ess a samsvarandi breyting veri á fjármagni. Sem
dæmi má nefna:

a) útgáfu hluta ea jöfnunarhluta (ekkist í sumum löndum sem arur í formi hluta),
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b) átt jöfnunarhluta í einhverri annarri útgáfu, t.d. átt jöfnunarhluta í útgáfu hluta me forkaupsrétti til
núverandi hluthafa,
c) hluti, sem er skipt í smærri hluti, og
d) hluti, sem eru sameinair í stærri hluti (sameining hluta).
22.

egar um er a ræa útgáfu hluta ea jöfnunarhluta ea egar hlutum er skipt í smærri hluti eru almennir
hlutir gefnir út til núverandi hluthafa án nokkurrar vibótargreislu. Fjöldi virkra, almennra hluta er ví
aukinn án ess a fjármagn sé auki. Fjöldi virkra, almennra hluta fyrir atburinn er leiréttur vegna
hlutfallslegrar breytingar á fjölda virkra, almennra hluta eins og atbururinn hefi gerst í upphafi fyrsta tímabilsins sem reikningsskilin taka til. egar útgáfa jöfnunarhluta er t.d. annig a tveir komi fyrir hvern einn er
fjöldi virkra hluta fyrir útgáfuna margfaldaur me stulinum remur til a fá njan heildarfjölda hluta ea
me stulinum tveimur til a fá fjölda hlutanna sem bætast vi.

23.

Me tilvísun til b-liar 21. liar leiir útgáfa almennra hluta vi ntingu ea breytingu á væntum almennum
hlutum yfirleitt ekki til útgáfu jöfnunarhluta ar sem væntir, almennir hlutir eru venjulega gefnir út á fullu
veri sem leiir til hlutfallslegrar breytingar á fjármagninu sem fyrirtæki hefur til rástöfunar. Vi útgáfu
hluta me forkaupsrétti er ntingarveri oft lægra en gangviri hlutanna. ess vegna felur slík útgáfa hluta
me forkaupsrétti í sér jöfnunarátt. Fjöldi almennra hluta, sem nota skal í útreikningi á grunnhagnai á hlut
fyrir öll tímabil fyrir útgáfu hluta me forkaupsrétti, er fjöldi virkra, almennra hluta fyrir útgáfuna
margfaldaur me eftirfarandi stuli:
Gangviri á hlut rétt fyrir ntingu á forkaupsrétti
Fræilegt gangviri á hlut eftir ntingu forkaupsréttar
Fræilegt gangviri á hlut eftir ntingu forkaupsréttar er reikna me ví a bæta heildargangviri, eins og
a stendur rétt fyrir ntingu forkaupsréttar, vi andviri af ntingu forkaupsréttarins og deila me fjölda
virkra hluta eftir a forkaupsréttur hefur veri nttur. Ef viskipti me sjálfan forkaupsréttinn en ekki hlutina
sjálfa eiga a fara fram á almennum markai fyrir ntingardag er gangviri í slíkum útreikningum fundi vi
lok síasta dags egar hlutirnir eru seldir ásamt forkaupsréttinum.

Dæmi — útgáfa jöfnunarhluta

Hreinn hagnaur 20X0

180

Hreinn hagnaur 20X1

600

Virkir, almennir hlutir fram til
30. september 20X1

200

Útgáfa jöfnunarhluta 1. október 20X1

Tveir almennir hlutir fyrir hvern virkan, almennan
hlut 30. september 20X1
200  2 = 400

Hagnaur á hlut 20X1

Leiréttur hagnaur á hlut 20X0

600
.
.(200 + 400)
180

= 1,00

.
= 0,30

(200 + 400)
ar sem útgáfa jöfnunarhluta er án endurgjalds er fari me útgáfuna eins og hún hafi fari fram fyrir upphaf 20X0, fyrsta
reikningsskilatímabili sem birt er.
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Dæmi — útgáfa hluta me forkaupsrétti

Hreinn hagnaur

20X0: 1.100; 20X1: 1.500; 20X2: 1.800

Virkir hlutir fyrir útgáfu hluta me
forkaupsrétti

500 hlutir

Útgáfa hluta me forkaupsrétti

Einn nr hlutur fyrir hverja fimm virka
(samtals 100 nir hlutir)
Ntingarver: 5,00
Síasti dagur ntingarréttar:1. mars 20X1

Gangviri eins almenns hlutar rétt
fyrir ntingu 1. mars 20X1

11,00

Útreikningur á fræilegu viri á hlut eftir útgáfu hluta me forkaupsrétti
Gangviri allra virkra hluta + heildarfjárhæ, móttekin vegna ntingar á forkaupsrétti
Fjöldi hluta, sem er virkur fyrir ntingu forkaupsréttar + fjöldi hluta, sem er gefinn út vi ntingu á forkaupsrétti
(11,00  500 hlutir) + (5,00  100 hlutir)
(500 hlutir + 100 hlutir)
Fræilegt viri á hlut eftir útgáfu hluta me forkaupsrétti = 10,00

Útreikningur á leiréttingarstuli
.

11,00

Fræilegt gangviri á hlut eftir ntingu forkaupsréttar

10,00

Gangviri á hlut fyrir ntingu forkaupsréttar

= 1,1

Útreikningur á hagnai á hlut
20X0
Hagnaur á hlut 20X0 eins og upphaflega var birt: 1.100/500 hlutir

2,20

Hagnaur á hlut 20X0, endurákvaraur fyrir útgáfu forkaupsréttinda:
1.100/(500 hlutir x 1,1)

2,00

Hagnaur á hlut 20X1 a metöldum áhrifum af útgáfu
forkaupsréttinda
1.500

20X1

20X2

2,54

.

(500  1,1  2/12) + (600  10/12)
Hagnaur á hlut 20X2 1.800/600 hlutir

3,00

ynntur hagnaur á hlut
24.

Vi útreikning á ynntum hagnai á hlut skal leirétta hreinan hagna ea tap sem rennur til almennra
hluthafa og veginn mealfjölda virkra hluta vegna áhrifa af öllum væntum, almennum hlutum sem vera
fyrir ynningaráhrifum1.

25.

Útreikningur á ynntum hagnai á hlut er í samræmi vi útreikning á grunnhagnai á hlut og um lei er teki
tillit til allra væntra, almennra hluta sem vera fyrir ynningaráhrifum á tímabilinu, .e.: a) hreinn hagnaur á
tímabilinu, sem rennur til almennra hluta, er hækkaur um fjárhæ ars og vaxta eftir skatta sem fær er á
tímabilinu vegna væntra, almennra hluta, sem vera fyrir ynningaráhrifum, og leirétt vegna allra annarra
breytinga á tekjum ea gjöldum sem gætu stafa af umbreytingu á væntu, almennu hlutunum sem vera fyrir
ynningaráhrifum,
a) hreinn hagnaur á tímabilinu, sem rennur til almennra hluta, er hækkaur um fjárhæ ars og vaxta eftir
skatta sem fær er á tímabilinu vegna væntra, almennra hluta, sem vera fyrir ynningaráhrifum, og
leirétt vegna allra annarra breytinga á tekjum ea gjöldum sem gætu stafa af umbreytingu á væntu,
almennu hlutunum sem vera fyrir ynningaráhrifum,

_______________
1

Sjá einnig 24. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: hagnaur á hlut — fjármálagerningar og arir samningar sem unnt er a greia me hlutum.

EES-vibætir vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins

15.11.2007

Nr. 54/711
IAS 33

b) veginn mealfjöldi virkra, almennra hluta er aukinn um veginn mealfjölda almennra hluta sem bætast
vi og hefu veri virkir ef gert væri rá fyrir breytingu allra væntra, almennra hluta sem vera fyrir
ynningaráhrifum.
Hagnaur — ynntur
26.

Vi útreikning á ynntum hagnai á hlut skal hreinn hagnaur ea tap, sem rennur til almennra hluthafa
á tímabilinu, samkvæmt útreikningi í samræmi vi 11. li, leiréttur me tilliti til áhrifa sem vera eftir
skatta:
a) allur arur af væntum, almennum hlutum sem vera fyrir ynningaráhrifum sem hafa veri dregnir
frá vi útreikning á hreinum hagnai sem rennur til almennra hluthafa eins og hann er reiknaur í
samræmi vi 11. li,
b) vextir, sem færir eru á tímabilinu af væntum, almennum hlutum sem vera fyrir ynningaráhrifum,
og
c) allar arar breytingar á tekjum ea gjöldum sem stafa af umbreytingu á væntum, almennum hlutum
sem vera fyrir ynningaráhrifum.

27.

egar væntum, almennum hlutum hefur veri breytt í almenna hluti myndast arur, vextir og arar tekjur ea
önnur gjöld ekki lengur í tengslum vi essa væntu, almennu hluti. ess í sta eiga nju, almennu hlutirnir rétt
á hlutdeild í hreinum hagnai sem rennur til almennra hluthafa. Af eim sökum er hreini hagnaurinn á
tímabilinu, sem renna skal til almennra hluthafa og reiknaur er í samræmi vi 11. li, aukinn um á fjárhæ
ars, vaxta og annarra tekna ea gjalda sem munu sparast vi breytingu á væntum, almennum hlutum, sem
vera fyrir ynningaráhrifum, yfir í almenna hluti. Meal útgjalda vegna væntra, almennra hluta eru óknanir
og afföll ea yfirver sem er fært sem arsemisalögun (sjá IAS-staal 32). Fjárhæir ars, vaxta og annarra
tekna ea gjalda eru leiréttar vegna allra skatta sem fyrirtæki ber og heimfæra má á ær.

Dæmi — breytanleg skuldabréf

Hreinn hagnaur

1.004

Virkir, almennir hlutir

1.000

Grunnhagnaur á hlut

1,0

Breytanleg skuldabréf

100

Hver samstæa me 10 skuldabréfum er breytanleg yfir í rjá almenna hluti
Vaxtagjöld á yfirstandandi ári vegna
skuldaáttar breytanlega skuldabréfsins

10

Skattkostnaur og frestaur skattur í
tengslum vi au vaxtagjöld

4

Aths.: Í vaxtagjöldunum eru innifaldar afskriftir af afföllunum sem stafa af upphaflegri færslu
skuldaáttarins (sjá IAS-staal 32).
Leiréttur, hreinn hagnaur

1.004 + 10 – 4 = 1.010

Fjöldi almennra hluta sem stafar af
umbreytingu skuldabréfs

30

Fjöldi almennra hluta sem notaur er til a
reikna ynntan hagna á hlut

1.000 + 30 = 1.030

ynntur hagnaur á hlut

1.000
= 0,98
1.030
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28.

Umbreyting sumra væntra, almennra hluta getur síar leitt til breytinga á örum tekjum og gjöldum. Lækkun
vaxtagjalda af væntum, almennum hlutum og aukning hreins hagnaar á tímabilinu, sem af henni stafar, getur
t.d. leitt til hækkunar á gjöldum vegna almenns hagnaarhlutdeildarkerfis starfsmanna. Vi útreikning á
ynntum hagnai á hlut er hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu lagaur a öllum slíkum síari breytingum á
tekjum ea gjöldum.

Á hlut — ynntur

29.

Vi útreikning á ynntum hagnai á hlut skal fjöldi almennra hluta vera veginn mealfjöldi almennra
hluta, sem reiknaur er í samræmi vi 14. og 20. li, a vibættum vegnum mealfjölda almennra hluta
sem yri gefinn út vi breytingu á öllum væntum, almennum hlutum, sem vera fyrir ynningaráhrifum,
yfir í almenna hluti. Telja skal a mögulegum hlutum hafi veri breytt yfir í almenna hluti í upphafi
tímabilsins ea á útgáfudegi væntu, almennu hlutanna, sem vera fyrir ynningaráhrifum, ef a er síar.

30.

Fjöldi almennra hluta, sem yru gefnir út vi breytingu á væntum, almennum hlutum, sem vera fyrir
ynningaráhrifum, ákvarast af skilmálum væntu, almennu hlutanna. Í útreikningunum er gengi út frá
hagstæasta skiptihlutfallinu ea ntingarverinu frá sjónarmii handhafa væntu, almennu hlutanna.

31.

Eins og gildir um útreikning á grunnhagnai á hlut skulu almennir hlutir me útgáfu bundna skilyri um a
einhverjir tilteknir atburir gerist teljast virkir og innifaldir í útreikningi á ynntum hagnai á hlut ef
skilyrunum hefur veri fullnægt (atburirnir gerust). Skilyrtir, útgáfuhæfir hlutir skulu vera taldir me frá
og me upphafi tímabilsins (ea frá og me dagsetningu samnings um skilyrta hlutinn ef hún er síar). Hafi
skilyrunum ekki veri fullnægt er fjöldi skilyrtra, útgáfuhæfra hluta, sem er byggur á fjölda hluta, sem yru
útgáfuhæfir ef lok reikningstímabilsins væru au sömu og lok skilyristímabilsins, innifalinn í útreikningi á
ynntum hagnai á hlut. Endurger er ekki heimil ef skilyrunum hefur ekki veri fullnægt egar
skilyristímabilinu lkur. Ákvæi essa liar taka jafnframt til væntra, almennra hluta sem eru útgáfuhæfir
egar tilteknum skilyrum er fullnægt (skilyrtir, útgáfuhæfir, væntir, almennir hlutir).

32.

Dótturfélag, samrekstur ea hlutdeildarfélag getur gefi út vænta, almenna hluti sem eru annahvort breytanlegir í almenna hluti dótturfélagsins, samrekstrarins ea hlutdeildarfélagsins ea almenna hluti fyrirtækisins
sem reikningsskilin taka til. Ef essir væntu, almennu hlutir dótturfélagsins, samrekstrarins ea hlutdeildarfélagsins hafa ynnandi áhrif á grunnhagna samstæunnar á hlut í fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til eru
eir taldir me í útreikningi á ynntum hagnai á hlut.

33.

Vi útreikning á ynntum hagnai á hlut skal fyrirtæki gera rá fyrir ntingu á ynnandi vilnunum og
örum væntum, almennum hlutum fyrirtækisins sem vera fyrir ynningaráhrifum. Telja skal áætla
andviri af essari útgáfu hafa veri vegna útgáfu á hlutum á gangviri. Fara skal me mismun á fjölda
útgefinna hluta og fjölda hluta, sem hefu veri gefnir út á gangviri, eins og útgáfu á almennum hlutum
án endurgjalds.

34.

Gangviri er hér reikna á grundvelli mealvers almennu hlutanna á tímabilinu.

35.

Vilnanir og arir kaupréttarsamningar um hluti eru ynnandi ef eir leia til útgáfu almennra hluta á lægra
veri en gangviri. Fjárhæ ynningarinnar er gangviri a frádregnu útgáfuverinu. Í eim tilgangi a reikna
ynntan hagna á hlut er ví fari me hvern slíkan samning eins og í honum felist:

a) samningur um a gefa út tiltekinn fjölda almennra hluta á mealgangviri tímabilsins. Hlutirnir, sem
annig skal gefa út, eru á sanngjörnu veri og er gert rá fyrir a eir séu hvorki ynnandi né ykkjandi.
Ekki er teki tillit til eirra vi útreikning á ynntum hagnai á hlut og
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b) samningur til a gefa út eftirstandandi almenna hluti án endurgjalds. essir almennu hlutir mynda ekkert
andviri og hafa engin áhrif á hreinan hagna sem rennur til virkra, almennra hluta. ess vegna eru essir
hlutir ynnandi og eim er bætt vi fjölda virkra, almennra hluta vi útreikning á ynntum hagnai á hlut.
Dæmi — áhrif af kauprétti á ynntan hagna á hlut

Hreinn hagnaur á árinu 20X1

1.200.000

Veginn mealfjöldi virkra, almennra hluta
ári 20X1

500.000 hlutir

Mealgangviri eins almenns hlutar ári
20X1

20,00

Veginn mealfjöldi vilnunarhluta á árinu
20X1

100.000 hlutir

Ntingarver vilnunarhluta á árinu 20X1

15,00

Útreikningur á hagnai á hlut
á hlut
Hreinn hagnaur á árinu 20X1

hagnaur
1.200.000

Vegi mealtal virkra hluta ári 20X1
Grunnhagnaur á hlut

hlutir

500.000
2,40

Fjöldi vilnunarhluta

100.000

Fjöldi hluta sem hefu veri gefnir út á
gangviri:
(100.000  15,00)/20,00
ynntur hagnaur á hlut
*

2,29

*

(75.000)

1.200.000

525.000

Hagnaurinn hefur ekki aukist ar sem heildarfjöldi hluta hefur aeins aukist um sem svarar til ess fjölda hluta (25.000)
sem reikna er me a hafi veri gefinn út án endurgjalds (sjá b-li 35. liar hér a framan).

36.

essi afer vi a reikna áhrif vilnunar og annarra kaupréttarsamninga um hluti leiir til sömu niurstöu og
eiginhlutaaferin sem er notu í nokkrum löndum. etta bendir ekki til ess a fyrirtæki hafi átt í viskiptum vegna kaupa á eigin hlutum sem er e.t.v. ekki framkvæmanlegt vi vissar astæur ea löglegt í sumum
lögsagnarumdæmum.

37.

A ví marki sem hlutir, sem eru greiddir a hluta til, veita ekki rétt til úthlutunar ars á fjárhagstímabilinu
eru eir taldir ígildi kaupréttar ea vilnunar.

V æ n t i r , a l m e n n i r h l u t i r s e m v e r  a f y r i r  y n n i n g a r á h r i f um
38.

Fara skal me vænta, almenna hluti sem ynnandi á og ví aeins a breyting eirra í almenna hluti yri
til ess a draga úr hreinum hagnai á hlut af áframhaldandi, reglulegri starfsemi.

39.

Fyrirtæki notar hreinan hagna af áframhaldandi, reglulegri starfsemi sem „eftirlitstöluna“ sem er notu til a komast a
raun um hvort væntir, almennir hlutir eru ynnandi ea ykkjandi. Hreinn hagnaur af áframhaldandi, reglulegri starfsemi
er hreinn hagnaur af reglulegri starfsemi (eins og hún er skilgreind í IAS-stali 8) a frádregnum forgangsari og
undanskildum lium sem tengjast aflagri starfsemi. Óreglulegir liir og áhrif af breytingum á reikningsskilaaferum og
leiréttingum á grundvallarskekkjum eru ví undanskilin.
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40.

Væntir, almennir hlutir eru ykkjandi egar breyting eirra yfir í almenna hluti yri til ess a auka hagna á
hlut af áframhaldandi, reglulegri starfsemi ea draga úr tapi á hlut af áframhaldandi, reglulegri starfsemi. Ekki
er teki tillit til áhrifa af væntum, almennum hlutum sem eru ykkjandi vi útreikning á ynntum hagnai á
hlut.

41.

Vi ákvörun á ví hvort væntir, almennir hlutir séu ynnandi ea ykkjandi er hver útgáfa ea flokkur
væntra, almennra hluta athugaur sérstaklega fremur en í heild. Röin, sem væntir, almennir hlutir eru
athugair í, getur haft áhrif á a hvort eir eru ynnandi ea ekki. Hver útgáfa ea flokkur væntra, almennra
hluta er ví athugu í rö frá eim sem eru mest ynnandi til eirra sem eru minnst ynnandi til a ynning á
grunnhagnai á hlut veri sem mest.
Dæmi — ákvörun á röinni sem ynnandi verbréf í útreikningi á vegnum mealfjölda hluta eru valin í

Hagnaur — hreinn hagnaur sem rennur til
almennra hluthafa

10.000.000

Virkir, almennir hlutir

2.000.000

Mealgangviri eins almenns hlutar á árinu

75,00

Væntir, almennir hlutir
Vilnanir

100.000 me ntingarverinu 60

Breytanlegir forgangshlutir

800.000 hlutir sem veita rétt á uppsöfnuum ari
a fjárhæ 8 á hlut. Hver forgangshlutur er
breytanlegur í tvo almenna hluti

5% breytanlegt skuldabréf

Nafnver 100.000.000. Hvert skuldabréf a
fjárhæ 1.000 er breytanlegt í 20 almenna hluti.
a eru engar afskriftir af yfirveri ea afföllum
sem hefur áhrif á ákvörun um vaxtagjöld

Skatthlutfall

40 %

Aukning á hagnai sem rennur til almennra hluthafa vi umbreytingu á væntum, almennum hlutum
Aukning á hagnai

Aukning á
fjölda
almennra
hluta

Hagnaur á
vibótarhlut

Vilnanir
Aukning á hagnai

núll

Vibótarhlutir gefnir út án endurgjalds 100.000 
(75 – 60)/75

20.000

núll

1.600.000

4,00

2.000.000

1,50

Breytanlegir forgangshlutir
Aukning á hreinum hagnai 8  800.000

6.400.000

Vibótarhlutir 2  800.000
5% breytanleg skuldabréf
Aukning á hreinum hagnai 100.000.000  0,05
 (1 – 0,4)
Vibótarhlutir 100.000  20

3.000.000
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Útreikningur á ynntum hagnai á hlut

Vilnanir samkvæmt reikningsskilum

Hreinn hagnaur til
úthlutunar

Almennir hlutir

10.000.000

2.000.000
.

5% breytanleg skuldabréf

Breytanlegir forgangshlutir

Á hlut

5,00

20.000

10.000.000

2.020.000

3.000.000

2.000.000

13.000.000

4.020.000

6.400.000

1.600.000

19.400.000

5.620.000

4,95 ynnandi

3,23 ynnandi

3,45 ykkjandi

ar sem ynntur hagnaur á hlut hækkar egar teki er tillit til breytanlegu forgangshlutanna (frá 3,23 til 3,45) eru breytanlegu
forgangshlutirnir ykkjandi og ekki er teki tillit til eirra vi útreikning á ynntum hagnai á hlut.
ess vegna er ynntur hagnaur á hlut 3,23.
etta dæmi snir ekki flokkun á breytanlegum fjármálagerningum eftir skuldum og eigin fé ea flokkun á tengdri hlutdeild og
ari eftir útgjöldum og eigin fé eins og ger er krafa um í IAS-stali 32.

42.

Væntir, almennir hlutir eru vegnir fyrir tímabili egar eir voru virkir. Væntir, almennir hlutir, sem voru
afturkallair ea var leyft a falla úr gildi á reikningsskilatímabilinu, eru aeins taldir me í útreikningi á
ynntum hagnai á hlut ann hluta af tímabilinu sem eir voru virkir. Væntir, almennir hlutir, sem hefur veri
breytt í almenna hluti á reikningsskilatímabilinu, eru taldir me í útreikningi á ynntum hagnai á hlut frá
upphafi tímabilsins til breytingardagsins; frá breytingardeginum eru almennir hlutir, sem vera til vi etta,
taldir me bæi í grunnhagnai á hlut og ynntum hagnai á hlut.

ENDURGER

43.

Ef fjöldi virkra, almennra hluta ea væntra, almennra hluta eykst í kjölfar útgáfu hluta ea jöfnunarhluta
ea vi a a hlutum er skipt í smærri hluti ea hann minnkar vi a a virkum hlutum er fækka skal
leirétta afturvirkt útreikning á grunnhagnai á hlut og ynntum hagnai á hlut fyrir öll tímabil sem eru
birt. Ef essar breytingar vera eftir dagsetningu efnahagsreiknings en fyrir birtingu reikningsskilanna
skulu útreikningar á hlut í eim reikningsskilum og reikningsskilum fyrir öll fyrri tímabil byggjast á nja
hlutafjöldanum. egar útreikningar á hlut endurspegla slíkar breytingar í fjölda hlutabréfa skal greina frá
ví. Auk ess skal leirétta grunnhagna og ynntan hagna allra birtra tímabila me tilliti til:

a) áhrifa af grundvallarskekkjum og leiréttingum sem stafa af breytingum á reikningsskilaaferum
sem fari er me í samræmi vi aalregluna í IAS-stali 8 og

b) áhrifa af sameiningu fyrirtækja sem telst sameining hagsmuna.

44.

Fyrirtæki endurákvara ekki ynntan hagna á hlut fyrra tímabils sem settur er fram vegna breytinga á
forsendunum, sem byggt er á, ea vegna breytingar á væntum, almennum hlutum í virka, almenna hluti.
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Fyrirtæki eru hvött til a greina frá viskiptum me almenna hluti ea viskiptum me vænta, almenna hluti,
örum en útgáfu hluta og skiptingu hluta í smærri hluti sem vera eftir dagsetningu efnahagsreiknings egar
au skipta svo miklu máli a a hefi áhrif á getu notenda reikningsskilanna til a meta rétt og taka réttar
ákvaranir ef ekki væri ger grein fyrir eim (sjá IAS-staal 10, atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings).
Dæmi um slík viskipti eru m.a.:

a) útgáfa hluta fyrir reiufé,
b) útgáfa hluta egar andviri er nota til a endurgreia skuld ea virka forgangshluti vi dagsetningu
efnahagsreiknings,

c) innlausn virkra, almennra hluta,

d) breyting ea nting væntra, almennra hluta sem eru virkir, vi dagsetningu efnahagsreikningsins, í
almenna hluti,

e) útgáfa kaupréttar, vilnana ea breytanlegra skuldabréfa og

f)

46.

uppfylling skilyra sem myndu leia til útgáfu útgáfuhæfra, skilyrtra hluta.

Fjárhæir hagnaar á hlut eru ekki leiréttar vegna slíkra viskipta sem vera eftir dagsetningu efnahagsreiknings vegna ess a slík viskipti hafa ekki áhrif á eigi fé sem er nota til a mynda hreinan hagna ea
tap á tímabilinu.

FRAMSETNING

47.

Fyrirtæki skal setja fram grunnhagna á hlut og ynntan hagna á hlut í rekstrarreikningi fyrir hvern
flokk almennra hluta sem hafa mismunandi rétt til hlutdeildar í hreinum hagnai á tímabilinu. Fyrirtæki
skal sna grunnhagna á hlut og ynntan hagna á hlut jafn áberandi fyrir öll birt tímabil.

48.

Í essum stali er ger krafa um a fyrirtæki greini frá grunnhagnai á hlut og ynntum hagnai á hlut
jafnvel ótt fjárhæirnar, sem birtar eru, séu neikvæar (tap á hlut).

UPPLSINGAGJÖF

49.

Fyrirtæki skal greina frá eftirfarandi:
a) fjárhæum, sem eru notaar sem teljarar vi útreikning á grunnhagnai á hlut og ynntum hagnai á
hlut og afstemmingu eirra fjárhæa vi hreinan hagna ea tap á tímabilinu, og

b) vegnum mealfjölda almennra hluta sem eru notair sem nefnari vi útreikning á grunnhagnai á
hlut og ynntum hagnai á hlut og innbyris afstemmingu essara nefnara.

50.

Fjármálagerningar og arir samningar sem mynda vænta, almenna hluti geta fali í sér skilmála og skilyri
sem hafa áhrif á mat á grunnhagnai á hlut og ynntum hagnai á hlut. Me essum skilmálum og skilyrum
kann a vera sagt til um hvort einhverjir væntir, almennir hlutir eru ynnandi og, ef eir eru a, hvaa áhrif
eir hafa á veginn mealfjölda virkra hluta og allar síari leiréttingar á hreinum hagnai sem rennur til
almennra hluthafa. Samkvæmt essum stali er hvatt til slíkrar upplsingagjafar án tillits til ess hvort ger er
krafa um a greint sé frá skilmálum og skilyrum samkvæmt IAS-stali 32.

51.

Ef fyrirtæki greinir, auk upplsinga um grunnhagna á hlut og ynntan hagna á hlut, frá fjárhæum á
hlut og notar átt hreins hagnaar í reikningsskilum, annan en hreinan hagna ea tap á tímabilinu sem
rennur til almennra hluthafa, skal útreikningur á slíkum fjárhæum byggjast á vegnum mealfjölda
almennra hluta sem er ákvaraur í samræmi vi ennan staal. Ef sá hluti hreins hagnaar, sem er
notaur, er ekki tilgreindur í sérlínu í rekstrarreikningi skal stemma af áttinn, sem er notaur, vi
sérlínuna sem snd er í rekstrarreikningnum. Greina skal frá fjárhæum grunnhagnaar á hlut og ynnts
hagnaar á hlut á jafn áberandi hátt.
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52.

Fyrirtæki kann a óska eftir ví a birta meiri upplsingar en ger er krafa um í essum stali. Notendur geta
stust vi slíkar upplsingar vi mat á árangri fyrirtækisins og geta ær veri settar fram sem fjárhæir á hlut
vegna missa átta í hreinum hagnai. Hvatt er til ess a slíkar upplsingar séu veittar. egar slíkar fjárhæir
eru birtar skal ó reikna nefnara í samræmi vi ennan staal til a tryggja a fjárhæir á hlut séu
samanburarhæfar.

GILDISTÖKUDAGUR
53.

essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1998 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr.
ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 34
Árshlutareikningsskil

Stjórn aljóareikningsskilanefndarinnar samykkti ennan aljólega reikningsskilastaal í febrúar 1998 og tók
hann gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1999 ea síar.
Í apríl 2000 voru gerar breytingar á 7. li vibætis C me IAS-stali 40, fjárfestingareignir.
INNGANGUR
1.

essi staall (IAS-staall 34) fjallar um árshlutareikningsskil, málefni sem ekki hefur veri fjalla um áur í
aljólegum reikningsskilastali. IAS-staall 34 gildir um reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 1999
ea síar.

2.

Árshlutareikningsskil eru reikningsskil sem innihalda annahvort heildstæ ea samandregin reikningsskil
fyrir tímabil sem er styttra en heilt fjárhagsár fyrirtækis.

3.

Í essum stali er ekki mælt fyrir um hvaa fyrirtæki skuli birta árshlutareikningsskil, hversu oft ea hversu
fljótt eftir a árshluti er liinn. A mati aljóareikningsskilanefndarinnar skulu ríkisstjórnir,
verbréfaeftirlitsstofnanir, kauphallir og reglusetningarailar á reikningshaldssvii ákvea au mál. Stalinum
skal beita ef fyrirtæki er krafi um ea ks a birta árshlutareikningsskil í samræmi vi aljólega
reikningsskilastala.

4.

Í essum stali er:
a) skilgreint lágmarksinnihald árshlutareikningsskila, .m.t. upplsingagjöf, og
b) ger grein fyrir eim reikningsskilalegu færslu- og matsreglum sem beita skal í árshlutareikningsskilum.

5.

Lágmarksinnihald
árshlutareikningsskila
er
samandreginn
efnahagsreikningur,
samandreginn
rekstrarreikningur, samandregi sjóstreymisyfirlit, samandregi yfirlit um breytingar á eigin fé og valdar
skringar.

6.

Gengi er út frá ví a allir, sem lesa árshlutareikningsskil fyrirtækis, hafi einnig agang a njustu
ársskrslu ess og ví eru svo til engar af skringunum vi árlegu reikningsskilin endurteknar ea uppfærar í
árshlutareikningsskilunum. ess í sta eru í árshlutaskringum aallega skringar á eim atburum og
breytingum sem eru mikilvægar til skilnings á breytingum á efnahag og árangri fyrirtækisins frá síasta árlega
reikningsskiladegi.

7.

Fyrirtæki skal beita sömu reikningsskilaaferum í árshlutareikningsskilum og a beitir í árlegum
reikningsskilum nema a ví er varar breytingar á reikningsskilaaferum sem eru gerar eftir dagsetningu
njustu árlegu reikningsskilanna sem skulu endurspeglast í næstu árlegu reikningsskilum. Tíni reikningsskila
fyrirtækis — árleg, hálfsársleg ea ársfjórungsleg — ætti ekki a hafa áhrif á mat á afkomu ársins. Til a ná
ví markmii er mat vegna árshlutareikningsskila gert á grundvelli ess sem af er árinu.
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8.

Í vibæti vi ennan staal eru leibeiningar um beitingu á grundvallarreglum um færslur og mat á
reikningsskiladegi árshlutareikningsskila á msum eigna-, skulda-, tekju- og gjaldalium. Tekjuskattsgjöld
árshluta eru bygg á áætluu mealtali af árlegu virku tekjuskattshlutfalli í samræmi vi árlegt skattamat.

9.

Vi ákvörun um hvernig skal færa, flokka ea tilgreina li í árshlutareikningsskilum, skal meta mikilvægi
mia vi fjárhagsupplsingar árshlutans en ekki ær upplsingar samkvæmt spá fyrir ári.

EFNISYFIRLIT
Liir
Markmi
Gildissvi
Skilgreiningar
Innihald árshlutareikningsskila
Lágmarksefnisættir árshlutareikningsskila
Framsetning og innihald árshlutareikningsskila
Valdar skringar
Upplsingar um samræmi vi IAS-stala

1-3
4
5-25
8
9-14
15-18
19

Tímabil sem ger er krafa um a árshlutareikningsskil séu sett fram fyrir

20-22

Mikilvægi

23-25

Upplsingar í árlegum reikningsskilum

26-27

Færsla og mat

28-42

Sömu reikningsskilaaferir og í árlegum reikningsskilum

28-36

Árstíabundnar, lotubundnar ea óreglulegar tekjur

37-38

Kostnaur sem fellur ekki jafnt til yfir fjárhagsári

39

Beiting færslu- og matsreglna

40

Notkun á mati

41-42

Endurger fyrri árshlutareikningsskila

43-45

Gildistökudagur

46

Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um framkvæmd í essum stali
og í samhengi vi formálann a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulegra
lia (sjá 12. li formálans).
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MARKMI
Markmii me essum stali er a mæla fyrir um lágmarksinnihald árshlutareikningsskila og mæla fyrir um reglur
um færslu og mat í heildstæum ea samandregnum reikningsskilum árshluta. Tímanleg og áreianleg
árshlutareikningsskil auka getu fjárfesta, lánadrottna og annarra til a gera sér grein fyrir getu fyrirtækis til a
mynda hagna og sjóstreymi og fjárhagsstöu ess og greisluhæfi.
GILDISSVI
1.

Í essum stali er ekki mælt fyrir um hvaa fyrirtæki skuli krafin um birtingu árshlutareikningsskila, hversu
oft ea hversu fljótt eftir a árshluti er liinn. Hins vegar er ess oft krafist af hálfu ríkisstjórna,
verbréfaeftirlitsstofnana, kauphalla og reglusetningaraila á reikningshaldssvii a fyrirtæki me skuldabréf
ea hlutabréf á almennum markai birti árshlutareikningsskil. Stalinum skal beita ef fyrirtæki er krafi um
ea fyrirtæki ks a birta árshlutareikningsskil í samræmi vi aljólega reikningsskilastala.
Aljóareikningsskilanefndin hvetur fyrirtæki á almennum markai til a birta árshlutareikningsskil sem
samræmast eim reglum um færslu, mat og upplsingagjöf sem eru settar fram í essum stali. Fyrirtæki á almennum markai eru sérstaklega hvött til a:
a) birta árshlutareikningsskil, a.m.k. vi lok fyrri helmings fjárhagsárs síns og
b) hafa árshlutareikningsskil sín fyrirliggjandi eigi síar en 60 dögum eftir lok árshlutans.

2.

Samræmi vi aljólega reikningsskilastala er meti fyrir hver árleg reikningsskil ea árshlutareikningsskil
fyrir sig. Leggi fyrirtæki ekki fram árshlutareikningsskil á tilteknu fjárhagsári ea a leggur fram
árshlutareikningsskil sem fylgja ekki essum stali kemur a ekki í veg fyrir a árleg reikningsskil
fyrirtækisins samræmist aljólegum reikningsskilastölum ef au gera a a öru leyti.

3.

Ef árshlutareikningsskil fyrirtækis eru sög fylgja aljólegum reikningsskilastölum vera au a fara a
öllum kröfum essa staals. Í 19. li er ger krafa um tilteknar upplsingar a ví er etta varar.

SKILGREININGAR
4.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Árshluti er reikningsskilatímabil sem er styttra en heilt fjárhagsár.
Árshlutareikningsskil eru reikningsskil sem innihalda annahvort heildstæ reikningsskil (eins og lst er í
IAS-stali 1, framsetning reikningsskila) ea samandregin reikningsskil (eins og lst er í essum stali)
árshluta.

INNIHALD ÁRSHLUTAREIKNINGSSKILA
5.

Í heildstæum reikningsskilum, sem skilgreind eru í IAS-stali 1, skulu vera eftirfarandi efnisættir:
a) efnahagsreikningur,
b) rekstrarreikningur,
c) yfirlit um annahvort (i) allar breytingar á eigin fé ea (ii) breytingar á eigin fé arar en ær sem stafa af
fjármagnshreyfingum frá eigendum og til eigenda,
d) sjóstreymisyfirlit og
e) reikningsskilaaferir og skringar.
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6.

Í ví skyni a vera tímanlega, til a komast hjá kostnai og til a forast a endurtaka upplsingar, sem áur
hefur veri greint frá, kann fyrirtæki a vera krafi um ea fyrirtæki ks a veita minni upplsingar vi
dagsetningu árshlutareikningsskila, samanbori vi árleg reikningsskil ess. Samkvæmt essum stali er
lágmarksinnihald árshlutareikningsskila skilgreint sem samandregin reikningsskil og valdar skringar.
Árshlutareikningsskilunum er ætla a vera uppfærsla á síustu heildstæu, árlegu reikningsskilunum. ar af
leiandi miast au vi nja starfsemi, atburi og astæur og ar eru ekki endurteknar upplsingar sem áur
hefur veri greint frá.

7.

Engu í essum stali er ætla a banna ea aftra fyrirtæki frá ví a birta heildstæ reikningsskil (eins og lst
er í IAS-stali 1) í árshlutareikningsskilum sínum fremur en samandregin reikningsskil og valdar skringar. Í
essum stali er fyrirtæki ekki heldur banna ea ví aftra frá ví a setja meira en aeins lágmarksfjölda
lia ea valinna skringa í samandregin árshlutareikningsskil eins og sett er fram í essum stali.
Leibeiningarnar um færslu og mat í essum stali eiga einnig vi um heildstæ árshlutareikningsskil og í
eim yfirlitum væru allar upplsingar sem krafist er í essum stali (einkum völdu skringarnar sem greint er
frá í 16. li) auk eirra sem ger er krafa um í örum aljólegum reikningsskilastölum.

Lágmarksefnisættir árshlutareikningsskila
8.

Í árshlutareikningsskilum skulu a.m.k. vera:
a) samandreginn efnahagsreikningur,
b) samandreginn rekstrarreikningur,
c) samandregi yfirlit um annahvort (i) allar breytingar á eigin fé ea (ii) breytingar á eigin fé, arar en
ær sem vera af fjármagnshreyfingum frá eigendum og til eigenda,
d)

samandregi sjóstreymisyfirlit og

e) valdar skringar.
Framsetning og innihald árshlutareikningsskila
9.

Ef fyrirtæki birtir heildstæ reikningsskil í árshlutareikningsskilum sínum skal framsetning og innihald
eirra samræmast kröfum IAS-staals 1 um heildstæ reikningsskil.

10.

Ef fyrirtæki birtir samandregin reikningsskil í árshlutareikningsskilum sínum skulu í eim samandregnu
skrslum vera a.m.k. allar fyrirsagnir og millisamtölur sem voru í njustu, árlegu reikningsskilum ess og
ær völdu skringar sem ger er krafa um samkvæmt essum stali. Arar sérlínur ea skringar skulu
vera me ef vöntun eirra myndi gera samandregnu árshlutareikningsskilin villandi.

11.

Grunnfjárhæ hagnaar á hlut ea ynntan hagnaarhlut skal setja fram í heildstæum ea
samandregnum rekstrarreikningi fyrir árshluta.

12.

Í IAS-stali 1 eru leibeiningar um uppbyggingu reikningsskila og honum fylgir vibætir, „lsing á formi
reikningsskila“, ar sem er a finna frekari leibeiningar um helstu fyrirsagnir og millisamtölur.

13.

Samkvæmt IAS-stali 1 er ess krafist a yfirlit sem snir breytingar á eigin fé sé sett fram sem sérstakur
efnisáttur í reikningsskilum fyrirtækis en á hinn bóginn er heimilt a upplsingar um breytingar á eigin fé
sem vera af fjármagnshreyfingum frá eigendum og til eigenda séu sndar annahvort í yfirlitinu ea í
skringum. Fyrirtæki skal hafa sama form á framsetningu breytinga á eigin fé í árshlutareikningsskilum og
a hafi í njasta ársreikningi sínum.

14.

Árshlutareikningsskil skulu ger á samstæugrundvelli ef njustu árlegu reikningsskil fyrirtækisins voru
samstæureikningsskil. Eigin reikningsskil móurfélags eru ekki samrmanleg ea sambærileg vi
samstæureikningsskil í njustu árlegu reikningsskilunum. Ef í árlegum reikningsskilum fyrirtækis voru eigin
reikningsskil móurfélagsins til vibótar vi samstæureikningsskil er hvorki skylt né óheimilt samkvæmt
essum stali a hafa eigin reikningsskil móurfélagsins innifalin í árshlutareikningsskilum fyrirtækisins.
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Valdar skringar

15.

Notandi árshlutareikningsskila fyrirtækis hefur einnig agang a njustu árlegu reikningsskilum ess
fyrirtækis. a er ví ekki örf á a í skringum vi árshlutareikningsskil komi fram tiltölulega smávægilegar
uppfærslur á upplsingum sem egar hafi veri greint frá í skringum í njustu ársskrslunni. Í
árshlutareikningsskilum er gagnlegra a skra atburi og viskipti sem skipta máli til skilnings á breytingum
á efnahag og árangri fyrirtækisins frá síasta árlega reikningsskiladegi.

16.

Fyrirtæki skal setja a.m.k. eftirfarandi upplsingar í skringar vi árshlutareikningsskil sín ef ær skipta
máli og koma ekki fram annars staar í árshlutareikningsskilunum. Upplsingarnar skulu venjulega birtar
á grundvelli ess sem er lii af fjárhagsárinu. Öllum atburum og viskiptum, sem skipta máli til
skilnings á yfirstandandi árshluta, skal fyrirtæki ó einnig greina frá:

a) yfirlsingu um a sömu reikningsskila- og reikniaferum sé fylgt í árshlutareikningsskilunum og var
gert í njustu árlegu reikningsskilunum ea, ef eim aferum hefur veri breytt, lsingu á eli og
áhrifum breytingarinnar,

b) útskringum á árstíaskiptingu ea lotueli árshlutarekstrar,

c) eli og fjárhæum lia sem hafa áhrif á eignir, skuldir, eigi fé, hagna ea sjóstreymi og eru
óvenjulegir vegna elis, stærar ea tíni,

d) eli og fjárhæum breytinga á mati á fjárhæum sem greint var frá á fyrri árshlutum yfirstandandi
fjárhagsárs ea breytingum á mati á fjárhæum sem greint var frá á fyrri fjárhagsárum ef ær
breytingar hafa veruleg áhrif á yfirstandandi árshluta,

e) útgáfu, endurkaupum og endurgreislu á skulda- og hlutabréfum,

f)

argreislum (samanlögum ea á hlut), agreindum fyrir venjuleg hlutabréf og önnur hlutabréf,

g) tekjum og afkomu af starfsáttum í rekstri og starfsáttum, skipt eftir landsvæum, hvort heldur sem
er aalgrundvöllur fyrirtækisins fyrir skrsluger um starfsætti (aeins er krafist
starfsáttaupplsinga í árshlutareikningsskilum fyrirtækis, ef ess er krafist í IAS-stali 14,
fjárhagsupplsingar um starfsætti, a fyrirtæki veiti upplsingar starfsáttaupplsingum í árlegum
reikningsskilum sínum),

h) mikilvægum atburum eftir lok árshluta sem hafa ekki endurspeglast í reikningsskilum árshlutans,

17.

i)

áhrifum breytinga á samsetningu fyrirtækisins á árshlutanum, .m.t. samruni fyrirtækja, kaup ea
rástöfun dótturfélaga og langtímafjárfestinga, endurskipulagning og starfsemi, sem leggja skal af, og

j)

breytingum á óvissum skuldum og óvissum eignum eftir dagsetningu síasta árlega efnahagsreiknings.

Dæmi um upplsingagjöf, sem ger er krafa um skv. 16. li eru sett fram hér a aftan. Í einstökum,
aljólegum reikningsskilastölum eru leibeiningar um upplsingagjöf vegna margra essara lia:

a) niurfærslu birga í hreint söluviri og bakfærslu slíkrar niurfærslu,

b) færslu taps vegna virisrrnunar varanlegra rekstrarfjármuna, óefnislegra eigna ea annarra eigna og
bakfærslu slíkrar virisrrnunar,

c) bakfærslu skuldbindingar vegna kostnaar vi endurskipulagningu,
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d) kaupa og rástafana á varanlegum rekstrarfjármunum,

e) skuldbindingar vegna kaupa á varanlegum rekstrarfjármunum,

f)

loka málaferla me sátt,

g) leiréttingar á grundvallarskekkjum í áur birtum fjárhagsupplsingum,

h) óreglulegra lia,

18.

i)

vanskila á skuld ea rofs á skuldasáttmála, sem hefur ekki veri leiréttur í kjölfari, og

j)

viskipta tengdra aila.

Í örum aljólegum reikningsskilastölum eru tilgreindar upplsingar sem birta skal í reikningsskilum. Í ví
samhengi merkja reikningsskil heildstæ reikningsskil af eirri ger sem eru venjulega í árlegum
reikningsskilum og stundum í örum skrslum. eirra upplsinga, sem ger er krafa um í örum aljólegum
reikningsskilastölum, er ekki krafist ef árshlutareikningsskil fyrirtækis eru aeins samandregin reikningsskil
og valdar skringar en ekki heildstæ reikningsskil.

Upplsingar um samræmi vi IAS-stala

19.

Ef árshlutareikningsskil fyrirtækis samræmast essum aljólega reikningsskilastali skal greint frá ví.
Árshlutareikningsskil skulu ekki sög vera í samræmi vi aljólega reikningsskilastala nema au fari a
öllum kröfum í sérhverjum vieigandi stali og sérhverri vieigandi túlkun fastanefndarinnar um túlkanir.

Tímabil sem ger er krafa um a árshlutareikningsskil séu sett fram fyrir

20.

Árshlutaskrslur skulu innihalda eftirfarandi árshlutareikningsskil (samandregin ea heildstæ) fyrir
eftirfarandi tímabil:

a) efnahagsreikning, mia vi lok yfirstandandi árshluta, og samanburarefnahagsreikning, mia vi
lok síasta fjárhagsárs á undan,
b) rekstrarreikninga fyrir yfirstandandi árshluta og uppsafnaa fyrir a sem af er yfirstandandi
fjárhagsári me samanburarrekstrarreikningum fyrir samsvarandi árshluta (yfirstandandi og a
sem af er árinu) síasta fjárhagsárs á undan,
c) yfirlit yfir uppsafnaar breytingar á eigin fé fyrir a sem af er núverandi fjárhagsári me
samanburaryfirliti fyrir samsvarandi tímabil á síasta fjárhagsári á undan, og
d) uppsafna sjóstreymisyfirlit fyrir a sem af er núverandi fjárhagsári me samanburaryfirliti fyrir
samsvarandi tímabil á síasta fjárhagsári á undan.

21.

Fjárhagsupplsingar um a 12 mánaa tímabil, sem lkur vi dagsetningu árshlutareiknings, og
samanburarupplsingar fyrir síasta 12 mánaa tímabil á undan kunna a vera gagnlegar fyrir fyrirtæki sem
stundar viskipti sem eru afar árstíabundin. ess vegna eru fyrirtæki, sem stunda viskipti sem eru afar
árstíabundin, hvött til a íhuga a gera grein fyrir slíkum upplsingum, a vibættum upplsingunum sem
krafist er í málsgreininni a framan.

22.

Tímabilin, sem ger er krafa um a fyrirtæki, sem semur reikningsskil á hálfs árs fresti, og fyrirtæki, sem
semur reikningsskil ársfjórungslega, geri grein fyrir, eru snd í vibæti A.
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Mikilvægi

23.

Vi ákvörun um, hvernig skuli færa, meta, flokka ea greina frá li í árshlutareikningsskilum, skal meta
mikilvægi mia vi fjárhagsupplsingar árshlutans. Vi mat á mikilvægi verur a hafa í huga a
árshlutamat getur stust vi mat í ríkara mæli en mat á árlegum fjárhagsupplsingum.

24.

Í formála a aljólegum reikningsskilastölum kemur fram a aljólegum reikningsskilastölum er ekki
ætla a taka til óverulegra lia. Í rammanum kemur fram a upplsingar eru mikilvægar ef vöntun eirra ea
rangfærsla gæti haft áhrif á hagrænar ákvaranir notenda sem eir taka á grundvelli reikningsskilanna. Í IASstali 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum, er
ger krafa um a greint sé sérstaklega frá mikilvægum, óreglulegum lium, óvenjulegum, reglulegum lium,
aflögum rekstri, breytingum á matsreglum, grundvallarskekkjum og breytingum á reikningsskilaaferum. Í
IAS-stali 8 eru ekki tölulegar leibeiningar um mikilvægi.

25.

ó a alltaf sé örf á mati egar mikilvægi er ákvara vi fjárhagsskrsluger byggist ákvörun um færslu
og upplsingagjöf samkvæmt essum stali á upplsingum um árshlutann einan og sér svo a árshlutatölurnar
veri skiljanlegar. annig eru t.d. óvenjulegir ea óreglulegir liir, breytingar á reikningsskilaaferum ea
matsreglum og grundvallarskekkjur færar og greint frá eim eftir ví hversu mikilvægar ær eru me
hlisjón af árshlutaupplsingum til a forast a dregnar séu villandi ályktanir vegna ess a upplsingar hafa
ekki veri veittar. Höfumarkmii er a tryggja a í árshlutareikningsskilum séu allar upplsingar sem eru
nausynlegar til a skilja efnahag fyrirtækis og árangur á árshlutanum.

UPPLSINGAR Í ÁRLEGUM REIKNINGSSKILUM

26.

Ef mat á fjárhæ, sem skrt var frá á árshluta, breytist verulega á síasta árshluta fjárhagsársins en
sérstök fjárhagsskrsla er ekki gefin út fyrir ennan síasta árshluta skal greina frá eli og fjárhæ eirrar
matsbreytingar í skringum vi árleg reikningsskil ess fjárhagsárs.

27.

Samkvæmt IAS-stali 8 er ger krafa um a greint sé frá eli og (ef gerlegt er) fjárhæ matsbreytingar sem
hefur annahvort veruleg áhrif á núverandi tímabili ea ess er vænst a hafi veruleg áhrif á síari tímabilum.
Í d-li 16. liar essa staals er ger krafa um sambærilegar upplsingar í árshlutareikningsskilum. Dæmi eru
m.a. breytingar á mati á síasta árshluta sem tengjast niurfærslu birga, endurskipulagningu ea
virisrrnunartapi sem ger var grein fyrir á fyrri árshluta fjárhagsársins. Upplsingar, sem krafist er í linum
a framan, eru í samræmi vi kröfur í IAS-stali 8 og er ætla a hafa röngt gildissvi — vara aeins
breytingu á mati. Fyrirtæki er ekki krafi um frekari fjárhagsupplsingar um árshluta í árlegum
reikningsskilum sínum.

FÆRSLA OG MAT

Sömu reikningsskilaaferir og í árlegum reikningsskilum

28.

Fyrirtæki skal beita sömu reikningsskilaaferum í árshlutareikningsskilum og er beitt í árlegum
reikningsskilum, a undanskildum breytingum á reikningsskilaaferum sem eru gerar eftir
reikningsskiladag njustu árlegu reikningsskila sem skulu endurspeglast í næstu árlegu reikningsskilum.
ó skal tíni reikningsskila fyrirtækis (árleg, hálfsársleg ea ársfjórungsleg) ekki hafa áhrif á mat á
ársniurstöu ess. Mat fyrir árshlutareikningsskil er mia vi a sem lii er af árinu til a ná ví
markmii.
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29.

egar ger er krafa um a fyrirtæki beiti sömu reikningsskilaaferum í árshlutareikningsskilum og í árlegum
reikningsskilum kann a virast a árshlutamat sé gert eins og hver árshluti sé sjálfstætt reikningsskilatímabil.
Me ví a setja sem skilyri a tíni reikningsskila fyrirtækis skuli ekki hafa áhrif á mat á ársniurstöu ess
er stafest skv. 28. li a árshluti sé hluti af lengra fjárhagsári. Mat á ví sem af er árinu kann a fela í sér
breytingar á mati fjárhæa sem greint var frá á fyrri árshlutum núverandi fjárhagsárs. En reglurnar um færslu
eigna, skulda, tekna og gjalda á árshlutum eru ær sömu og í árlegum reikningsskilum.

30.

Til skringar:

a) reglurnar um færslu og mat taps af niurfærslu birga, endurskipulagningu ea virisrrnun á árshluta eru
ær sömu og ær sem fyrirtæki færi eftir ef a semdi aeins árleg reikningsskil. Ef slíkir liir eru færir
og metnir á einum árshluta og mati breytist á síari árshluta sama fjárhagsárs er upphaflega matinu ó
breytt á síari árshlutanum annahvort me fjárhæ vibótartaps ea me ví a láta áur færa fjárhæ
ganga til baka,

b)

kostnaur, sem fellur ekki a skilgreiningu á eign vi lok árshluta, er ekki eignfærur í efnahagsreikningi
annahvort af ví a bei er frekari upplsinga um a, hvort hann falli a skilgreiningu á eign, ea til
a jafna hagna á árshluta fjárhagsárs, og

c) tekjuskattsgjöld eru fær á hverjum árshluta og byggjast á besta mati á vegnu mealtali af árlegu
tekjuskattshlutfalli sem vænst er fyrir fjárhagsári í heild. Ef til vill arf a lagfæra uppsafnaar fjárhæir
vegna tekjuskattsgjalda á einum árshluta á síari árshluta ess fjárhagsárs ef mati á tekjuskattshlutfallinu
breytist.

31.

Samkvæmt rammanum um ger og framsetningu reikningsskila (ramminn) er færsla a ferli a fella inn í
efnahagsreikning ea rekstrarreikning li sem fellur a skilgreiningu á reikningsskilali og uppfyllir skilyri
fyrir færslu. Skilgreiningar á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum eru grundvallaratrii færslu bæi á
árlegum og árshlutalegum reikningsskiladögum.

32.

A ví er varar eignir eiga sömu athuganir á væntanlegum, efnahagslegum ávinningi í framtíinni vi á
reikningsskiladegi árshluta og vi lok fjárhagsárs fyrirtækis. Kostnaur, sem eli sínu samkvæmt myndi ekki
teljast eign vi lok fjárhagsárs, telst a á ekki heldur á reikningsskiladegi árshluta. Á sama hátt verur skuld
a endurspegla skuld á reikningsskiladegi árshlutareikningsskila sem er til staar á eim degi eins og á
árlegum reikningsskiladegi.

33.

Grundvallareinkenni tekna og gjalda er a innstreymi og útstreymi eigna og skulda hefur egar átt sér sta. Ef
etta innstreymi og útstreymi hefur átt sér sta eru tengdar tekjur og gjöld fær, annars eru au ekki fær. Í
rammanum segir a „gjöld séu fær í rekstrarreikning egar minnkun á væntanlegum, efnahagslegum
ávinningi, sem tengist minnkun eignar ea aukningu skuldar, hafi ori sem hægt er a meta áreianlega ...“.
Samkvæmt rammanum er ekki heimilt a færa lii í efnahagsreikning sem falla ekki a skilgreiningu á
eignum ea skuldum.

34.

Vi mat á eignum, skuldum, tekjum, gjöldum og sjóstreymi, sem greint er frá í reikningsskilunum, getur
fyrirtæki, sem semur aeins árleg reikningsskil, teki tillit til upplsinga sem koma fram yfir allt fjárhagsári.
Mati er í raun gert á grundvelli ess sem lii er af árinu.

35.

Fyrirtæki, sem semur reikningsskil á hálfs árs fresti, notar upplsingar, sem eru tiltækar um mitt ári ea
fljótlega eftir a, vi mat í reikningsskilum fyrir fyrra sex mánaa tímabili og upplsingar, sem eru tiltækar
vi árslok ea fljótlega eftir a, fyrir tólf mánaa tímabili. Tólf mánaa mat endurspeglar hugsanlegar
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breytingar á mati fjárhæa sem greint var frá fyrir fyrra sex mánaa tímabili. Fjárhæirnar, sem greint var frá
í árshlutareikningsskilum fyrir fyrra sex mánaa tímabili, eru ekki leiréttar afturvirkt. Í d-li 16. liar og
26. li er ger krafa um a greint sé frá eli og fjárhæum allra verulegra matsbreytinga.

36.

Fyrirtæki, sem semur reikningsskil oftar en á hálfs árs fresti, metur tekjur og gjöld á grundvelli ess sem er
lii af árinu fyrir hvern árshluta me eim upplsingum sem eru fáanlegar egar vikomandi reikningsskil
eru ger. Fjárhæir tekna og gjalda sem greint er frá á yfirstandandi árshluta endurspegla allar matsbreytingar
fjárhæa sem greint var frá á fyrri árshlutum fjárhagsársins. Fjárhæirnar sem greint var frá á fyrri árshlutum
eru ekki leiréttar afturvirkt. Í d-li 16. liar og 26. li er ess krafist a greint sé frá eli og fjárhæum allra
verulegra breytinga á mati.

Árstíabundnar, lotubundnar ea óreglulegar tekjur

37.

Ekki skal gera rá fyrir ea fresta árstíabundnum, lotubundnum ea óreglulegum tekjum á fjárhagsári
vi dagsetningu árshlutareikningsskila ef ekki er vieigandi a gera rá fyrir eim ea fresta eim vi lok
fjárhagsárs fyrirtækis.

38.

Til dæmis má nefna arstekjur, rétthafagreislur og opinbera styrki. A auki afla sum fyrirtæki a jafnai
meiri tekna á tilteknum árshlutum fjárhagsársins en á örum árshlutum og má nefna sem dæmi árstíabundnar
tekjur smásala. Slíkar tekjur eru færar egar ær vera til.

Kostnaur sem fellur ekki jafnt til yfir fjárhagsári

39.

Gera skal rá fyrir ea fresta kostnai sem ekki fellur til jafnt á fjárhagsári fyrirtækis í
árshlutareikningsskilum á og ví aeins a einnig sé rétt a gera rá fyrir ea fresta eim kostnaarli
vi lok fjárhagsársins.

Beiting færslu- og matsreglna

40.

Í vibæti B eru dæmi um beitingu almennu færslu- og matsreglnanna sem settar eru fram í 28. til 39. li.

Notkun á mati

41.

Matsaferir, sem fylgja skal í árshlutareikningsskilum, skulu annig gerar a ær tryggi a
upplsingarnar, sem me eim fást, séu áreianlegar og a ger sé vieigandi grein fyrir öllum
mikilvægum fjárhagsupplsingum sem hafa ingu fyrir skilning á fjárhagssstöu ea árangri fyrirtækis.
ó a mat bæi í árlegum fjárhagsskrslum og árshlutareikningsskilum sé oft byggt á skynsamlegu mati
arf yfirleitt a styjast í meira mæli vi matsaferir egar árshlutareikningsskil eru ger en egar
árlegar fjárhagsskrslur eru samdar.

42.

Í vibæti C eru dæmi um notkun mats í árshlutareikningsskilum.

ENDURGER FYRRI ÁRSHLUTAREIKNINGSSKILA

43.

Breyting á reikningsskilaafer, egar breytingin er ekki tilgreind me njum, aljólegum
reikningsskilastali, skal endurspeglast me:

a) endurger reikningsskila fyrri árshluta yfirstandandi fjárhagsárs og sambærilegra árshluta fyrri
fjárhagsára (sjá 20. li) ef fyrirtæki fylgir aalreglu samkvæmt IAS-stali 8 ea

b) endurger reikningsskila fyrri árshluta yfirstandandi fjárhagsárs ef fyrirtæki fylgir annarri leyfilegri
fráviksafer samkvæmt IAS-stali 8. Í ví tilviki eru sambærileg árshlutareikningsskil fyrri
fjárhagsára ekki endurger.
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44.

Eitt markmia reglunnar hér a framan er a tryggja a einni reikningsskilaafer sé beitt á tiltekinn flokk
viskipta á fjárhagsárinu í heild. Samkvæmt IAS-stali 8 er breyting á reikningsskilaafer endurspeglu me
afturvirkri beitingu og ví a fjárhagsupplsingar fyrri tímabila eru endurákvaraar ef unnt er. Ef ekki er
hægt a ákvara fjárhæ leiréttingar sem tengist fyrri fjárhagsárum me góu móti er nju aferinni hins
vegar beitt framvirkt samkvæmt IAS-stali 8. Önnur leyfileg fráviksafer er a telja me alla uppsafnaa,
afturvirka leiréttingu vi ákvörun á hreinum hagnai ea tapi á tímabilinu sem reikningsskilaaferinni er
breytt. Áhrif reglunnar í 43. li eru a ger er krafa um a á yfirstandandi fjárhagsári veri öllum breytingum
á reikningsskilaaferum beitt afturvirkt a upphafi fjárhagsársins.

45. Ef leyft væri a endurspegla reikningshaldsbreytingar frá dagsetningu árshlutareikningsskila innan
fjárhagsársins hefi a í för me sér a heimilt væri a beita tveimur ólíkum reikningsskilaaferum á
tiltekinn flokk viskipta á sama fjárhagsári. Afleiingarnar yru erfileikar vi skiptingu á árshluta, óljósar
rekstrarniurstöur og flókin greining og erfiara yri a greina og skilja árshlutaupplsingar.

GILDISTÖKUDAGUR

46.

essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1999 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr.

ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 35

Starfsemi sem leggja skal af

Stjórn aljóareikningsskilanefndarinnar samykkti ennan aljólega reikningsskilastaal í apríl 1998 og tók hann
gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1999 ea síar.

essi staall kemur í sta 19. til 22. liar í IAS-stali 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur
og breytingar á reikningsskilaaferum.

Ári 1999 var 8. li í innganginum, 20., 21., 29., 30. og 32. li staalsins og 4. li viauka B breytt til samræmis vi
hugtakanotkun í IAS-stali 10 (endurskoaur 1999), atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, og IAS-stali
37, reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir.

INNGANGUR

1.

essi staall (IAS-staall 35) fjallar um framsetningu og upplsingagjöf vegna starfsemi sem leggja skal af.
Um a efni hafi veri fjalla í tiltölulega stuttu máli í 19. til 22. li IAS-staals 8, hreinn hagnaur ea tap á
tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum. IAS-staall 35 kemur í sta essara
lia í IAS-stali 8. IAS-staall 35 gildir um reikningsskil fyrir tímabil sem hefjast 1. janúar 1999 ea síar.
Hvatt er til ess a hann sé tekinn upp fyrr.

2.

Markmii me IAS-stali 35 er a leggja grunn a agreiningu upplsinga um mikilvæga starfsemi, sem
fyrirtæki er a leggja af, frá upplsingum um áframhaldandi starfsemi og a tilgreina lágmarksupplsingar
sem gefa arf um starfsemi sem leggja skal af. a gerir fjárfestum, lánardrottnum og örum notendum
reikningsskila auveldara um vik a spá fyrir um sjóstreymi fyrirtækisins, tekjuöflunargetu ess og
fjárhagsstöu egar greint er á milli starfsemi, sem leggja skal af, og áframhaldandi starfsemi.

3.

Starfsemi, sem leggja skal af, er hlutfallslega stór áttur í fyrirtæki — s.s. rekstrarstarfsáttur ea landsvæisstarfsáttur samkvæmt IAS-stali 14, starfsáttaskrslur — sem fyrirtæki er, samkvæmt einni áætlun, annahvort a rástafa nánast í heild sinni ea hætta me ví a leggja hana niur ea selja í hlutum.

EES-vibætir vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins

15.11.2007

Nr. 54/727
IAS 35

4.

Í essum stali er nota hugtaki „starfsemi sem leggja skal af“ fremur en „aflög starfsemi“, sem hefur veri
nota, vegna ess a „aflög starfsemi“ (átí) bendir til a færsla vegna aflagningar starfsemi sé aeins
nausynleg egar starfseminni hefur nánast ea alveg veri hætt. Í essum stali er ger krafa um a
upplsingar um starfsemi, sem leggja skal af, séu veittar fyrr, .e. egar nákvæm, formleg áætlun um
rástöfun hefur veri samykkt og tilkynnt ea egar fyrirtæki hefur egar sami um rástöfunina.

5.

essi staall er framsetningar- og upplsingastaall. Hann fjallar einkum um a hvernig skuli gera grein fyrir
starfsemi, sem leggja skal af, í reikningsskilum fyrirtækis og hvaa upplsingar eigi a veita. Me honum eru
ekki settar neinar njar grundvallarreglur til a skera úr um a hvenær og hvernig eigi a færa og meta
tekjur, gjöld, sjóstreymi og breytingar á eignum og skuldum í tengslum vi starfsemi sem leggja skal af. ess
í sta er ger krafa um a fyrirtæki fylgi grundvallarreglum um færslu og mat í örum aljólegum
reikningsskilastölum.

6.

Samkvæmt essum stali verur fyrst a veita upplsingar um fyrirhugaa aflagningu starfsemi í fyrstu
reikningsskilunum sem fyrirtæki birtir eftir a a) a hefur gert samkomulag um a selja nánast allar eignir í
starfseminni sem leggja skal af ea b) stjórn ess ea annar sambærilegur stjórnunaraili hefur bæi samykkt
og tilkynnt um fyrirhugaa aflagningu. Upplsingar sem er krafist eru m.a. um:



lsingu á starfseminni, sem leggja skal af,



rekstrarstarfsáttinn (-ættina) ea landsvæisstarfsáttinn (-ættina) ar sem hún er birt,



dagsetningu og eli ess atburar sem kallar á fyrstu upplsingagjöf,



tímasetningu áætlara loka,



bókfært ver heildareigna og heildarskulda sem skal rástafa,



fjárhæir rekstrartekna, gjalda og hagnaar ea taps fyrir skatta, sem rekja má til starfseminnar, sem
leggja skal af, og tengds tekjuskatts,



hreint sjóstreymi, sem rekja má til rekstrar-, fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfinga starfseminnar sem
leggja skal af,



fjárhæ ágóa ea taps, sem er fær vi rástöfun eigna ea uppgjör skulda sem rekja má til
starfseminnar, sem leggja skal af, og tengds tekjuskatts, og



hreint söluver, a frádregnum rástöfunarkostnai, essara hreinu eigna, sem fyrirtæki hefur gert
einn ea fleiri bindandi sölusamninga um, og væntanlega tímasetningu sölunnar og bókfært ver
essara hreinu eigna.

7.

Í reikningsskilum fyrir tímabil eftir fyrstu upplsingar verur a uppfæra ær upplsingar sem veita skal,
.m.t. lsing á öllum verulegum breytingum á fjárhæum ea tímasetningu sjóstreymis í tengslum vi eignir,
sem rástafa á, og skuldir, sem gera á upp, og orsakir eirra breytinga.

8.

Upplsingarnar skal veita ef áætlun um rástöfun hefur veri samykkt og tilkynnt um hana opinberlega eftir
lok reikningsskilatímabils fyrirtækisins en áur en reikningsskilin fyrir a tímabil hafa veri heimilu til
birtingar. Upplsingagjöfin heldur áfram ar til rástöfunin hefur fari fram.

9.

Samanburarupplsingar fyrir fyrri tímabil, sem eru settar fram í reikningsskilum sem eru samin eftir fyrstu
upplsingagjöf, verur a endurákvara til a agreina áframhaldandi eignir, skuldir, tekjur, gjöld og sjóstreymi í rekstrinum frá ví sem lagt er af. Me ví a agreina afturvirkt starfsemi, sem leggja skal af, frá
áframhaldandi starfsemi er notendum reikningsskila gert auveldar um vik a spá.
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Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um
framkvæmd í essum stali og í samhengi vi formála a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum
reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulegra lia (sjá 12. li formálans).
MARKMI
Markmii me essum stali er a fastsetja grundvallarreglur um upplsingar í reikningsskilum varandi starfsemi sem leggja skal af og auka
annig getu notenda reikningsskila til a spá fyrir um sjóstreymi fyrirtækis, tekjumyndunargetu og fjárhagslega stöu ess me ví a greina
upplsingar um starfsemi, sem leggja skal af, frá áframhaldandi starfsemi.
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GILDISSVI
1.

essi staall gildir um alla starfsemi, sem leggja skal af, hjá öllum fyrirtækjum.

SKILGREININGAR
Starfsemi sem leggja skal af
2.

Starfsemi, sem leggja skal af, er áttur í fyrirtæki:
a) sem fyrirtæki er, samkvæmt einni áætlun, a:
i)

rástafa nánast í heild sinni, t.d. me ví a selja áttinn í einum viskiptum, kljúfa hann frá ea
færa eignarhlutann á ættinum til hluthafa fyrirtækisins,

ii) rástafa í hlutum, t.d. me ví a selja eignir áttarins og gera upp skuldir hans hverja fyrir sig,
ea
iii) binda enda á reksturinn me ví a leggja hann niur,
b) sem er veigamikil, sérstök atvinnugrein ea landsvæi, ar sem starfsemi fer fram, og
c) sem er hægt a agreina rekstrarlega og reikningshaldslega.

3.

Samkvæmt skilyri í a-li skilgreiningarinnar (a-li 2. liar) má rástafa starfsemi, sem leggja skal af, í heild
ea í hlutum en a skal alltaf gert samkvæmt heildaráætlun um a leggja af allan áttinn.

4.

Ef fyrirtæki selur átt nánast í heild sinni getur niurstaan veri hreinn ágói ea hreint tap. egar starfsemi
er lög af me slíkum hætti gildir ein dagsetning egar bindandi samkomulag er gert um sölu, jafnvel ó a
raunveruleg yfirfærsla á eignum og yfirráum yfir starfseminni, sem leggja skal af, fari fram síar. Auk ess
geta greislur til seljanda fari fram egar samkomulagi er gert, egar yfirfærslan á sér sta ea á lengra
tímabili í framtíinni.

5.

Í sta ess a rástafa veigamiklum ætti í heild sinni getur fyrirtæki lagt af áttinn og rástafa honum me
ví a selja eignir og gera upp skuldir í honum í hlutum (hverja fyrir sig ea saman í smáum einingum). egar
rástöfun fer fram í hlutum getur sala einstakra eigna ea uppgjör einstakra skulda haft gagnstæ áhrif ó a
niurstaan í heild geti veri hreinn ágói ea tap. Enn fremur gildir engin ein dagsetning egar gert er
bindandi heildarsamkomulag um sölu. Sala eigna og uppgjör skulda getur vert á móti fari fram á nokkurra
mánaa tímabili ea e.t.v. lengri tíma og lok reikningsskilatímabils kann a eiga sér sta egar lii er á
rástöfunartímabili. Ef rástöfunin á a uppfylla skilyri um starfsemi sem leggja skal af verur rástöfunin
a vera samkvæmt einni samræmdri áætlun.

6.

Fyrirtæki getur hætt rekstri me ví a leggja hann niur án ess a fyrirtæki selji talsveran hluta eigna
sinna. Starfsemi, sem er lög niur, er starfsemi sem leggja skal af ef hún uppfyllir au skilyri sem eru í
skilgreiningunni. Breyting á umfangi starfsemi ea hvernig henni er hátta felur ó ekki í sér a hún sé lög
niur vegna ess a starfsemin heldur áfram í breyttri mynd.

7.

Fyrirtæki loka oft starfsstövum, hætta me vörur ea jafnvel vörulínur og breyta fjölda starfsfólks til a
bregast vi áhrifum frá markasöflunum. ó a slíkar lokanir, stövanir og fækkanir séu ekki í sjálfu sér
starfsemi sem leggja skal af, eins og a hugtak er nota í essum stali, getur etta gerst í tengslum vi
starfsemi sem leggja skal af.

8.

Dæmi um starfsemi, sem uppfyllir ekki endilega skilyri í a-li 2. liar en gæti gert a ásamt me örum
astæum, eru m.a.:
a) egar hætt er smám saman ea í áföngum vi vörulínu ea tegund jónustu,
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b) egar hætt er framleislu nokkurra vara í rekstri, jafnvel nokku skyndilega, en reksturinn heldur áfram,
c) flutningur á hluta af framleislu- ea markasstarfsemi í tiltekinni atvinnugrein frá einum sta til annars,
d) lokun starfsstövar til a ná fram framleiniaukningu ea örum sparnai me kostnaarlækkunum og
e) sala á dótturfélagi me starfsemi sem er sambærileg vi starfsemi móurfélagsins ea annarra
dótturfélaga.
9.

Rekstrarstarfsáttur ea landsvæisstarfsáttur, sem gera arf skil á, samkvæmt skilgreiningu í IAS-stali 14,
starfsáttaskrslur, myndi vi elilegar astæur uppfylla skilyri í b-li skilgreiningarinnar á starfsemi sem
leggja skal af (b-liur 2. liar), .e. hann væri sérstök, veigamikil atvinnugrein ea landsvæi ar sem
starfsemi fer fram. Hluti starfsáttar, eins og hann er skilgreindur í IAS-stali 14, getur einnig uppfyllt
skilgreininguna í b-li. Í fyrirtæki me einn rekstrarstarfsátt ea einn landsvæisstarfsátt, sem arf ví ekki
a birta starfsáttaskrslu, getur veigamikil vöru- ea jónustulína einnig uppfyllt skilyrin í skilgreiningunni.

10.

Samkvæmt IAS-stali 14 er heimila en ess ekki krafist a mismunandi stig lórétt samættrar starfsemi
skuli agreind sem sérstakir rekstrarstarfsættir. Slíkir lórétt samættir rekstrarstarfsættir geta falli a
skilyri í b-li skilgreiningarinnar á starfsemi sem leggja skal af.

11.

Unnt er a agreina átt a ví er varar rekstur annars vegar og fjárhagsupplsingar hins vegar — skilyri í
c-li skilgreiningarinnar (c-liur 2. liar) — ef:
a) unnt er a rekja eignir og skuldir, sem tengjast rekstrinum, beint til hans,
b) unnt er a rekja tekjur (heildartekjur) beint til hans og
c) unnt er a rekja a.m.k. stærstan hluta rekstrarútgjalda í eim ætti beint til hans.

12.

Rekja má eignir, skuldir, tekjur og gjöld beint til áttar ef au féllu niur egar átturinn er seldur, lagur
niur ea rástafa me örum hætti. Vextir og annar fjármagnskostnaur eru aeins raktir til starfsemi sem
leggja skal af ef tengd skuld er einnig rakin til hennar.

13.

Eins og starfsemi, sem leggja skal af, er skilgreind í essum stali er ess a vænta a tiltölulega fátítt sé a
starfsemi skuli lög af. Sumar breytingar, sem eru ekki flokkaar sem starfsemi sem leggja skal af, geta falli
undir endurskipulagningu (sjá IAS-staal 37, reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir).

14.

Einnig geta fátíir atburir, sem uppfylla hvorki skilyri um starfsemi, sem leggja skal af, né endurskipulagningu, leitt til tekju- ea gjaldalia, sem sérstök upplsingaskylda á vi um samkvæmt IAS-stali 8, hreinn
hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum, ar sem stær
eirra, eli ea tíni valda ví a eir skipta máli egar árangur fyrirtækisins á tímabilinu er skrur.

15.

Hafi rástöfun á ætti fyrirtækis veri flokku sem starfsemi, sem leggja skal af, samkvæmt essum stali
vekur a í sjálfu sér ekki upp spurningar um áframhaldandi rekstrarhæfi fyrirtækisins. Í IAS-stali 1,
framsetning reikningsskila, er ess krafist a upplsingar séu veittar um óvissu varandi áframhaldandi
rekstrarhæfi fyrirtækisins og hvers kyns ályktanir um a fyrirtæki geti ekki haldi áfram rekstri.

Atburur sem kallar á fyrstu upplsingar
16.

Atburur, sem kallar á fyrstu upplsingar, a ví er tekur til starfsemi sem leggja skal af, á sér sta egar
annahvort eftirfarandi gerist, hvort sem gerist fyrr:
a) fyrirtæki hefur gert bindandi sölusamkomulag um nánast allar eignir sem teljast til starfseminnar,
sem leggja skal af, ea
b) stjórn fyrirtækisins ea sambærilegur stjórnunaraili hefur bæi i) samykkt ítarlega formlega áætlun
um a starfsemi skuli lög af og ii) gefi út tilkynningu um áætlunina.
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FÆRSLA OG MAT
17.

Fyrirtæki skal beita grundvallarreglum um færslu og mat, sem eru settar fram í örum aljólegum
reikningsskilastölum, í eim tilgangi a ákvara hvenær og hvernig eigi a færa og meta breytingar á
eignum og skuldum og tekjum, gjöldum og sjóstreymi í tengslum vi starfsemi sem leggja skal af.

18.

Í essum stali eru ekki settar neinar grundvallarreglur um færslu og mat. Í honum eru aftur á móti gerar
kröfur um a fyrirtæki fylgi grundvallarreglum um færslu og mat sem settar eru í örum stölum. Tveir
stalar, sem líklegt er a skipti máli a essu leyti, eru:
a) IAS-staall 36, virisrrnun eigna, og
b) IAS-staall 37, reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir.

19.

Arir stalar, sem geta skipt máli, eru IAS-staall 19, starfskjör, me tilliti til starfslokakjara og IAS-staall
16, varanlegir rekstrarfjármunir, me tilliti til rástafana á ess konar eignum.

Reiknaar skuldbindingar
20.

Starfsemi, sem leggja skal af, er endurskipulagning eins og a hugtak er skilgreint í IAS-stali 37, reiknaar
skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir. Í IAS-stali 37 eru veittar leibeiningar um tilteknar kröfur í
essum stali, ar á meal:
a) hva felur í sér „ítarlega, formlega áætlun um a starfsemi skuli lög af“, eins og a hugtak er nota í bli 16. liar í essum stali, og
b) hva felur í sér „tilkynningu um áætlun“ eins og a hugtak er nota í b-li 16. liar í essum stali.

21.

Í IAS-stali 37 er skilgreint hvenær reiknu skuldbinding skuli fær. Í sumum tilvikum gerist atbururinn sem
skuldbindur fyrirtæki eftir a reikningsskilatímabili lkur en áur en birting reikningsskilanna fyrir a tímabil hefur veri heimilu. Samkvæmt 29. li í essum stali er krafist upplsinga um starfsemi, sem leggja skal
af, í slíkum tilvikum.

Virisrrnunartöp
22.

Samykkt áætlunar og tilkynning um a leggja starfsemi af er vísbending um a viri eignanna, sem teljast til
starfseminnar sem leggja skal af, gæti hafa rrna ea a virisrrnunartap, sem áur var fært vegna essara
eigna, skuli hækka ea bakfært. Fyrirtæki áætlar ví í samræmi vi IAS-staal 36, virisrrnun eigna,
endurheimtanlega fjárhæ hverrar eignar í starfseminni sem leggja skal af (hreint söluver ea notkunarviri,
hvort sem er hærra) og færir virisrrnunartap ea bakfærir fyrra virisrrnunartap ef vi á.

23.

egar fyrirtæki beitir IAS-stali 36 á starfsemi, sem leggja skal af, ákvarar a hvort endurheimtanleg
fjárhæ eignar í starfsemi, sem leggja skal af, er metin ein og sér ea me hlisjón af fjárskapandi einingunni
sem hún tilheyrir (skilgreind í IAS-stali 36 sem minnsti agreinanlegi flokkur eigna, sem eignin, sem er til
skounar, tilheyrir, og sem skilar innstreymi handbærs fjár vegna áframhaldandi notkunar sem er a stærstum
hluta óhá innstreymi handbærs fjár frá örum eignum ea eignaflokkum). Dæmi:
a) ef fyrirtæki selur starfsemi, sem leggja skal af, nánast í heild sinni skilar engin eign í starfseminni, sem
leggja skal af, handbæru fé, óhá örum eignum innan starfseminnar sem leggja skal af. Af eim sökum
er endurheimtanleg fjárhæ ákvöru vegna starfseminnar, sem leggja skal af, í heild og virisrrnunartapi, ef vi á, er skipt á eignirnar í starfseminni, sem leggja skal af, í samræmi vi IAS-staal 36,
b) ef fyrirtæki rástafar starfseminni, sem leggja skal af, me örum hætti, t.d. me ví a selja eignirnar í
hlutum, er endurheimtanlega fjárhæin ákvöru fyrir einstakar eignir, nema eignirnar séu seldar saman í
flokkum, og
c) ef fyrirtæki hættir starfseminni, sem leggja skal af, er endurheimtanlega fjárhæin ákvöru fyrir einstakar eignir eins og sett er fram í IAS-stali 36.
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24.

Eftir a tilkynnt er um áætlun geta samningaviræur vi hugsanlega kaupendur a starfseminni, sem leggja
skal af, ea raunverulegir bindandi sölusamningar bent til ess a viri eignanna í starfseminni, sem leggja
skal af, kunni a hafa rrna enn frekar ea a virisrrnunartöp, sem fær voru vegna essara eigna á fyrri
tímabilum, hafi lækka. egar svo ber undir endurmetur fyrirtæki endurheimtanlega fjárhæ eigna sem
tengjast starfseminni, sem leggja skal af, og færir ea bakfærir au virisrrnunartöp sem vera í samræmi
vi IAS-staal 36.

25.

Ver í bindandi sölusamningi er besta vísbendingin um hreint söluver eignar (skapandi einingar) ea um
áætla innstreymi handbærs fjár vegna endanlegrar rástöfunar vi ákvörun á notkunarviri eignarinnar
(fjárskapandi einingarinnar).

26.

Bókfært ver (endurheimtanleg fjárhæ) starfsemi, sem leggja skal af, innifelur bókfært ver (endurheimtanlega fjárhæ) allrar viskiptavildar sem er hægt a rekja me skynsamlegum og samræmdum hætti til starfseminnar sem leggja skal af.

FRAMSETNING OG UPPLSINGAR
Fyrstu upplsingar
27.

Fyrirtæki skal taka eftirfarandi upplsingar, sem tengjast starfsemi sem leggja skal af, me í
reikningsskilin frá og me reikningsskilunum fyrir tímabili egar atburur, sem kallar á fyrstu
upplsingar, á sér sta (eins og skilgreint er í 16. li):
a) lsingu á starfseminni sem leggja skal af,
b) rekstrarstarfsátt (-starfsætti) ea landsvæisstarfsátt (-starfsætti) sem starfsemin telst til í
samræmi vi IAS-staal 14,
c) dagsetningu og eli atburarins sem kallai á fyrstu upplsingar,
d) dagsetninguna ea tímabili egar vænst er a starfsemin veri endanlega lög af, ef a er vita ea
unnt a ákvara a,
e) bókfært ver heildareigna og -skulda, sem á a rástafa, eins og a er vi dagsetningu
efnahagsreikningsins,
f)

fjárhæ tekna, gjalda og hagnaar ea taps fyrir skatta af reglulegri starfsemi, sem rekja má til
starfseminnar, sem leggja skal af, á yfirstandandi reikningsskilatímabili, og tekjuskatts af henni, eins
og ger er krafa um í h-li 81. liar IAS-staals 12, og

g) fjárhæir hreins sjóstreymis af rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingum vegna
starfseminnar, sem leggja skal af, á yfirstandandi reikningsskilatímabili.

28.

Vi mat á eignum, skuldum, tekjum, gjöldum, ágóa, tapi og sjóstreymi starfsemi, sem leggja skal af, í ví
skyni a veita upplsingar sem ger er krafa um í essum stali er unnt a rekja slíka lii til starfsemi sem
leggja skal af ef eim verur rástafa, eir gerir upp, lækkair ea felldir út egar starfsemin hefur a fullu
veri lög af. A ví marki, sem haldi er áfram me slíka lii eftir a starfsemin hefur veri lög af, skulu
eir ekki taldir til starfseminnar sem leggja skal af.

29.

Ef atburur, sem kallar á fyrstu upplsingar, á sér sta eftir a reikningsskilatímabili fyrirtækis lkur en
áur en heimila er a birta reikningsskilin fyrir a tímabil skulu upplsingarnar fyrir tímabili, sem au
reikningsskil taka til og tilgreindar eru í 27. li, vera í reikningsskilunum.

30.

Sem dæmi má taka a reikningsár fyrirtækis endi 31. desember 20X5 og stjórn ess samykkir áætlun um a
leggja eigi af starfsemi 15. desember 20X5 og tilkynnir um á áætlun 10. janúar 20X6. Stjórnin heimilar
reikningsskilin fyrir 20X5 til birtingar 20. mars 20X6. Í reikningsskilunum fyrir 20X5 eru upplsingarnar sem
ger er krafa um í 27. li.
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Arar upplsingar

31.

egar fyrirtæki rástafar eignum ea gerir upp skuldir, sem rekja má til starfsemi sem leggja skal af, ea
gerir bindandi samning um sölu á slíkum eignum ea uppgjör á slíkum skuldum skal a, egar
atburirnir gerast, hafa eftirfarandi upplsingar í reikningsskilum sínum:

a) a ví er varar allan hagna ea tap sem er fært vi rástöfun á eignum ea uppgjör á skuldum sem
rekja má til starfseminnar sem leggja skal af: i) fjárhæ hagnaar ea taps fyrir skatta og ii) tekjuskatt
í tengslum vi hagnainn ea tapi, eins og ger er krafa um í h-li 81. liar IAS-staals 12, og

b) hreint söluver ea söluver á tilteknu verbili (a frádregnum væntanlegum rástöfunarkostnai)
essara hreinu eigna, sem fyrirtæki hefur gert einn ea fleiri bindandi sölusamninga um, hvenær
essa sjóstreymis er vænst og bókfært ver essara hreinu eigna.

32.

Rástöfun eigna, uppgjör skulda og bindandi sölusamningar, sem vísa er til í undanfarandi li, getur fari
fram samhlia atburinum, sem kallar á fyrstu upplsingar, ea á tímabilinu egar atbururinn, sem kallar á
fyrstu upplsingar, á sér sta ea á síara tímabili. Ef sumar eignir í starfsemi sem leggja skal af, hafa í raun
veri seldar ea um ær gerur einn ea fleiri bindandi sölusamningar eftir lok reikningsársins en áur en
stjórnin samykkir birtingu reikningsskilanna skal veita upplsingarnar, sem ger er krafa um í 31. li, í
reikningsskilunum ef a, a veita ekki upplsingarnar, hefur áhrif á getu notenda reikningsskilanna til a
meta rétt og taka vieigandi ákvaranir, í samræmi vi IAS-staal 10, atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings.

Uppfærsla upplsinga

33.

Til vibótar vi upplsingar, sem veita skal skv. 27. og 31. li, skal fyrirtæki, í reikningsskilum sínum fyrir
tímabil á eftir ví sem atburur, sem kallar á fyrstu upplsingar, á sér sta, hafa lsingu á öllum verulegum breytingum, fjárhæum ea tímasetningu á sjóstreymi í tengslum vi eignirnar og skuldirnar, sem
rástafa á ea gera upp, og atburina sem valda essum breytingum.

34.

Dæmi um atburi og starfsemi, sem veita skal upplsingar um, eru m.a. eli og skilmálar bindandi sölusamninga um eignirnar, skiptingu eignanna me askilnai frá fyrirtækinu og úthlutun hlutabréfa í nju félagi til
hluthafa fyrirtækisins og samykktir me lögum ea reglugerum.

35.

ær upplsingar, sem ger er krafa um í 27. til 34. li a séu veittar, skal haldi áfram a veita í
reikningsskilum til og me tímabilinu egar starfsemin hefur veri lög af a fullu. Starfsemi hefur a
fullu veri lög af egar áætlunin hefur nánast veri fullframkvæmd ea hætt hefur veri vi hana ó a
greislum frá kaupanda (kaupendum) til seljanda kunni enn a vera óloki.

36.

Ef fyrirtæki hættir vi ea dregur sig út úr áætlun sem áur hafi veri tilkynnt um sem starfsemi sem
leggja skyldi af skal a greina frá ví og áhrifum sem a hefur.

37.

egar framangreindum li er beitt fela upplsingar um áhrifin í sér bakfærslu alls fyrra virisrrnunartaps ea
reiknara skuldbindinga sem voru færar í tengslum vi starfsemina sem leggja skyldi af.

Sérstakar upplsingar um sérhverja starfsemi sem leggja skal af

38.

Allar upplsingar, sem ger er krafa um í essum stali, skal setja fram sérstaklega fyrir sérhverja
starfsemi sem leggja skal af.
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Framsetning upplsinga sem ger er krafa um
Fjárhagsyfirlit ea skringar
39.

Upplsingarnar, sem ger er krafa um í 27. til 37. li a séu veittar, má annahvort setja fram í skringum
reikningsskilanna ea í fjárhagsyfirlitum, a undanskildum upplsingum um fjárhæ ágóa ea taps fyrir
skatta, sem er fær vi rástöfun eigna ea uppgjör skulda er rekja má til starfsemi sem leggja skal af (aliur 31. liar), sem skal birta í rekstrarreikningi.

40.

Hvatt er til ess a upplsingarnar, sem ger er krafa um í f- og g-li 27. liar a séu veittar, séu settar fram
annars vegar í rekstrarreikningi og hins vegar í sjóstreymisyfirliti.

Ekki óreglulegur liur
41.

Starfsemi, sem leggja skal af, skal ekki birta sem óreglulegan li.

42.

Í IAS-stali 8 er óreglulegur liur skilgreindur sem „tekjur ea gjöld sem eru tilkomin vegna atbura ea
viskipta sem eru greinilega askilin frá reglulegri starfsemi fyrirtækisins og er ess ví ekki vænst a au
muni endurtaka sig oft ea reglulega.“ Dæmin tvö um óreglulega lii, sem eru nefnd í IAS-stali 8, eru um
eignarnám og náttúruhamfarir sem bæi eru ess konar atburir a eir eru ekki á valdi stjórnenda fyrirtækisins. Eins og skilgreint er í essum stali byggist starfsemi, sem leggja skal af, á einni áætlun stjórnenda
fyrirtækisins um a selja ea rástafa me örum hætti umtalsverum hluta starfseminnar.

Takmörku notkun hugtaksins „starfsemi sem leggja skal af“
43.

Endurskipulagningu, viskipti ea atbur, sem ekki fellur a skilgreiningunni í essum stali á starfsemi
sem leggja skal af, skal ekki nefna starfsemi sem leggja skal af.

Dæmi um upplsingar
44.

Í viauka A eru dæmi um framsetningu og upplsingar sem ger er krafa um í essum stali.

Endurákvörun fyrri tímabila
45.

Samanburarupplsingar fyrir fyrri tímabil, sem eru sett fram í reikningsskilum sem eru ger eftir atbur,
sem kallar á fyrstu upplsingar, skal endurgera til a agreina eignir, skuldir, tekjur, gjöld og sjóstreymi í
áframhaldandi starfsemi frá starfsemi sem leggja skal af, á sambærilegan hátt og ger er krafa um í 27. til
43. li.

46.

Í viauka B eru dæmi til a útskra beitingu framangreinds liar.

Upplsingar í árshlutareikningsskilum
47.

Í skringum vi árshlutareikningsskil skal lsa allri verulegri starfsemi ea atburum frá lokum síasta
árlega reikningsskilatímabils sem tengjast starfsemi, sem leggja skal af, og öllum verulegum breytingum á
fjárhæ ea tímasetningu sjóstreymis í tengslum vi eignir og skuldir sem á a rástafa ea gera upp.

48.

essi grundvallarregla er í samræmi vi aferina í IAS-stali 34, árshlutareikningsskil, ar sem skringum
vi árshlutareikningsskil er ætla a skra verulegar breytingar frá dagsetningu síustu árlegu reikningsskila.

GILDISTÖKUDAGUR
49.

essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
1999 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr vegna tímabila sem lkur eftir a essi
staall er gefinn út.

50.

essi staall kemur í sta 19. til 22. liar í IAS-stali 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum.
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ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 36
Virisrrnun eigna
Stjórn aljóareikningsskilanefndarinnar samykkti ennan aljólega reikningsskilastaal í apríl 1998 og gildir
hann um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999 ea síar.
Í júlí 1998 leiddi samykkt IAS-staals 38, óefnislegar eignir, og IAS-staals 22 (endurskoaur1998), sameining
fyrirtækja, til breytinga á millivísunum og hugtökum í innganginum og 39., 40. og 110. li. A auki var me IASstali 38 bætt vi skilgreiningu á „virkum markai“ í 5. li. A lokum var leirétt minni háttar ósamræmi í oralagi
í 47. li A, 48. li A og 57. li A í vibæti A.
Í apríl 2000 var 1. li breytt me IAS-stali 40, fjárfestingareignir. Breytingin gildir um reikningsskil sem taka til
tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 ea síar.
Í janúar 2001 var 1. li breytt me IAS-stali 41, landbúnaur. Breytingin gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 ea síar.
INNGANGUR
1.

Í essum stali („IAS-staall 36“) er mælt fyrir um færslu og upplsingar vegna virisrrnunar allra eigna.
Hann kemur í sta eirra krafna um mat á endurheimtanleika eignar og færslu virisrrnunartapa sem voru í:
a) IAS-stali 16 (endurskoaur 1993), varanlegir rekstrarfjármunir (sjá IAS-staal 16 (endurskoaur
1998)),
b) IAS-stali 22 (endurskoaur 1993), sameining fyrirtækja (sjá IAS-staal 22 (endurskoaur 1998)),
c) IAS-stali 28 (endursniinn 1994), færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum (sjá IAS-staal 28
(endurskoaur 1998)) og
d) IAS-stali 31 (endursniinn 1994), reikningsskil hlutdeildar í samrekstri (sjá IAS-staal 31
(endurskoaur 1998)).
Helstu breytingar frá fyrri kröfum og skringum á meginreglum IAS-staals 36 eru settar fram í sérstökum
grundvelli niurstana.

2.

IAS-staall 36 fjallar ekki um virisrrnun birga, frestara skattinneigna, eigna, sem myndast vegna verksamninga, eigna, sem myndast vegna starfskjara, ea flestra fjáreigna.

3.

Í IAS-stali 36 er ger krafa um a endurheimtanleg fjárhæ eignar skuli metin egar vísbending er um a
eign kunni a hafa rrna a viri. Í sérstökum tilvikum kunna a vera gerar kröfur um frekari endurskoun
í eim aljólega reikningsskilastali sem vi á um eign. Í IAS-stali 38, óefnislegar eignir, og IAS-stali 22
(endurskoaur 1998), sameining fyrirtækja, er t.d. ger krafa um a endurheimtanleg fjárhæ óefnislegra
eigna og viskiptavildar, sem er afskrifu á meira en 20 árum, skuli metin árlega.

4.

Í IAS-stali 36 er ess krafist a virisrrnunartap sé alltaf fært (viri eignar rrnar) egar bókfært ver
eignar er hærra en endurheimtanleg fjárhæ hennar. Virisrrnunartap skal fært í rekstrarreikning vegna
eigna, sem eru bókfærar á kostnaarveri, og mehöndla sem lækkun á endurmati eigna sem eru bókfærar
á endurmetnu veri.

5.

Í IAS-stali 36 er ess krafist a endurheimtanleg fjárhæ sé metin á ví sem er hærra: hreinu söluveri ea
notkunarviri:
a) hreint söluver er sú fjárhæ sem fæst vi sölu eignar í viskiptum ótengdra aila ar sem ailar eru
upplstir og fúsir til viskiptanna eftir a beinn vibótarkostnaur vi a rástafa eign hefur veri dreginn
frá og
b) notkunarviri er núviri áætlas framtíarsjóstreymis sem vænst er a myndist af áframhaldandi notkun
eignar og af rástöfun hennar vi lok notkunartíma.
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6.

Vi ákvörun á notkunarviri eignar er ess krafist í IAS-stali 36 a fyrirtæki skuli m.a. nota:
a) sjóstreymisspár, byggar á raunhæfum og rökstuddum forsendum, sem:

i)

endurspegla eignina í núverandi ástandi og

ii) sna besta mat stjórnenda á eim efnahagsastæum sem munu vera til staar a sem eftir er af
notkunartíma eignarinnar, og

b) afvöxtunarstuull fyrir skatta, sem endurspeglar núverandi markasmat á tímaviri peninga, og áhættuna
sem sérstaklega á vi eignina. Afvöxtunarstuull fyrir skatta skal ekki endurspegla áhættu egar
framtíarsjóstreymi hefur veri leirétt vegna eirrar áhættu.

7.

Endurheimtanleg fjárhæ skal metin fyrir sérhverja eign. Ef slíkt er ekki mögulegt er ess krafist í IAS-stali
36 a fyrirtæki ákvari endurheimtanlega fjárhæ fyrir fjárskapandi einingu sem eignin tilheyrir. Fjárskapandi
eining er minnsti, skilgreinanlegi eignaflokkur sem skilar innstreymi handbærs fjár vegna áframhaldandi
notkunar sem er a stærstum hluta óhá innstreymi handbærs fjár frá örum eignum ea eignaflokkum. Ef
viskipti me afurir af eign ea eignaflokki fara hins vegar fram á virkum markai skal sú eign ea
eignaflokkur vera skilgreindur sem sérstök, fjárskapandi eining jafnvel ó a öll framleisla ea hluti
framleislu essarar eignar ea eignaflokks sé notaur innan fyrirtækisins. Í viauka A, skringardæmi, eru
dæmi um skilgreiningu á fjárskapandi einingum.

8.

egar prófa er hvort viri fjárskapandi einingar hafi rrna er ess krafist samkvæmt IAS-stali 36 a liti sé
til viskiptavildar og heildareigna fyrirtækis (s.s. eigna aalskrifstofu) sem tengjast hinni fjárskapandi
einingu. Í IAS-stali 36 er tilgreint hvernig fara skal a.

9.

Meginreglur um færslu og mat á virisrrnunartöpum fjárskapandi einingar eru ær sömu og fyrir einstaka
eign. Í IAS-stali 36 er tilgreint hvernig ákvara skal bókfært ver fjárskapandi einingar og hvernig skipta
skal virisrrnunartapi milli eigna einingarinnar.

10.

Í IAS-stali 36 er ess krafist a virisrrnunartap, sem fært var á fyrri árum, skuli bakfært á og ví aeins
a breyting hafi átt sér sta á ví mati sem nota er til a ákvara endurheimtanlega fjárhæ frá ví a síasta
virisrrnunartap var fært. Hins vegar er virisrrnunartap aeins bakfært a ví marki sem a hækkar ekki
bókfært ver eignar umfram bókfært ver sem hefi veri ákvara fyrir eignina (a frádregnum afskriftum
óefnislegra eigna ea afskriftum fastafjármuna) ef ekkert virisrrnunartap hefi veri fært á fyrri árum.
Bakfærsla virisrrnunartaps skal fær í rekstrarreikning vegna eigna sem eru bókfærar á kostnaarveri og
fari me hana sem hækkun á endurmati eigna sem eru bókfærar á endurmetnu veri.

11.

Í IAS-stali 36 er ess krafist a virisrrnunartap viskiptavildar skuli ekki bakfært nema:
a) virisrrnunartapi hafi ori vegna sérstaks, ytri atburar sem var óvenjulegs elis og ekki er vænst a
muni endurtaka sig, og
b) áhrif essa atburar hafi gengi til baka vegna ytri atbura sem gerust síar.

12.

egar virisrrnunartöp eru fær (bakfær) er ger krafa um a í IAS-stali 36 a greint sé frá tilteknum
upplsingum:

a) eftir eignaflokki, og
b) eftir starfsáttum, sem gera arf skil á, byggt á aalskrslusnii fyrirtækisins (aeins er ger krafa um a
ef fyrirtæki beitir IAS-stali 14, starfsáttaskrslur).

Í IAS-stali 36 er krafist frekari upplsinga ef virisrrnunartöp, sem eru fær (bakfær) á tímabilinu, eru
mikilvæg fyrir reikningsskil ess fyrirtækis í heild sem reikningsskilin taka til.
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13.

egar IAS-staall 36 er fyrst tekinn upp skal honum aeins beitt framvirkt. Fari skal me virisrrnunartöp,
sem eru fær (bakfær), samkvæmt IAS-stali 36 og ekki samkvæmt aalreglu ea leyfilegri fráviksafer
fyrir arar breytingar á reikningsskilaaferum í IAS-stali 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum.

14.

IAS-staall 36 gildir um reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 1999 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn
sé tekinn upp fyrr.
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Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um
framkvæmd í essum stali og í samhengi vi formálann a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum
reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulega lia (sjá 12. li formálans).
MARKMI
Markmii me essum stali er a mæla fyrir um ær aferir sem fyrirtæki beitir til a tryggja a eignir ess séu
ekki bókfærar á hærra veri en endurheimtanlegri fjárhæ. Eign er bókfær á hærra veri en endurheimtanlegri
fjárhæ ef bókfært ver er hærra en fjárhæin sem endurheimtist me notkun ea sölu eignarinnar. Í eim tilvikum
er eignin sög hafa rrna a viri og ess er krafist í stalinum a fyrirtæki færi virisrrnunartap. Í stalinum er
einnig tilgreint hvenær fyrirtæki skuli bakfæra virisrrnunartap og mælir fyrir um tilteknar upplsingar vegna
eigna sem hafa rrna a viri.
GILDISSVI
1.

essum stali skal beita vi færslu virisrrnunar allra eigna, annarra en:
a) birga (sjá IAS-staal 2, birgir),
b) eigna sem myndast vegna verksamninga (sjá IAS-staal 11, verksamningar),
c) frestara skattinneigna (sjá IAS-staal 12, tekjuskattar),
d) eigna, sem myndast vegna starfsmannakjara (sjá IAS-staal 19, starfskjör),
e) fjáreigna, sem falla undir gildissvi IAS-staals 32, fjármálagerningar: upplsingar og framsetning,
f)

fjárfestingareigna, sem metnar eru á gangviri (sjá IAS-staal 40, fjárfestingareignir), og

g) lífrænna eigna, sem tengjast landbúnaarstarfsemi og metnar eru á gangviri, a frádregnum
áætluum kostnai vi sölu (sjá IAS-staal 41, landbúnaur).
2.

essi staall gildir ekki um birgir, eignir sem myndast vegna verksamninga, frestaar skattinneignir né eignir
sem myndast vegna starfskjara vegna ess a í aljólegum reikningsskilastölum, sem gilda um essar
eignir, eru egar sérstakar kröfur um færslu og mat á essum eignum.

3.

essi staall gildir um:
a) dótturfélög eins og au eru skilgreind í IAS-stali 27, samstæureikningsskil og færsla fjárfestinga í
dótturfélögum,
b) hlutdeildarfélög eins og au eru skilgreind í IAS-stali 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum, og
c) samrekstur eins og hann er skilgreindur í IAS-stali 31, reikningsskil hlutdeildar í samrekstri.
A ví er varar virisrrnun annarra fjáreigna vísast í IAS-staal 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

4.

essi staall gildir um eignir sem eru bókfærar á endurmetinni fjárhæ (gangviri) samkvæmt örum aljólegum reikningsskilastölum s.s. leyfilegri fráviksafer í IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir. Skilgreiningin á ví, hvort viri endurmetinnar eignar kunni a hafa rrna, veltur ó á ví hvaa grunnur er
notaur til a ákvara gangviri:
a) ef gangviri eignarinnar er markasver hennar er eini munurinn á gangviri eignarinnar og hreinu söluveri hennar beinn vibótarkostnaur vi a rástafa eigninni:
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i)

ef rástöfunarkostnaur eignar er óverulegur er endurheimtanleg fjárhæ endurmetinnar eignar
nálægt ea hærri en hin endurmetna fjárhæ hennar (gangviri). Eftir a endurmatskröfunum hefur
veri beitt í essu tilviki er ólíklegt a endurmetna eignin hafi rrna a viri og ví arf ekki a
áætla endurheimtanlegu fjárhæina og

ii) ef rástöfunarkostnaur er ekki óverulegur er nausynlegt a hreint söluver endurmetnu eignarinnar
sé lægra en gangviri hennar. ess vegna rrnar viri endurmetnu eignarinnar ef notkunarviri er
lægra en endurmetin fjárhæ (gangviri) hennar. Eftir a endurmatskröfunum hefur veri beitt í essu
tilviki beitir fyrirtæki essum stali til a ákvara hvort eignin kunni a hafa rrna a viri og

b) ef gangviri eignarinnar er ákvara á örum grundvelli en markasveri getur endurmetin fjárhæ
(gangviri) veri hærri ea lægri en endurheimtanleg fjárhæ hennar. ess vegna beitir fyrirtæki essum
stali eftir a endurmatskröfunum hefur veri beitt til a ákvara hvort eignin kunni a hafa rrna a
viri.

SKILGREININGAR

5.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Endurheimtanleg fjárhæ er a sem hærra er: hreint söluver ea notkunarviri.

Notkunarviri er núviri áætlas framtíarsjóstreymis sem vænst er a myndist af áframhaldandi notkun
eignar og rástöfun hennar í lok ntingartíma.

Hreint söluver er sú fjárhæ sem fæst me sölu eignar í viskiptum ótengdra aila, sem eru upplstir og
fúsir til viskiptanna, a frádregnum rástöfunarkostnai.

Rástöfunarkostnaur er vibótarkostnaur, sem rekja má beint til rástöfunar eignar, a undanskildum
fjármagnskostnai og tekjuskattskostnai.

Virisrrnunartap er sú fjárhæ sem bókfært ver eignar er umfram endurheimtanlega fjárhæ hennar.

Bókfært ver er fjárhæ sem eign er fær á í efnahagsreikning eftir a allar uppsafnaar afskriftir og öll
uppsöfnu virisrrnunartöp hafa veri dregin frá.
Afskriftir eru kerfisbundin skipting afskrifanlegrar fjárhæar eignar á ntingartíma hennar 1.

Afskrifanleg fjárhæ er kostnaarver eignar ea önnur fjárhæ, sem kemur í sta kostnaarvers í
reikningsskilunum, a frádregnu hrakviri hennar.

Ntingartími er annahvort:

a) tímabili, sem vænst er a fyrirtæki noti eign, ea

b) fjöldi framleislueininga ea sambærilegra eininga sem vænta má a fyrirtæki afli me eigninni.

Fjárskapandi eining er minnsti, skilgreinanlegi eignaflokkur sem skilar innstreymi handbærs fjár vegna
áframhaldandi notkunar sem er a stærstum hluta óhá innstreymi handbærs fjár frá örum eignum ea
eignaflokkum.

_______________
1

egar um er a ræa óefnislega eign ea viskiptavild er hugtaki afskriftir óefnislegra eigna venjulega nota í sta afskriftir fastafjármuna. Bæi hugtökin
hafa sömu merkingu.
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Heildareignir fyrirtækis eru eignir, arar en viskiptavild, sem stula a framtíarsjóstreymi hjá
fjárskapandi einingu, sem veri er a endurskoa, og hjá örum fjárskapandi einingum.
Virkur markaur er markaur ar sem öll eftirfarandi skilyri eru fyrir hendi:
a) vörur, sem viskipti eru me innan markaarins, eru einsleitar,
b) venjulega er unnt a finna kaupendur og seljendur sem eru reiubúnir til viskipta hvenær sem er og
c) almenningur getur nálgast upplsingar um ver.
AGREINING EIGNAR SEM GÆTI HAFA RRNA A VIRI
6.

Í 7. til 14. li er tilgreint hvenær ákvara skal endurheimtanlega fjárhæ. Í essum kröfum er hugtaki „eign“
nota en kröfurnar gilda jafnt um einstaka eign og fjárskapandi einingu.

7.

Eign hefur rrna a viri egar bókfært ver eignarinnar er hærra en endurheimtanleg fjárhæ hennar. Í 9. til
11. li er lst vísbendingum um a virisrrnunartap hafi ori: ef einhver essara vísbendinga er fyrir hendi
er ger krafa um a fyrirtæki vinni formlegt mat á endurheimtanlegri fjárhæ. Ef engin vísbending er um
hugsanlegt virisrrnunartap er ekki ger krafa um a í essum stali a fyrirtæki framkvæmi formlegt mat
á endurheimtanlegri fjárhæ.

8.

Fyrirtæki skal, vi hverja dagsetningu efnahagsreiknings, meta hvort einhverjar vísbendingar séu um a
eign kunni a hafa rrna a viri. Ef slík vísbending er fyrir hendi skal fyrirtæki meta endurheimtanlega
fjárhæ eignarinnar.

9.

Vi mat á ví hvort vísbendingar séu um a eign kunni a hafa rrna a viri skal fyrirtæki a.m.k. taka
tillit til eftirfarandi vísbendinga:
Utanakomandi upplsingar
a) Á tímabilinu hefur markasver eignar lækka miki umfram a sem vænta mætti vegna framrásar
tímans ea venjulegrar notkunar.
b) Verulegar breytingar, sem hafa neikvæ áhrif á fyrirtæki, hafa átt sér sta á tímabilinu ea munu
eiga sér sta í náinni framtí í tæknilegu, markaslegu, efnahagslegu ea lagalegu umhverfi, sem
fyrirtæki starfar í, ea á eim markai sem eign tilheyrir,
c) Markasvextir ea anna markashlutfall arsemi fjárfestinga hefur hækka á tímabilinu og
hækkanirnar munu líklega hafa áhrif á afvöxtunarstuulinn sem notaur er til a reikna
notkunarviri eignar og lækka endurheimtanlega fjárhæ eignar verulega.
d) Bókfært ver hreinna eigna fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, er hærra en markasviri ess.
Innri upplsingar
e) Vísbendingar eru fyrir hendi um úreldingu ea efnislegar skemmdir á eign.
f)

Verulegar breytingar, sem hafa neikvæ áhrif á fyrirtæki, hafa átt sér sta á tímabilinu ea ess er
vænst a ær muni eiga sér sta í náinni framtí a ví er varar hversu miki ea á hvaa hátt eign
er notu ea búist er vi a hún veri notu. Til essara breytinga teljast áætlanir um stövun ea
endurskipulagningu rekstrar, sem eign tilheyrir, ea um rástöfun eignar fyrir á dagsetningu sem
áur hafi veri vænst.

g) Í innri skrsluger eru fyrir hendi vísbendingar sem gefa til kynna a efnahagslegur árangur eignar sé
ea muni vera verri en vænst hafi veri.
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10.

Skráin í 9. li er ekki tæmandi. Fyrirtæki getur agreint arar vísbendingar um a eign kunni a hafa rrna
a viri og samkvæmt eim vísbendingum yri ger krafa um a fyrirtæki ákvari endurheimtanlega fjárhæ eignar.

11.

Vísbendingar úr innri skrsluger, sem gefa til kynna a eign kunni a hafa rrna a viri eru m.a.:

a) sjóstreymi vegna kaupa á eigninni ea síari örf fyrir handbært fé til a reka eignina ea vihalda
henni, sem er umtalsvert meira en a sem upphaflega var gert rá fyrir í fjárhagsáætlun,

b) raunverulegt, hreint sjóstreymi ea rekstrarhagnaur ea -tap af eigninni, sem er umtalsvert verra en a
sem gert var rá fyrir í fjárhagsáætlun,

c) umtalsver lækkun á áætluu, hreinu sjóstreymi ea rekstrarhagnai ea umtalsver hækkun á áætluu
tapi vegna eignarinnar ea

d) rekstrartöp ea hreint útstreymi handbærs fjár vegna eignarinnar egar fjárhæir yfirstandandi tímabils
eru lagar saman vi fjárhæir í framtíarfjárhagsáætlun.

12.

Hugtaki um mikilvægi á vi egar skilgreint er hvort meta arf endurheimtanlega fjárhæ eignar. Ef fyrri
útreikningar sna t.d. a endurheimtanleg fjárhæ eignar er umtalsvert hærri en bókfært ver hennar arf
fyrirtæki ekki a endurmeta endurheimtanlega fjárhæ eignarinnar ef engir atburir hafa átt sér sta sem
myndu eya mismuninum. Á sama hátt kann fyrri greining a sna a endurheimtanleg fjárhæ eignar er ekki
há einni (ea fleiri) af vísbendingunum sem taldar eru upp í 9. li.

13.

Til skringar á 12. li er ekki ger krafa um a fyrirtæki framkvæmi formlegt mat á endurheimtanlegri
fjárhæ eignar í eftirfarandi tilvikum ef markasvextir ea önnur markasarsemishlutföll á fjárfestingar hafa
hækka á tímabilinu:

a) ólíklegt sé a afvöxtunarstuullinn sem notaur er til a reikna út notkunarviri eignarinnar veri fyrir
áhrifum af hækkun essara markasvaxta. Til dæmis getur veri um a ræa a hækkanir á skammtímavöxtum hafi ekki mikilvæg áhrif á afvöxtunarstuulinn, sem notaur er á eign sem á langan
ntingartíma eftir, ea

b) ef líklegt er a afvöxtunarstuullinn, sem notaur er til a reikna út notkunarviri eignarinnar veri fyrir
áhrifum af hækkun essara markasvaxta en fyrri næmisgreining á endurheimtanlegri fjárhæ snir a:

i)

ólíklegt sé a veruleg lækkun veri á endurheimtanlegri fjárhæ vegna ess a framtíarsjóstreymi
muni líklega einnig hækka. Í sumum tilvikum getur fyrirtæki t.d. snt fram á a a lagi tekjur sínar
a hækkunum á markasvöxtum ea

ii) ólíklegt sé a lækkunin á endurheimtanlegri fjárhæ muni leia til verulegs virisrrnunartaps.

14.

Ef vísbending er um a eign kunni a hafa rrna a viri getur a gefi til kynna a sá ntingartími sem
eftir er, afskriftaafer ea hrakviri eignarinnar arfnist endurskounar og alögunar samkvæmt eim
aljólega reikningsskilastali sem á vi um eignina jafnvel ó a ekkert virisrrnunartap sé fært vegna
eignarinnar.

MAT Á ENDURHEIMTANLEGRI FJÁRHÆ

15.

Í essum stali er endurheimtanleg fjárhæ skilgreind sem a sem hærra er af hreinu söluveri eignar og
notkunarviri. Í 16. til 56. li eru settar fram kröfur um mat endurheimtanlegrar fjárhæar. Í essum kröfum
er hugtaki „eign“ nota en kröfurnar gilda jafnt um einstaka eign ea fjárskapandi einingu.
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16.

Ekki er alltaf nausynlegt a ákvara bæi hreint söluver og notkunarviri eignar. Ef t.d. önnur essara
fjárhæa er hærri en bókfært ver eignarinnar hefur eignin ekki rrna a viri og ekki er nausynlegt a
meta hina fjárhæina.

17.

a getur veri mögulegt a ákvara hreint söluver jafnvel ó a ekki fari fram viskipti me eign á virkum
markai. Stundum er ó ekki mögulegt a ákvara hreint söluver vegna ess a enginn grundvöllur er til a
framkvæma áreianlegt mat á fjárhæinni sem fæst me sölu eignarinnar í viskiptum ótengdra aila sem eru
upplstir og fúsir til viskiptanna. Í ví tilviki má segja a endurheimtanleg fjárhæ eignar sé jafnhá
notkunarviri hennar.

18.

Ef engin ástæa er til a ætla a notkunarviri eignar sé verulega hærra en hreint söluver hennar má segja a
endurheimtanleg fjárhæ eignar sé jafnhá hreinu söluveri hennar. essu er oft hátta svo egar um er a
ræa eign sem ætlu er til rástöfunar. etta stafar af ví a notkunarviri eignar sem ætlu er til rástöfunar
samanstendur aallega af hreinu rástöfunarveri vegna ess a framtíarsjóstreymi vegna áframhaldandi
notkunar eignarinnar fram a rástöfun verur líklega óverulegt.

19.

Endurheimtanleg fjárhæ er ákvöru fyrir einstaka eign nema eignin skili ekki innstreymi handbærs fjár af
áframhaldandi notkun sem er a stórum hluta óhá ví innstreymi sem myndast vegna annarra eigna ea
eignaflokka. Í eim tilvikum er endurheimtanleg fjárhæ ákvöru fyrir á fjárskapandi einingu sem eignin
tilheyrir (sjá 64. til 87. li) nema:

a) hreint söluver eignarinnar sé annahvort hærra en bókfært ver hennar ea

b) unnt sé a áætla a notkunarviri eignarinnar sé nálægt hreinu söluveri hennar og unnt sé a ákvara
hreint söluver.

20.

Í sumum tilvikum kann mat, mealtöl og einfaldari reikningsaferir a veita raunhæfa nálgun á eim ítarlegu
útreikningum sem sndir eru í essum stali til a ákvara hreint söluver ea notkunarviri.

Hreint söluver

21.

Besta vísbendingin um hreint söluver eignar er ver í bindandi sölusamningi í viskiptum ótengdra aila sem
er leirétt vegna vibótarkostnaar sem rekja mætti beint til rástöfunar eignarinnar.

22.

Ef enginn bindandi sölusamningur er fyrir hendi en viskipti me eign fara fram á virkum markai er hreint
söluver markasver eignarinnar, a frádregnum rástöfunarkostnai. Vieigandi markasver er venjulega
gildandi kauptilbosver. egar gildandi kauptilbosver er ekki fáanlegt kann ver í njustu viskiptum a
skapa grundvöll til a meta hreint söluver, a ví tilskildu a ekki hafi átt sér sta veruleg breyting á
efnahagslegum astæum milli viskiptadags og ess dags egar mati er framkvæmt.

23.

Ef ekki er bindandi sölusamningur ea virkur markaur fyrir eign er hreint söluver byggt á bestu
upplsingum sem fáanlegar eru til a endurspegla fjárhæina sem fyrirtæki gæti fengi vi dagsetningu
efnahagsreiknings fyrir rástöfun eignarinnar í viskiptum ótengdra aila ar sem ailar eru upplstir og fúsir
til viskiptanna, a frádregnum rástöfunarkostnai. Vi ákvörun essarar fjárhæar tekur fyrirtæki tillit til
niurstana nliinna viskipta me sambærilegar eignir í sömu atvinnugrein. Hreint söluver endurspeglar
ekki nauungarsölu nema stjórnendur neyist til a selja strax.

24.

Rástöfunarkostnaur, annar en sá sem egar hefur veri skuldfærur, er dreginn frá vi ákvörun hreins
söluvers. Dæmi um slíkan kostna eru lögfræikostnaur, stimpilgjald og sambærilegir viskiptaskattar,
kostnaur vi a fjarlægja eign og beinn vibótarkostnaur vi a undirbúa eign til sölu. ó eru
uppsagnarkjör (eins og au eru skilgreind í IAS-stali 19, starfskjör) og kostnaur, sem tengist samdrætti ea
endurskipulagningu fyrirtækis eftir rástöfun eignar, ekki beinn vibótarkostnaur vi sölu eignar.
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25.

Stundum krefst rástöfun eignar ess a kaupandi yfirtaki skuld og einungis eitt hreint söluver er fáanlegt
fyrir bæi eignina og skuldina. Í 77. li er útskrt hvernig fari skal me slík tilvik.

Notkunarviri

26.

Mat á notkunarviri eignar felur í sér eftirfarandi skref:

a) mat á inn- og útstreymi handbærs fjár í framtíinni, sem mun fást af áframhaldandi notkun eignarinnar og
endanlegri rástöfun hennar, og

b) beitingu vieigandi afvöxtunarstuuls á etta framtíarsjóstreymi.

Grundvöllur mats á framtíarsjóstreymi

27.

Vi mat á notkunarviri:

a) skal sjóstreymisspá bygg á raunhæfum og rökstuddum forsendum sem sna besta mat stjórnenda á
efnahagsastæunum sem munu vera fyrir hendi a sem eftir er af ntingartíma eignarinnar. Ytri
vísbendingar skulu hafa meira vægi,

b) skal sjóstreymisspá bygg á njustu fjárhagsáætlunum/spám sem stjórnendur hafa samykk. Spár,
sem byggja á essum fjárhagsáætlunum/spám, skulu a hámarki ná yfir fimm ára tímabil nema unnt
sé a færa rök fyrir lengra tímabili, og

c) sjóstreymisspár skulu metnar umfram tímabili sem njustu fjárhagsáætlanir/spár ná yfir me ví a
nota framreikning, byggan á fjárhagsáætlununum/spánum me stöugum ea lækkandi vaxtarhraa
fyrir árin á eftir nema unnt sé a færa rök fyrir auknum hraa. essi vaxtarhrai skal ekki vera meiri
en langtímamealvaxtarhrai vörunnar, atvinnugreinarinnar ea landsins ea landanna, sem
fyrirtæki starfar í, ea á eim markai ar sem eignin er notu nema unnt sé a færa rök fyrir meiri
hraa.

28.

Ítarlegar, skrar og áreianlegar fjárhagsáætlanir/spár um framtíarsjóstreymi a ví er tekur til tímabila,
sem eru lengri en fimm ár, eru yfirleitt ekki fáanlegar. Af essum sökum er mat stjórnenda á
framtíarsjóstreymi byggt á njustu fjárhagsáætlunum/spám fyrir næstu fimm ár a hámarki. Stjórnendur
mega nota sjóstreymisspár sem eru byggar á fjárhagsáætlunum/spám fyrir tímabil sem er lengra en fimm ár
ef stjórnendur eru ess fullvissir a essar spár séu áreianlegar og eir geti snt fram á getu sína, sem
byggist á fyrri reynslu, til a spá fyrir um sjóstreymi á essu lengra tímabili á nákvæman hátt.

29.

Sjóstreymisspár ar til a ntingartíma eignar lkur eru metnar me ví a framreikna spár um sjóstreymi
sem eru byggar á fjárhagsáætlunum/spám me ví a nota vaxtarhraa fyrir árin á eftir. essi hrai er
stöugur ea fer lækkandi nema a aukning á hraanum samsvari hlutlægum upplsingum um mynstur á
lífsskeii vöru ea atvinnugreinar. Vaxtarhrainn er núll ea neikvæur ef vi á.

30.

ar sem skilyri eru afar ákjósanleg er líklegt a samkeppnisailar komi inn á marka og takmarki vöxt. ess
vegna munu fyrirtæki eiga erfitt me a fara fram úr sögulegum mealvaxtarhraa, egar til lengri tíma er
liti (t.d. 20 ár), eirra vara, atvinnugreina, ea lands ea landa, sem fyrirtæki starfar í, ea markaarins ar
sem eignin er notu.

31.

egar upplsingar úr fjárhagsáætlunum/spám eru notaar kannar fyrirtæki hvort upplsingarnar enduspegli
raunhæfar og rökstuddar forsendur og sni besta mat stjórnenda á eim efnahagsastæum sem vera a
sem eftir er af ntingartíma eignarinnar.
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Samsetning mats á framtíarsjóstreymi
32.

Mat á framtíarsjóstreymi skal fela í sér:
a) spár um innstreymi handbærs fjár af áframhaldandi notkun eignarinnar,
b) spár um útstreymi handbærs fjár, sem nausynlegt er a stofna til í eim tilgangi a mynda innstreymi
handbærs fjár af áframhaldandi notkun eignarinnar (.m.t. útstreymi handbærs fjár til a undirbúa
eignina til notkunar) og sem rekja má beint ea rástafa til eignarinnar á raunhæfum og samræmdum
grundvelli, og
c) hreint sjóstreymi, ef eitthvert er, sem verur mótteki (ea greitt) vegna rástöfunar eignarinnar vi
lok ntingartíma hennar.

33.

Mat á framtíarsjóstreymi og afvöxtunarstuullinn endurspegla samræmdar forsendur um verhækkanir
vegna almennrar verbólgu. Ef afvöxtunarstuullinn felur í sér áhrif verhækkana vegna almennrar verbólgu
er framtíarsjóstreymi ví meti á nafnviri. Ef afvöxtunarstuullinn felur ekki í sér áhrif verhækkana
vegna almennrar verbólgu er framtíarsjóstreymi meti á raunviri (en felur í sér sérstakar verhækkanir
ea verlækkanir í framtíinni).

34.

Spár um útstreymi handbærs fjár taka til óbeins framtíarkostnaar sem rekja má beint til ea rástafa á
notkun eignarinnar á raunhæfum og samræmdum grundvelli.

35.

egar bókfært ver eignar felur ekki enn í sér allt útstreymi handbærs fjár sem stofna verur til áur en hún
er tilbúin til notkunar ea sölu felur mat á framtíarútstreymi handbærs fjár í sér mat á frekara útstreymi
handbærs fjár sem vænst er a stofna veri til áur en eignin er tilbúin til notkunar ea sölu. etta á t.d. vi
um byggingu, sem veri er a reisa, ea róunarverkefni sem ekki er enn loki.

36.

Til a forast tvítalningu skal mat á framtíarsjóstreymi ekki fela í sér:
a) innstreymi handbærs fjár frá eignum, sem skila innstreymi handbærs fjár af áframhaldandi notkun, sem er
a stórum hluta óhá innstreymi handbærs fjár frá eigninni sem veri er a endurskoa (t.d. fjáreignir eins
og viskiptakröfur) og
b) útstreymi handbærs fjár sem tengist skuldbindingum sem hafa egar veri skuldfærar (t.d. skuldir,
lífeyrir ea áætlaar skuldbindingar).

37.

Framtíarsjóstreymi skal meta fyrir eignina í núverandi ástandi. Mat á framtíarsjóstreymi skal ekki
fela í sér mat á inn- og útstreymi handbærs fjár sem búist er vi a myndist vegna:
a) fjárhagslegrar framtíarendurskipulagningar, sem fyrirtæki hefur ekki enn skuldbundi sig til, ea
b) framtíarfjárfestingar sem mun bæta ea laga eignina umfram a efnahagslega hæfi sem var meti í
upphafi.

38.

Vegna ess a framtíarsjóstreymi er meti fyrir eignina í núverandi ástandi endurspeglar notkunarviri
ekki:
a) framtíarútstreymi handbærs fjár ea tengdan sparna vegna lækkunar á kostnai (t.d. lækkanir á
starfsmannakostnai) ea ávinning sem vænst er a veri af fjárhagslegri framtíarendurskipulagningu,
sem fyrirtæki hefur ekki enn skuldbundi sig til, ea
b) framtíarfjárfestingu, sem mun bæta ea laga eignina umfram a efnahagslega hæfi sem var meti í
upphafi, ea tengdan framtíarávinning af essari framtíarfjárfestingu.

39.

Endurskipulagning er áætlun sem er skipulög og strt af stjórnendum og breytir verulega umfangi viskiptanna, sem fyrirtæki fæst vi, ea á hvaa hátt viskiptin fara fram. Í IAS-stali 37, reiknaar skuldbindingar,
óvissar skuldir og óvissar eignir, er a finna leibeiningar sem kunna a skra hvenær fyrirtæki telst
skuldbundi til endurskipulagningar.
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40.

egar fyrirtæki skuldbindur sig til endurskipulagningar er líklegt a hún hafi áhrif á sumar eignir. egar fyrirtæki hefur skuldbundi sig til endurskipulagningar:

a) endurspeglast sparnaur vegna lækkunar á kostnai og annar ávinningur af endurskipulagningunni í
ákvörun notkunarviris, mati á inn- og útstreymi handbærs fjár í framtíinni (byggt á njustu fjárhagsáætlunum/spám sem stjórnendur hafa samykkt), og

b) er mat á framtíarútstreymi handbærs fjár vegna endurskipulagningarinnar teki til umfjöllunar í endurskipulagningarákvæi samkvæmt IAS-stali 37, reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar
eignir.

Dæmi 5 í viauka A snir áhrif framtíarendurskipulagningar á útreikning notkunarviris.

41.

ar til fyrirtæki stofnar til fjárfestingar sem bætir ea lagar eign umfram a efnahagslega hæfi sem var meti
í upphafi felur mat á framtíarsjóstreymi ekki í sér mat á framtíarinnstreymi handbærs fjár sem vænst er a
veri vegna essarar fjárfestingar (sjá 6. dæmi í viauka A).

42.

Mat á framtíarsjóstreymi nær til framtíarfjárfestinga sem nausynlegar eru til a vihalda ea reka eign
samkvæmt efnahagshæfi sem var meti í upphafi.

43.

Mat á framtíarsjóstreymi skal ekki fela í sér:

a) inn- ea útstreymi handbærs fjár vegna fjármögnunarhreyfinga ea

b) endurgreislur ea greislur á tekjuskatti.

44.

Mat á framtíarsjóstreymi endurspeglar forsendur sem samræmast ví hvernig afvöxtunarstuull er ákvaraur. A örum kosti eru áhrif sumra forsendna tvítalin ea liti er fram hjá eim. Vegna ess a tímaviri
peninga er teki til skounar me ví a afvaxta meti framtíarsjóstreymi felur etta sjóstreymi ekki í sér
inn- ea útstreymi vegna fjármögnunarhreyfinga. Eins er framtíarsjóstreymi einnig meti fyrir skatta ar
sem afvöxtunarstuull er ákvaraur fyrir skatta.

45.

Mat á hreinu sjóstreymi, sem verur mótteki (ea greitt) vegna rástöfunar eignar vi lok ntingartíma,
skal vera sú fjárhæ sem fyrirtæki væntir a fá fyrir rástöfun eignarinnar í viskiptum ótengdra aila
sem eru upplstir og fúsir til viskiptanna, a frádregnum áætluum rástöfunarkostnai.

46.

Mat á hreinu sjóstreymi sem verur mótteki (ea greitt) vegna rástöfunar eignar vi lok ntingartíma er
ákvara á sambærilegan hátt og hreint söluver eignar nema a vi mat á essu hreina sjóstreymi:
a) notar fyrirtæki a ver sem var í gildi á eim degi, sem mati var unni á sambærilegum eignum, sem
hafa loki ntingartíma sínum og voru reknar vi sambærilegar astæur og eignin verur notu vi og
b) etta ver er leirétt vegna áhrifa af framtíarverhækkunum vegna almennrar verbólgu og áhrifa af
sérstökum framtíarverhækkunum (-lækkunum). Ef í mati á framtíarsjóstreymi af áframhaldandi
notkun eignarinnar og me afvöxtunarstuli er hins vegar ekki teki tillit til áhrifa af almennri verbólgu
eru essi áhrif líka undanskilin mati á hreinu sjóstreymi vegna rástöfunar.

Framtíarsjóstreymi í erlendum gjald mili

47.

Framtíarsjóstreymi er meti í eim gjaldmili sem a verur til í og sían afvaxta me afvöxtunarstuli
sem er vieigandi fyrir ann gjaldmiil. Fyrirtæki umreiknar a núviri sem fæst á stundargengi vi dagsetningu efnahagsreiknings (sem í IAS-stali 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmilum, er nefnt lokagengi).
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Afvöxtunarstuull

48.

Afvöxtunarstuullinn ea -stularnir skal vera afvöxtunarstuull fyrir skatta sem endurspeglar núverandi
markasmat á tímaviri peninga og áhættuna sem fylgir essari sérstöku eign. egar mat á framtíarsjóstreymi hefur veri leirétt vegna áhættu skal afvöxtunarstuull (-stular) ekki endurspegla á áhættu.

49.

Stuull, sem endurspeglar núverandi markasmat á tímaviri peninga og áhættuna sem fylgir eigninni
sérstaklega, er sú ávöxtun sem fjárfestar myndu arfnast ef eir ættu a velja fjárfestingu sem myndi skila
sjóstreymi sem a fjárhæ, tímasetningu og áhættustefnu jafngilti ví sem fyrirtæki væntir a fá af eigninni.
essi stuull er metinn út frá eim stuli, sem kemur óbeint fram í núverandi markasviskiptum me
sambærilegar eignir, ea út frá vegnum mealtalskostnai fjármagns skrás fyrirtækis sem á einstaka eign
(ea eignasafn) sem er sambærilegt eigninni, sem er til endurskounar, me tilliti til jónustugetu og áhættu.

50.

egar hlutfall, tengt sérstakri eign, fæst ekki beint af markanum notar fyrirtæki stagengla til a meta
afvöxtunarstuulinn. Tilgangurinn er a áætla, a svo miklu leyti sem a er unnt, markasmat á:

a) tímaviri peninga á eim tímabilum sem um er a ræa fram a ví a ntingartíma eignarinnar lkur, og
b) áhættunni á ví a framtíarsjóstreymi muni vera ólíkt mati a fjárhæ ea tímasetningu.

51.

Fyrirtæki getur teki tillit til eftirfarandi hlutfalla sem upphafspunkts:

a) vegins mealtalskostnaar fjármagns fyrirtækisins sem er ákvaraur me aferum eins og líkaninu um
verlagningu eigna,

b) jaarvaxtakjara fyrirtækisins og

c) annarra markasvaxtakjara.

52.

essi hlutföll eru alögu:

a) til a endurspegla hvernig markaurinn myndi meta sértæka áhættu sem tengist sjóstreymisspám, og

b) til a undanskilja áhættu sem skiptir ekki máli fyrir sjóstreymisspár.
Teki er tillit til áhættu eins og eirrar sem tengist tilteknu landi, gjaldmili, veri og sjóstreymi.

53.

Til a forast tvítalningu skal afvöxtunarstuullinn ekki endurspegla áhættu egar framtíarsjóstreymi hefur
veri leirétt vegna eirrar áhættu.

54.

Afvöxtunarstuullinn er óháur fjármagnsuppbyggingu fyrirtækisins og ví hvernig fyrirtæki fjármagnai
kaup á eigninni vegna ess a framtíarsjóstreymi, sem vænst er a myndist vegna eignar, er ekki há ví
hvernig fyrirtæki fjármagnai kaup á eigninni.

55.

egar hlutfalli er reikna út eftir skatta er sá útreikningur leiréttur annig a hann endurspegli hlutfall fyrir
skatta.

56.

Fyrirtæki notar venjulega einn afvöxtunarstuul fyrir mat á notkunarviri eignar. Fyrirtæki notar ó sérstaka
afvöxtunarstula fyrir mismunandi framtíartímabil ar sem notkunarviri er há mismunandi áhættu á
mismunandi tímabilum ea vaxtaskilmálum.
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FÆRSLA OG MAT VIRISRRNUNARTAPS

57.

Í 58. til 63. li eru settar fram kröfur um færslu og mat virisrrnunartaps á einstakri eign. Fjalla er um
færslu og mats virisrrnunartapa á fjárskapandi einingu í 88. til 93. li.

58.

á og ví aeins a endurheimtanleg fjárhæ eignar sé lægri en bókfært ver hennar skal lækka bókfært
ver eignarinnar í endurheimtanlega fjárhæ hennar. Sú lækkun er virisrrnunartap.

59.

Virisrrnunartap skal strax gjaldfært í rekstrarreikningi nema eignin sé bókfær á endurmetinni fjárhæ
samkvæmt örum aljólegum reikningsskilastali (t.d. samkvæmt leyfilegri fráviksafer í IAS-stali 16,
varanlegir rekstrarfjármunir). Virisrrnunartap á endurmetinni eign skal mehöndla sem endurmatslækkun samkvæmt hinum aljólega reikningsskilastalinum.

60.

Virisrrnunartap á endurmetinni eign er gjaldfært í rekstrarreikningi. ó er virisrrnunartap á endurmetinni
eign fært beint á móti sérhverjum endurmatsreikningi sem kann a vera á eigninni a ví marki sem
virisrrnunartapi er ekki hærra en fjárhæin sem er á endurmatsreikningnum vegna sömu eignar.

61.

egar fjárhæin, sem metin er vegna virisrrnunartaps, er hærri en bókfært ver eignarinnar sem hún
tengist skal fyrirtæki færa skuld á og ví aeins a ger sé krafa um a í örum aljólegum
reikningsskilastali.

62.

Eftir færslu virisrrnunartaps skal leirétta afskriftagjaldfærslu vegna eignarinnar á framtíartímabilum
til a skipta endurmetnu, bókfæru veri eignarinnar, a frádregnu hrakviri (ef eitthva er), á
kerfisbundinn hátt á a sem eftir er af ntingartíma hennar.

63.

Ef virisrrnunartap er fært eru tengdar, frestaar skattinneignir ea -skuldir ákvaraar samkvæmt IAS-stali
12, tekjuskattar, me ví a bera endurmeti bókfært ver eignarinnar saman vi skattstofn hennar (sjá
3. dæmi í viauka A).

FJÁRSKAPANDI EININGAR

64.

Í 65. til 93. li eru settar fram kröfur um skilgreiningu fjárskapandi eininga, sem eign tilheyrir, og ákvörun
bókfærs vers fjárskapandi eininga og færslu virisrrnunartapa vegna eirra.

Skilgreining fjárskapandi einingar sem eign tilheyrir

65.

Ef einhverjar vísbendingar eru um a eign kunni a hafa rrna a viri skal meta endurheimtanlega
fjárhæ a ví er varar á einstöku eign. Ef ekki er unnt a meta endurheimtanlega fjárhæ einstakrar
eignar skal fyrirtæki ákvara endurheimtanlega fjárhæ fjárskapandi einingarinnar sem eignin tilheyrir
(fjárskapandi eining sem eignin tilheyrir).

66.

Ekki er unnt a ákvara endurheimtanlega fjárhæ einstakrar eignar ef:

a) ekki er unnt a meta notkunarviri eignarinnar nálægt hreinu söluveri (t.d. egar ekki er unnt a meta
framtíarsjóstreymi af áframhaldandi notkun eignar sem óverulegt) og

b) eignin skilar ekki innstreymi handbærs fjár af áframhaldandi notkun sem er a stærstum hluta óhá ví
sem arar eignir skila. Í slíkum tilvikum er einungis unnt a ákvara notkunarviri og ar af leiandi
endurheimtanlega fjárhæ fyrir fjárskapandi einingu sem eignin tilheyrir.
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Dæmi

Námufyrirtæki á einkajárnbraut til stunings námurekstri sínum. Einkajárnbrautina væri aeins unnt a selja
fyrir hrakviri og einkajárnbrautin skilar ekki innstreymi handbærs fjár af áframhaldandi notkun sem er a
stórum hluta óhá innstreymi handbærs fjár frá örum eignum námunnar.

Ekki er unnt a meta endurheimtanlega fjárhæ einkajárnbrautarinnar vegna ess a ekki er unnt a ákvara
notkunarviri einkajárnbrautarinnar og a er sennilega anna en hrakviri. ess vegna metur fyrirtæki
endurheimtanlega fjárhæ fjárskapandi einingarinnar sem einkajárnbrautin tilheyrir, .e. námunnar í heild.

67.

Eins og skilgreint er í 5. li er fjárskapandi eining, sem eign tilheyrir, minnsti eignaflokkurinn sem inniheldur
eignina og skilar innstreymi handbærs fjár vegna áframhaldandi notkunar sem er a stórum hluta óhá
innstreymi handbærs fjár frá örum eignum ea eignaflokkum. Agreining fjárskapandi einingar, sem eign
tilheyrir, byggist á mati. Ef ekki er unnt a ákvara endurheimtanlega fjárhæ a ví er varar einstaka eign
agreinir fyrirtæki minnsta safn eigna sem skilar a miklu leyti sjálfstæu innstreymi handbærs fjár af
áframhaldandi notkun.

Dæmi

Strætisvagnafyrirtæki veitir jónustu samkvæmt samningi vi sveitarfélag sem krefst lágmarksjónustu á
fimm askildum leium. Eignir, sem notaar eru á hverri lei og sjóstreymi af hverri lei, er unnt a
skilgreina fyrir hverja lei um sig. Ein af leiunum er rekin me talsveru tapi.

Vegna ess a fyrirtæki á ess ekki kost a skera einungis eina strætisvagnalei er minnsta, skilgreinanlega
innstreymi handbærs fjár af áframhaldandi notkun, sem er a stórum hluta óhá innstreymi handbærs fjár frá
örum eignum ea eignaflokkum, a innstreymi handbærs fjár sem leiirnar fimm skila saman. Fjárskapandi
einingin fyrir hverja lei er strætisvagnafyrirtæki í heild.

68.

Peningalegt innstreymi af áframhaldandi notkun er innstreymi handbærs fjár og ígildis ess sem er mótteki
frá ailum utan fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til. Vi skilgreiningu á ví hvort innstreymi handbærs
fjár frá eign (ea eignaflokki) sé a stórum hluta óhá innstreymi handbærs fjár frá örum eignum (ea
eignaflokkum) tekur fyrirtæki tillit til missa átta, .m.t. hvernig stjórnendur fylgjast me rekstri
fyrirtækisins (eins og eftir vörulínum, starfsemi, einstökum stasetningum, héruum og svæum ea á annan
hátt) ea hvernig stjórnendur taka ákvaranir um áframhaldandi eignarhald ea rástöfun eigna og rekstrar
fyrirtækisins. 1. dæmi í viauka A er dæmi um skilgreiningu fjárskapandi einingar.

69.

Ef virkur markaur er fyrir hendi fyrir afurir sem eign ea eignaflokkur framleiir skal sú eign ea
eignaflokkur vera skilgreind sem fjárskapandi eining jafnvel ó a sumar ea allar afurirnar séu notaar
innan fyrirtækisins. Í eim tilvikum skal nota besta mat stjórnenda á framtíarmarkasveri afurarinnar:

a) vi ákvörun notkunarviris fjárskapandi einingarinnar egar meta skal framtíarinnstreymi
handbærs fjár sem tengist innri notkun afuranna, og

b) vi ákvörun notkunarviris annarra fjárskapandi eininga sem tilheyra fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til egar meta skal framtíarútstreymi handbærs fjár sem tengist innri notkun afuranna.

70.

Jafnvel ótt afurir, sem framleiddar eru af eign ea eignaflokki, séu a hluta ea allar notaar af örum
fjárskapandi einingum sem tilheyra fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til (t.d. vörur á millistigi
framleisluferlis) myndar essi eign ea eignaflokkur sérstaka, fjárskapandi einingu ef fyrirtæki gæti selt
essa afur á virkum markai. Ástæan er sú a essi eign ea eignaflokkur gæti skila innstreymi handbærs
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fjár af áframhaldandi notkun sem myndi vera a miklu leyti óhá innstreymi handbærs fjár frá örum eignum
ea eignaflokkum. egar notaar eru upplsingar, byggar á fjárhagsáætlunum/spám sem tengjast slíkri
fjárskapandi einingu, leiréttir fyrirtæki essar upplsingar ef innra millifærsluver endurspeglar ekki besta
mat stjórnenda á framtíarmarkasveri afura hinnar fjárskapandi einingar.

71.

Fjárskapandi einingar skulu skilgreindar á samræmdan hátt frá einu tímabili til annars fyrir sömu eignir
ea gerir af eignum nema rök séu fyrir breytingu.

72.

Ef fyrirtæki ákvarar a eign tilheyri annarri fjárskapandi einingu en hún geri á fyrri tímabilum ea a gerir
eigna, sem lagar eru saman, a ví er varar fjárskapandi eininguna, hafi breyst er í 117. li krafist tiltekinna
upplsinga um fjárskapandi eininguna ef virisrrnunartap er fært ea bakfært vegna fjárskapandi
einingarinnar sem er mikilvæg fyrir reikningsskil ess fyrirtækis sem reikningsskilin taka til í heild sinni.

Endurheimtanleg fjárhæ og bókfært ver fjárskapandi einingar

73.

Endurheimtanleg fjárhæ fjárskapandi einingar er sú fjárhæ sem er hærri af hreinu söluveri ea
notkunarviri fjárskapandi einingarinnar. egar ákvara skal endurheimtanlega fjárhæ fjárskapandi einingar
skal lesa allar tilvísanir í 16. til 56. li til „eignar“ sem tilvísanir til „fjárskapandi einingar“.

74.

Bókfært ver fjárskapandi einingar skal ákvara á samræmdan hátt mia vi a hvernig endurheimtanleg fjárhæ hinnar fjárskapandi einingar er ákvöru.

75.

Bókfært ver fjárskapandi einingar:

a) felur aeins í sér bókfært ver eirra eigna, sem unnt er a rekja beint til ea skipta á raunhæfan og
samræmdan hátt á hina fjárskapandi einingu og sem munu skapa a framtíarinnstreymi handbærs fjár
sem meti er vi ákvörun notkunarviris fjárskapandi einingarinnar, og

b) felur ekki í sér bókfært ver allra færra skulda nema ekki sé unnt a ákvara endurheimtanlega fjárhæ
fjárskapandi einingarinnar án ess a taka tillit til skuldanna.

etta er vegna ess a hreint söluver og notkunarviri fjárskapandi einingar er ákvara, a undanskildu
sjóstreymi, sem tengist eignum sem eru ekki hluti af fjárskapandi einingunni og skuldum sem hafa egar
veri færar í reikningsskil (sjá 24. og 36. li).

76.

ar sem eignir eru flokkaar vegna mats á endurheimtanleika er mikilvægt a telja til fjárskapandi einingarinnar allar eignir sem skila vikomandi innstreymi handbærs fjár af áframhaldandi notkun. Annars kann
fjárskapandi einingin a virast endurheimtanleg a fullu egar í raun hefur átt sér sta virisrrnunartap. Í
sumum tilvikum er ekki unnt a skipta tilteknum eignum á raunhæfan og samræmdan hátt á fjárskapandi
einingu ó a frá eim komi hluti áætlas framtíarsjóstreymis hinnar fjárskapandi einingar. etta kann t.d.
a eiga vi um viskiptavild ea heildareignir fyrirtækis, s.s. eignir aalskrifstofu. Í 79. til 87. li er útskrt
hvernig mehöndla skal essar eignir egar prófa er hvort virisrrnunartap hafi átt sér sta á fjárskapandi
einingu.

77.

a kann a vera nausynlegt a taka tillit til tiltekinna, bókfærra skulda til a ákvara endurheimtanlega
fjárhæ fjárskapandi einingar. etta getur gerst ef rástöfun fjárskapandi einingar hefur a í för me sér a
kaupandi verur a yfirtaka skuld. Í essu tilviki er hreint söluver (ea áætla sjóstreymi af endanlegri
rástöfun) fjárskapandi einingarinnar áætla söluver eigna fjárskapandi einingarinnar og skuldarinnar
samanlagt, a frádregnum rástöfunarkostnai. Til ess a gera marktækan samanbur á bókfæru veri
fjárskapandi einingarinnar og endurheimtanlegri fjárhæ hennar er bókfært ver skuldarinnar dregi frá vi
ákvörun bæi notkunarviris og bókfærs vers fjárskapandi einingarinnar.
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Dæmi
Fyrirtæki rekur námu í landi ar sem ger er krafa um a samkvæmt lögum a eigandi komi svæinu í
upprunalegt horf egar námurekstri lkur. Kostnaur vi a koma ví í upprunalegt horf felur í sér a
endurnja jarvegsekjuna sem verur a fjarlægja áur en námurekstur hefst. Áætlu skuldbinding vegna
kostnaarins vi a endurnja jarvegsekjuna var fær um lei og jarvegsekjan var fjarlæg. Fjárhæ
skuldbindingarinnar var fær sem hluti af kostnai námunnar og er afskrifu á ntingartíma námunnar.
Bókfært ver skuldbindingarinnar vegna kostnaar vi a koma svæinu í upprunalegt horf er 500 sem
jafngildir núviri kostnaarins vi a koma svæinu í upprunalegt horf.

Fyrirtæki er a prófa hvort virisrrnunartap hafi ori á námunni. Fjárskapandi einingin fyrir námuna er
náman í heild. Fyrirtæki hefur fengi mis tilbo um kaup á námunni á veri í kringum 800. etta ver felur
í sér a kaupandi yfirtekur skuldbindinguna um a endurnja jarvegsekjuna. Kostnaur vi a rástafa
námunni er óverulegur. Notkunarviri námunnar er u..b. 1.200, a undanskildum kostnai vi endurger.
Bókfært ver námunnar er 1.000.
Hreint söluver fjárskapandi einingarinnar sem skilar handbæru fé er 800. Me essari fjárhæ er teki tillit
til kostnaar vi a koma svæinu í upprunalegt horf sem egar hefur veri gert rá fyrir. Af ví leiir a
notkunarviri fjárskapandi einingarinnar er ákvara me tilliti til kostnaar vi endurger og er áætla 700
(1.200 a frádregnum 500). Bókfært ver fjárskapandi einingarinnar er 500 sem er bókfært ver námunnar
(1.000), a frádregnu bókfæru veri áætluu skuldbindingarinnar vegna kostnaar vi a koma svæinu í
upprunalegt horf (500).

78.

Af hagkvæmnisástæum er endurheimtanleg fjárhæ fjárskapandi einingar stundum ákvöru me tilliti til
eigna, sem eru ekki hluti af fjárskapandi einingunni (t.d. viskiptakröfur ea arar fjáreignir), ea skulda sem
egar hafa veri færar í reikningsskilin (t.d. skuldir, lífeyrir og arar áætlaar skuldbindingar). Í eim
tilvikum er bókfært ver fjárskapandi einingarinnar hækka sem nemur bókfæru veri essara eigna og
lækka um bókfært ver essara skulda.

Viskiptavild

79.

Viskiptavild sem hlst af yfirtöku gefur til kynna greislu frá yfirtökuaila me von um efnahagslegan
framtíarávinning. Efnahagslegur framtíarávinningur getur ori til vegna samvirkni á milli agreinanlegu,
yfirteknu eignanna ea vegna eigna sem uppfylla ekki hver fyrir sig skilyri fyrir færslu í reikningsskilin.
Viskiptavild skapar ekki sjóstreymi, óhá örum eignum ea eignaflokkum, og ví er ekki unnt a ákvara
endurheimtanlega fjárhæ viskiptavildar sem einstaka eign. Af ví leiir a vi vísbendingu um a viri
viskiptavildar hafi rrna er endurheimtanleg fjárhæ ákvöru fyrir fjárskapandi eininguna sem
viskiptavildin tilheyrir. essi fjárhæ er sían borin saman vi bókfært ver fjárskapandi einingarinnar og
allt virisrrnunartap er fært í samræmi vi 88. li.

80.

Vi prófun á ví hvort virisrrnunartap hafi ori á fjárskapandi einingu skal fyrirtæki skilgreina hvort
viskiptavild, sem tengist einingunni, er fær í reikningsskilin. Í slíkum tilvikum skal fyrirtæki:
a) framkvæma uppáviprófun, .e. fyrirtæki skal:

i)

skilgreina hvort unnt sé a skipta bókfæru veri viskiptavildar á raunhæfan og samræmdan hátt á
fjárskapandi eininguna, sem veri er a endurskoa, og

ii) bera sían endurheimtanlega fjárhæ hinnar fjárskapandi einingar, sem veri er a endurskoa,
saman vi bókfært ver hennar (.m.t. bókfært ver viskiptavildar sem skipt hefur veri, ef eitthvert
er) og færa virisrrnunartap í samræmi vi 88. li.
Fyrirtæki skal framkvæma anna rep í uppáviprófuninni jafnvel ó a ekki sé unnt a skipta neinu
af bókfæru veri viskiptavildar me raunhæfum og samræmdum hætti á fjárskapandi eininguna
sem veri er a endurskoa og
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b) ef fyrirtæki getur ekki, vi framkvæmd uppáviprófunar, skipt bókfæru veri viskiptavildar me
raunhæfum og samræmdum hætti á fjárskapandi eininguna sem veri er a endurskoa skal
fyrirtæki einnig framkvæma niuráviprófun, .e. fyrirtæki skal:

i)

skilgreina minnstu, fjárskapandi einingu, sem inniheldur fjárskapandi eininguna, sem veri er a
endurskoa, og unnt er a skipta bókfæru veri viskiptavildar á raunhæfan og samræmdan hátt á
á fjárskapandi einingu („stærri“, fjárskapandi eininguna), og

ii) bera sían endurheimtanlega fjárhæ stærri, fjárskapandi einingarinnar saman vi bókfært ver
hennar (.m.t. bókfært ver skiptrar viskiptavildar) og færa virisrrnunartap í samræmi vi 88. li.

81.

egar prófa er hvort virisrrnunartap hafi ori á fjárskapandi einingu tekur fyrirtæki tillit til allrar
viskiptavildar sem er tengd framtíarsjóstreymi sem fjárskapandi einingin skapar. Ef unnt er a skipta
viskiptavild á raunhæfan og samræmdan hátt beitir fyrirtæki eingöngu uppáviprófuninni. Ef ekki er unnt a
skipta viskiptavild á raunhæfan og samræmdan hátt beitir fyrirtæki bæi uppáviprófuninni og
niuráviprófuninni (sjá 7. dæmi í viauka A).

82.

Uppáviprófunin tryggir a fyrirtæki færir allt virisrrnunartap sem ori hefur vegna fjárskapandi einingar,
.m.t. viskiptavild sem unnt er a skipta á raunhæfan og samræmdan hátt. egar ekki er gerlegt er a skipta
viskiptavild á raunhæfan og samræmdan hátt samkvæmt uppáviprófuninni tryggir framkvæmd beggja
prófananna, uppáviprófunar og niuráviprófunar, a fyrirtæki færir:

a) fyrst allt virisrrnunartap, sem ori hefur vegna fjárskapandi einingarinnar án tillits til viskiptavildar,
og

b) sían allt virisrrnunartap sem ori hefur á viskiptavild. Vegna ess a fyrirtæki beitir uppáviprófuninni fyrst á allar eignir sem kunna a hafa rrna a viri er allt virisrrnunartap, sem skilgreint er
fyrir stærri fjárskapandi eininguna í niuráviprófuninni, aeins tengt viskiptavild sem skipt er á stærri
eininguna.

83.

Ef niuráviprófuninni er beitt ákvarar fyrirtæki formlega endurheimtanlega fjárhæ stærri, fjárskapandi
einingarinnar nema sannfærandi rök séu fyrir ví a engin hætta sé á a stærri fjárskapandi einingin hafi
rrna a viri (sjá 12. li).

Heildareignir fyrirtækis

84.

Til heildareigna fyrirtækis teljast eignir samstæu ea deilda eins og bygging ar sem höfustövar ea deild
fyrirtækisins eru, tölvubúnaarmistö ea rannsóknarmistö. Uppbygging fyrirtækis ákvarar hvort eign
falli a skilgreiningu essa staals á heildareignum fyrirtækis fyrir tiltekna, fjárskapandi einingu. Helstu
einkenni heildareigna fyrirtækis eru a ær skapa ekki innstreymi handbærs fjár sem er óhá örum eignum
ea eignaflokkum og bókfært ver eirra er ekki unnt a rekja a fullu til fjárskapandi einingarinnar sem
veri er a endurskoa.

85.

Vegna ess a heildareignir fyrirtækis skapa ekki sérstakt innstreymi handbærs fjár er ekki unnt a ákvara
endurheimtanlega fjárhæ einstakrar, sameiginlegrar eignar nema stjórnendur hafi ákvei a rástafa
eigninni. Af ví leiir a vi vísbendingu um a sameiginleg eign hafi rrna a viri er endurheimtanleg
fjárhæ ákvöru fyrir fjárskapandi eininguna, sem sameiginlega eignin tilheyrir, í samanburi vi bókfært
ver essarar fjárskapandi einingar og allt virisrrnunartap er fært í samræmi vi 88. li.
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86.

Vi prófun á ví hvort virisrrnun hafi ori á fjárskapandi einingu skal fyrirtæki skilgreina allar
heildareignir fyrirtækis sem tengjast fjárskapandi einingunni sem veri er a endurskoa. Fyrir hverja
skilgreinda, sameiginlega eign skal fyrirtæki sían beita 80. li, .e.:

a) ef unnt er a skipta bókfæru veri sameiginlegrar eignar á raunhæfan og samræmdan hátt á
fjárskapandi eininguna sem veri er a endurskoa skal fyrirtæki aeins beita uppáviprófuninni, og

b) ef ekki er unnt a skipta bókfæru veri sameiginlegrar eignar á raunhæfan og samræmdan hátt á
fjárskapandi eininguna sem veri er a endurskoa skal fyrirtæki beita bæi uppávi- og
niuráviprófunum.

87.

Dæmi um hvernig skal mehöndla heildareignir fyrirtækis er a finna í 8. dæmi í viauka A.

Virisrrnunartap fjárskapandi einingar

88.

Virisrrnunartap skal fært á fjárskapandi einingu á og ví aeins a endurheimtanleg fjárhæ hennar
sé lægri en bókfært ver. Virisrrnunartapinu skal skipt til a lækka bókfært ver eigna einingarinnar í
eftirfarandi rö:

a) fyrst á viskiptavild sem skipt er á fjárskapandi einingu (ef einhver er), og

b) sían á arar eignir einingarinnar í hlutfalli vi bókfært ver hverrar eignar í einingunni.
essar lækkanir á bókfæru veri skulu mehöndlaar sem virisrrnunartöp einstakra eigna og færar í
samræmi vi 59. li.

89.

Vi skiptingu virisrrnunartaps skv. 88. li skal ekki lækka bókfært ver eignar niur fyrir a sem hæst
er af:
a) hreinu söluveri (ef unnt er a ákvara a),
b) notkunarviri (ef unnt er a ákvara a) og

c) núlli.

Fjárhæ virisrrnunartaps, sem hefi annars veri skipt á eignina, skal skipt í réttu hlutfalli á hinar
eignir einingarinnar.

90.

Viskiptavild, sem skipt er á fjárskapandi einingu, er lækku áur en bókfært ver hinna eigna einingarinnar
er lækka vegna ess hvers elis hún er.

91.

Ef engin hagkvæm lei er til a meta endurheimtanlega fjárhæ sérhverrar eignar fjárskapandi einingar er í
essum stali krafist handahófskenndrar skiptingar á virisrrnunartapi milli eigna einingarinnar, annarra en
viskiptavildar vegna ess a allar eignir fjárskapandi einingar vinna saman.

92.

Ef ekki er unnt a ákvara endurheimtanlega fjárhæ einstakrar eignar (sjá 66. li):
a) er virisrrnunartap fært á eignina ef bókfært ver hennar er hærra en a sem hærra er af hreinu
söluveri og niurstöum skiptingaraferanna, sem lst er í 88. og 89. li, og
b) ekkert virisrrnunartap er fært á eignina ef tengda, fjárskapandi einingin hefur ekki rrna a viri. etta
á vi jafnvel ó a hreint söluver eignarinnar sé lægra en bókfært ver hennar.
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Dæmi
Vél hefur ori fyrir skemmdum en virkar enn á, ó ekki jafn vel og áur. Hreint söluver vélarinnar er lægra
en bókfært ver hennar. Vélin skapar ekki sjálfstætt innstreymi handbærs fjár af áframhaldandi notkun.
Minnsti, skilgreinanlegi eignaflokkur, sem inniheldur vélina og skapar innstreymi handbærs fjár vegna áframhaldandi notkunar, sem er a stærstum hluta óhá innstreymi handbærs fjár frá örum eignum, er framleislulínan sem vélin tilheyrir. Endurheimtanleg fjárhæ framleislulínunnar snir a framleislulínan í heild sinni
hefur ekki rrna a viri.
1. forsenda: fjárhagsáætlanir/spár, sem stjórnendur hafa sam ykkt, endurspegla enga skuldbindingu stjórnenda til a endurnja vélina.
Endurheimtanlega fjárhæ vélarinnar er ekki unnt a meta eina og sér vegna ess a notkunarviri vélarinnar:
a) kann a vera anna en hreint söluver og
b) er aeins unnt a ákvara fyrir fjárskapandi eininguna sem vélin tilheyrir (framleislulínuna).
Framleislulínan hefur ekki rrna a viri og ess vegna er ekkert virisrrnunartap fært á vélina. Samt sem
áur kann fyrirtæki a urfa a endurmeta afskriftatímabil ea afskriftaafer vélarinnar. Hugsanlega er örf
á styttra afskriftatímabili ea hraari afskriftaafer til a endurspegla a sem áætla er a veri eftir af
ntingartíma vélarinnar ea ntingarmynstri efnahagslegs ávinnings hjá fyrirtækinu.
2. forsenda: fjárhagsáætlanir/spár, sem stjórnendur hafa sam ykkt, endurspegla skuldbindingu stjórnenda til
a endurnja vélina og selja hana í náinni framtí. Sjóstreymi af áframhaldandi notkun vélarinnar ar til
henni er rástafa er meti sem óverulegt.
Unnt er a meta a notkunarviri vélarinnar liggi nærri hreinu söluveri hennar. ess vegna er unnt a meta
endurheimtanlega fjárhæ vélarinnar og ekkert tillit er teki til fjárskapandi einingarinnar sem vélin tilheyrir
(framleislulínunnar). Úr ví a hreint söluver vélarinnar er lægra en bókfært ver hennar er virisrrnunartap fært á vélina.
93.

Eftir a kröfum í 88. og 89. li hefur veri fullnægt skal færa skuld vegna fjárhæar sem eftir er af
virisrrnunartapi á fjárskapandi einingu á og ví aeins a ger sé krafa um a í örum aljólegum
reikningsskilastölum.

BAKFÆRSLA VIRISRRNUNARTAPS
94.

Í 95. til 101. li eru settar fram kröfur um bakfærslu virisrrnunartaps sem fært var á eign ea fjárskapandi
einingu á fyrri árum. Í essum kröfum er hugtaki „eign“ nota en kröfurnar gilda jafnt um einstaka eign ea
fjárskapandi einingu. Vibótarkröfur eru settar fram fyrir einstaka eign í 102. til 106. li, fyrir fjárskapandi
einingu í 107. til 108. li og fyrir viskiptavild í 109. til 112. li.

95.

Fyrirtæki skal meta vi hverja dagsetningu efnahagsreiknings hvort einhverjar vísbendingar séu um a
virisrrnunartap, sem fært var á eign á fyrri árum, sé e.t.v. ekki lengur til staar ea hafi minnka. Ef
einhver slík vísbending er til staar skal fyrirtæki meta endurheimtanlega fjárhæ eignarinnar.

96.

Vi mat á ví hvort einhverjar vísbendingar séu um a virisrrnunartap, sem fært var á eign á fyrri árum,
sé e.t.v. ekki lengur til staar ea hafi minnka skal fyrirtæki a.m.k. taka tillit til eftirfarandi vísbendinga:
Ytri upplsingar
a) Markasver eignarinnar hefur hækka verulega á tímabilinu.
b) Verulegar breytingar, sem hafa haft jákvæ áhrif á fyrirtæki, hafa átt sér sta á tímabilinu ea munu
eiga sér sta í náinni framtí í ví tæknilega, markaslega, efnahagslega ea lagalega umhverfi, sem
fyrirtæki starfar í, ea á eim markai sem eign tilheyrir
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c) Markasvextir ea anna markashlutfall arsemi fjárfestinga hefur lækka á tímabilinu og essar
lækkanir munu líklega hafa áhrif á afvöxtunarstuulinn sem notaur er til a reikna notkunarviri
eignar og hækka endurheimtanlega fjárhæ eignarinnar verulega.

Innri upplsingar

d) Verulegar breytingar, sem hafa haft jákvæ áhrif á fyrirtæki, hafa átt sér sta á tímabilinu ea vænst
er a eigi sér sta í náinni framtí a ví marki ea eftir ví á hvaa hátt eign er notu ea vænst er a
hún veri notu. essar breytingar taka til fjárfestinga sem stofna hefur veri til á tímabilinu til a
bæta ea laga eign umfram a efnahagslega hæfi sem var meti í upphafi ea til skuldbindingar um
a stöva ea endurskipuleggja reksturinn sem eignin tilheyrir.

e) Vísbending er fyrir hendi í innri skrsluger sem gefur til kynna a efnahagslegur árangur eignarinnar sé ea veri betri en vænst hafi veri.

97.

Vísbendingar um hugsanlega lækkun virisrrnunartaps í 96. li endurspegla einkum vísbendingarnar um
hugsanlegt virisrrnunartap í 9. li. Hugtaki um mikilvægi á vi egar skilgreint er hvort bakfæra urfi
virisrrnunartap sem var fært á eign á fyrri árum og ákvara urfi endurheimtanlega fjárhæ eignarinnar.

98.

Ef vísbending er um a virisrrnunartap, sem fært var á eign, sé ekki lengur fyrir hendi ea hafi minnka
getur a gefi til kynna a endurskoa ea leirétta urfi a sem eftir er af ntingartíma, afskriftaaferinni
ea hrakvirinu í samræmi vi ann aljólega reikningsskilastaal sem á vi um eignina jafnvel ó a ekkert
virisrrnunartap sé bakfært vegna eignarinnar.

99.

Virisrrnunartap, sem fært var á eign á fyrri árum, skal bakfært á og ví aeins a átt hafi sér sta
breyting á ví mati sem nota er til a ákvara endurheimtanlega fjárhæ eignarinnar frá ví a síasta
virisrrnunartap var fært. Í eim tilvikum skal hækka bókfært ver eignarinnar a endurheimtanlegri
fjárhæ. Sú hækkun er bakfærsla virisrrnunartaps.

100. Bakfærsla virisrrnunartaps endurspeglar aukna, áætlaa jónustugetu eignar, annahvort vegna notkunar
ea sölu, frá eim degi egar fyrirtæki færi síast virisrrnunartap af eigninni. Ger er krafa um a
fyrirtæki agreini á breytingu á mati sem veldur hækkuninni á áætlari jónustugetu. Dæmi um breytingar á
mati eru:

a) breyting á grundvelli endurheimtanlegrar fjárhæar (.e. hvort endurheimtanleg fjárhæ sé bygg á
hreinu söluveri ea notkunarviri),

b) ef endurheimtanleg fjárhæ var bygg á notkunarviri: breyting á fjárhæ ea tímasetningu áætlas
framtíarsjóstreymis ea á afvöxtunarstuli, ea

c) ef endurheimtanleg fjárhæ var bygg á hreinu söluveri: breyting á mati einstakra átta í hreinu
söluveri.

101. Notkunarviri eignar kann a vera hærra en bókfært ver eignarinnar einfaldlega vegna ess a núviri
framtíarinnstreymis handbærs fjár eykst eftir ví sem au færast nær. jónustugeta eignarinnar hefur ó ekki
aukist. ess vegna er virisrrnunartap ekki bakfært einungis vegna framrásar tímans (stundum kalla
„lúkning“ afvöxtunarstuulsins) jafnvel ótt endurheimtanleg fjárhæ eignarinnar veri hærri en bókfært ver
hennar.

Bakfærsla virisrrnunartaps af einstakri eign

102. Hækka bókfært ver eignar vegna bakfærslu virisrrnunartaps skal ekki vera hærra en a bókfæra
ver sem hefi veri ákvara (a frádregnum afskriftum) hefi ekkert virisrrnunartap veri fært á
eignina á fyrri árum.
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103. Allar hækkanir á bókfæru veri eignar umfram bókfæra veri, sem hefi veri ákvara (a frádregnum
afskriftum) hefi ekkert virisrrnunartap veri fært á eignina á fyrri árum, eru endurmat. Vi færslu slíks
endurmats beitir fyrirtæki eim aljólega reikningsskilastali sem á vi um eignina.
104. Bakfærslu virisrrnunartaps á eign skal tekjufæra strax í rekstrarreikningi nema a eignin sé bókfær á
endurmetinni fjárhæ samkvæmt örum aljólegum reikningsskilastali (t.d. samkvæmt leyfilegri
fráviksafer í IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir). Bakfærsla alls virisrrnunartaps á
endurmetinni eign skal mehöndlu sem endurmatshækkun samkvæmt eim aljólega reikningsskilastali.
105. Bakfærsla virisrrnunartaps á endurmetinni eign er fær beint til hækkunar á eigin fé undir fyrirsögninni
endurmatsreikningur. A ví marki sem virisrrnunartap á sömu endurmetnu eign var áur gjaldfært í
rekstrarreikning er bakfærsla virisrrnunartaps ó tekjufær í rekstrarreikning.
106. Eftir a bakfærsla virisrrnunartaps er fær skal leirétta afskriftagjaldfærslu vegna eignarinnar á
framtíartímabilum til a skipta endurmetnu, bókfæru veri eignarinnar a frádregnu hrakviri (ef
eitthvert er) á kerfisbundinn hátt á a sem eftir er af ntingartíma hennar.
Bakfærsla virisrrnunartaps fjárskapandi einingar
107. Bakfærslu virisrrnunartaps fjárskapandi einingar skal skipta í eftirfarandi rö til a hækka bókfært
ver eigna einingarinnar:
a) fyrst á eignir, arar en viskiptavild, í hlutfalli vi bókfært ver sérhverrar eignar í einingunni og
b) sían á viskiptavild sem skipt er á fjárskapandi eininguna (ef einhver er) ef kröfurnar í 109. li eru
uppfylltar.
essar hækkanir á bókfæru veri skulu mehöndlaar sem bakfærslur virisrrnunartapa af einstakri
eign og færar í samræmi vi 104. li.
108. Vi skiptingu bakfærslu virisrrnunartaps af fjárskapandi einingu skv. 107. li skal bókfært ver eignar
ekki hækka umfram a sem lægra er af:
a) endurheimtanlegri fjárhæ (ef unnt er a ákvara hana) og
b) bókfæru veri sem hefi veri ákvara (a frádregnum afskriftum) hefi ekkert virisrrnunartap
veri fært á eignina á fyrri árum.
Fjárhæ bakfærslu virisrrnunartaps, sem hefi annars veri skipt á eignina, skal skipt á arar eignir
einingarinnar í réttu hlutfalli.
Bakfærsla virisrrnunartaps viskiptavildar
109. Undantekning frá kröfunni í 99. li er a virisrrnunartap, sem er fært á viskiptavild, skal ekki bakfært
á síari tímabilum nema:
a) virisrrnunartapi hafi ori vegna sérstaks, ytri atburar sem var óvenjulegs elis og ekki er vænst
a endurtaki sig, og
b) áhrif essa atburar hafi gengi til baka vegna ytri atbura sem síar hafa átt sér sta.
110. Samkvæmt IAS-stali 38, óefnislegar eignir, er óheimilt a færa viskiptavild sem myndast innan fyrirtækis.
Líklegt er a sérhver síari hækkun á endurheimtanlegri fjárhæ viskiptavildar veri hækkun á viskiptavild
sem myndast innan frá nema hækkunin tengist augljóslega bakfærslu á áhrifum sérstaks, ytri atburar sem var
óvenjulegs elis.
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111. Samkvæmt essum stali er ekki heimilt a bakfæra virisrrnunartap af viskiptavild vegna breytingar á
mati (t.d. breytingar á afvöxtunarstuli ea á fjárhæ og tímasetningu framtíarsjóstreymis hjá fjárskapandi
einingunni sem viskiptavildin tengist).
112. Sérstakur, ytri atburur er atburur sem fyrirtæki stjórnar ekki. Dæmi um ytri atburi, sem eru óvenjulegs
elis, eru njar reglur sem takmarka verulega rekstrarstarfsætti ea minnka arsemi starfseminnar sem
viskiptavildin tengist.
UPPLSINGAR
113. Fyrir hvern eignaflokk skal greint frá í reikningsskilum:
a) fjárhæ virisrrnunartapa, sem fær eru í rekstrarreikning á tímabilinu, og á sérlínu( sérlínur) í
rekstrarreikningnum, sem essi virisrrnunartöp teljast til,
b) fjárhæ bakfærslu virisrrnunartapa, sem fær eru í rekstrarreikning á tímabilinu og á sérlínu
(sérlínur) í rekstrarreikningnum, ar sem essi virisrrnunartöp eru bakfær,
c) fjárhæ virisrrnunartapa, sem fær eru beint á eigi fé á tímabilinu, og
d) fjárhæ bakfærslu virisrrnunartapa sem fær eru beint á eigi fé á tímabilinu.

114. Eignaflokkur er hópur eigna sem eru sambærilegar a ger og notaar á sambærilegan hátt í rekstri
fyrirtækisins.
115. Upplsingarnar, sem ger er krafa um í 113. li, má setja fram me örum upplsingum sem greint er frá fyrir
ann eignaflokk. essar upplsingar mega t.d. vera innifaldar í afstemmingu bókfærs vers varanlegra
rekstrarfjármuna í upphafi og vi lok tímabils eins og ger er krafa um í IAS-stali 16, varanlegir
rekstrarfjármunir.
116. Fyrirtæki, sem beitir IAS-stali 14, starfsáttaskrslur, skal greina frá eftirfarandi fyrir sérhvern,
starfsátt, sem gera arf skil á, sem samkvæmt aalskrslusnii fyrirtækisins (eins og skilgreint er í IASstali 14):
a) fjárhæ virisrrnunartapa, sem fær eru í rekstrarreikning og beint á eigi fé á tímabilinu, og
b) fjárhæ bakfærslu virisrrnunartapa sem fær eru í rekstrarreikning og beint á eigi fé á tímabilinu.

117. Ef virisrrnunartap á einstakri eign ea fjárskapandi einingu er fært ea bakfært á tímabilinu og a er
mikilvægt fyrir reikningsskil fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til í heild sinni skal fyrirtæki greina
frá:
a) eim atburum og astæum, sem leiddu til færslu ea bakfærslu virisrrnunartapsins,
b) fjárhæ virisrrnunartapsins, sem var fært ea bakfært,
c) a ví er varar einstaka eign:
i)

eli eignarinnar og

ii) starfsættinum, sem eignin tilheyrir, og gera arf skil á samkvæmt aalskrslusnii fyrirtækisins (eins
og skilgreint er í IAS-stali 14, starfsáttaskrslur, ef fyrirtæki beitir IAS-stali 14),
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d) a ví er varar fjárskapandi einingu:
i)

lsingu á fjárskapandi einingunni (s.s. hvort hún er vörulína, verksmija, starfsemi, landssvæi,
starfsáttur, sem gera arf skil á, eins og skilgreint er í IAS-stali 14 ea anna),

ii) fjárhæ virisrrnunartaps, sem fært er ea bakfært eftir eignaflokki og eftir frásagnarverum
starfsætti, sem gera arf skil á, samkvæmt aalskrslusnii fyrirtækisins (eins og skilgreint er í
IAS-stali 14 ef fyrirtæki beitir IAS-stali 14), og
iii) ef samanlagar eignir til a skilgreina fjárskapandi einingu hafa breyst frá fyrra mati á
endurheimtanlegri fjárhæ (ef einhver er) fjárskapandi einingarinnar skal fyrirtæki lsa
núverandi og fyrri afer vi a leggja saman eignir og ástæunum fyrir breytingunni á ví
hvernig fjárskapandi einingin er skilgreind,
e) hvort endurheimtanleg fjárhæ eignarinnar (fjárskapandi einingarinnar) er hreint söluver ea
notkunarviri,
f)

grundvellinum sem notaur er til a ákvara hreint söluver (eins og hvort söluver var ákvara
me hlisjón af virkum markai ea á annan hátt) ef endurheimtanleg fjárhæ er hreint söluver, og

g) afvöxtunarstuulinn ea afvöxtunarstulana sem notaar eru í núverandi mati og fyrra mati (ef a er
fyrir hendi) á notkunarviri ef endurheimtanleg fjárhæ er notkunarviri.

118. Ef virisrrnunartöp, sem eru fær (bakfær) á tímabilinu, eru mikilvæg í heild fyrir reikningsskil
fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til í heild sinni skal fyrirtæki greina frá eftirfarandi í stuttu máli:
a) helstu eignaflokkum sem vera fyrir áhrifum af virisrrnunartöpum (bakfærslu virisrrnunartapa),
sem engar upplsingar eru birtar um skv. 117. li, og
b) helstu atburum og astæum sem leiddu til færslu (bakfærslu) essara virisrrnunartapa sem engar
upplsingar eru birtar um skv. 117. li.
119. Fyrirtæki er hvatt til ess a greina frá lykilforsendum sem notaar eru til a ákvara endurheimtanlega
fjárhæ eigna (fjárskapandi eininga) á tímabilinu.
BRÁABIRGAÁKVÆI
120. essum stali skal aeins beita framvirkt. Virisrrnunartöp (bakfærsla virisrrnunartapa), sem hljótast
af upptöku essa aljólega reikningsskilastaals, skulu fær í samræmi vi ennan staal (.e. í rekstrarreikning nema eign sé bókfær á endurmetinni fjárhæ. Virisrrnunartap (bakfærsla virisrrnunartaps)
af endurmetinni eign skal mehöndla sem endurmatslækkun (-hækkun)).
121. Áur en essi staall var tekinn upp fólu msir aljólegir reikningsskilastalar í sér kröfur sem í aalatrium
svipai til eirra sem koma fyrir í essum stali um færslu og bakfærslu virisrrnunartapa. Breytingar geta
ó ori frá fyrra mati vegna ess a essi staall tilgreinir nákvæmlega hvernig meta skal endurheimtanlega
fjárhæ og hvernig taka skal tillit til fjárskapandi einingar sem eign tilheyrir. a væri erfitt a ákvara eftir á
hvert mat á endurheimtanlegri fjárhæ hefi veri. Vi upptöku essa staals beitir fyrirtæki ess vegna ekki
aalreglu ea leyfilegri fráviksafer a ví er varar arar breytingar á reikningsskilaaferum í IAS-stali
8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum.
GILDISTÖKUDAGUR
122. essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999
ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr. Ef fyrirtæki beitir essum stali á reikningsskil
sem taka til tímabila sem hefjast fyrir 1. júlí 1999 skal fyrirtæki greina frá ví.
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ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 37
Reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir
Aljóareikningsskilarái samykkti ennan aljólega reikningsskilastaal í júlí 1998 og tók hann gildi fyrir
reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999 ea síar.
INNGANGUR
1.

Í IAS-stali 37 er mælt fyrir um færslu og birtingu upplsinga um allar reiknaar skuldbindingar, óvissar
skuldir og óvissar eignir nema:
a) ær sem hafa ori til vegna fjármálagerninga sem bókfærir eru á gangviri,
b) ær sem hafa ori til vegna óuppfylltra samninga nema egar samningurinn er íyngjandi. Óuppfylltir
samningar eru samningar ar sem hvorugur aili hefur stai vi skuldbindingar sínar ea báir ailar
hafa a sama marki stai vi skuldbindingar sínar a hluta til,
c) ær sem vera til hjá tryggingafyrirtækjum vegna samninga vi tryggingartaka ea
d) ær sem annar aljólegur reikningsskilastaall nær til.

Reiknaar skuldbindingar
2.

Í stalinum eru reiknaar skuldbindingar skilgreindar sem skuldir me óvissa tímasetningu ea fjárhæ.
Reiknaa skuldbindingu skal færa egar og aeins egar:
a) fyrirtæki hefur núverandi skuldbindingu (lagalega ea ætlaa) vegna liins atburar,
b) líkur eru á (.e. meiri líkur en minni) a útstreymi vermæta, .e. efnahagslegs ávinnings, veri nausynlegt til a gera upp skuldbindinguna og
c) unnt er a meta skuldbindinguna á áreianlegan hátt. Í stalinum er teki fram a a er eingöngu í
algjörum undantekningartilvikum sem ekki er unnt a vinna áreianlegt mat.

3.

Í stalinum er ætlu skuldbinding skilgreind sem skuldbinding sem hlst af agerum fyrirtækis ar sem:
a) fyrirtæki hefur, me viteknum venjum, me yfirlstri stefnu ea me gildandi og nægilega nákvæmri
yfirlsingu, gefi örum ailum til kynna a a muni taka á sig tilteknar skyldur, og
b) fyrirtæki hefur af eim sökum skapa réttmætar væntingar hjá essum ailum um a a muni takast á
hendur essar skyldur.

4.

Í einstaka tilvikum, t.d. í málaferlum, getur veri óljóst hvort fyrirtæki beri núverandi skuldbindingu. Í slíkum
tilvikum telst liinn atburur leia til núverandi skuldbindingar ef meiri líkur eru á ví en minni, egar teki
er tillit til allra tiltækra gagna, a núverandi skuldbinding sé fyrir hendi á dagsetningu efnahagsreiknings.
Fyrirtæki færir reiknaa skuldbindingu vegna essarar núverandi skuldbindingar ef framangreind skilyri
fyrir færslu eru uppfyllt. Ef meiri líkur eru á ví en minni a engin núverandi skuldbinding sé fyrir hendi
upplsir fyrirtæki um óvissa skuld nema líkur á útstreymi vermæta, sem fela í sér efnahagslegan ávinning,
séu hverfandi.

5.

Fjárhæin, sem er fær sem reiknu skuldbinding, skal vera besta mat á útgjöldunum sem nausynleg eru til
a gera upp núverandi skuldbindingu mia vi dagsetningu efnahagsreiknings, .e. fjárhæin sem fyrirtæki
myndi vi rökréttar astæur greia til a gera upp skuldbindinguna, mia vi dagsetningu efnahagsreiknings, ea til a flytja hana yfir á rija aila á eim tíma.

6.

Í stalinum er ger krafa um a fyrirtæki skuli vi mat á reiknari skuldbindingu:
a) taka tillit til áhættu og óvissu. Óvissa réttlætir ó ekki óhóflega myndun reiknara skuldbindinga ea vísvitandi ofmat á skuldum,
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b) afvaxta reiknaar skuldbindingar, ef áhrif af tímaviri peninga eru veruleg, me ví a nota afvöxtunarstuul (ea -stula) fyrir skatta, sem endurspeglar núverandi mat markaarins á tímaviri peninga, og
áhættu sem sérstaklega fylgir skuldinni og hefur ekki komi fram í besta mati á útgjöldum. egar
afvöxtun er notu er hækkun á reiknuu skuldbindingunni vegna tímans sem líur fær sem vaxtagjöld,
c) taka tillit til atbura í framtíinni, eins og laga- og tæknibreytinga, egar fullnægjandi, hlutlægar vísbendingar eru um a eir muni eiga sér sta og
d) ekki taka tillit til hagnaar af væntanlegri rástöfun eigna jafnvel ótt væntanleg rástöfun tengist nái
atburinum sem leiir af sér reiknuu skuldbindinguna.
7.

Fyrirtæki kann a búast vi endurgreislu á öllum ea hluta af útgjöldunum sem arf til a gera upp reiknaa
skuldbindingu (t.d. me tryggingarsamningum, ákvæum um bætur ea ábyrgum söluaila). Fyrirtæki skal:
a) færa endurgreislu egar og aeins egar a er nær fullvíst a endurgreisla fari fram ef fyrirtæki nær
samkomulagi um skuldbindinguna. Fjárhæin, sem er fær vegna endurgreislunnar, skal ekki vera hærri
en fjárhæ reiknuu skuldbindingarinnar og
b) færa endurgreisluna sem sérstaka eign. Í rekstrarreikningnum má setja fram gjöld, sem tengjast reiknuu
skuldbindingunni, a frádreginni fjárhæinni sem er fær vegna endurgreislu.

8.

Reiknaar skuldbindingar skal endurskoa mia vi hverja dagsetningu efnahagsreiknings og leirétta ær
annig a ær endurspegli gildandi, besta mat. egar ekki er lengur líklegt a örf veri á útstreymi vermæta
sem fela í sér efnahagslegan ávinning til a gera upp skuldbindinguna skal bakfæra reiknuu skuldbindinguna.

9.

Reiknaa skuldbindingu skal einungis nota vegna útgjalda sem hún var upphaflega fær til a mæta.

Reiknaar skuldbindingar — sérstök beiting
10.

Í stalinum er útskrt hvernig beita skal almennum kröfum um færslu og mat reiknara skuldbindinga í
remur tilteknum tilvikum: rekstrartöp í framtíinni, íyngjandi samningar og endurskipulagning.

11.

Reiknaar skuldbindingar skal ekki færa vegna rekstrartapa í framtíinni. egar búist er vi rekstrartöpum í
framtíinni má líta á a sem vísbendingu um a tilteknar eignir rekstursins kunni a hafa rrna a
vermæti. Í ví tilviki kannar fyrirtæki hvort essar eignir hafi rrna a vermæti samkvæmt IAS-stali 36,
virisrrnun eigna.

12.

Ef fyrirtæki er me samning sem er íyngjandi skal færa og meta núverandi skuldbindingu, sem fylgir samningnum, sem reiknaa skuldbindingu. Íyngjandi samningur er samningur sem felur í sér a óhjákvæmilegur
kostnaur vi a uppfylla skuldbindingarnar samkvæmt samningnum er meiri en efnahagslegur ávinningur
sem búast má vi a hann hafi í för me sér.

13.

Í stalinum er endurskipulagning skilgreind sem áætlun sem framkvæmdastjórn skipuleggur og strir og
breytir verulega annahvort:
a) umfangi rekstrar sem fyrirtæki er í ea
b) hvernig eim rekstri er hátta.

14.

Reiknu skuldbinding vegna kostnaar vi endurskipulagningu er aeins fær ef almenn skilyri fyrir færslu
á reiknuum skuldbindingum eru uppfyllt. Í essu samhengi verur ætlu skuldbinding um endurskipulagningu aeins til egar fyrirtæki:
a) er me ítarlega og formlega áætlun um endurskipulagninguna ar sem a.m.k. er greint frá:
i)

hlutaeigandi rekstri ea hluta af eim rekstri,

ii) helstu stöum sem hún hefur áhrif á,
iii) stasetningu, hlutverki og áætluum fjölda starfsmanna sem hljóta bætur vegna starfsloka
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iv) útgjöldum sem af vera og
v) hvenær áætluninni verur hrint í framkvæmd og
b) hefur vaki réttmætar væntingar hjá eim sem endurskipulagningin hefur áhrif á um a fyrirtæki hrindi
endurskipulagningunni í framkvæmd me ví a setja áætlunina af sta ea geri eim sem hún hefur áhrif
á kunnugt um aalatrii hennar.
15.

Ákvörun framkvæmdastjórnar ea stjórnar um endurskipulagningu leiir ekki til ætlarar skuldbindingar vi
dagssetningu efnahagsreiknings nema fyrirtæki hafi, fyrir ann dag:
a) hafist handa um a hrinda í framkvæmd áætlun um endurskipulagningu ea
b) veitt eim sem áætlunin um endurskipulagningu hefur áhrif á nægilega ítarlegar upplsingar um hana til
a vekja hjá eim réttmætar væntingar um a fyrirtæki muni hrinda endurskipulagningunni í framkvæmd.

16.

egar endurskipulagning felur í sér sölu á rekstri verur engin skuldbinding vegna sölunnar til fyrr en fyrirtæki hefur skuldbundi sig til a selja, .e. fyrr en bindandi sölusamningur liggur fyrir.

17.

Reiknu skuldbinding vegna endurskipulagningar skal aeins fela í sér bein útgjöld sem vera af endurskipulagningunni og au eru hvort tveggja í senn:
a) nausynlegur fylgifiskur endurskipulagningarinnar og
b) ótengd áframhaldandi starfsemi fyrirtækisins. Reiknu skuldbinding vegna endurskipulagningar felur ar
af leiandi ekki í sér kostna á bor vi: endurmenntun ea flutning starfsmanna sem eru áfram vi störf,
markassetningu ea fjárfestingu í njum kerfum og dreifingarkerfum.

Óvissar skuldir
18.

Staallinn kemur í sta eirra hluta IAS-staals 10, ófyrirséir atburir og atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings1, sem taka til óvissra lia. Í stalinum er óviss skuld skilgreind sem:
a) möguleg skuldbinding sem stafar af linum atburum og verur aeins stafest egar einn ea fleiri
óvissir atburir, sem fyrirtæki hefur ekki fulla stjórn á, gerast ea gerast ekki í framtíinni ea
b)

núverandi skuldbinding sem stafar af linum atburum en er ekki fær vegna ess a:
i)

ekki er líklegt a örf veri á útstreymi vermæta sem fela í sér efnahagslegan ávinning til a gera
upp skuldbindinguna ea

ii) ekki er hægt a meta fjárhæ skuldbindingarinnar á nógu áreianlegan hátt.
19.

Fyrirtæki skal ekki færa óvissa skuld í efnahagsreikning. Fyrirtæki skal upplsa um óvissa skuld nema
líkurnar á útstreymi vermæta, sem felast í efnahagslegum ávinningi, séu hverfandi.

Óvissar eignir
20.

Í stalinum er óviss eign skilgreind sem möguleg eign sem er tilkomin vegna liinna atbura og verur aeins
stafest egar einn ea fleiri óvissir atburir, sem fyrirtæki hefur ekki fulla stjórn á, gerast ea gerast ekki í
framtíinni. Dæmi um etta er krafa, sem fyrirtæki gerir tilkall til í málaferlum, og niurstaan er óviss.

21.

Fyrirtæki skal ekki færa óvissa eign í efnahagsreikning. Upplsa skal um óvissa eign egar líkur eru á
innstreymi efnahagslegs ávinnings.

22.

egar a er nánast öruggt a af tekjum veri er vikomandi eign ekki óviss eign og er ví rétt a færa hana í
efnahagsreikning.

_______________
1

IAS-staall 10 (endurskoaur 1999), óvissir liir og atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, kom í sta IAS-staals 10, ófyrirséir atburir eftir
dagsetningu efnahagsreiknings, og tók gildi 1. janúar 2000.
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Gildistökudagur
23.

Staallinn gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999 ea síar. Hvatt er til
ess a staallinn sé tekinn upp fyrr.
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Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um
framkvæmd í essum stali og í samhengi vi formálann a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum
reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulegra lia (sjá 12. li formálans).
MARKMI
Markmii me essum stali er a tryggja a vieigandi skilyri fyrir færslu og vieigandi matsgrunnar séu
notair um reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir og a nægilegar upplsingar séu veittar í
skringum vi reikningsskilin til a gera notendum kleift a skilja eli, tímasetningu og fjárhæ eirra.
GILDISSVI
1.

Öll fyrirtæki skulu beita essum stali egar au færa reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar
eignir nema:
a) ær sem stafa af fjármálagerningum sem bókfærir eru á gangviri,
b) ær sem stafa af óuppfylltum samningum nema egar samningurinn er íyngjandi,
c) ær sem vera til hjá tryggingafyrirtækjum vegna samninga vi tryggingartaka og
d) ær sem annar aljólegur reikningsskilastaall nær til.

2.

essi staall gildir um fjármálagerninga (.m.t. ábyrgir) sem eru ekki bókfærir á gangviri.

3.

Óuppfylltir samningar eru samningar ar sem hvorugur ailinn hefur uppfyllt skuldbindingar sínar ea báir
ailar hafa a sama marki uppfyllt skuldbindingar sínar a hluta til. essi staall tekur ekki til óuppfylltra
samninga nema eir séu íyngjandi.

4.

essi staall gildir um reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir tryggingafyrirtækja, arar en
ær sem vera til vegna samninga vi tryggingartaka.

5.

egar annar aljólegur reikningsskilastaall nær til sérstakrar tegundar reiknarar skuldbindingar, óvissrar
skuldar ea óvissrar eignar, beitir fyrirtæki eim stali í sta essa staals. Einnig er t.d. fjalla um ákvenar
tegundir reiknara skuldbindinga í stölum er vara:
a) verksamninga (sjá IAS-staal 11, verksamningar),
b) tekjuskatta (sjá IAS-staal 12, tekjuskattar),
c) leigusamninga (sjá IAS-staal 17, leigusamningar). Vegna ess a IAS-staall 17 felur ekki í sér sérstakar
kröfur um a fjalla sé um rekstrarleigu sem er orin íyngjandi gildir essi staall hins vegar um slík
tilvik og
d) starfskjör (sjá IAS-staal 19, starfskjör).

6.

Sumar fjárhæir, sem fari er me sem reiknaar skuldbindingar, geta tengst færslu á tekjum, t.d. egar
fyrirtæki veitir ábyrgir gegn óknun. essi staall fjallar ekki um færslu reglulegra tekna. Í IAS-stali 18,
reglulegar tekjur, eru tilgreindar astæur sem ríkja egar reglulegar tekjur eru færar og gefnar eru
leibeiningar um beitingu skilyra fyrir færslu. essi staall breytir ekki kröfum IAS-staals 18.

7.

Í stalinum eru reiknaar skuldbindingar skilgreindar sem skuldir me óvissa tímasetningu ea fjárhæ. Í
sumum löndum er hugtaki „reiknu skuldbinding“ einnig nota í tengslum vi lii eins og afskriftir fastafjármuna, virisrrnun eigna og vafasamar kröfur: ar er um a ræa leiréttingar á bókfæru veri eigna og
er ekki fjalla um ær í essum stali.
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8.

Í örum aljólegum reikningsskilastölum er tilgreint hvort útgjöld eru eignfær ea gjaldfær. Ekki er
fjalla um essi atrii í essum stali. Í essum stali er samkvæmt ví hvorki banna né ger krafa um a
eignfæra kostna sem er færur egar skuldbinding er reiknu.

9.

essi staall gildir um reiknaar skuldbindingar vegna endurskipulagningar (.m.t. starfsemi sem leggja skal
af). egar endurskipulagning samræmist skilgreiningunni á aflagri starfsemi kann ess a vera krafist í IASstali 35, starfsemi sem leggja skal af, a birta frekari upplsingar.

SKILGREININGAR
10.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Reiknu skuldbinding er skuld me óvissa tímasetningu ea fjárhæ.
Skuld er núverandi skuldbinding fyrirtækis sem er tilkomin vegna liinna atbura og búist er vi a uppgreisla skuldarinnar muni hafa í för me sér útstreymi vermæta sem fela í sér efnahagslegan ávinning
frá fyrirtækinu.
Skuldbindandi atburur er atburur sem leiir af sér lagalega ea ætlaa skuldbindingu sem gerir a a
verkum a fyrirtæki hefur engan annan kost en a gera upp skuldbindinguna.
Lagaleg skuldbinding er skuldbinding sem hlst af:
a) samningi (beinum ea óbeinum skilmálum hans),
b) löggjöf ea
c) örum lagalegum grundvelli.
Ætlu skuldbinding er skuldbinding sem hlst af agerum fyrirtækis egar:
a) fyrirtæki hefur, me viteknum venjum, me yfirlstri stefnu ea me gildandi og nægilega nákvæmri
yfirlsingu, gefi örum ailum til kynna a a muni taka á sig tilteknar skyldur og
b) fyrirtæki hefur af eim sökum skapa réttmætar væntingar hjá essum ailum um a a takist á
hendur essar skyldur.
Óviss skuld er:
a) möguleg skuldbinding sem stafar af linum atburum og verur aeins stafest egar einn ea fleiri
óvissir atburir, sem fyrirtæki hefur ekki fulla stjórn á, gerast ea gerast ekki í framtíinni, ea
b) núverandi skuldbinding sem stafar af linum atburum en er ekki fær vegna ess a:
i)

ekki er líklegt a örf veri á útstreymi vermæta sem fela í sér efnahagslegan ávinning til a gera
skuldbindinguna upp, ea

ii) ekki er hægt a meta fjárhæ skuldbindingarinnar á nógu áreianlegan hátt.
Óviss eign er möguleg eign sem stafar af linum atburum og verur aeins stafest egar einn ea fleiri
óvissir atburir, sem fyrirtæki hefur ekki fulla stjórn á, gerast ea gerast ekki í framtíinni.
Íyngjandi samningur er samningur sem felur í sér a óhjákvæmilegur kostnaur vi a standa vi
skuldbindingarnar, sem fylgja samningnum, er meiri en efnahagslegur ávinningur sem vænta má a hann
hafi í för me sér.
Endurskipulagning er áætlun sem framkvæmdastjórn skipuleggur og strir og breytir hún verulega
annahvort:
a) umfangi rekstrar sem fyrirtæki er í ea
b) á hva hátt eim rekstri er stjórna.
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Reiknaar skuldbindingar og arar skuldir
11.

Greina má reiknaar skuldbindingar frá örum skuldum, eins og viskiptaskuldum og áföllnum lium, vegna
ess a óvissa ríkir um tímasetningu ea fjárhæ útgjalda sem er nausynleg vegna uppgjörs í framtíinni Á
hinn bóginn eru:
a) viskiptaskuldir, skuldir vegna kaupa á vöru ea jónustu, sem hefur veri afhent ea veitt og reikningsfær ea formlega sami um vi birgi, og
b) áfallnir liir, skuldir vegna kaupa á vöru ea jónustu sem hefur veri afhent ea veitt en ekki veri
greidd, reikningsfær ea formlega sami um vi birgi, .m.t. fjárhæir sem starfsmenn eiga inni (t.d.
fjárhæir sem tengjast áunnum orlofslaunum). ótt nausynlegt kunni a vera a áætla fjárhæ ea tímasetningu áfallinna lia er óvissan yfirleitt mun minni en egar um er a ræa reiknaar skuldbindingar.
Áfallnir liir eru oft tilgreindir sem hluti af viskiptaskuldum og örum skuldum en reiknaar skuldbindingar
eru tilgreindar sérstaklega.

Sambandi milli reiknara skuldbindinga og óvissra skulda
12.

Almennt sé eru allar reiknaar skuldbindingar óvissar vegna ess a tímasetning ea fjárhæ eirra er óviss.
Í stalinum er ori „óviss“ hins vegar nota um skuldir og eignir sem eru ekki færar í efnahagsreikning
vegna ess a ær vera aeins stafestar egar einn ea fleiri óvissir atburir, sem fyrirtæki hefur ekki fulla
stjórn á, gerast ea gerast ekki í framtíinni. ar a auki er hugtaki „óviss skuld“ nota um skuldir sem
uppfylla ekki skilyri fyrir færslu í efnahagsreikningi.

13.

Í essum stali er gerur greinarmunur á:
a) reiknuum skuldbindingum — sem eru færar sem skuldir (gert er rá fyrir a möguleiki sé á áreianlegu
mati eirra) vegna ess a ær eru núverandi skuldbindingar og líklegt er tali a örf veri á útstreymi
vermæta sem felast í efnahagslegum ávinningi til a gera skuldbindingarnar upp, og
b) óvissum skuldum — sem eru ekki færar sem skuldir vegna ess a ær eru annahvort:
i)

mögulegar skuldbindingar, ar sem ekki hefur veri stafest hvort fyrirtæki sé skuldbundi sem
getur leitt til útstreymis vermæta sem felast í efnahagslegum ávinningi, ea

ii) núverandi skuldbindingar sem uppfylla ekki skilyri fyrir færslu samkvæmt essum stali
(annahvort vegna ess a ekki er tali líklegt a örf veri á útstreymi vermæta sem felast í
efnahagslegum ávinningi til a gera skuldbindinguna upp ea vegna ess a ekki er hægt a meta
fjárhæ skuldbindingarinnar á nógu áreianlegan hátt).
FÆRSLA
Reiknaar skuldbindingar
14.

Reiknaa skuldbindingu skal færa egar:
a) fyrirtæki hefur núverandi skuldbindingu (lagalega ea ætlaa) vegna liins atburar1,
b) líklegt er tali a örf veri á útstreymi vermæta sem felast í efnahagslegum ávinningi til a ná
samkomulagi um skuldbindinguna og
c) unnt er a meta fjárhæ skuldbindingarinnar á áreianlegan hátt.
Reiknaa skuldbindingu skal ekki færa nema a uppfylltum essum skilyrum.

_______________
1

Sjá einnig 6. túlkun fastanefndarinnar: kostnaur vegna breytinga á hugbúnai sem er fyrir hendi.
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Núverandi skuldbinding

15.

Í undantekningartilvikum getur veri óljóst hvort skuldbinding er fyrir hendi. Í slíkum tilvikum leiir
liinn atburur til núverandi skuldbindingar ef, egar teki er tillit til allra tiltækra gagna, meiri líkur eru
á ví en minni a núverandi skuldbinding sé fyrir hendi mia vi dagsetningu efnahagsreiknings.

16. Í nær öllum tilvikum er ljóst hvort liinn atburur hafi leitt til núverandi skuldbindingar. Í undantekningartilvikum, t.d. í málaferlum, má deila um a hvort ákvenir atburir hafi gerst ea hvort atburirnir leii til
núverandi skuldbindingar. Í slíkum tilvikum ákveur fyrirtæki hvort núverandi skuldbinding sé fyrir hendi,
mia vi dagsetningu efnahagsreiknings, me ví a taka tillit til allra tiltækra gagna, m.a. álits sérfræinga,
svo a dæmi sé teki. Gögn, sem koma til greina, eru m.a. öll vibótargögn sem koma fram vegna atbura
eftir dagsetningu efnahagsreiknings. Á grundvelli slíkra gagna:

a) færir fyrirtæki reiknaa skuldbindingu (a uppfylltum skilyrum fyrir færslu) egar meiri líkur eru á ví
en minni a núverandi skuldbinding sé fyrir hendi á dagsetningu efnahagsreiknings, og

b) upplsir fyrirtæki um óvissa skuld egar líklegra er a engin núverandi skuldbinding sé fyrir hendi á
dagsetningu efnahagsreiknings, nema möguleikinn á útstreymi vermæta sem felast í efnahagslegum
ávinningi sé hverfandi (sjá 86. li).

Liinn atburur

17.

Liinn atburur, sem leiir til núverandi skuldbindingar, nefnist skuldbindandi atburur. Nausynlegt er a
fyrirtæki hafi ekki annan raunhæfan kost en a gera upp skuldbindinguna sem myndaist vegna atburarins
til a atburur veri skuldbindandi atburur. etta á aeins vi:

a) egar knja má fram uppgjör á skuldbindingunni me lögum ea

b) egar atburur (sem kann a vera ager fyrirtækisins) skapar réttmætar væntingar hjá örum ailum um
a fyrirtæki standi vi skuldbindinguna og á er um a ræa ætlaa skuldbindingu.

18.

Reikningsskil fjalla um fjárhagslega stöu fyrirtækis í lok reikningsskilatímabils ess en ekki hugsanlega
stöu ess í framtíinni. ess vegna er reiknu skuldbinding ekki fær vegna kostnaar sem stofna arf til
vegna rekstrar í framtíinni. Einu skuldirnar, sem fyrirtæki skal færa í efnahagsreikning, eru ær sem eru fyrir
hendi, mia vi dagsetningu hans.

19.

Aeins skal færa sem reiknaar skuldbindingar ær skuldbindingar sem hafa ori til vegna liinna atbura
sem eru óháir agerum fyrirtækis í framtíinni (.e. starfsháttum ess í framtíinni). Dæmi um slíkar
skuldbindingar eru viurlög ea kostnaur vi hreinsun vegna ólögmætra umhverfisspjalla en hvort tveggja
myndi leia til útstreymis vermæta sem felast í efnahagslegum ávinningi vi uppgjör skulda án tillits til
agera fyrirtækisins í framtíinni. A sama skapi færir fyrirtæki reiknaa skuldbindingu vegna kostnaar vi
niurrif á olíuvinnslustö ea kjarnorkuveri, a ví tilskildu a fyrirtæki sé skuldbundi til a bæta tjón sem
egar hefur ori. Á hinn bóginn má vera a fyrirtæki geri rá fyrir ea urfi, af ástæum er vara
viskiptalegan rsting ea lagalegar kröfur, a stofna til útgjalda til a starfa á ákveinn hátt í framtíinni
(t.d. a koma fyrir reyksíum í tiltekinni tegund af verksmijum). ar sem fyrirtæki getur forast útgjöld í
framtíinni me framtíaragerum sínum, t.d. me ví a breyta rekstrarháttum sínum, hefur a enga
núverandi skuldbindingu vegna essara útgjalda í framtíinni og engin reiknu skuldbinding er fær í
efnahagsreikning.

20.

Skuldbinding felur alltaf í sér annan aila, .e. ailann sem vikomandi er skuldbundinn. Hins vegar er ekki
nausynlegt a ekkja deili á ailanum sem vikomandi er skuldbundinn — hann getur jafnvel veri skuldbundinn almenningi í heild. Vegna ess a skuldbinding felur alltaf í sér skuldbindingu gagnvart örum aila
er ljóst a ákvörun framkvæmdastjórnar ea stjórnar leiir ekki af sér ætlaa skuldbindingu, vi dagsetningu
efnahagsreiknings, nema eim aila, sem ákvörunin hefur áhrif á, hafi veri ger nógu ítarleg grein fyrir
henni fyrir dagsetningu efnahagsreiknings til a vekja réttmætar væntingar hjá eim um a fyrirtæki muni
standa vi skyldur sínar.
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21.

Atburur, sem leiir ekki af sér skuldbindingu strax, kann a gera a síar vegna breytinga á lögum ea
vegna ess a ager (t.d. nægilega nákvæm, opinber yfirlsing) fyrirtækis leiir af sér ætlaa skuldbindingu.
Til dæmis kann a vera a fyrirtæki sé ekki á neinn hátt skuldbundi til a taka á sig afleiingar umhverfisspjalla. Orsök tjónsins verur ó skuldbindandi atburur egar n lög krefjast ess a tjón, sem hefur ori,
sé bætt ea egar fyrirtæki tekur opinberlega á sig á skyldu a bæta tjóni annig a ætlu skuldbinding
skapast.

22.

egar fyrirhugu, n lög hafa ekki veri fullmótu kemur ekki til skuldbindingar fyrr en nær fullvíst er a
löggjöfin veri eins og drögin. Í essum stali er fari me slíka skuldbindingu sem lagalega skuldbindingu.
Mismunandi astæur vi lagasetningu gera a a verkum a ómögulegt er a tilgreina einstakan atbur sem
kann a leia til lagasetningar me nær fullri vissu. Í mörgum tilvikum getur reynst ómögulegt a segja fyrir
um setningu laga me nær fullri vissu fyrr en au hafa veri sett.

Líklegt útstreymi verm æta sem fela í sér efnahagslegan ávinning
23.

Ef skuld á a uppfylla skilyri fyrir færslu arf núverandi skuldbinding a vera fyrir hendi og jafnframt líkur
á útstreymi vermæta sem felast í efnahagslegum ávinningi til a gera skuldbindinguna upp. Í essum stali1
telst útstreymi vermæta ea annar atburur líklegur ef líkur eru á a atbururinn gerist, .e. líkurnar á a
atbururinn gerist eru meiri en líkurnar á a hann gerist ekki. egar ekki er tali líklegt a núverandi
skuldbinding sé fyrir hendi upplsir fyrirtæki um óvissa skuld nema möguleikinn á útstreymi vermæta, .e.
í efnahagslegum ávinningi, sé hverfandi (sjá 86. li).

24.

egar um er a ræa fjölda sambærilegra skuldbindinga (t.d. vöruábyrgir ea sambærilega samninga) eru
líkurnar á ví a örf veri á útstreymi vi uppgjör ákvaraar me ví a skoa uppgjör hvers flokks
skuldbindinga í heild. ótt líkurnar á útstreymi vegna einstakra lia séu litlar geta veri talsverar líkur á ví
a örf veri á einhverju útstreymi vermæta til a gera upp flokk skuldbindinga í heild. Í ví tilviki er
reiknu skuldbinding fær í efnahagsreikning (a uppfylltum örum skilyrum fyrir færslu).

Áreianlegt mat á skuldbindingunni
25.

Nausynlegt er a nota mat vi samningu reikningsskila og dregur a ekki úr áreianleika eirra. etta á
einkum vi um reiknaar skuldbindingar sem eru í eli sínu óvissari en flestir arir liir í efnahagsreikningi.
Fyrirtæki getur áætla msar mögulegar niurstöur, nema í algjörum undantekningartilvikum, og getur ví
meti hvaa skuldbinding er nógu áreianleg til a nota vi færslu reiknarar skuldbindingar.

26.

Í ví algjöra undantekningartilviki egar ekki er hægt a gera áreianlegt mat er um a ræa skuld sem ekki
er hægt a færa í efnahagsreikning. Upplsa skal um slíka skuld sem óvissa skuld (sjá 86. li).

Óvissar skuldir
27.

Fyrirtæki skal ekki færa óvissa skuld í efnahagsreikning.

28.

Upplst er um óvissa skuld, eins og ger er krafa um í 86. li, nema möguleikinn á útstreymi vermæta, sem
felast í efnahagslegum ávinningi, sé hverfandi.

29.

egar fyrirtæki ber ábyrg á skuldbindingu me örum og einnig er fari óskipt me ann hluta skuldbindingarinnar, sem vænta má a arir ailar standi vi, sem óvissa skuld. Fyrirtæki færir reiknaa skuldbindingu
vegna ess hluta skuldbindingarinnar sem líkur eru á a leii til útstreymis vermæta, .e. í efnahagslegum
ávinningi, nema í eim algjöru undantekningartilvikum egar ekki er unnt a gera áreianlegt mat.

30.

Óvissar skuldir kunna a róast á annan hátt en upphaflega var vænst. ess vegna eru ær metnar me reglubundnum hætti til a ákvara hvort útstreymi vermæta, sem felast í efnahagslegum ávinningi, sé ori
líklegt. egar líkur vera á ví a útstreymi efnahagslegs ávinnings í framtíinni veri nausynlegt vegna
liar sem áur var fari me sem óvissa skuld er reiknu skuldbinding fær í reikningsskil ess tímabils egar
breyting var á líkum (nema í eim örfáu undantekningartilvikum egar ekki er hægt a gera áreianlegt
mat).

_______________
1

Hugtaki „líklegt“ í merkingunni „meiri líkur en minni“ í essum stali gildir ekki endilega um ara aljólega reikningsskilastala.
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Óvissar eignir
31.

Fyrirtæki skal ekki færa óvissa eign í efnahagsreikning.

32.

Óvissar eignir stafa yfirleitt af atburum sem ekki voru áætlair ea örum óvæntum atburum sem hafa í för
me sér möguleika á innstreymi efnahagslegs ávinnings hjá fyrirtækinu. Dæmi um etta er krafa sem
fyrirtæki sækir me málaferlum og niurstaan er óviss.

33.

Óvissar eignir eru ekki færar í reikningsskil vegna ess a a getur leitt til færslu tekna sem vera jafnvel
aldrei innleystar. egar a er nær fullvíst a tekjur veri innleystar er vikomandi eign ó ekki óviss eign og
ví er rétt a færa hana í efnahagsreikning.

34.

Upplst er um óvissa eign, eins og ger er krafa um í 89. li, egar líkur eru á innstreymi efnahagslegs
ávinnings.

35.

Óvissar eignir eru metnar me reglubundnum hætti til a tryggja a róun endurspeglist á vieigandi hátt í
reikningsskilum. egar a er nær fullvíst a innstreymi veri á efnahagslegum ávinningi eru eignin og
vikomandi tekjur færar í reikningsskil ess tímabils egar breytingin verur. egar innstreymi efnahagslegs
ávinnings er ori líklegt upplsir fyrirtæki um óvissu eignina (sjá 89. li).

MAT
Besta mat
36.

Fjárhæin, sem er fær sem reiknu skuldbinding, skal vera besta mat á útgjöldunum sem arf til a gera
upp núverandi skuldbindingu, vi dagsetningu efnahagsreiknings.

37.

Besta mat á útgjöldunum, sem arf til a gera upp núverandi skuldbindingu, er sú fjárhæ sem fyrirtæki
myndi vi rökréttar astæur greia til a gera upp skuldbindinguna á dagsetningu efnahagsreiknings ea til
a færa hana yfir til rija aila á eim tíma. Oft er ómögulegt ea óhóflega kostnaarsamt a gera upp ea
yfirfæra skuldbindingu, vi dagsetningu efnahagsreiknings. Hins vegar gefur mat á fjárhæinni, sem rökrétt er
a fyrirtæki greii til a gera upp ea yfirfæra skuldbindinguna, besta mat á útgjöldum sem arf til a gera
upp núverandi skuldbindingu vi dagsetningu efnahagsreiknings.

38.

Mat á niurstöu og fjárhagslegum áhrifum skal framkvæmdastjórn fyrirtækisins dæma um, ásamt reynslu af
sambærilegum viskiptum og í sumum tilvikum skrslum óhára sérfræinga. Gögn, sem koma til greina, eru
m.a. öll vibótargögn sem koma fram vegna atbura eftir dagsetningu efnahagsreiknings.

39.

Fari er me óvissu varandi fjárhæina, sem færa skal, sem reiknaa skuldbindingu á msa vegu eftir
astæum. egar reiknaa skuldbindingin, sem er metin, felur í sér mikinn fjölda lia er skuldbindingin metin
me ví a skoa allar mögulegar niurstöur út frá tengdum líkum. essi tölfræilega afer vi matsger
nefnist „vænt viri“. Reiknu skuldbinding verur ví mismunandi eftir ví hvort líkur á tapi á tiltekinni
fjárhæ eru t.d. 60% ea 90%. egar mögulegar niurstöur eru á samfelldu bili og allar niurstöur á ví bili
eru jafn líklegar er migildi bilsins nota.
Dæmi
Fyrirtæki selur vörur me ábyrg sem felur í sér a viskiptamenn eru tryggir fyrir kostnai vegna vigera
á öllum framleislugöllum sem koma í ljós innan sex mánaa eftir kaupin. Ef minni háttar gallar kæmu fram á
öllum seldum vörum yri vigerakostnaurinn a fjárhæ 1.000.000. Ef meiri háttar gallar koma fram á
öllum seldum vörum verur vigerakostnaurinn fjórar milljónir. Fyrri reynsla fyrirtækis og væntingar ess
til framtíar benda til ess a á komandi ári veri 75% af seldum vörum án galla, 20% af seldum vörum me
minni háttar galla og 5% af seldum vörum me meiri háttar galla. Í samræmi vi 24. li metur fyrirtæki líkur
á útstreymi vegna ábyrgarskuldbindinga í heild.
Vænt viri vigerakostnaar er:
((75% af núlli) + (20% af 1.000.000) + (5% af 4.000.000)) = 400.000
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40.

egar einstök skuldbinding er metin kann ein líklegasta niurstaan a vera besta mat á skuldinni. Jafnvel í
slíku tilviki skoar fyrirtæki ó arar mögulegar niurstöur. egar arar mögulegar niurstöur eru
annahvort a mestu hærri ea a mestu lægri en líklegasta niurstaan verur besta mat hærri ea lægri
fjárhæ. Ef fyrirtæki arf t.d. a lagfæra slæman galla í stórri verksmiju, sem a hefur byggt fyrir
viskiptamann, kann ein líklegasta niurstaan a vera a vigerin heppnist vi fyrstu tilraun og
kostnaurinn veri 1.000 en hærri fjárhæ er áætlu ef verulega umtalsverar líkur eru á a örf veri á
frekari agerum.

41.

Reiknaa skuldbindingin er metin fyrir skatta ar sem fjalla er um skattaleg áhrif reiknuu skuldbindingarinnar og breytingar á henni í IAS-stali 12, tekjuskattar.

Áhætta og óvissa

42.

Taka skal tillit til áhættunnar og óvissunnar sem óhjákvæmlega fylgir msum atburum og astæum
egar leitast er vi a finna besta mat á reiknari skuldbindingu.

43.

Áhætta snir möguleika á ólíkum niurstöum. Leirétting vegna áhættu getur hækka fjárhæina sem skuld
er metin á. örf er á gætni vi mat egar óvissa ríkir annig a tekjur ea eignir séu ekki ofmetnar og gjöld
ea skuldir séu ekki vanmetnar. Hins vegar réttlætir óvissa ekki a skuldbindingar séu óhóflega reiknaar ea
a skuldir séu vísvitandi ofmetnar. Ef áætlaur kostnaur vegna einkar óhagstærar niurstöu er t.d. metinn
á varfærinn hátt er sú niurstaa ekki vísvitandi talin líklegri en hún er í raun. örf er á gætni til a koma í veg
fyrir a leiréttingar vegna áhættu og óvissu séu gerar í tvígang sem myndi leia til ofmats á reiknari
skuldbindingu.

44.

Upplsingar um óvissuna, sem felst í fjárhæ útgjaldanna, eru tilgreindar í b-li 85. liar.

Núviri

45.

egar áhrif tímaviris peninga eru veruleg skal fjárhæ reiknarar skuldbindingar vera núviri útgjalda
sem vænta má a urfi til a gera skuldbindinguna upp.

46.

Vegna tímaviris peninga eru reiknaar skuldbindingar í tengslum vi útstreymi handbærs fjár skömmu eftir
dagsetningu efnahagsreiknings meira íyngjandi en ær sem tengjast útstreymi handbærs fjár af sömu fjárhæ
sem verur síar. Reiknaar skuldbindingar eru ví afvaxtaar egar áhrifin eru veruleg.

47.

Afvöxtunarstuullinn ea -stularnir skal vera afvöxtunarstuull ea -stular fyrir skatta sem endurspegla
núverandi markasmat á tímaviri peninga og áhættuna sem fylgir skuldinni sérstaklega. egar mat á
framtíarsjóstreymi hefur veri leirétt vegna áhættu skal afvöxtunarstuullinn ea -stularnir ekki
endurspegla á áhættu.

Atburir í framtíinni

48.

Fjárhæ reiknarar skuldbindingar skal endurspegla atburi í framtíinni sem geta haft áhrif á
fjárhæina sem arf til a gera upp skuldbindingu egar fullnægjandi, hlutlægar vísbendingar eru um a
eir muni gerast.

49.

Atburir, sem vænta má í framtíinni, kunna a vera sérlega mikilvægir vi mat á reiknuum skuldbindingum. Fyrirtæki kann t.d. a líta svo á a kostnaur vi hreinsun á starfsvettvangi, egar honum er loka, muni
lækka vegna tækniróunar í framtíinni. Fjárhæin, sem er fær, endurspeglar sanngjarnar væntingar tæknilegra hæfra og hlutlægra aila sem taka tillit til allra tiltækra gagna um tæknina sem verur fyrir hendi egar
a hreinsuninni kemur. ess vegna er rétt a tiltaka m.a. væntanlega lækkun kostnaar, sem tengist aukinni
reynslu í beitingu tækni sem er fyrir hendi, ea væntanlegan kostna vi a beita tækni sem er fyrir hendi vi
stærri og flóknari hreinsunaragerir en hafa fari fram áur. Hins vegar sér fyrirtæki ekki fyrir róun á
algjörlega nrri hreinsitækni nema a geti stutt a me fullnægjandi, hlutlægum gögnum.
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50.

Áhrif nrrar löggjafar, sem kann a vera sett, eru tekin me í reikninginn vi mat á núverandi skuldbindingu
egar fullnægjandi, hlutlægar vísbendingar liggja fyrir um a nær fullvíst sé a löggjöfin veri sett. Vegna
ess a í framkvæmd eru fyrir hendi mismunandi astæur er ómögulegt a tilgreina einstakan atbur sem
gefur fullnægjandi, hlutlægar vísbendingar í hverju tilviki fyrir sig. Ger er krafa um bæi gögn um a hvers
löggjöfin krefst og hvort nær fullvíst sé a hún veri sett og innleidd egar ar a kemur. Í mörgum tilvikum
liggja ekki fyrir fullnægjandi, hlutlæg gögn fyrr en nja löggjöfin er sett.

Væntanleg rástöfun eigna
51.

Ekki skal taka tillit til hagnaar af væntanlegri rástöfun eigna vi mat á reiknari skuldbindingu.

52.

Ekki er teki tillit til hagnaar af væntanlegri rástöfun eigna vi mat á reiknari skuldbindingu jafnvel ótt
væntanleg rástöfun sé nátengd atburinum sem leiddi til reiknuu skuldbindingarinnar. ess í sta skal
fyrirtæki færa hagna af væntanlegri rástöfun eigna á eim tíma sem tilgreindur er í aljólega reikningsskilastalinum sem fjallar um vikomandi eignir.

ENDURGREISLUR
53.

egar ess er vænst a öll útgjöldin ea hluti eirra útgjalda, sem arf til a gera upp reiknaa skuldbindingu, muni annar aili endurgreia skal færa endurgreisluna egar og aeins egar a er nær fullvíst
a endurgreisla fari fram ef fyrirtæki gerir upp skuldbindinguna. Fara skal me endurgreisluna sem
sérstaka eign. Fjárhæin, sem fær er vegna endurgreislunnar, skal ekki vera hærri en fjárhæ reiknuu
skuldbindingarinnar.

54.

Í rekstrarreikningnum má setja fram gjöld, sem tengjast reiknari skuldbindingu, a frádreginni
fjárhæinni sem er fær vegna endurgreislu.

55.

Stundum getur fyrirtæki treyst á a annar aili greii öll útgjöldin ea hluta eirra útgjalda sem arf til a gera
upp reiknaa skuldbindingu (t.d. me tryggingarsamningum, ákvæum um bætur ea ábyrgir söluaila).
Annar aili getur annahvort endurgreitt fjárhæir, sem fyrirtæki greiir, ea greitt fjárhæirnar beint.

56.

Í flestum tilvikum ber fyrirtæki áfram ábyrg á allri fjárhæinni, sem um er a ræa, annig a fyrirtæki
yrfti a gera upp alla fjárhæina ef riji ailinn greiir ekki af einhverjum ástæum. Vi essar astæur
skal færa reiknaa skuldbindingu sem samsvarar allri fjárhæ skuldarinnar og færa skal sérstaka eign vegna
væntanlegrar endurgreislu egar a er nær fullvíst a endurgreisla fari fram ef fyrirtæki gerir upp
skuldina.

57.

Í sumum tilvikum ber fyrirtæki ekki ábyrg á tilteknum kostnai ef riji ailinn borgar ekki. Í slíku tilviki
ber fyrirtæki ekki ábyrg á kostnainum og hann er ekki metalinn í reiknuu skuldbindingunni.

58.

egar fyrirtæki ber ábyrg á skuldbindingu me örum og einnig óskipt er fari me skuldbindinguna sem
óvissa skuld, a ví tilskildu a vænta megi a hinir ailarnir geri skuldbindinguna upp eins og fram kemur í
29. li.

Breytingar á reiknuum skuldbindingum
59.

Reiknaar skuldbindingar skal endurskoa vi hverja dagsetningu efnahagsreiknings, og leirétta annig
a ær endurspegli núverandi besta mat. egar ekki er lengur líklegt a örf veri á útstreymi vermæta
sem felast í efnahagslegum ávinningi til a gera skuldbindinguna upp skal bakfæra reiknuu skuldbindinguna.

60.

egar afvöxtun er notu eykst bókfært ver reiknarar skuldbindingar á hverju tímabili og endurspeglar
annig tímann sem líur. essi aukning er fær sem fjármagnskostnaur.

Notkun á reiknuum skuldbindingum
61.

Reiknaa skuldbindingu skal einungis nota vegna útgjalda sem reiknaa skuldbindingin var upphaflega
fær vegna.

EES-vibætir vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins

Nr. 54/770

15.11.2007

IAS 37

62.

Aeins skal jafna útgjöld á móti reiknuu skuldbindingunni ef au tengjast henni. egar útgjöld eru jöfnu á
móti reiknari skuldbindingu sem var upphaflega fær í örum tilgangi hylur a áhrif tveggja ólíkra atbura.

BEITING FÆRSLU- OG MATSREGLNA
Rekstrartöp í framtíinni
63.

Reiknaar skuldbindingar skal ekki færa vegna rekstrartapa í framtíinni.

64.

Rekstrartap í framtíinni uppfyllir ekki skilgreininguna á skuld í 10. li og almenn skilyri fyrir færslu sem
sett eru fram í 14. li vegna reiknara skuldbindinga.

65.

egar búist er vi rekstrartapi í framtíinni má líta á a sem vísbendingu um a ákvenar eignir, sem heyra
undir reksturinn, kunni a hafa rrna a vermæti. Í slíku tilviki athugar fyrirtæki hvort vermæti essara
eigna hafi rrna samkvæmt IAS-stali 36, virisrrnun eigna.

Íyngjandi samningar
66.

Ef fyrirtæki er me samning sem er íyngjandi skal færa og meta á skuldbindingu, sem er fyrir hendi og
fylgir samningnum, sem reiknaa skuldbindingu.

67.

Marga samninga (t.d. reglubundnar innkaupapantanir) er hægt a ógilda án ess a greia hinum ailanum
bætur og ví er ekki um neina skuldbindingu a ræa. Arir samningar ákvara bæi réttindi og skuldbindingar sérhvers samningsaila. egar atburir leia til ess a slíkur samningur verur íyngjandi fellur
samningurinn innan gildissvis essa staals og er á fyrir hendi skuld sem færa skal. Óuppfylltir samningar,
sem eru ekki íyngjandi, falla utan gildissvis essa staals.

68.

Í essum stali er íyngjandi samningur skilgreindur sem samningur sem felur í sér a óhjákvæmilegur kostnaur vi a uppfylla skuldbindingarnar, sem fylgja samningnum, er meiri en efnahagslegur ávinningur sem
vænta má a fylgi honum. Óhjákvæmilegur kostnaur, sem felst í samningi, endurspeglar minnsta, hreina
kostnainn vi a slíta samningnum sem er annahvort kostnaurinn vi a uppfylla hann ea allar bætur ea
viurlög sem fylgja ví a uppfylla hann ekki, hvor fjárhæin sem er lægri.

69.

Áur en sérstök reiknu skuldbinding vegna íyngjandi samnings er ákvöru skal fyrirtæki færa allt
virisrrnunartap sem hefur ori á eignum sem tilheyra samningnum (sjá IAS-staal 36, virisrrnun eigna).

Endurskipulagning
70.

Eftirfarandi eru dæmi um atburi sem kunna a falla undir skilgreininguna á endurskipulagningu:
a) sala ea stövun rekstrarsvis,
b) lokun rekstrarsvæa í landi ea á landsvæi ea flutningur rekstrarstarfsemi á milli landa ea landsvæa,
c) breytingar á stjórnskipulagi, t.d. afnám stjórnunarstigs, og
d) grundvallarendurskipulagning sem hefur veruleg áhrif á eli og áherslur reksturs fyrirtækis.

71.

Reiknu skuldbinding vegna kostnaar vi endurskipulagningu er aeins fær egar almenn skilyri fyrir
færslu á reiknuum skuldbindingum, sem sett eru fram í 14. li, eru uppfyllt. Í 72. til 83. li er sett fram
hvernig almenn skilyri fyrir færslu taka til endurskipulagningar.
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72.

Ætlu skuldbinding um endurskipulagningu verur aeins til egar fyrirtæki:
a) er me ítarlega og formlega áætlun um endurskipulagninguna ar sem a.m.k. er greint frá:
i)

hlutaeigandi rekstri ea hluta af eim rekstri,

ii) helstu stöum sem hún hefur áhrif á,
iii) stasetningu, hlutverki og áætluum fjölda starfsmanna sem hljóta bætur vegna starfsloka,
iv) útgjöldum sem stofna er til og
v) hvenær áætluninni verur hrint í framkvæmd og
b) hefur vaki réttmætar væntingar hjá eim sem endurskipulagningin hefur áhrif á um a fyrirtæki
hrindi endurskipulagningunni í framkvæmd me ví a setja áætlunina af sta ea geri eim sem hún
hefur áhrif á kunnugt um aalatrii hennar.
73.

Ef fyrirtæki tekur verksmiju úr notkun, selur eignir ea tilkynnir aalatrii áætlunarinnar opinberlega er a
vísbending um a fyrirtæki hafi hrint endurskipulagningu í framkvæmd. Opinber tilkynning um ítarlega
áætlun um endurskipulagningu felur aeins í sér ætlaa skuldbindingu um endurskipulagningu ef hún er nógu
ítarleg (.e. aalatrii áætlunarinnar eru tilgreind) og er annig ger a hún skapar réttmætar væntingar hjá
örum ailum, eins og viskiptamönnum, birgjum og starfsmönnum (ea fulltrúum eirra), um a fyrirtæki
hrindi endurskipulagningunni í framkvæmd.

74.

Ef áætlun á a leia til ætlarar skuldbindingar egar ailum, sem hún hefur áhrif á, er greint frá henni arf
framkvæmd hennar a hefjast eins fljótt og aui er og ljúka innan ákveinna tímamarka sem leiir af sér a
verulegar breytingar á áætluninni séu ólíklegar. egar vænta má a mikil töf veri á ví a endurskipulagning
hefjist ea egar vænta má a endurskipulagningin taki óelilega langan tíma er ólíklegt a áætlunin leii til
réttmætra væntinga hjá örum ailum um a fyrirtæki sé a svo stöddu skuldbundi til a endurskipuleggja
vegna ess a tímamörkin gefa fyrirtækinu færi á a breyta áætlunum sínum.

75.

Ákvörun framkvæmdastjórnar ea stjórnar um endurskipulagningu, sem er tekin fyrir dagsetningu efnahagsreiknings leiir ekki til ætlarar skuldbindingar vi dagsetningu efnahagsreiknings nema fyrirtæki hafi, fyrir
á dagsetningu:
a) hafist handa um a hrinda í framkvæmd áætlun um endurskipulagningu ea
b) veitt eim sem áætlunin um endurskipulagningu hefur áhrif á nægilega ítarlegar upplsingar um hana til
a vekja hjá eim réttmætar væntingar um a fyrirtæki muni hrinda endurskipulagningunni í framkvæmd.
Í sumum tilvikum hefst fyrirtæki ekki handa um a hrinda í framkvæmd áætlun um endurskipulagningu ea
veitir eim sem áætlunin hefur áhrif á upplsingar um aalatrii hennar, fyrr en eftir dagsetningu efnahagsreiknings. Samkvæmt IAS-stali 10, atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, kann a vera ger krafa um
upplsingar ef endurskipulagningin er a mikilvæg a ef upplsingar væru ekki veittar hefi a áhrif á getu
notenda reikningsskilanna til a meta rétt og taka réttar ákvaranir.

76.

ótt ætlu skuldbinding myndist ekki einvörungu vegna ákvörunar framkvæmdastjórnar kann skuldbinding
a stafa af örum fyrri atburum ásamt slíkari ákvörun. Í samningaviræum vi starfsmannafulltrúa vegna
starfslokagreislna ea vi kaupendur vegna sölu rekstrar getur t.d. hafa veri komist a samkomulagi me
fyrirvara um samykki stjórnar. egar samykki liggur fyrir og örum ailum hefur veri greint frá ví tekur
fyrirtæki á sig ætlaa skuldbindingu um a endurskipuleggja ef skilyri, sem sett eru fram í 72. li, eru
uppfyllt.

77.

Í sumum löndum er æsta yfirvaldi falin stjórn sem í eru fulltrúar annarra hagsmuna en hagsmuna
framkvæmdastjórnar (t.d. starfsmanna) ea nausynlegt getur veri a slíkir fulltrúar fái tilkynningu áur en
stjórnin tekur ákvörun. Vegna ess a ákvörun slíkrar stjórnar felur í sér milun upplsinga til essara
fulltrúa kann hún a leia til ætlarar skuldbindingar um endurskipulagningu.
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78.

Engin skuldbinding verur til um sölu rekstrar fyrr en fyrirtæki er skuldbundi til a selja, .e. egar
kominn er á bindandi sölusamningur.

79.

Jafnvel egar fyrirtæki hefur teki ákvörun um a selja rekstur og tilkynnt a opinberlega er a ekki
skuldbundi til a selja fyrr en kaupandi er fundinn og bindandi sölusamningur liggur fyrir. ar til bindandi
sölusamningur liggur fyrir getur fyrirtæki skipt um skoun og arf reyndar a fara ara lei ef enginn
kaupandi finnst sem bur viunandi kjör. egar liti er á sölu á rekstri sem hluta af endurskipulagningu er
kanna hvort einhver virisrrnun hafi ori á eignum rekstrarins, samkvæmt IAS-stali 36, virisrrnun
eigna. egar sala er aeins hluti af endurskipulagningu getur ætlu skuldbinding ori til vegna annarra hluta
endurskipulagningarinnar áur en bindandi sölusamningur liggur fyrir.

80.

Reiknu skuldbinding vegna endurskipulagningar skal aeins fela í sér bein útgjöld sem hafa komi til
vegna endurskipulagningarinnar en au eru hvort tveggja í senn:
a) óhjákvæmileg afleiing endurskipulagningarinnar og
b) ótengd áframhaldandi starfsemi fyrirtækisins.

81.

Reiknu skuldbinding vegna endurskipulagningar felur ekki í sér kostna á bor vi:
a) endurmenntun ea flutning starfsmanna sem vera áfram vi störf,
b) markassetningu ea
c) fjárfestingu í njum kerfum og dreifingarkerfum.
essi útgjöld tengjast starfsháttum rekstrarins í framtíinni og eru ekki skuldir vegna endurskipulagningar vi
dagsetningu efnahagsreiknings. Slík útgjöld eru fær á sama grundvelli og egar au vera til án tengsla vi
endurskipulagningu.

82.

Í reiknari skuldbindingu er ekki teki tillit til agreinanlegs framtíarrekstrartaps fram a dagsetningu endurskipulagningarinnar nema a tengist íyngjandi samningi eins og skilgreint er í 10. li.

83.

Eins og krafist er í 51. li er ekki teki tillit til hagnaar af væntanlegri rástöfun á eignum vi mat á reiknari
skuldbindingu vegna endurskipulagningar jafnvel ótt liti sé á sölu eigna sem hluta af endurskipulagningunni.

UPPLSINGAR
84.

Fyrir sérhvern flokk reiknarar skuldbindingar skal fyrirtæki upplsa um:
a) bókfært ver vi upphaf og lok tímabils,
b) reiknaar skuldbindingar, sem bætast vi á tímabilinu, .m.t. hækkun á reiknuum skuldbindingum
sem eru til staar,
c) fjárhæir sem voru notaar (.e. til hækkunar ea lækkunar á reiknuu skuldbindingunni) á
tímabilinu,
d) ónotaar fjárhæir, sem voru bakfærar á tímabilinu, og
e) hækkun á afvöxtuu fjárhæinni á tímabilinu vegna tímans sem líur og áhrifum af öllum breytingum
sem kunna a vera á afvöxtunarstulinum.

Ekki er krafist samanburarupplsinga.
85.

Fyrirtæki skal birta eftirfarandi fyrir sérhvern flokk reiknara skuldbindinga:
a) stutta lsingu á eli skuldbindingarinnar og áætlaa tímasetningu útstreymis efnahagslegs ávinnings
sem af henni hlst,
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b) vísbendingu um óvissuna sem fylgir fjárhæ ea tímasetningu útstreymisins. egar nausynlegt er a
veita fullnægjandi upplsingar skal fyrirtæki greina frá helstu forsendum, sem gefnar eru vegna
atbura í framtíinni, eins og fjalla er um í 48. li, og
c) fjárhæ endurgreislna sem vænta má ar sem fram kemur fjárhæ allra eigna sem færar eru vegna
hinnar væntanlegu endurgreislu.
86.

Ef möguleiki á útstreymi vi uppgjör er ekki hverfandi skal fyrirtæki birta stutta lsingu á eli óvissra
skulda fyrir sérhvern flokk óvissra skulda vi dagsetningu efnahagsreiknings og, egar a er gerlegt,
upplsa um:
a) mat á fjárhagslegum áhrifum hennar sem eru metin skv. 36. til 52. li,
b) vísbendingu um óvissuna sem fylgir fjárhæ ea tímasetningu útstreymis sem kann a vera og
c) möguleikanum á einhverri endurgreislu.

87.

egar ákvara arf hvaa reiknuu skuldbindingar ea óvissu skuldir má taka saman í eina heild og mynda
einn flokk er nausynlegt a athuga hvort eli lianna er nógu einsleitt til a ein skrsla um á uppfylli
kröfurnar sem fram koma í a- og b-li 85. liar og a- og b-li 86. liar. ar af leiandi getur veri vieigandi
a fara me fjárhæir, sem tengjast ábyrgum á mismunandi vörum, sem einn flokk reiknara skuldbindinga.
Hins vegar er ekki vieigandi a fara me fjárhæir, sem tengjast hefbundnum ábyrgum, og fjárhæir, sem
kunna a kalla á málaferli, sem einn flokk.

88.

egar reiknu skuldbinding og óviss skuld vera til vi sömu astæur birtir fyrirtæki upplsingarnar sem
krafist er í 84. til 86. li annig a tengingin milli reiknuu skuldbindingarinnar og óvissu skuldarinnar sé
ljós.

89.

egar líklegt er a innstreymi efnahagslegs ávinnings veri skal fyrirtæki birta stutta lsingu á eli óvissu
eignarinnar vi dagsetningu efnahagsreiknings, og, egar slíkt er gerlegt, mat á fjárhagslegum áhrifum
eirra, sem eru metin me ví a nota reglurnar sem settar eru fram vegna reiknara skuldbindinga í 36.
til 52. li.

90.

Mikilvægt er a upplsingar um óvissar eignir feli ekki í sér villandi vísbendingar um líkurnar á a tekjur
myndist.

91.

egar einhverjar upplsingar, sem krafist er í 86. og 89. li, eru ekki birtar vegna ess a a er ekki
gerlegt skal taka a fram.

92.

Í algjörum undantekningartilvikum getur birting upplsinga, a hluta til ea í heild, sem krafist er skv. 84.
til 89. li, reynst mjög skaleg fyrir stöu fyrirtækis sem á í deilum vi ara aila um reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir ea óvissar eignir. Í slíkum tilvikum arf fyrirtæki ekki a birta upplsingarnar
en skal greina frá eli deilunnar almennt og tilgreina a upplsingarnar hafi ekki veri birtar, og ástæu
ess.

BRÁABIRGAÁKVÆI
93.

Áhrifin af ví a beita essum stali á gildistökudegi hans (ea fyrr) skulu sett fram sem leirétting á
upphafsstöu órástafas eigin fjár á ví tímabili sem stalinum var fyrst beitt. Fyrirtæki eru hvött til ess
en ekki er ger krafa um a, a endurgera upphafsstöu órástafas eigin fjár á elsta samanburartímabilinu, sem sett er fram, og a endurgera samanburarupplsingar. Ef samanburarupplsingar eru
ekki endurgerar skal greina frá ví.

94.

Í stalinum er ger krafa um ara afer en í IAS-stali 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum. Í IAS-stali 8 er ger krafa um a samanburarupplsingar
séu endurgerar (aalreglan) ea a birtar séu til vibótar samanburarupplsingar til bráabirga á
endurgerum grunni (leyfileg fráviksafer) nema slíkt sé ógerlegt.
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GILDISTÖKUDAGUR
95.

essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí
1999 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr. Ef fyrirtæki beitir essum stali vegna
tímabila sem hefjast fyrir 1. júlí 1999 skal a greina frá ví.

96.

essi staall kemur í sta eirra hluta IAS-staals 10, ófyrirséir atburir og atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings1, sem taka til óvissra lia.

ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 38
Óefnislegar eignir
Stjórn aljóareikningsskilanefndarinnar samykkti ennan aljólega reikningsskilastaal í júlí 1998 og tók hann
gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999 ea síar.
essi staall kemur í sta:
a)

IAS-staals 4, færsla afskrifta, a ví er varar afskriftir óefnislegra eigna, og

b)

IAS-staals 9, rannsóknar- og róunarkostnaur.

Í október 1998 birti starfsli aljóareikningsskilanefndarinnar sérstaklega „Grundvöll niurstana vegna IASstaals 38, óefnislegar eignir, og IAS-staals 22 (endurskoaur 1998)“. Eintök eru fáanleg hjá útgáfudeild
aljóareikningsskilanefndarinnar.
Ári 1998 var f-li 2. liar í IAS-stali 38 breytt me tilvísun í IAS-staal 39, fjármálagerningar: færsla og mat, í
sta tilvísunar í IAS-staal 25, færsla fjárfestinga.
Fyrsta neanmálsgrein var einnig felld brott.
Ein túlkun fastanefndarinnar um túlkanir tengist IAS-stali 38:
– 6. túlkun fastanefndarinnar: kostnaur vi breytingar á hugbúnai sem er egar til staar,
– 32. túlkun fastanefndarinnar: óefnislegar eignir — kostnaur vi vefsetur.
INNGANGUR
1.

Í IAS-stali 38 er mælt fyrir um færslu og upplsingagjöf vegna óefnislegra eigna sem er ekki fjalla
sérstaklega um í örum aljólegum stölum. IAS-staall 38 gildir ekki um fjáreignir, vinnslurétt á jarefnum
og útgjöld vegna leitar a jarefnum, olíu, jargasi og sambærilegum, óendurnjanlegum aulindum ea
róunar og vinnslu slíkra aulinda, né um óefnislegar eignir sem myndast í tryggingafyrirtækjum vegna
samninga vi tryggingartaka. IAS-staall 38 gildir m.a. um útgjöld vegna auglsinga, jálfunar,
stofnkostnaar og rannsóknar- og róunarstarfsemi.

2.

Óefnisleg eign er agreinanleg, ópeningaleg eign, sem er ekki í hlutkenndu formi, sem aili á til a nota vi
framleislu ea frambo á vörum ea jónustu, til a leigja örum ea í stjórnunarlegum tilgangi. Eign er
vermæti:
a) sem er undir yfirráum fyrirtækis vegna atbura í fortíinni og
b) sem vænst er a efnahagslegur framtíarávinningur streymi frá til fyrirtækisins.

_______________
1

IAS-staall 10 (endurskoaur 1999) kom í sta IAS-staals 10, ófyrirséir atburir og atburir eftir dagsetningu efnahagsreiknings, og tók gildi 1. janúar 2000.
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3.

Í IAS-stali 38 er ger krafa um a fyrirtæki færi óefnislega eign (á kostnaarveri) á og ví aeins a:
a) líklegt sé a efnahagslegur framtíarávinningur, sem rekja má til eignarinnar, muni renna til fyrirtækisins
og
b) unnt sé a meta kostnaarver eignarinnar me áreianlegum hætti.
essi krafa gildir hvort sem óefnisleg eign er akeypt ea myndast innan fyrirtækis. Í IAS-stali 38 er a finna
vibótarskilyri fyrir færslu óefnislegra eigna sem myndast innan fyrirtækis.

4.

Í IAS-stali 38 er tilgreint a viskiptavild, vörumerki, dagblashausa, útgáfutitla, viskiptamannaskrár og
efnislega sambærilega lii, sem myndast innan fyrirtækis, skuli ekki eignfæra.

5.

Ef óefnisleg eign fellur ekki a skilgreiningunni og uppfyllir ekki skilyrin fyrir færslu óefnislegrar eignar er
ger krafa um a í IAS-stali 38 a útgjöld vegna essa liar séu gjaldfær egar stofna er til eirra. Ef
liurinn er yfirtekinn vi sameiningu fyrirtækja sem skilgreind er sem kaup skulu essi útgjöld (innifalin í
kostnaarveri yfirtöku) vera hluti fjárhæarinnar sem heimfær er á viskiptavild (neikværar viskiptavildar)
á yfirtökudegi.

6.

Í IAS-stali 38 er ger krafa um a öll útgjöld til rannsókna séu gjaldfær egar stofna er til eirra. Dæmi um
önnur útgjöld, sem mynda ekki óefnislega eign, sem unnt er a færa í reikningsskilin, eru eftirfarandi:
a) útgjöld vi stofnun rekstrar ea fyrirtækis (upphafskostnaur),
b) jálfunarkostnaur,
c) auglsinga- og/ea kynningarkostnaur og
d) útgjöld vegna flutninga ea endurskipulagningar fyrirtækis a hluta til ea í heild.
Útgjöld vegna essara lia eru gjaldfær egar til eirra er stofna.

7.

Í IAS-stali 38 er ger krafa um a útgjöld vegna óefnislegrar eignar eftir kaup hennar ea eftir a loki er vi
hana skuli gjaldfæra egar stofna er til eirra, nema:
a) líklegt sé a essi útgjöld veri til ess a eignin myndi efnahagslegan framtíarávinning sem er umfram
upphaflegt mat á afköstum sem henni var ætla a skila og
b) unnt sé a meta útgjöldin og telja au til eignarinnar me áreianlegum hætti.
Ef essi skilyri eru uppfyllt skal bæta síari útgjöldum vi kostnaarver óefnislegu eignarinnar.

8.

Ef fyrirtæki, sem reikningsskilin taka til, hefur upphaflega gjaldfært útgjöld vegna óefnislegrar eignar í fyrri
árlegum reikningsskilum ea fyrri árshlutareikningsskilum er fyrirtækinu óheimilt, samkvæmt IAS-stali 38, a
færa essi útgjöld síar sem hluta af kostnaarveri óefnislegrar eignar.

9.

Eftir upphaflega færslu er ess krafist í IAS-stali 38 a mat á óefnislegri eign sé framkvæmt samkvæmt annarri
hvorri eftirfarandi afera:

a) aalreglu: kostnaarver a frádregnum öllum uppsöfnuum afskriftum og
öllu uppsöfnuu virisrrnunartapi, ea
b) leyfilegri fráviksafer: endurmetin fjárhæ a frádregnum öllum síari,
uppsöfnuum afskriftum og öllu síara, uppsöfnuu virisrrnunartapi.
Endurmetna fjárhæin skal vera gangviri eignarinnar. essi afer er ó
aeins heimilu á og ví aeins a unnt er sé ákvara gangviri me
hlisjón af virkum markai fyrir óefnislegu eignina. egar fyrirtæki velur
essa afer er
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auk ess ger krafa um a í IAS-stali 38 a endurmati fari nógu reglulega fram annig a bókfært
ver óefnislegu eignarinnar sé ekki verulega fjarri verinu sem væri ákvara ef mia væri vi gangviri
vi dagsetningu efnahagsreiknings. Í IAS-stali 38 er einnig tilgreint hvernig skuli endurmeta óefnislegar
eignir og hvort hækkun (lækkun) á endurmati skuli fær í rekstrarreikning ea beint á eigi fé.

10.

Í IAS-stali 38 er ess krafist a óefnisleg eign skuli afskrifu á kerfisbundinn hátt samkvæmt besta mati á
ntingartíma hennar. Fyrir hendi er sú hrekjanlega forsenda a ntingartími óefnislegrar eignar veri ekki lengri
en 20 ár frá ví a hún er tiltæk til notkunar. Samkvæmt IAS-stali 38 er fyrirtæki ekki heimilt a ætla
óefnislegri eign óendanlegan ntingartíma. Afskriftir skulu hefjast egar eignin er tiltæk til notkunar.

11.

Í undantekningartilvikum kunna a vera sannfærandi rök fyrir ví a ntingartími óefnislegrar eignar veri
tilgreint tímabil sem er lengra en 20 ár. Í eim tilvikum er ger sú krafa í IAS-stali 38 a fyrirtæki:

a)

afskrifi óefnislegu eignina samkvæmt besta mati á ntingartíma hennar,

b)

meti endurheimtanlega fjárhæ óefnislegu eignarinnar a.m.k. árlega til a komast a ví hvort um eitthvert
virisrrnunartap er a ræa og

c)

greini frá ástæum ess a forsendunni um a ntingartími óefnislegrar eignar veri ekki lengri en 20 ár er
hafna og tilgreini ann átt ea á ætti sem gegndu mikilvægu hlutverki vi ákvörun á ntingartíma
óefnislegu eignarinnar.

12.

Í IAS-stali 38 er ess krafist a afskriftaaferin endurspegli notkunarmynstur fyrirtækisins a ví er varar
efnahagslegan ávinning af eigninni. Ef ekki er unnt a ákvara mynstri me áreianlegum hætti skal beita
línulegu aferinni. Afskriftir efnis skal gjaldfæra nema heimila sé ea ger krafa um a í örum
aljólegum reikningsskilastali a ær séu innifaldar í bókfæru veri annarrar eignar.

13.

Ger er krafa um a í IAS-stali 38 a hrakviri óefnislegrar eignar sé tali vera núll nema:

a)

riji aili hafi skuldbundi sig til a kaupa eignina vi lok ntingartíma hennar ea

b)

virkur markaur sé fyrir ess konar eign og líklegt a slíkur markaur veri fyrir hendi vi lok
ntingartíma eignarinnar.

14.

Vi mat fyrirtækis á ví hvort viri óefnislegrar eignar hafi rrna beitir a IAS-stali 36, virisrrnun eigna.
Einnig er ger krafa um a í IAS-stali 38 a fyrirtæki meti a.m.k. árlega endurheimtanlega fjárhæ
óefnislegrar eignar sem ekki er enn tiltæk til notkunar.

15.

IAS-staall 38 tekur til reikningsskilatímabila sem hefjast 1. júlí 1999 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé
tekinn upp fyrr.

16.

Í IAS-stali 38 eru bráabirgaákvæi sem kvea á um afturvirka beitingu egar stalinum er beitt í fyrsta sinn:

a)

í öllum tilvikum egar a er nausynlegt til a eya li sem uppfyllir ekki lengur skilyri um færslu
samkvæmt IAS-stali 38 ea

b)

ef fyrra mat á óefnislegri eign stangast á vi grundvallarreglur IAS-staals 38 (t.d. ef óefnisleg eign var
ekki afskrifu ea endurmetin án hlisjónar af virkum markai).

Í örum tilvikum er annahvort ger krafa um framvirka beitingu færslu- og afskriftaskilyra (t.d. er óheimilt
samkvæmt IAS-stali 38 a færa óefnislega eign sem myndast innan fyrirtækis ef hún hefur ekki veri fær
áur) ea hún heimilu (t.d. er hvatt til ess í IAS-stali 38 a fyrirtæki færi óefnislega eign, sem a yfirtekur
vi sameiningu fyrirtækja, sem var skilgreind sem kaup, og var ekki fær áur).
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EFNISYFIRLIT
Liir
Markmi
Gildissvi

1-6

Skilgreiningar

7-17

Óefnislegar eignir

8-17

Agreinanleiki

10-12

Yfirrá

13-16

Efnahagslegur framtíarávinningur

17

Færsla og upphaflegt mat óefnislegrar eignar

18-55

Sérstök yfirtaka

23-26

Yfirtaka sem hluti sameiningar fyrirtækja

27-32

Yfirtaka me opinberum styrkjum

33

Eignaskipti

34-35

Viskiptavild sem myndast innan fyrirtækis

36-38

Óefnislegar eignir sem myndast innan fyrirtækis

39-55

Rannsóknarstig

42-44

róunarstig

45-52

Kostnaarver óefnislegrar eignar sem myndast innan fyrirtækis

53-55

Gjaldfærsla

56-59

Fyrri kostnaur sem ekki skal eignfæra

59

Síari útgjöld

60-62

Mat eftir upphaflega færslu

63-78

Aalregla

63

Leyfileg fráviksafer

64-78

Afskriftir óefnislegra eigna

79-96

Afskriftatímabil óefnislegra eigna

79-87

Afer vi afskriftir óefnislegra eigna

88-90

Hrakviri

91-93

Endurskoun á afskriftatímabili og afskriftaafer óefnislegra eigna

94-96
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Endurheimtanleiki bókfærs vers — virisrrnunartöp

97-102

Niurlagning og rástafanir

103-106

Upplsingar

107-117

Almennt

107-112

Óefnislegar eignir, færar samkvæmt leyfilegri fráviksafer
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Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um
framkvæmd í essum stali og í samhengi vi formálann a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum
reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulegra lia (sjá 12. li formálans).
MARKMI
Markmi essa staals er a mæla fyrir um reikningshaldslega mefer óefnislegra eigna sem ekki er fjalla
sérstaklega um í örum aljólegum reikningsskilastali. Í essum stali er ger krafa um a fyrirtæki færi
óefnislega eign á og ví aeins a tiltekin skilyri séu uppfyllt. Í stalinum er einnig tilgreint hvernig á a meta
bókfært ver óefnislegra eigna og ger krafa um tilteknar upplsingar um óefnislegar eignir.
GILDISSVI
1.

Öll fyrirtæki skulu beita essum stali vi færslu óefnislegra eigna nema um sé a ræa:
a) óefnislegar eignir, sem falla undir annan aljólegan reikningsskilastaal,
b) fjáreignir, eins og ær eru skilgreindar í IAS-stali 32, fjármálagerningar: upplsingagjöf og
framsetning,
c) vinnsluréttindi á jarefnum og útgjöld vegna leitar a jarefnum, olíu, jargasi og sambærilegum,
óendurnjanlegum aulindum ea róunar og vinnslu slíkra aulinda og
d) óefnislegar eignir sem myndast í tryggingafyrirtækjum vegna samninga vi tryggingartaka.

2.

Ef annar aljólegur reikningsskilastaall fjallar um tiltekna ger óefnislegrar eignar beitir fyrirtæki eim
stali í sta essa staals. essi staall gildir t.d. ekki um:
a) óefnislegar eignir, sem fyrirtæki hefur til sölu í venjulegum viskiptum (sjá IAS-staal 2, birgir, og IASstaal 11, verksamningar),
b) frestaar skattinneignir (sjá IAS-staal 12, tekjuskattar),
c) leigusamninga, sem falla innan gildissvis IAS-staals 17, leigusamningar,
d) eignir, sem myndast vegna starfskjara (sjá IAS-staal 19, starfskjör),
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e) viskiptavild sem myndast vi sameiningu fyrirtækja (sjá IAS-staal 22, sameining fyrirtækja), og

f)

fjáreignir eins og ær eru skilgreindar í IAS-stali 32, fjármálagerningar: upplsingagjöf og framsetning.
Um færslu og mat á nokkrum fjáreignum er fjalla í IAS-stali 27, samstæureikningsskil og færsla
fjárfestinga í dótturfélögum, IAS-stali 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum, IAS-stali 31,
reikningsskil hlutdeildar í samrekstri, og IAS-stali 39, fjármálagerningar: færsla og mat.

3.

Sumar óefnislegar eignir geta veri í ea á hlutkenndu formi eins og geisladiski (egar um er a ræa
hugbúna), lagalegum skjölum (egar um er a ræa leyfi ea einkaleyfi) ea filmu. Vi ákvörun á ví hvort
fari skuli me eign, sem br yfir bæi efnislegum og óefnislegum áttum, samkvæmt IAS-stali 16,
varanlegir rekstrarfjármunir, ea sem óefnislega eign samkvæmt essum stali er ger krafa um a meti sé
hvor átturinn vegur yngra. Tölvuhugbúnaur fyrir tölvustran vélbúna, sem er óstarfhæfur án slíks
sérhæfs hugbúnaar, er t.d. óaskiljanlegur hluti vikomandi vélbúnaar og er fari me hann sem varanlega
rekstrarfjármuni. a sama á vi um strikerfi í tölvu. egar hugbúnaurinn er ekki óaskiljanlegur hluti af
vikomandi vélbúnai er fari me tölvuhugbúnainn sem óefnislega eign.

4.

essi staall gildir m.a. um kostna vegna auglsinga, jálfunar, upphafs-, rannsóknar- og róunarstarfsemi.
Rannsóknar- og róunarstarfsemi beinist a róun ekkingar. ó a slík starfsemi geti enda sem eign í
hlutkenndu formi (t.d. frumger) er hlutkenndur áttur eignarinnar ekki jafn mikilvægur og óefnislegi
átturinn sem er ekkingin sem er fólgin í eigninni.

5.

egar um er a ræa fjármögnunarleigu er vikomandi eign annahvort efnisleg ea óefnisleg. Eftir
upphaflega færslu er leigutaki a fást vi óefnislega eign sem hann hefur á fjármögnunarleigu sem fellur undir
ennan staal. Réttindi samkvæmt nytjaleyfissamningi fyrir lii eins og kvikmyndir, myndbandsupptökur,
leikrit, handrit, einkaleyfi og höfundarrétt falla utan gildissvis IAS-staals 17 og innan gildissvis essa
staals.

6.

Ef tiltekin starfsemi ea viskipti eru svo sérhæf a au falla ekki innan gildissvis aljólegs
reikningsskilastaals vera au tilefni reikningsskilalegra álitamála sem getur urft a fást vi á annan hátt.
Slík mál koma upp varandi útgjöld vegna leitar a olíu, jargasi og jarefnum í námuinai ea róunar og
vinnslu slíkra aulinda og í samningum milli tryggingafyrirtækja og tryggingartaka. ess vegna gildir essi
staall ekki um útgjöld vegna slíkrar starfsemi. essi staall á samt sem áur vi um arar óefnislegar eignir
(eins og tölvuhugbúna) og önnur útgjöld (eins og upphafskostna) í námurekstri ea af tryggingafélögum.

SKILGREININGAR

7.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Óefnisleg eign er agreinanleg, ópeningaleg eign sem er ekki í hlutkenndu formi og aili á til a nota vi
framleislu ea frambo á vörum ea jónustu til a leigja örum ea í stjórnunartilgangi.

Eign er vermæti:

a) sem er undir yfirráum fyrirtækis vegna atbura í fortíinni og

b) sem vænst er a efnahagslegur framtíarávinningur streymi frá til fyrirtækisins.

Peningalegar eignir eru peningar og eignir sem fást greiddar í föstum ea ákvaranlegum
peningafjárhæum.

Me rannsóknum er átt vi skipulegar frumrannsóknir sem eru gerar í ví augnamii a ölast nja
vísindalega ea tæknilega ekkingu og skilning.
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róun er hagnting rannsóknarniurstana ea annarrar ekkingar til skipulagningar ea hönnunar fyrir
framleislu nrra ea verulega endurbættra efna, tækja, framleisluvara, ferla, kerfa ea jónustu áur en
kemur til framleislu fyrir marka ea notkun.

Afskriftir eru kerfisbundin skipting afskrifanlegrar fjárhæar óefnislegrar eignar á ntingartíma hennar.

Afskrifanleg fjárhæ er kostnaarver eignar, ea önnur fjárhæ sem kemur í sta kostnaarvers í
reikningsskilunum a frádregnu hrakviri hennar.

Ntingartími er annahvort:

a) tímabili, sem vænst er a fyrirtæki noti eign, ea

b) fjöldi framleislueininga ea sambærilegra eininga sem vænta má a fyrirtæki afli me eigninni.

Kostnaarver er sú fjárhæ handbærs fjár ea ígildis handbærs fjár ea gangviri annars endurgjalds
sem er innt af hendi fyrir eign egar hún er yfirtekin ea framleidd.

Hrakviri er sú hreina fjárhæ sem fyrirtæki væntir a fá fyrir eign vi lok ntingartíma hennar a
frádregnum væntanlegum rástöfunarkostnai.

Gangviri eignar er sú fjárhæ sem unnt er a skipta eign fyrir í viskiptum ótengdra aila sem eru
upplstir og fúsir til viskiptanna.
Virkur markaur er markaur ar sem öll eftirfarandi skilyri eru fyrir hendi:

a) vörur, sem viskipti eru me innan markaarins, eru einsleitar,

b) venjulega er unnt, hvenær sem er, a finna kaupendur og seljendur sem eru fúsir til viskipta og

c) almenningur hefur agang a upplsingum um ver.

Virisrrnunartap er sú fjárhæ sem bókfært ver eignar er umfram endurheimtanlega fjárhæ hennar.

Bókfært ver er fjárhæ eignar í efnahagsreikningi eftir a allar uppsafnaar afskriftir og öll uppsöfnu
virisrrnunartöp hafa veri dregin frá henni.

Óefnislegar eignir

8.

Fyrirtæki nota oft vermæti ea stofna til skulda vegna yfirtöku, róunar, vihalds ea endurbóta á
óefnislegum eignum, eins og vísinda- og tækniekkingu, hönnun og innleiingu nrra ferla ea kerfa, leyfum,
hugverkum, markasekkingu og vörumerkjum (.m.t. vöruheiti og útgáfutitlar). Algeng dæmi um lii, sem
falla innan essara almennu flokka, eru tölvuhugbúnaur, einkaleyfi, höfundarréttur, kvikmyndir,
viskiptamannaskrár, réttindi til a innheimta fasteignavelán, fiskveiiheimildir, innflutningskvótar, sérleyfi,
sambönd vi viskiptamenn ea birgja, viskiptavinatrygg, markashlutdeild og markassetningarréttur.

9.

Hugtökin, sem lst er í 8. li, falla ekki öll a skilgreiningu á óefnislegri eign, .e. agreinanleika, yfirrá yfir
vermætum og efnahagslegum framtíarávinningi. Ef eign, sem fjalla er um í essum stali, fellur ekki a
skilgreiningu á óefnislegri eign eru útgjöld í eim tilgangi a eignast hana ea mynda innan fyrirtækisins
gjaldfær egar stofna er til eirra. Ef fyrirtæki ölast eignina vi sameiningu fyrirtækja sem eru yfirtaka er
hún ó hluti viskiptavildar sem er fær á yfirtökudegi (sjá 56. li).
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Agreinanleiki

10.

Samkvæmt skilgreiningu á óefnislegri eign er nausynlegt a unnt sé a agreina óefnislega eign til a unnt
sé a greina hana skrt frá viskiptavild. Viskiptavild, sem myndast vi sameiningu fyrirtækja ar sem um
er a ræa yfirtöku, er greisla sem yfirtökuailinn innir af hendi í von um efnahagslegan framtíarávinning.
Efnahagslegur framtíarávinningur getur stafa af samvirkni milli agreinanlegu, yfirteknu eignanna ea af
eignum sem uppfylla ekki hver fyrir sig skilyri fyrir færslu í reikningsskilin en yfirtökuailinn er reiubúinn
a greia fyrir vi yfirtökuna.

11.

Greina má óefnislega eign skrt frá viskiptavild ef eignin er askiljanleg. Eign er askiljanleg ef fyrirtæki
gæti leigt, selt, skipt ea úthluta sérstökum, efnahagslegum framtíarávinningi sem rekja má til eignarinnar
án ess a rástafa jafnframt efnahagslegum framtíarávinningi sem streymir frá örum eignum sem eru
notaar í tengslum vi sömu tekjuöflunarstarfsemi.

12.

Askiljanleiki er ekki nausynlegt skilyri fyrir agreinanleika ar sem fyrirtæki getur agreint eign á
einhvern annan hátt. Ef óefnisleg eign er t.d. yfirtekin me flokki eigna geta viskiptin fali í sér yfirfærslu á
lagalegum rétti sem gerir fyrirtækinu kleift a agreina óefnislegu eignina. Hi sama er a segja ef tilgangur
me innra verkefni fyrirtækis er a mynda lagaleg réttindi fyrir fyrirtæki en á getur eli essara réttinda
stula a ví a fyrirtæki geti agreint óefnislega eign sem myndast innan fyrirtækisins og liggur til
grundvallar. Eign er einnig agreinanleg ef fyrirtæki getur agreint efnahagslegan framtíarávinning af
eigninni ó a hún myndi aeins efnahagslegan framtíarávinning me örum eignum.

Yfirrá

13.

Fyrirtæki hefur yfirrá yfir eign ef a hefur vald til a afla efnahagslegs framtíarávinnings af vermætum,
sem liggja til grundvallar, og getur einnig takmarka agang annarra a essum ávinningi. Geta fyrirtækis til
a ráa yfir efnahagslegum framtíarávinningi af óefnislegri eign má a öllu jöfnu rekja til lagalegra réttinda
sem unnt er a framfylgja me asto dómstóla. Ef lagaleg réttindi eru ekki fyrir hendi er erfiara a sna
fram á yfirrá. ó er a ekki nausynlegt skilyri fyrir yfirráum a réttindum sé unnt a framfylgja í
lagalegum skilningi ar sem fyrirtæki kann a ráa yfir efnahagslegum framtíarávinningi me einhverjum
örum hætti.

14.

Markas- og tækniekking kann a mynda efnahagslegan framtíarávinning. Fyrirtæki ræur t.d. yfir essum
ávinningi ef ekkingin ntur lagalegrar verndar eins og me höfundarrétti, takmörkun í viskiptasamningi
(ar sem a er heimilt) ea lagalegri trúnaarskyldu á starfsmönnum.

15.

Fyrirtæki kann a hafa faglært starfsfólk í vinnu og kann a vera fært um a agreina aukna starfsfærni vegna
jálfunar sem leiir til efnahagslegs framtíarávinnings. Fyrirtæki kann einnig a vænta ess a a njóti
áfram færni starfsfólksins. Yfirleitt hefur ó fyrirtæki ekki næga stjórn á væntanlegum efnahagslegum
framtíarávinningi af faglæru starfsfólki og af jálfun ess til a telja a slíkir liir falli undir
skilgreininguna á óefnislegri eign. Af svipari ástæu er ólíklegt a sérstakir stjórnunar- ea tæknihæfileikar
falli undir skilgreininguna á óefnislegri eign nema beiting eirra og öflun efnahagslegs framtíarávinnings,
sem vænta má af eim, njóti verndar lagalegra ntingarréttinda og eir uppfylli einnig ara hluta
skilgreiningarinnar.

16.

Fyrirtæki getur átt hóp viskiptamanna ea markashlutdeild og vænst ess, vegna vileitni ess til a byggja
upp tengslin vi viskiptavinina og viskiptatrygg eirra, a eir haldi áfram a skipta vi fyrirtæki. Ef
ekki er um a ræa neinn lagalegan rétt til a vernda ea stjórna me örum hætti sambandinu vi
viskiptavini ea viskiptatrygg eirra vi fyrirtæki hefur fyrirtæki ó venjulega ekki nægilega stjórn á
efnahagslegum ávinningi af sambandi viskiptavina vi fyrirtæki og viskiptatrygg eirra til a líta svo á
a slíkir liir (hópur viskiptamanna, markashlutdeild, samband fyrirtækisins vi viskiptavinina,
viskiptatrygg) falli undir skilgreiningu á óefnislegum eignum.
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Efnahagslegur framtíarávinningur

17.

Í efnahagslegum framtíarávinningi af óefnislegri eign geta falist reglulegar tekjur af sölu á framleisluvörum
ea jónustu, sparnaur í kostnai ea annar ávinningur sem stafar af notkun fyrirtækisins á eigninni. Notkun
hugverka í framleisluferli getur t.d. lækka framtíarframleislukostna fremur en auki reglulegar
framtíartekjur.

FÆRSLA OG UPPHAFLEGT MAT ÓEFNISLEGRAR EIGNAR

18.

Færsla eignar sem óefnislegrar eignar gerir kröfu um a fyrirtæki sni fram á a eignin falli a:

a) skilgreiningunni á óefnislegri eign (sjá 7. til 17. li) og

b) skilyrum fyrir færslu sem eru sett fram í essum stali (sjá 19. til 55. li).

19.

Færa skal óefnislega eign á og ví aeins a:

a) líklegt sé a efnahagslegur framtíarávinningur, sem tengist eigninni, muni renna til fyrirtækisins og

b) unnt sé a meta kostnaarver eignarinnar me áreianlegum hætti.

20.

Fyrirtæki skal meta líkur á efnahagslegum framtíarávinningi mia vi skynsamlegar og rökstuddar
forsendur sem sna besta mat stjórnenda á eim efnahagsastæum sem vera fyrir hendi á ntingartíma
eignarinnar.

21.

Fyrirtæki skal meta a á grundvelli eirra gagna, sem eru fyrir hendi egar upphafleg færsla fer fram, hversu
áreianlegt a streymi efnahagslegs framtíarávinnings, sem rekja má til notkunar eignarinnar, er og gefa
ytri vísbendingum meira vægi.

22.

Óefnislega eign skal í upphafi meta á kostnaarveri.

Sérstök yfirtaka

23.

Ef óefnisleg eign er keypt sérstaklega er yfirleitt unnt a meta kostnaarver essarar óefnislegu eignar á
áreianlegan hátt. etta á einkum vi egar kaupfjárhæin er greidd me handbæru fé ea örum
peningalegum eignum.

24.

Innifali í kostnaarveri óefnislegrar eignar er kaupver hennar, .m.t. hvers kyns innflutningsgjöld,
óafturkræfir skattar vegna kaupanna og hvers kyns útgjöld sem rekja má beint til undirbúnings eignarinnar til
eirra nota sem hún er ætlu. Útgjöld, sem rekja má beint til kaupanna, eru m.a. óknun fyrir
lögfræijónustu. egar kostnaarveri er reikna eru hvers kyns viskiptaafsláttur og endurgreislur dregin
frá.

25.

Ef greislu fyrir óefnislega eign er fresta umfram elileg lánskjör er kostnaarver hennar ígildi handbærs
fjár, mismunurinn á eirri fjárhæ og heildargreislum er færur sem vaxtagjöld á lánstímanum nema hann sé
eignfærur samkvæmt leyfilegri fráviksafer í IAS-stali 23, fjármagnskostnaur.

26.

Ef óefnisleg eign er keypt í skiptum fyrir eiginfjárgerninga í fyrirtækinu sem reikningsskilin taka til er
kostnaarver eignarinnar gangver eirra eiginfjárgerninga, sem eru gefnir út, sem er jafnt og gangviri
eignarinnar.
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Yfirtaka sem hluti sameiningar fyrirtækja

27.

Ef fyrirtæki eignast óefnislega eign vi sameiningu fyrirtækja ar sem um yfirtöku er a ræa er
kostnaarver hennar, samkvæmt IAS-stali 22 (endurskoaur 1998), sameining fyrirtækja, byggt á
gangviri hennar á yfirtökudegi.

28.

Nausynlegt er a beita mati til ess a ákvara hvort unnt sé a meta kostnaarver (.e. gangver)
óefnislegrar eignar, sem fyrirtæki eignast vi sameiningu fyrirtækja, me nægilegu öryggi til a færa hana
sérstaklega. Skrá ver á virkum markai veitir áreianlegasta mati á gangviri (sjá einnig 67. li).
Vieigandi markasver er venjulega gildandi kauptilbosver. Ef gildandi kauptilbosver er ekki fyrir
hendi getur ver í síustu sambærilegum viskiptum mynda grunn fyrir mat á gangviri, a ví tilskildu a
efnahagsastæur hafi ekki breyst verulega frá viskiptadegi til ess dags egar gangviri eignarinnar er
meti.

29.

Ef enginn virkur markaur er til fyrir eignina endurspeglar kostnaarveri upphæina sem fyrirtæki hefi
greitt fyrir eignina á yfirtökudegi í viskiptum ótengdra aila sem eru upplstir og fúsir til viskiptanna,
samkvæmt bestu fáanlegu upplsingum. Vi ákvörun á essari fjárhæ tekur fyrirtæki tillit til niurstöu
nlegra viskipta me sambærilegar eignir.

30.

Tiltekin fyrirtæki, sem kaupa reglulega og selja einstakar, óefnislegar eignir, hafa róa aferir til a meta
gangviri eirra óbeint. essar aferir má nota vi upphaflegt mat á óefnislegri eign sem fyrirtæki eignast
vi sameiningu fyrirtækja ar sem um yfirtöku er a ræa ef markmi eirra er a meta gangviri, eins og a
er skilgreint í essum stali, og ef ær endurspegla gildandi viskipti og venjur í atvinnugreininni sem eignin
tilheyrir. Meal essara afera eru, eftir ví sem vi á, beiting margfeldisstula sem endurspegla raunveruleg
markasviskipti mia vi tilteknar kennitölur um arsemi eignarinnar (s.s. reglulegar tekjur,
markashlutdeild, rekstrarhagna o.s.frv.) ea núvira áætla, hreint framtíarsjóstreymi af eigninni.

31.

Í samræmi vi ennan staal og kröfurnar, sem gerar eru í IAS-stali 22 (endurskoaur 1998), gildir um
færslu agreinanlegra eigna og skulda a:

a) yfirtökuailinn færir óefnislega eign sem uppfyllir skilyri um færslu í 19. og 20. li jafnvel ótt
óefnisleg eign hafi ekki veri fær í reikningsskil yfirtekna félagsins og

b) ef ekki er unnt a meta kostnaarver (.e. gangviri) óefnislegrar eignar, sem fyrirtæki yfirtekur vi
sameiningu fyrirtækja ar sem um yfirtöku er a ræa, me áreianlegum hætti er eignin ekki fær sem
sérstök, óefnisleg eign en er talin til viskiptavildar (sjá 56. li).

32.

Samkvæmt IAS-stali 22 (endurskoaur 1998) er upphafleg færsla á kostnaarveri óefnislegrar eignar
takmörku vi fjárhæ sem myndar hvorki né eykur neikvæa viskiptavild sem verur til á yfirtökudegi
nema um sé a ræa virkan marka fyrir óefnislega eign sem afla er vi sameiningu fyrirtækja ar sem um
yfirtöku er a ræa.

Yfirtaka me opinberum styrkjum

33.

Í sumum tilvikum er óefnisleg eign fengin án útgjalda ea gegn vægu endurgjaldi me opinberum styrk. etta
getur átt sér sta egar stjórnvöld yfirfæra til fyrirtækis ea úthluta ví óefnislegum eignum, eins og
lendingarleyfum á flugvöllum, leyfum til a starfrækja útvarps- ea sjónvarpsstövar, innflutningsleyfum ea
-kvótum ea veita afnotarétt af örum takmörkuum aulindum. Samkvæmt IAS-stali 20, færsla opinberra
styrkja og upplsingar um opinbera asto, getur fyrirtæki vali a færa í upphafi á gangviri bæi óefnislegu
eignina og styrkinn. Ef fyrirtæki velur a færa ekki eignina upphaflega á gangviri færir fyrirtæki eignina
upphaflega á nafnveri (samkvæmt hinni aferinni sem er heimil samkvæmt IAS-stali 20) ásamt öllum
útgjöldum sem unnt er a rekja beint til undirbúnings eignarinnar fyrir au not sem hún er ætlu fyrir.
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Eignaskipti
34.

Fyrirtæki getur afla óefnislegrar eignar í skiptum ea hlutaskiptum fyrir ólíka óefnislega eign ea ara eign.
Kostnaarver slíkrar eignar er meti á gangviri eignarinnar sem er teki vi, sem er jafnt gangviri
eignarinnar sem var látin af hendi, leirétt me eirri fjárhæ handbærs fjár ea ígildis ess sem er millifær.

35.

Unnt er a afla óefnislegrar eignar í skiptum fyrir sambærilega eign sem er notu á sambærilegan hátt í sömu
atvinnugrein og hefur sambærilegt gangviri. Einnig kann óefnisleg eign a vera seld í skiptum fyrir
eignarhlutdeild í sambærilegri eign. Í báum tilvikum er ekki um a ræa neinn ágóa ea tap á viskiptunum
ar sem tekjuöflunarferlinu er ekki loki. ess í sta er kostnaarver nju eignarinnar bókfært ver
eignarinnar sem látin er af hendi. Gangviri eignarinnar, sem er teki vi, getur ó gefi vísbendingu um
virisrrnunartap á eigninni sem látin er af hendi. Vi essar astæur er virisrrnunartap fært vegna
eignarinnar, sem látin er af hendi, og bókfært ver eftir virisrrnun er yfirfært á nju eignina.

Viskiptavild sem myndast innan fyrirtækis
36.

Ekki skal eignfæra viskiptavild sem myndast innan fyrirtækis.

37.

Í sumum tilvikum er stofna til útgjalda til a skapa efnahagslegan framtíarávinning en a leiir ekki til
myndunar óefnislegrar eignar sem uppfyllir færsluskilyrin í essum stali. Oft er slíkum útgjöldum lst sem
framlagi til myndunar viskiptavildar innan fyrirtækisins. Viskiptavild, sem myndast innan fyrirtækis, er
ekki eignfær vegna ess a hún er ekki agreinanleg vermæti sem fyrirtæki stjórnar og unnt er a meta
me áreianlegum hætti á kostnaarveri.

38.

Mismunur á markasviri fyrirtækis og bókfæru veri agreinanlegra, hreinna eigna ess á tilteknum tíma
getur ori til vegna missa átta sem hafa áhrif á viri fyrirtækisins. Ekki skal ó líta svo á a slíkur
mismunur sni kostnaarver óefnislegra eigna sem fyrirtæki hefur yfirrá yfir.

Óefnislegar eignir sem myndast innan fyrirtækis
39.

Stundum er erfitt a meta hvort óefnisleg eign, sem myndast innan fyrirtækis, uppfylli færsluskilyri. Oft er
erfitt:
a) a greina hvort og hvenær um er a ræa agreinanlega eign sem mun sennilega mynda efnahagslegan
framtíarávinning og
b) a ákvara kostnaarver eignarinnar me áreianlegum hætti. Í sumum tilvikum er ekki unnt a greina
kostnainn vi a a mynda óefnislega eign innan fyrirtækisins frá kostnainum vi a vihalda ea
auka viskiptavild sem myndast innan fyrirtækisins ea reka fyrirtæki frá degi til dags.
Til vibótar vi a fyrirtæki uppfyllir almennar kröfur um færslu og upphaflegt mat óefnislegrar eignar skal
fyrirtæki ví beita kröfum og leibeiningum í 40.–55. li hér á eftir um allar óefnislegar eignir sem myndast
innan fyrirtækisins.

40.

Vi mat á ví hvort óefnisleg eign, sem myndast innan fyrirtækis, uppfylli færsluskilyrin skal fyrirtæki
flokka myndun eignarinnar í:
a) rannsóknarstig og
b) róunarstig.
ó a hugtökin „rannsókn“ og „róun“ séu skilgreind hafa hugtökin „rannsóknarstig“ og „róunarstig“ víari
merkingu í essum stali.

41.

Ef fyrirtæki getur ekki greint rannsóknarstig frá róunarstigi innra verkefnis sem felst í myndun óefnislegrar
eignar fer fyrirtæki me útgjöldin vi verkefni eins og a hefi eingöngu stofna til eirra á
rannsóknarstiginu.
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Rannsóknarstig
42.

Ekki skal færa óefnislega eign sem rekja má til rannsókna (ea til rannsóknarstigs innra verkefnis).
Útgjöld til rannsókna (ea til rannsóknarstigs innra verkefnis) skal gjaldfæra egar stofna er til eirra.

43.

Í essum stali er afstaan sú a á rannsóknarstigi verkefnis geti fyrirtæki ekki snt fram á a til sé óefnisleg
eign sem mun sennilega mynda efnahagslegan framtíarávinning. ess vegna eru essi útgjöld alltaf
gjaldfær egar stofna er til eirra.

44.

Dæmi um rannsóknarstarfsemi eru:
a) starfsemi sem miar a ví a afla nrrar ekkingar,
b) leit a, mat og endanlegt val á hagntingarmöguleikum rannsóknarniurstana ea annarrar ekkingar,
c) leit a efnum, tækjum, framleisluvörum, ferlum, kerfum ea jónustu í sta eirra sem fyrir eru og
d) mótun, hönnun, mat og lokaval á hugsanlegum kostum fyrir n ea endurbætt efni, tæki,
framleisluvörur, ferla, kerfi ea jónustu.

róunarstig
45.

Óefnislega eign, sem verur til vegna róunarvinnu (ea á róunarstigi innra verkefnis), skal færa á og
ví aeins a fyrirtæki geti snt fram á alla eftirfarandi lii:
a) a a sé tæknilega framkvæmanlegt a ljúka vi óefnislegu eignina annig a hún veri tiltæk til
notkunar ea sölu,
b) a a ætli sér a ljúka vi óefnislegu eignina og nota hana ea selja,
c) getu ess til a nota ea selja óefnislegu eignina,
d) hvernig líklegur efnahagslegur framtíarávinningur myndast af óefnislegu eigninni. Fyrirtæki skal
m.a. sna fram á a markaur sé fyrir framleislu óefnislegu eignarinnar ea óefnislegu eignina sjálfa
ea, ef hana á a nota innan fyrirtækisins, notagildi óefnislegu eignarinnar,
e) a fyrir hendi séu næg tæknileg, fjárhagsleg og önnur vermæti til a ljúka róuninni og til a nota
ea selja óefnislegu eignina og
f)

getu ess til a meta útgjöldin, sem rekja má til róunar á óefnislegu eigninni, me áreianlegum
hætti.

46.

Á róunarstigi verkefnis getur fyrirtæki í sumum tilvikum sérgreint óefnislega eign og snt fram á a eignin
muni sennilega mynda efnahagslegan framtíarávinning. etta stafar af ví a róunarstig verkefnis er komi
lengra á veg en rannsóknarstigi.

47.

Dæmi um róunarstarfsemi eru eftirfarandi:
a) hönnun, smíi og prófun forframleislufrumgera ea fornotkunarfrumgera og -líkana,
b) hönnun verkfæra, tólhalda, móta og laa sem byggja á nrri tækni,
c) hönnun, bygging og rekstur tilraunaverksmiju, sem er ekki af eirri stær a hún sé efnahagslega
hagkvæm fyrir markasframleislu, og
d) hönnun, bygging og prófun á örum kosti sem er valinn fyrir n ea endurbætt efni, tæki,
framleisluvörur, ferla, kerfi ea jónustu.
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48.

egar fyrirtæki snir fram á hvernig óefnisleg eign muni sennilega mynda efnahagslegan framtíarávinning
metur a efnahagslegan ávinning af eigninni sem verur móttekin og beitir vi a grundvallarreglunum í
IAS-stali 36, virisrrnun eigna. Ef eignin myndar aeins efnahagslegan ávinning me örum eignum beitir
fyrirtæki hugtakinu um skapandi einingar eins og a er sett fram í IAS-stali 36.

49.

Unnt er a sna fram á a vermæti til a ljúka vi, nota og hljóta ávinning af óefnislegri eign séu fáanleg t.d.
me viskiptaáætlun sem snir au tæknilegu og fjárhagslegu vermæti, sem og önnur vermæti sem til arf,
og getu fyrirtækisins til a tryggja sér au vermæti. Í vissum tilvikum snir fyrirtæki fram á a ytra fjármagn
sé fáanlegt me ví a afla sér viljayfirlsingar lánveitanda um a hann fjármagni áætlunina.

50.

Me kostnaarkerfi fyrirtækis fæst oft áreianlegt mat á kostnai vi myndun óefnislegrar eignar innan
fyrirtækisins eins og laun og önnur útgjöld sem er stofna til vi a tryggja sér höfundarrétt ea leyfi ea
róun á tölvuhugbúnai.

51.

Ekki skal færa vörumerki, dagblashausa, útgáfutitla, viskiptamannaskrár og sambærilega lii, sem eru
myndair innan fyrirtækisins og eru sambærilegir a efni til, sem óefnislegar eignir.

52.

Í essum stali gildir a vihorf a ekki sé unnt a greina útgjöld vegna vörumerkja, dagblashausa,
útgáfutitla, viskiptamannaskráa og sambærilegra lia, sem eru myndair innan fyrirtækisins, og eru
sambærilegir a efni til, frá örum kostnai vi róun starfseminnar í heild. Af eim sökum eru slíkir liir
ekki færir sem óefnislegar eignir.

K o s t n a  a r v e r  ó e f n i s l e g r a r e i gn a r s e m m y n d a s t i n n a n fy r i r t æ k i s

53.

Kostnaarver óefnislegrar eignar, sem er myndu innan fyrirtækis, er skv. 22. li heildarútgjöldin, sem
stofna er til, frá eim degi egar óefnislega eignin uppfyllir færsluskilyrin í 19.–20. li og 45. li. Skv. 59.
li er eignfærsla útgjalda óheimil ef au hafa áur veri gjaldfær í fyrri árlegum reikningsskilum ea
árshlutareikningsskilum.

54.

Í kostnaarveri óefnislegra eigna, sem myndast innan fyrirtækis, eru innifalin öll útgjöld sem unnt er a rekja
beint til ea er úthluta me skynsamlegum og samræmdum hætti til myndunar, framleislu eignarinnar og
undirbúnings hennar fyrir au not sem hún er ætlu til. Í kostnaarverinu eru innifalin, ef vi á:
a) útgjöld vegna efnisnotkunar og jónustu, sem er ntt vi myndun óefnislegu eignarinnar,

b) laun og annar launatengdur kostnaur vegna starfslis, sem fæst beint vi a búa til eignina,
c) öll útgjöld, sem rekja má beint til myndunar eignarinnar, eins og óknun vegna skráningar á lagalegum
rétti og afskriftir af einkaleyfum og leyfum sem eru notu til a mynda eignina, og

d) óbeinn kostnaur sem er nausynlegur til a mynda eignina og unnt er a skipta me skynsamlegum og
samræmdum hætti á eignina (t.d. skipting afskrifta varanlegra rekstrarfjármuna, tryggingarigjalda og
leigu). Skipting óbeins kostnaar er ger me sambærilegum hætti og vi skiptingu óbeins kostnaar á
birgir (sjá IAS-staal 2, birgir). Í IAS-stali 23, fjármagnskostnaur, eru sett skilyri fyrir færslu vaxta
sem áttar í kostnaarveri óefnislegrar eignar sem er myndu innan fyrirtækis.

55.

Eftirfarandi ættir eru ekki hluti af kostnaarveri óefnislegrar eignar sem er myndu innan fyrirtækis:
a) sölu-, stjórnunarkostnaur og annar almennur, óbeinn kostnaur, nema unnt sé a telja essi útgjöld beint
til undirbúnings eignarinnar fyrir notkun,

b) skrt sérgreind óskilvirkni og rekstrartap, sem stofna er til í upphafi, áur en eign nær áætluum
afköstum, og
c) útgjöld vegna jálfunar starfsfólks til a starfrækja eignina.
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Dæmi til skringar á 53. li

Fyrirtæki er a róa njan framleisluferil. Á árinu 20X5 var stofna til útgjalda a fjárhæ 1.000, ar af var
stofna til 900 fyrir 1. desember 20X5 og 100 milli 1. desember 20X5 og 31. desember 20X5. Fyrirtæki getur snt
fram á a 1. desember 20X5 hafi framleisluferli uppfyllt skilyri fyrir færslu sem óefnisleg eign.
Endurheimtanleg fjárhæ vegna ekkingarinnar, sem er fólgin í ferlinu (.m.t. framtíarútstreymi handbærs fjár til
a ljúka vi ferli áur en a er tilbúi til notkunar), er metin á 500.

Í lok ársins 20X5 er framleisluferli fært sem óefnisleg eign á kostnaarverinu 100 (útgjöld sem stofna er til frá
eim degi egar færsluskilyrin voru uppfyllt, .e. 1. desember 20X5). Útgjöldin 900, sem stofna var til fyrir
1. desember 20X5, eru gjaldfær vegna ess a færsluskilyrin voru ekki uppfyllt fyrr en 1. desember 20X5. essi
útgjöld vera aldrei hluti af kostnaarveri framleisluferlisins sem er fært í efnahagsreikninginn.

Á árinu 20X6 eru útgjöldin 2.000. Í lok ársins 20X6 er endurheimtanleg fjárhæ vegna ekkingarinnar, sem er
fólgin í ferlinu (.m.t. framtíarútstreymi handbærs fjár til a ljúka vi ferli áur en a er tilbúi til notkunar),
metin á 1.900.

Í lok ársins 20X6 er kostnaarver framleisluferlisins 2.100 (útgjöld a fjárhæ 100 voru fær í lok ársins 20X5 a
vibættum útgjöldum a fjárhæ 2.000 sem eru fær 20X6). Fyrirtæki færir virisrrnunartap a fjárhæ 200 til a
leirétta bókfært ver ferlisins fyrir virisrrnunartap (2.100) í endurheimtanlega fjárhæ ess (1.900). etta
virisrrnunartap verur bakfært á síara tímabili ef kröfur um bakfærslu virisrrnunartaps í IAS-stali 36,
virisrrnun eigna, eru uppfylltar.

GJALDFÆRSLA

56.

Útgjöld vegna óefnislegs liar skal gjaldfæra egar stofna er til eirra, nema:

a) au séu hluti kostnaarvers óefnislegrar eignar sem uppfyllir færsluskilyrin (sjá 18. til 55. li) ea

b) fyrirtæki yfirtaki eignina vi sameiningu fyrirtækja ar sem um yfirtöku er a ræa og getur ekki
fært hana sem óefnislega eign. Í ví tilviki skulu essi útgjöld (innifalin í kostnaarveri yfirtökunnar)
vera hluti fjárhæarinnar sem telst til viskiptavildar (neikværar viskiptavildar) á yfirtökudegi (sjá
IAS-staal 22 (endurskoaur 1998), sameining fyrirtækja).

57.

Í sumum tilvikum er stofna til útgjalda til a afla fyrirtækinu framtíarávinnings en ekki er unnt a færa
neina óefnislega eign ea ara eign sem er keypt ea myndu. Í eim tilvikum eru útgjöldin gjaldfær egar
stofna er til eirra. Útgjöld til rannsókna eru t.d. alltaf gjaldfær egar stofna er til eirra (sjá 42. li).
Dæmi um önnur útgjöld, sem eru gjaldfær egar stofna er til eirra, eru m.a.:

a) útgjöld vi a hefja starfsemi (upphafskostnaur) nema essi útgjöld séu innifalin í kostnaarveri
varanlegs rekstrarfjármunaliar samkvæmt IAS-stali 16. Til upphafskostnaar getur talist lögfræi- ea
ritarakostnaur vegna stofnunar lögaila, kostnaur vegna opnunar nrrar starfsstövar ea fyrirtækis
(foropnunarkostnaur) ea kostnaur sem stofna er til áur en nr rekstur hefst ea vegna kynningar á
njum framleisluvörum ea -ferlum (for-rekstrarkostnaur),

b) jálfunarkostnaur,

c) útgjöld til auglsinga og kynningarstarfsemi og

d) útgjöld vegna flutnings ea endurskipulagningar fyrirtækis a hluta til ea í heild.

58.

Ákvæi 56. liar útiloka ekki eignfærslu fyrirframgreislu egar greisla fyrir afhendingu vara ea jónustu
fer fram áur en vörurnar eru afhentar ea jónustan innt af hendi.
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Fyrri útgjöld sem skal ekki eignfæra
59.

Útgjöld til óefnislegs liar, sem fyrirtæki, sem reikningsskilin taka til, gjaldfæri upphaflega í fyrri
árlegum reikningsskilum ea árshlutareikningsskilum, skal ekki færa síar sem hluta af kostnaarveri
óefnislegrar eignar.

SÍARI ÚTGJÖLD
60.

Síari útgjöld vegna óefnislegrar eignar eftir kaup hennar ea eftir a loki er vi hana skal gjaldfæra
egar stofna er til eirra nema:
a) líklegt sé a essi útgjöld veri til ess a eignin myndi fjárhagslegan framtíarávinning sem er
umfram upphaflega áætlun um afkastagetu og
b) unnt sé a meta essi útgjöld og telja au til eignarinnar me áreianlegum hætti.
Ef essi skilyri eru uppfyllt skal bæta síari útgjöldum vi kostnaarver óefnislegu eignarinnar(1).

61.

Síari útgjöld á bókfæra, óefnislega eign eru gjaldfær ef essi útgjöld eru nausynleg til a vihalda
upphaflega áætlari afkastagetu eignarinnar. Eli óefnislegra eigna er slíkt a í mörgum tilvikum er ekki
mögulegt a ákvara hvort síari útgjöld eru líkleg til a auka ea vihalda efnahagslegum ávinningi sem
mun streyma til fyrirtækisins frá eim. Auk ess er oft erfitt a rekja slík útgjöld beint til tiltekinnar,
óefnislegrar eignar fremur en starfseminnar í heild. ess vegna er a sjaldgæft a útgjöld, sem stofna er til
eftir upphaflega færslu keyptrar, óefnislegrar eignar ea eftir a óefnisleg eign, sem myndast innan fyrirtækis,
er fullbúin, leii til hækkunar á kostnaarveri óefnislegrar eignar.

62.

Í samræmi vi 51. li eru síari útgjöld vegna vörumerkja, dagblashausa, útgáfutitla, viskiptamannaskrá og
lia, sem eru efnislega sambærilegir (hvort sem eir eru akeyptir ea myndast innan fyrirtækis), alltaf
gjaldfær til a koma í veg fyrir a au séu fær sem viskiptavild sem myndast innan fyrirtækis.

MAT EFTIR UPPHAFLEGA FÆRSLU
Aalregla
63.

Eftir upphaflega færslu skal bókfært ver óefnislegrar eignar vera kostnaarver hennar a frádregnum
öllum uppsöfnuum afskriftum og öllum uppsöfnuum virisrrnunartöpum.

Leyfileg fráviksafer
64.

Eftir upphaflega færslu skal færa óefnislega eign vi endurmetinni fjárhæ sem er gangver hennar á
endurmatsdegi a frádregnum öllum síari uppsöfnuum afskriftum og öllum síari uppsöfnuum
virisrrnunartöpum. A ví er varar endurmat samkvæmt essum stali skal ákvara gangviri me
hlisjón af virkum markai. Endurmat skal fara fram nógu reglulega til a bókfært ver sé ekki verulega
fjarri ví sem hefi veri ákvara me ví a nota gangviri vi dagsetningu efnahagsreiknings.

65.

Leyfileg fráviksafer heimilar ekki:
a) endurmat óefnislegra eigna, sem hafa ekki áur veri eignfærar, ea
b) upphaflega færslu óefnislegra eigna á öru veri en kostnaarveri eirra.

_______________
1

Sjá einnig 6. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: kostnaur vi breytingar á hugbúnai sem er fyrir hendi.
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66.

Leyfilegri fráviksafer er beitt eftir a eign hefur upphaflega veri fær á kostnaarveri. ó má beita
leyfilegri fráviksafer á slíka eign í heild ef aeins hluti kostnaarvers óefnislegrar eignar er eignfærur
vegna ess a eignin uppfyllti ekki færsluskilyri fyrr en hún var a hluta til komin í gegnum ferli (sjá
53. li). Einnig má beita leyfilegri fráviksafer á óefnislega eign sem fyrirtæki fær vegna opinbers styrks og
færir á nafnveri (sjá 33. li).

67.

a er óalgengt a virkur markaur me au einkenni, sem lst er í 7. li, sé til fyrir óefnislega eign ó a a
gæti gerst. Í tilteknum lögsagnarumdæmum getur t.d. veri til virkur markaur fyrir framseljanleg
leigubílaleyfi, fiskveiileyfi ea framleislukvóta. Virkur markaur getur ó ekki veri fyrir hendi fyrir
vörumerki, dagblashausa, útgáfurétt á tónlist og kvikmyndum, einkaleyfi ea vörumerki vegna ess a
sérhver slík eign er einstök. Einnig má nefna a jafnvel ótt óefnislegar eignir gangi kaupum og sölum eru
samningar gerir milli einstakra kaupenda og seljenda og viskipti tiltölulega fátí. Af essum ástæum getur
veri a veri, sem greitt er fyrir eina eign, gefi ónóga vísbendingu um gangviri annarrar. Loks er algengt
a almenningur hafi ekki agang a upplsingum um ver.

68.

Tíni endurmats fer eftir óstöugleika gangviris óefnislegu eignarinnar sem er veri a meta. Ef gangviri
endurmetinnar eignar er verulega fjarri bókfæru veri hennar er nausyn á frekara endurmati. Gangviri
sumra óefnislegra eigna getur veri óstöugt og teki umtalsverum breytingum sem gerir árlegt endurmat
nausynlegt. Ekki arf a endurmeta óefnislegar eignir svo oft ef gangviri eirra breytist aeins óverulega.

69.

Ef óefnisleg eign er endurmetin eru allar uppsafnaar afskriftir á endurmatsdegi annahvort:

a) endurgerar hlutfallslega me breytingum á bókfæru brúttóveri eignarinnar svo a bókfært ver
eignarinnar eftir endurmat veri jafnt endurmetinni fjárhæ hennar ea

b) felldar út á móti bókfæru brúttóveri eignarinnar og hreina fjárhæin endurger yfir í endurmetna
fjárhæ eignarinnar.

70.

Ef óefnisleg eign er endurmetin skal einnig endurmeta allar arar eignir í sama flokki nema ekki sé til
virkur markaur fyrir ær eignir.

71.

Flokkur óefnislegra eigna er samstæa eigna sem eru sambærilegar a eli og notkun í rekstri fyrirtækis. Liir
í sama flokki óefnislegra eigna eru endurmetnir samtímis til a komast hjá valkvæu endurmati eigna og
framsetningu fjárhæa í reikningsskilum ar sem blanda er saman kostnai og vergildi frá mismunandi
tímum.

72.

Ef ekki er unnt a endurmeta óefnislega eign í flokki endurmetinna, óefnislegra eigna vegna ess a
virkur markaur er ekki til fyrir eignina skal færa hana á bókfæru veri a frádregnum öllum
uppsöfnuum afskriftum og virisrrnunartöpum.

73.

Ef ekki er lengur unnt a ákvara gangviri endurmetinnar, óefnislegrar eignar me hlisjón af virkum
markai skal bókfært ver eignarinnar vera endurmetin fjárhæ hennar á síasta endurmatsdegi me
hlisjón af virkum markai, a frádregnum öllum síari, uppsöfnuum afskriftum og öllum síari,
uppsöfnuum virisrrnunartöpum.

74.

Ef virkur markaur er ekki lengur fyrir hendi fyrir endurmetna, óefnislega eign getur a bent til ess a
vergildi eignarinnar hafi rrna og örf sé á a prófa a samkvæmt IAS-stali 36, virisrrnun eigna.

75.

Ef unnt er a ákvara gangviri eignarinnar me hlisjón af virkum markai á síari endurmatsdegi er
leyfilegri fráviksafer beitt frá eim degi.
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76.

Ef bókfært ver óefnislegrar eignar er hækka vegna endurmats skal færa hækkunina beint sem hækkun
á eigin fé undir fyrirsögninni endurmatsreikningur. Endurmatshækkun skal ó færa sem tekjur a ví
marki sem hún snr vi endurmatslækkun á sömu eign sem áur var gjaldfær.

77.

Ef bókfært ver eignar er lækka í kjölfar endurmats skal gjaldfæra lækkunina. ó skal færa lækkun á
endurmati beint á móti öllum tengdum endurmatshækkunum, a ví marki sem lækkunin er ekki hærri en
fjárhæin sem er á endurmatsreikningi vegna sömu eignar.

78.

Yfirfæra má uppsafnaan endurmatsreikning, sem er innifalinn í eigin fé, beint á órástafaan hagna egar
endurmati er innleyst. Innleysa má allt endurmati vi úreldingu ea rástöfun eignarinnar. Samt sem áur
má innleysa hluta endurmatsins eftir ví sem fyrirtæki notar eignina. Í ví tilviki er fjárhæ endurmatsins,
sem er innleyst, mismunurinn á afskriftum mia vi endurmeti bókfært ver eignarinnar og afskriftunum
sem hefu veri færar mia vi upphaflegt kostnaarver eignarinnar. Yfirfærslan af endurmatsreikningi á
órástafaan hagna er ekki ger í gegnum rekstrarreikninginn.

AFSKRIFTIR ÓEFNISLEGRA EIGNA

Afskriftatímabil óefnislegra eigna

79.

Afskrifanlegri fjárhæ óefnislegrar eignar skal skipta kerfisbundi niur á ntingartíma hennar sem er
ákvaraur samkvæmt besta mati. Fyrir hendi er sú hrekjanlega forsenda a ntingartími óefnislegrar
eignar veri ekki lengri en 20 ár frá ví a hún er tiltæk til notkunar. Afskriftir skulu hefjast egar eignin
er tiltæk til notkunar.

80.

ar sem efnahagslegur framtíarávinningur, sem er innifalinn í óefnislegri eign, er notaur eftir ví sem
tíminn líur er bókfært ver eignarinnar lækka til a endurspegla á notkun. etta er gert me ví a dreifa
kostnaarveri ea endurmatsfjárhæ eignarinnar, a frádregnu hrakviri, ef um a er a ræa, kerfisbundi
sem gjöldum á ntingartíma eignarinnar. Afskriftir óefnislegrar eignar eru færar hvort sem hækkun hefur
ori ea ekki, t.d. á gangviri ea endurheimtanlegri fjárhæ eignarinnar. Athuga arf marga ætti egar
ntingartími óefnislegrar eignar er ákvaraur, .m.t.:

a) væntanleg notkun fyrirtækisins á eigninni og hvort anna stjórnunarteymi gæti me skilvirkum hætti sé
um rekstur hennar,

b) dæmigerur lífsferill eignarinnar og opinberar upplsingar um mat á ntingartíma eigna sem eru
sambærilegrar gerar og eru notaar á sambærilegan hátt,

c) tæknileg, tæknifræileg ea annars konar úrelding,

d) stöugleiki atvinnugreinarinnar, sem eignin er rekin í, og breytingar á eftirspurn markaarins á
framleisluvörum ea jónustu, sem eignin gefur af sér,

e) agerir, sem vænta má af samkeppnisailum ea hugsanlegum samkeppnisailum,

f)

útgjaldastig vegna vihaldskostnaar, sem arf til a ná eim efnahagslega framtíarávinningi sem vænst
er af eigninni, og geta og áform fyrirtækisins til a ná slíku stigi,

g) tímabili, sem fyrirtæki hefur yfirrá yfir eigninni, og lagalegar ea sambærilegar takmarkanir á notkun
eignarinnar, eins og lokadagsetningar tengdra leigusamninga, og

h) hvort ntingartími eignarinnar er háur ntingartíma annarra eigna fyrirtækisins.
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81.

egar liti er til ess hve tæknibreytingar eru örar er hætt vi a tölvuhugbúnaur og margar arar óefnislegar
eignir úreldist í tæknilegu tilliti. ess vegna er líklegt a ntingartími eirra veri stuttur.

82.

Mat á ntingartíma óefnislegrar eignar verur yfirleitt óáreianlegra ví lengri sem ntingartíminn er. Í
essum stali er gengi út frá eirri forsendu a ólíklegt sé a ntingartími óefnislegra eigna veri lengri en
20 ár.

83.

Í undantekningartilvikum kunna a vera sannfærandi rök fyrir ví a ntingartími óefnislegrar eignar veri
tilgreint tímabil sem er lengra en 20 ár. Í eim tilvikum er eirri forsendu a ntingartími sé ekki lengri en 20
ár hafna og fyrirtæki:
a) afskrifar óefnislegu eignina samkvæmt besta mati á ntingartíma hennar,
b) metur endurheimtanlega fjárhæ óefnislegu eignarinnar a.m.k. árlega til a greina allt virisrrnunartap,
sem kann a hafa ori (sjá 99. li), og
c) greinir frá ví hvers vegna forsendunni er hafna og eim ætti (áttum) sem gegndu mikilvægu hlutverki
vi ákvörun á ntingartíma eignarinnar (sjá a-li 111. liar).

Dæmi
A.

Fyrirtæki hefur keypt einkarétt á raforkuframleislu me vatnsafli í 60 ár. Kostnaur vi raforkuframleislu
me vatnsafli er miklu lægri en kostnaurinn vi a virkja orku annarra aulinda. ess er vænst a eftirspurn
eftir orku á landsvæinu umhverfis virkjunina veri veruleg í a.m.k. 60 ár.
Fyrirtæki afskrifar réttinn til raforkuframleislu á 60 árum nema vísbendingar séu um a ntingartími hans
veri styttri.

B.

Fyrirtæki hefur keypt einkarétt á a starfrækja tollskylda hrabraut í 30 ár. Engar áætlanir eru um a leggja
ara vegi á svæinu sem hrabrautin jónar. ess er vænst a hrabrautin veri notu í a.m.k. 30 ár.
Fyrirtæki afskrifar réttinn til a starfrækja hrabrautina á 30 árum nema a vísbendingar séu um a
ntingartími hennar veri styttri.

84.

Ntingartími óefnislegrar eignar getur veri mjög langur en er alltaf endanlegur. Óvissa réttlætir mat á
ntingartíma óefnislegrar eignar á skynsamlegan hátt en réttlætir hins vegar ekki a valinn sé líftími sem er
svo stuttur a hann er óraunhæfur.

85.

Ef yfirráum yfir efnahagslegum framtíarávinningi af óefnislegri eign er ná me lagalegum réttindum
sem hafa veri veitt í takmarkaan tíma skal ntingartími óefnislegu eignarinnar ekki vera lengri en
tímabil lagalegu réttindanna nema:
a) lagalegu réttindin séu endurnjanleg og
b) nær fullvíst sé a um endurnjun veri a ræa.

86.

Bæi efnahagslegir og lagalegir ættir geta haft áhrif á ntingartíma óefnislegrar eignar: efnahagslegir ættir
ákvara tímabili, egar efnahagslegur framtíarávinningur rennur til fyrirtækisins, og lagalegir ættir geta
takmarka tímabili sem fyrirtæki hefur yfirrá yfir agangi a essum ávinningi. Ntingartíminn er a
tímabil sem er styttra og ákvara af essum áttum.

87.

Eftirfarandi ættir eru meal eirra sem benda til a nær öruggt sé a lagalegur réttur veri endurnjaur:
a) gangviri óefnislegu eignarinnar lækkar ekki egar upphaflegur lokadagur nálgast ea lækkar ekki meira
en sem nemur kostnainum vi endurnjun á réttinum,
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b) vísbendingar (hugsanlega byggar á fyrri reynslu) eru um a lagalegu réttindin veri endurnju og
c) vísbendingar eru um a skilyrin, sem eru nausynleg til a endurnjun fáist á lagalega réttinum (ef
einhver eru), veri uppfyllt.
Afskriftaaferir á óefnislegum eignum
88.

Afskriftaaferin, sem er notu, skal endurspegla notkunarmynstur fyrirtækisins á efnahagslegum
ávinningi af eigninni. Ef ekki er unnt a ákvara mynstri me áreianlegum hætti skal nota línulegu
aferina. Afskriftarfjárhæ skal gjaldfæra á hverju tímabili nema heimila sé ea ess krafist í örum
aljólegum reikningsskilastali a hún sé innifalin í bókfæru veri annarrar eignar.

89.

Unnt er a nota fjölda afskriftaafera til a skipta afskrifanlegri fjárhæ eignar á kerfisbundinn hátt á
ntingartíma hennar. Meal essara afera eru línulega aferin, stigminnkandi aferin og
framleislueiningaaferin. Aferin, sem er notu á eign, er valin me hlisjón af væntanlegu
notkunarmynstri efnahagslegs ávinnings af eigninni og er beitt me samræmdum hætti frá tímabili til tímabils,
nema breyting veri á væntanlegu notkunarmynstri efnahagslegs ávinnings af eirri eign. Sjaldan ea aldrei
styja sannfærandi rök afskriftaafer fyrir óefnislegar eignir sem hefur í för me sér lægri fjárhæ
uppsafnara afskrifta en fást samkvæmt línulegu aferinni.

90.

Afskriftir óefnislegra eigna eru yfirleitt gjaldfærar. Stundum ntir fyrirtæki ó efnahagslega ávinninginn,
sem felst í eign, vi framleislu annarra eigna fremur en a mynda gjöld. Í eim tilvikum eru afskriftirnar
hluti af kostnaarveri hinnar eignarinnar og eru innifaldar í bókfæru veri hennar. Afskriftir óefnislegra
eigna, sem eru notaar í framleisluferli, eru t.d. innifaldar í bókfæru veri birga (sjá IAS-staal 2, birgir).

Hrakviri
91.

Hrakviri óefnislegrar eignar skal teljast núll nema:
a) riji aili hafi skuldbundi sig til a kaupa eignina egar ntingartíma hennar lkur ea
b) virkur markaur sé fyrir eignina og:
i)

unnt sé a ákvara hrakviri me hlisjón af eim markai og

ii) líklegt sé a slíkur markaur veri fyrir hendi egar ntingartíma eignarinnar lkur.
92.

Afskrifanleg fjárhæ eignar er ákvöru me ví a draga hrakviri frá. Ef hrakviri er ekki núll gefur a
til kynna a fyrirtæki geri rá fyrir ví a a rástafi óefnislegu eigninni áur en hagrænum endingartíma
hennar lkur.

93.

Ef aalreglan er notu er hrakviri áætla me hlisjón af ríkjandi veri á yfirtökudegi eignarinnar vi sölu á
sambærilegri eign sem komin er a lokum áætlas ntingartíma og hefur veri starfrækt vi sambærilegar
astæur og ær sem eignin verur notu vi. Hrakviri er ekki hækka síar vegna breytinga á veri ea
viri. Ef leyfileg fráviksafer er notu er hrakviri meti a nju í hvert sinn sem eignin er endurmetin og er
á stust vi ríkjandi ver á eim degi.

Endurskoun á afskriftatímabili og afskriftaafer óefnislegra eigna
94.

Endurskoa skal afskriftatímabil og afskriftaafer óefnislegra eigna a.m.k. í lok hvers fjárhagsárs. Ef
væntanlegur ntingartími eignarinnar er verulega frábruginn fyrra mati skal breyta afskriftatímabilinu í
samræmi vi a. Ef verulegar breytingar hafa ori á væntanlegu notkunarmynstri efnahagslegs
ávinnings af eigninni skal breyta afskriftaaferinni annig a hún endurspegli breytta mynstri. Færa
skal slíkar breytingar sem breytingar á reikningshaldslegu mati samkvæmt IAS-stali 8, hreinn hagnaur
ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum, me ví a leirétta
gjaldfærslu afskrifta yfirstandandi tímabils og framtíartímabila.
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95.

Komi getur í ljós á líftíma óefnislegrar eignar a mat á ntingartíma hennar sé ekki rétt. Ntingartíminn
getur t.d. hafa lengst vegna síari útgjalda sem endurbæta ástand eignarinnar umfram a sem var upphaflega
áætla um afkastagetu hennar. Einnig getur færsla á virisrrnunartapi bent til ess a breyta urfi
afskriftatímabilinu.

96.

Notkunarmynstur fyrirtækisins á efnahagslegum framtíarávinningi, sem er vænst a streymi til fyrirtækis frá
óefnislegri eign, getur breyst me tímanum. a getur t.d. komi í ljós a stigminnkandi aferin vi afskriftir
henti betur en línulega aferin. Anna dæmi er ef fresta arf ntingu á réttindum, sem veitt eru me leyfi,
ar til hreyfing kemst á ara ætti viskiptaáætlunarinnar. Í ví tilviki fæst ekki efnahagslegur
framtíarávinningur af eigninni fyrr en á síari tímabilum.

ENDURHEIMTANLEIKI BÓKFÆRS VERS —VIRISRRNUNARTÖP

97.

egar meta skal hvort viri óefnislegrar eignar hafi rrna beitir fyrirtæki IAS-stali 36, virisrrnun eigna. Í
eim stali er útskrt hvernig fyrirtæki endurskoar bókfært ver eigna sinna, hvernig a ákvarar
endurheimtanlega fjárhæ eignar og hvenær a færir ea bakfærir virisrrnunartap.

98.

Samkvæmt IAS-stali 22 (endurskoaur 1998), sameining fyrirtækja, er virisrrnunartap fært sem
leirétting bæi á fjárhæ óefnislegu eignarinnar og á viskiptavildinni (neikværi viskiptavild) á
yfirtökudegi ef virisrrnunartap verur fyrir lok fyrsta árlega reikningsskilatímabilsins eftir a fyrirtæki
eignast óefnislegu eignina vi sameiningu fyrirtækja ar sem um kaup var a ræa. Ef virisrrnunartapi
tengist sérstökum atburum ea breytingum á astæum sem vera eftir yfirtökudag er virisrrnunartapi ó
fært samkvæmt IAS-stali 36 en ekki sem leirétting á fjárhæ viskiptavildarinnar (neikværar viskiptavildar) sem er fær á yfirtökudegi.

99.

Auk ess sem fyrirtæki skal fara a kröfum sem er a finna í IAS-stali 36, virisrrnun eigna, skal a
meta endurheimtanlega fjárhæ eftirfarandi óefnislegra eigna a.m.k. í lok hvers fjárhagsárs, jafnvel ótt
ekkert bendi til ess a viri eignarinnar hafi rrna:

a) óefnislegrar eignar, sem er ekki enn tiltæk til notkunar, og

b) óefnislegrar eignar sem er afskrifu á lengri tíma en 20 árum frá ví a eignin er tiltæk til notkunar.

Endurheimtanleg fjárhæ skal ákvöru samkvæmt IAS-stali 36 og virisrrnunartöp fær í samræmi vi a.

100. Mikil óvissa ríkir um getu óefnislegrar eignar til a mynda nægan, efnahagslegan framtíarávinning svo a
kostnaarver hennar endurheimtist fyrr en eignin er tiltæk til notkunar. Af eirri ástæu er ger krafa um a
í essum stali a fyrirtæki kanni virisrrnun á bókfæru veri óefnislegrar eignar, sem er ekki enn tiltæk til
notkunar, a.m.k. árlega.

101. Stundum er erfitt a greina hvort viri óefnislegrar eignar hafi rrna vegna ess m.a. a ekki eru endilega
nein greinileg merki um úreldingu. essara vandkvæa verur einkum vart ef ntingartími eignarinnar er
langur. Af eim sökum er ger sú lágmarkskrafa í essum stali a endurheimtanleg fjárhæ óefnislegrar
eignar sé reiknu árlega ef ntingartími hennar, frá ví a hún verur tiltæk til notkunar, er lengri en 20 ár.

102. Krafan um árleg virisrrnunarpróf óefnislegrar eignar gildir alltaf egar núverandi áætlanir gera rá fyrir a
heildarntingartími eignarinnar veri lengri en 20 ár frá ví a hún var tiltæk til notkunar. Fyrirtæki
framkvæmir ví virisrrnunarpróf, sem ger er krafa um í b-li 99. liar, og tilgreinir einnig ær
upplsingar, sem ger er krafa um skv. a-li 111. liar, ef áætlaur ntingartími óefnislegrar eignar var styttri
en 20 ár vi upphaflega færslu en ntingartíminn lengist vegna síari útgjalda fram yfir 20 ár frá ví a eignin
var tiltæk til notkunar.
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NIURLAGNING OG RÁSTAFANIR
103. Óefnisleg eign skal fær út (eytt úr efnahagsreikningi) vi rástöfun ea egar ekki er a vænta neins
efnahagslegs framtíarávinnings af notkun eignarinnar og rástöfun síar.
104. Ákvara skal ágóa ea töp af úreldingu ea rástöfun óefnislegrar eignar sem mismun á hreinu
rástöfunarveri og bókfæru veri eignarinnar og skal færa hann sem tekjur ea gjöld í rekstrarreikning.
105. Ef skipt er á óefnislegri eign og sambærilegri eign vi astæur sem lst er í 35. li er kostnaarver
yfirteknu eignarinnar jafnt bókfæru veri rástöfuu eignarinnar og ekki myndast neinn ágói ea tap.
106. Óefnisleg eign, sem er tekin úr virkri notkun og er haldi til rástöfunar, er fær á bókfæru veri hennar
daginn sem eignin er tekin úr virkri notkun. Fyrirtæki kannar virisrrnun eignarinnar a.m.k. í lok hvers
fjárhagsárs samkvæmt IAS-stali 36, virisrrnun eigna, og færir allt virisrrnunartap samkvæmt ví.
UPPLSINGAR
Almennt
107. Í reikningsskilunum skal greina frá eftirfarandi fyrir hvern flokk óefnislegra eigna og gera greinarmun á
óefnislegum eignum sem eru myndaar innan fyrirtækisins og örum óefnislegum eignum:
a) ntingartíma ea eim afskriftahlutföllum sem eru notu,
b) afskriftaaferum sem eru notaar,
c) bókfæru heildarveri og uppsöfnuum afskriftum (ásamt uppsöfnuum virisrrnunartöpum) í
upphafi og vi lok tímabilsins,
d) li ea lium rekstrarreiknings ar sem afskriftir óefnislegra eigna eru innifaldar,
e) afstemmingu á bókfæru veri vi upphaf og lok tímabilsins sem snir:
i)

vibætur, ar sem sndar eru annars vegar ær sem vera til innan fyrirtækis og hins vegar ær
sem eru tilkomnar vegna sameininga fyrirtækja,

ii)

úrelding og rástöfun,

iii)

hækkun ea lækkun á tímabilinu, sem má rekja til endurmats skv. 64., 76. og 77. li og til
virisrrnunartapa sem eru fær ea bakfær beint á eigi fé samkvæmt IAS-stali 36, virisrrnun
eigna (ef eitthvert er),

iv)

virisrrnunartöp, sem eru fær í rekstrarreikning á tímabilinu samkvæmt IAS-stali 36 (ef einhver
eru),

v)

virisrrnunartöp, sem eru bakfær í rekstrarreikningi fyrir tímabili samkvæmt IAS-stali 36 (ef
einhver eru),

vi)

afskriftir, óefnislegra eigna sem eru færar á tímabilinu,

vii)

hreinan gengismun, sem myndast vegna umreiknings á reikningsskilum erlendrar rekstrareiningar,
og

viii) arar breytingar á bókfæru veri á tímabilinu.
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Ekki er ger krafa um samanburarupplsingar.
108. Flokkur óefnislegra eigna er safn eigna sem eru sambærilegar a ger og notkun í rekstri fyrirtækisins. Dæmi
um askiljanlega flokka geta m.a. veri:
a) vörumerki,
b) dagblashausar og útgáfutitlar,
c) tölvuhugbúnaur,
d) leyfi og sérleyfi,
e) höfundarréttur, einkaleyfi og annar eignarréttur í inai, jónustu- og rekstrarréttur,
f)

uppskriftir, formúlur, líkön, hönnun og frumgerir, og

g) óefnislegar eignir í róun.
Framangreindum flokkum skal skipt niur (ea safna saman) í smærri (stærri) flokka ef a leiir til ess a
upplsingarnar hafa meira vægi fyrir notendur reikningsskilanna.
109. Fyrirtæki birtir upplsingar um óefnislegar eignir sem hafa ori fyrir virisrrnun samkvæmt IAS-stali 36
auk upplsinganna sem ger er krafa um í iii- til v-li e-liar 107. liar.
110. Fyrirtæki skal greina frá eli og áhrifum breytingar á reikningshaldslegu mati sem hefur veruleg áhrif á
yfirstandandi tímabili ea er vænst a hafi veruleg áhrif á síari tímabilum samkvæmt IAS-stali 8, hagnaur
og tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum. Slíkar upplsingar geta veri
afleiingar af breytingum á:
a) afskriftatímabili óefnislegra eigna,
b) afskriftaaferinni ea
c) hrakviri.
111. Í reikningsskilunum skal einnig greina frá:
a) ástæum fyrir ví a eirri forsendu er hafna a ntingartími óefnislegrar eignar veri ekki lengri en
20 ár frá eim tíma sem eignin er tiltæk til notkunar ef óefnisleg eign er afskrifu á lengri tíma en 20
árum. egar fyrirtæki tilgreinir essar ástæur skal a lsa eim ætti ea áttum sem gegndu
mikilvægu hlutverki vi ákvörun á ntingartíma eignarinnar,
b) lsingu, bókfæru veri og eftirstövum afskriftatímabils sérhverrar óefnislegrar eignar, sem skiptir
máli fyrir reikningsskil fyrirtækisins í heild,
c) a ví er varar óefnislegar eignir sem fyrirtæki eignast me opinberum styrk og eru upphaflega
færar á gangviri (sjá 33. li):
i)

upphaflega færu gangviri essara eigna,

ii) bókfæru veri eirra og
iii) hvort ær eru færar samkvæmt aalreglunni ea leyfilegri fráviksafer vi síara mat,
d) hvort um er a ræa óefnislegar eignir me takmörkuum eignarrétti og bókfæru veri eirra og
bókfæru veri óefnislegra eigna, sem eru vesettar til tryggingar á skuldum, og
e) fjárhæ skuldbindinga vegna kaupa á óefnislegum eignum.
112. egar fyrirtæki lsir eim ætti ea áttum sem gegndu mikilvægu hlutverki vi ákvörun á ntingartíma
óefnislegrar eignar sem er afskrifu á meira en 20 árum skoar fyrirtæki á ætti sem eru tilgreindir í 80. li.
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Óefnislegar eignir, færar samkvæmt leyfilegri fráviksafer

113. Ef óefnislegar eignir eru færar á endurmetnu veri skal greina frá eftirfarandi:

a) eftir flokki óefnislegra eigna:

i)

gildistökudegi endurmatsins,

ii) bókfæru veri endurmetnu, óefnislegu eignanna og

iii) bókfæru veri, sem hefi komi fram í reikningsskilunum ef endurmetnu óefnislegu eignirnar
hefu veri færar samkvæmt aalreglunni í 63. li, og

b) fjárhæ endurmatsreikningsins, sem tengist óefnislegu eignunum vi upphaf og lok tímabilsins sem
snir breytingarnar á tímabilinu, og allar takmarkanir á greislu ess sem er fram yfir til hluthafa.

114. Nausynlegt getur veri a sameina flokka endurmetinna eigna í stærri flokka í upplsingaskyni. Flokkar eru
ó ekki lagir saman ef a gæti leitt til ess a myndaur yri flokkur óefnislegra eigna me fjárhæum,
sem metnar eru bæi samkvæmt aalreglunni og leyfilegri fráviksafer í síara mati.
Rannsóknar- og róunarkostnaur
115. Í reikningsskilunum skal greina frá uppsafnari fjárhæ rannsóknar- og róunarkostnaar sem er
gjaldfær á tímabilinu
116. Til rannsóknar- og róunarkostnaar teljast öll útgjöld sem unnt er a rekja beint til rannsóknar- og
róunarstarfsemi ea unnt er a skipta me skynsamlegum og samræmdum hætti á slíka starfsemi (sjá
leibeiningar í 54. til 55. li um a hvers konar útgjöld skuli taka me til a uppfylla kröfur um
upplsingagjöf í 115. li).

Arar upplsingar
117. Fyrirtæki eru hvött til, en ess ekki krafist af eim, a birta eftirfarandi upplsingar:

a) lsingu á öllum fullafskrifuum, óefnislegum eignum, sem eru enn í notkun, og

b) stutta lsingu á mikilvægum, óefnislegum eignum sem fyrirtæki hefur yfirrá yfir en hefur ekki fært sem
eignir vegna ess a ær uppfylla ekki færsluskilyri samkvæmt essum stali ea vegna ess a ær
voru yfirteknar ea mynduust áur en essi staall tók gildi.

BRÁABIRGAÁKVÆI
118. ann dag, sem essi staall tekur gildi (ea ann dag sem hann er tekinn upp sé a fyrr), skal beita
honum eins og sett er fram í eftirfarandi töflum. Í öllum örum tilvikum en eim sem lst er í essum
töflum skal beita essum stali afturvirkt nema a sé óframkvæmanlegt.
119. Í eftirfarandi töflum er krafist afturvirkrar beitingar egar nausyn ber til a fella út li sem uppfyllir ekki
lengur færsluskilyri samkvæmt essum stali ea ef fyrra mat óefnislegrar eignar stangast á vi
grundvallarreglurnar sem eru settar fram í essum stali (t.d. óefnislegar eignir sem hafa aldrei veri
afskrifaar ea hafa veri endurmetnar án hlisjónar af virkum markai). Í örum tilvikum er ger krafa um
ea í sumum tilvikum heimilt a beitt sé kröfum um færslu og afskriftir framvirkt.
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120. Áhrifin af ví a taka upp ennan staal á gildistökudegi hans (ea fyrr) skal færa samkvæmt IAS-stali 8,
hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum, .e. sem
lagfæringu annahvort á upphafsstöu órástafas eigin fjár á fyrsta tímabilinu, sem sett er fram (IASstaall 8, aalregla), ea á hreinum hagnai ea tapi á núverandi tímabili (IAS-staall 8, leyfileg
fráviksafer).
121. Í fyrstu árlegu reikningsskilunum, sem eru birt samkvæmt essum stali, skal fyrirtæki greina frá
bráabirgaákvæum sem er beitt egar bráabirgaákvæi samkvæmt essum stali heimilar val.

Bráabirgaákvæi — færsla

Astæur

Kröfur

1.

Óefnislegur liur var færur sem askilin eign — hvort sem honum var lst sem óefnislegri eign ea ekki — og
liurinn fellur ekki a skilgreiningu ea færsluskilyrum á óefnislegri eign á gildistökudegi essa staals (ea
egar essi staall er tekinn upp, ef a er fyrr).

a)

Liurinn var yfirtekinn vi
sameiningu fyrirtækja sem taldist
kaup.

i)

Óefnislegi liurinn skal færur aftur á viskiptavild (neikvæa
viskiptavild) sem myndaist í sömu yfirtökunni og

ii)

viskiptavildin (neikvæa viskiptavildin), sem fær var á
yfirtökudegi, er leirétt afturvirkt eins og liurinn hafi alltaf
veri
innifalinn
í
viskiptavildinni
(neikvæu
viskiptavildinni) sem var fær á yfirtökudegi. Ef viskiptavildin var t.d. eignfær og afskrifu eru uppsöfnuu
afskriftirnar, sem hefu veri færar ef liurinn hefi veri
innifalinn í viskiptavildinni, metnar og færar á yfirtökudegi
og bókfært ver viskiptavildarinnar leirétt í samræmi vi
a.

Liurinn er afskráur (fjarlægur úr efnahagsreikningi).

b)

Liurinn var ekki yfirtekinn vi
sameiningu fyrirtækja sem taldist
kaup (hann var t.d. keyptur
sérstaklega ea myndaist innan
fyrirtækisins).

2.

Óefnislegur liur var færur sem sérstök eign — hvort sem honum var lst sem óefnislegri eign ea ekki — og
liurinn fellur a skilgreiningu og færsluskilyrum á óefnislegri eign á gildistökudegi essa staals (ea egar
essi staall er tekinn upp ef a er fyrr).

a)

Eignin var upphaflega fær á
kostnaarveri.

Eignin er flokku sem óefnisleg eign. Kostnaarveri, sem upphaflega
var fært vegna eignarinnar, telst hafa veri ákvara á réttan hátt. Sjá
bráabirgaákvæi um síara mat og afskriftir vi astæur í 4 og 5 hér á
eftir.

b)

Eignin var upphaflega fær á
öru veri en kostnaarveri.

i)

Eignin er flokku sem óefnisleg eign og

ii)

bókfært ver eignarinnar er meti aftur á kostnaarveri (ea
endurmetinni
fjárhæ
eftir
upphaflega
færslu
á
kostnaarveri) a frádregnum uppsöfnuum afskriftum sem
ákvaraar eru samkvæmt essum stali.

Ef ekki er unnt a ákvara kostnaarver óefnislegrar eignar er eignin
afskrá (hún fjarlæg úr efnahagsreikningnum).
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Liur fellur a skilgreiningu og færsluskilyrum óefnislegrar eignar á gildistökudegi essa staals (ea daginn
sem essi staall er tekinn upp ef a er fyrr) en var ekki eignfærur áur.

a)

Óefnislega eignin var yfirtekin
vi sameiningu fyrirtækja sem
taldist kaup og myndai hluta
færrar viskiptavildar.

b)

Óefnislega eignin var ekki
yfirtekin
vi
sameiningu
fyrirtækja sem taldist kaup (hún
var t.d. keypt sérstaklega ea
myndaist innan fyrirtækisins).

Hvatt er til ess a óefnislega eignin sé fær en ekki er ger krafa um a.
Ef óefnislega eignin er fær er:
i)

bókfært ver eignarinnar meti á kostnaarveri (ea
endurmetinni fjárhæ), a frádregnum uppsöfnuum
afskriftum sem ákvaraar eru samkvæmt essum stali, og

ii)

viskiptavildin, sem er fær á yfirtökudegi, er leirétt
afturvirkt eins og óefnislega eignin hafi aldrei veri innifalin í
viskiptavildinni sem er fær á yfirtökudegi. Ef
viskiptavildin var t.d. eignfær og afskrifu skal meta hvaa
áhrif a hefur á uppsafnaar afskriftir viskiptavildarinnar a
greina óefnislegu eignina sérstaklega frá og leirétta bókfært
ver viskiptavildarinnar í samræmi vi a.

Ekki skal færa óefnislegu eignina.

Bráabirgaákvæi — Afskriftir óefnislegrar eignar sem er fær samkvæmt aalreglunni

Astæur

Kröfur

4.

Eignin var ekki afskrifu áur
ea afskriftirnar töldust vera
núll.

Bókfært ver eignarinnar skal endurgert eins og uppsöfnuu afskriftirnar
hafi alltaf veri ákvaraar samkvæmt essum stali.

5.

Eignin
hefur
áur
veri
afskrifu. Uppsafnaar afskriftir,
sem eru ákvaraar samkvæmt
essum stali, eru arar en ær
sem áur voru ákvaraar
(vegna ess a afskriftatímabili
og/ea
afskriftaaferin
er
önnur).

Bókfært ver óefnislegu eignarinnar skal ekki endurgert me tilliti til
sérhvers mismunar á uppsöfnuum afskriftum á fyrri árum og eim sem eru
reiknaar samkvæmt essum stali. Afskrifa skal allt bókfært ver eignarinnar á eim tíma sem er eftir af ntingartíma hennar samkvæmt essum
stali (.e. fari er me allar breytingar sem breytingar á
reikningshaldslegu mati — sjá 94. li).

Bráabirgaákvæi — Endurmetin, óefnisleg eign

Astæur

Kröfur

6.

Óefnisleg eign var fær á endurmetinni fjárhæ sem var ekki ákvöru me hlisjón af virkum markai:

a)

a er til virkur markaur fyrir
eignina.

Endurmeta skal eignina me hlisjón af essum virka markai á
gildistökudegi essa staals (ea deginum egar essi staall er tekinn upp
ef a er fyrr).

b)

Enginn virkur markaur er til
fyrir eignina.

i)

Fjarlægja skal öll endurmatsáhrif og

ii)

meta bókfært ver eignarinnar á kostnaarveri a frádregnum
uppsöfnuum afskriftum sem eru ákvaraar samkvæmt
essum stali.
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GILDISTÖKUDAGUR
122. essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí
1999 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr. Ef fyrirtæki beitir essum stali í árlegum
reikningsskilum sem taka til tímabila sem hefjast fyrir 1. júlí 1999 skal fyrirtæki:

a) greina frá ví og

b) taka samtímis upp IAS-staal 22 (endurskoaur 1998), sameining fyrirtækja, og IAS-staal 36,
virisrrnun eigna.
123. essi staall kemur í sta:
a) IAS-staals 4, færsla afskrifta, a ví er varar afskriftir óefnislegra eigna, og

b) IAS-staals 9, rannsóknar- og róunarkostnaur.

ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 40

Fjárfestingareignir

Stjórn aljóareikningsskilanefndarinnar samykkti ennan aljólega reikningsskilastaal í mars 2000 og tók hann
gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 ea síar.

essi staall kemur í sta IAS-staals 25, bókun fjárfestinga, a ví er tekur til færslu fjárfestingareigna. IAS-staall
25 var afturkallaur egar essi staall tók gildi.

Í janúar 2001 voru gerar breytingar á 3. li me IAS-stali 41, landbúnaur. Breytta ákvæi tekur gildi fyrir árleg
reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 ea síar.

INNGANGUR

1.

Í IAS-stali 40 er mælt fyrir um reikningshaldslega mefer fjárfestingareigna og kröfur um upplsingar í
tengslum vi hana. Staallinn gildir um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2001 ea
síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr.

2.

Staallinn kemur í stainn fyrir kröfur sem áur voru gerar í IAS-stali 25, bókun fjárfestinga. Samkvæmt
IAS-stali 25 var fyrirtækjum heimilt a velja eina reikningshaldslega mefer fyrir fjárfestingareignir af
mörgum (afskrifa kostnaarver samkvæmt aalreglunni í IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir,
afskrifa endurmeti ver samkvæmt leyfilegri fráviksafer í IAS-stali 16, kostnaarver a frádreginni
virisrrnun samkvæmt IAS-stali 25 ea endurmat samkvæmt IAS-stali 25). IAS-staall 25 verur afturkallaur egar essi staall tekur gildi.

3.

Fjárfestingareign er skilgreind sem fasteign (land ea húseign — ea hluti húseignar — ea hvort tveggja)
sem einhver (eigandi ea leigutaki samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu) hefur umrá yfir til öflunar
leigutekna ea til vermætisaukningar ea hvors tveggja fremur en til:
a) nota vi framleislu, afhendingu á vörum ea jónustu ea í stjórnunarlegum tilgangi ea

b) sölu í venjulegum viskiptum.
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4.

Í stalinum er ekki fjalla um:

a) fasteign sem eigandinn ntir (.e. fasteign til nota vi framleislu ea afhendingu á vörum ea jónustu
ea í stjórnunarlegum tilgangi ) — skrá samkvæmt IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir, annahvort á kostnaarveri a frádregnum afskriftum ea endurmatsveri a frádregnum síari afskriftum,

b) fasteign, sem er til sölu í venjulegum viskiptum — skrá á kostnaarveri ea hreinu söluviri, hvort
heldur er lægra, samkvæmt IAS-stali 2, birgir,

c) fasteign, sem er í byggingu ea veri er a breyta fyrir notkun sem fjárfestingareign í framtíinni — IASstaall 16 gildir um slíkar eignir ar til byggingu ea breytingu lkur og eignin verur fjárfestingareign
og gildir á essi staall. essi staall gildir ó um fjárfestingareignir sem eru til og veri er a gera upp
til áframhaldandi notkunar sem fjárfestingareignir í framtíinni,

d) hagsmuni leigutaka me rekstrarleigusamning — fellur undir IAS-staal 17, leigusamningar,

e) lífrænar eignir á landi sem tengjast landbúnaarstarfsemi — fellur undir IAS-staal 41, landbúnaur, og

f)

5.

námuvinnslurétt, jarefnarannsóknir og vinnslu á jarefnum, olíu, jargasi og svipuum, óendurnjanlegum náttúruaulindum.

Samkvæmt stalinum er fyrirtækjum heimilt a velja annahvort:

a) gangvirislíkan, ar sem meta skal fjárfestingareign á gangviri og færa breytingar á gangviri í rekstrarreikning, ea

b) kostnaarverslíkan. Kostnaarverslíkani er aalreglan í IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir:
fjárfestingareignir skal meta á kostnaarveri a frádregnum afskriftum (a frádregnu tapi vegna samsafnarar virisrrnunar). Fyrirtæki, sem velur kostnaarverslíkani, skal greina frá gangviri fjárfestingareignarinnar.

6.

Gangvirislíkani er frábrugi endurmatslíkaninu sem stjórnin hefur egar heimila fyrir tilteknar eignir,
arar en fjáreignir Samkvæmt endurmatslíkaninu er hækkun á bókfæru veri umfram kostnaarver fær á
endurmatsreikning. Samkvæmt gangvirislíkaninu eru hins vegar allar breytingar á gangviri skráar í
rekstrarreikningi.

7.

etta er í fyrsta sinn sem stjórnin leggur fram reikningshaldslíkan gangviris fyrir arar eignir en fjáreignir.
Athugasemdabréfin um birtingardrög E 64 sndu a margir gera enn umtalsvera fyrirvara, sem vara
skilgreiningar og hagntt gildi ess a teygja svo á gangvirislíkani a a nái yfir arar eignir en fjáreignir
enda ótt margir styji etta skref. Einnig eru nokkrir eirrar skounar a tilteknir fasteignamarkair séu ekki
enná nægilega róair til a gangvirislíkan reynist viunandi. Enn fremur telja sumir a ómögulegt sé a
búa til hárnákvæma skilgreiningu á fjárfestingareign og ví veri erfitt a gera kröfu um gangvirislíkan sem
stendur.

8.

Af essum sökum telur stjórnin óframkvæmanlegt, a svo komnu máli, a gera kröfu um gangvirislíkan fyrir
fjárfestingareignir. Jafnframt telur stjórnin æskilegt a heimila gangvirislíkan. etta framfaraskref gerir
semjendum og notendum kleift a ölast meiri reynslu í vinnu vi gangvirislíkan og gefur tilteknum
eignamörkuum rárúm til a róast frekar.
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9.

Ger er krafa um a í stalinum a fyrirtæki noti líkani, sem a velur, á allar fjárfestingareignir sínar.
Aeins skal skipta úr öru líkaninu yfir í hitt ef a leiir til betri framsetningar. Í stalinum kemur fram a
afar ólíklegt sé a sú veri raunin ef gangvirislíkani er skipt út fyrir kostnaarverslíkan.

10.

Í undantekningartilvikum hafa komi fram skrar vísbendingar um a a fyrirtæki geti ekki ákvara
áreianlegt gangviri fjárfestingareignar til langframa egar a kaupir fjárfestingareign (ea egar fasteign,
sem fyrirtæki á fyrir, verur a fjárfestingareign a lokinni byggingu ea breytingu ea vegna breytingar á
notkun). Í slíkum tilvikum er ger krafa um a samkvæmt stalinum a fyrirtæki meti slíka fjárfestingareign
samkvæmt aalreglunni í IAS-stali 16 ar til fjárfestingareigninni verur rástafa. Hrakviri
fjárfestingareignarinnar skal vera tali núll. Fyrirtæki, sem hefur vali gangvirislíkani, metur allar arar
fjárfestingareignir sínar á gangviri.

11.

Viauki A er ákvaranatökutré ar sem kemur fram yfirlit yfir a hvernig fyrirtæki ákvarar hvort a
beitir IAS-stali 40 (a ví er varar fjárfestingareignir) fremur en IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir
(a ví er varar fasteignir, sem eigandinn ntir, ea fasteignir sem veri er a byggja ea breyta til nota í
framtíinni sem fjárfestingareignir), ea IAS-stali 2, birgir, (a ví er varar fasteignir til sölu í venjulegum
viskiptum).

12.

Vibætir B, grundvöllur niurstana, er yfirlit yfir ástæur stjórnarinnar fyrir ví a taka upp kröfurnar sem
eru settar fram í IAS-stali 40.
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Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um
framkvæmd í essum stali og í samhengi vi formálann a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum
reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulegra lia (sjá 12. li formálans).
MARKMI
Markmii me essum stali er a mæla fyrir um reikningshaldslega mefer fjárfestingareigna og kröfur um
upplsingar í tengslum vi hana.
GILDISSVI
1.

essum stali skal beitt vi færslu, mat og upplsingagjöf vegna fjárfestingareigna.

2.

Í essum stali er m.a. fjalla um mat í reikningsskilum leigutaka á fjárfestingareign, sem tekin er á leigu
samkvæmt fjármögnunarleigusamningi, og um mat í reikningsskilum leigusala á fjárfestingareign sem er leig
út samkvæmt rekstrarleigusamningi. essi staall tekur ekki til atria sem fjalla er um í IAS-stali 17,
leigusamningar, .m.t.:
a) flokkun leigusamninga í fjármögnunarleigu ea rekstrarleigu,
b) færsla leigutekna af fjárfestingareignum (sjá einnig IAS-staal 18, reglulegar tekjur),
c) mat í reikningsskilum leigutaka á fasteign í rekstrarleigu,
d) mat í reikningsskilum leigusala á fasteign í fjármögnunarleigu,
e) reikningshald vegna sölu- og endurleiguviskipta og
f)

3.

upplsingagjöf um fjármögnunarleigu og rekstrarleigu.

essi staall gildir ekki um:
a) lífrænar eignir á landi, sem tengjast landbúnaarstarfsemi (sjá IAS-staal 41, landbúnaur), og
b) námuvinnslurétt, jarefnarannsóknir og vinnslu á jarefnum, olíu, jargasi og svipuum, óendurnjanlegum náttúruaulindum.

SKILGREININGAR
4.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Fjárfestingareign er fasteign (land ea húseign — ea hluti húseignar — ea hvort tveggja) í eigu
(eigandans ea leigutakans samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu) til öflunar leigutekna ea til
vermætisaukningar ea hvors tveggja fremur en til:
a) nota vi framleislu ea afhendingu á vörum ea jónustu ea í stjórnunarlegum tilgangi ea
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b) sölu í venjulegum viskiptum.

Fasteign, sem eigandinn ntir, er fasteign sem einhver hefur til umráa (eigandi ea leigutaki samkvæmt
samningi um fjármögnunarleigu) til nota í framleislu ea vi afhendingu á vöru ea jónustu ea í
stjórnunarlegum tilgangi.
Gangviri er sú fjárhæ sem unnt er a fá fyrir eign í viskiptum ótengdra aila ar sem ailar eru
upplstir og fúsir til viskiptanna.

Kostnaarver er sú fjárhæ í handbæru fé ea ígildi handbærs fjár ea gangviri annars endurgjalds sem
er innt af hendi fyrir eign egar hún er keypt ea bygg.

Bókfært ver er fjárhæ eignar í efnahagsreikningnum.

5.

Fjárfestingareign er eign til öflunar leigutekna ea til vermætisaukningar ea hvors tveggja. ess vegna
myndar fjárfestingareign sjóstreymi sem er a mestu óhá örum eignum fyrirtækis. etta greinir fjárfestingareign frá fasteign sem eigandinn ntir. Framleisla vara ea afhending á vörum ea jónustu (ea
notkun fasteignar í stjórnunarlegum tilgangi) myndar sjóstreymi sem er ekki unnt a rekja einvörungu til
fasteignar heldur einnig til annarra eigna sem eru notaar í framleislunni ea afhendingarferlinu. IASstaall 16, varanlegir rekstrarfjármunir, á vi um fasteignir sem eigandi ntir.

6.

Eftirfarandi eru dæmi um fjárfestingareignir:

a) land, ætla til vermætisaukningar á löngum tíma fremur en til sölu innan skamms tíma í venjulegum
viskiptum,
b) land sem ekki hefur veri ákvein notkun á í framtíinni. (Ef fyrirtæki hefur ekki ákvara a a noti
landi annahvort sem fasteign, sem eigandi ntir, ea til sölu innan skamms tíma í venjulegum viskiptum er landi tali vera til vermætisaukningar),

c) húseign sem fyrirtæki, sem reikningsskilin taka til, á (ea er í eigu fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka
til, samkvæmt fjármögnunarleigusamningi) og er leig út samkvæmt einum rekstrarleigusamningi ea
fleirum og

d) húseign sem er au en ætlu til leigu samkvæmt einum rekstrarleigusamningi ea fleirum.

7.

Eftirfarandi eru dæmi um lii sem eru ekki fjárfestingareignir og falla ví utan gildissvis essa staals:

a) fasteign, sem er til sölu í venjulegum viskiptum ea í byggingu ea breytingu fyrir slíka sölu (sjá IASstaal 2, birgir), t.d. fasteign sem eingöngu er keypt í eim tilgangi a selja hana í náinni framtí ea til
breytinga og endursölu,
b) fasteign, sem er í byggingu ea breytingu fyrir riju aila (sjá IAS-staal 11, verksamningar),
c) fasteign, sem eigandinn ntir (sjá IAS-staal 16, varanlegir rekstrarfjármunir), .m.t. (m.a.) fasteignir til
nota í framtíinni sem fasteignir sem eigandinn ntir, fasteignir til breytinga í framtíinni og síari nota
sem fasteignir sem eigandinn ntir, fasteignir, sem starfsmenn nta, (hvort sem starfsmennirnir greia
markasleigu ea ekki) og fasteignir, sem eigandinn ntir og bía sölu ea annarrar rástöfunar, og

d) fasteign sem er í byggingu ea breytingu til nota í framtíinni sem fjárfestingareign. IAS-staall 16 á vi
um slíkar fasteignir uns byggingu ea breytingu er loki en á verur fasteignin fjárfestingareign og essi
staall gildir um hana. essi staall gildir ó um fjárfestingareignir sem eru til fyrir og veri er a gera
upp til áframhaldandi notkunar sem fjárfestingareignir í framtíinni (sjá 52. li).
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8.

A ví er varar tilteknar fasteignir er hluti eirra til öflunar leigutekna ea vermætisaukningar og annar
hluti sem er til nota í framleislu ea til afhendingar á vörum ea jónustu ea í stjórnunarlegum tilgangi. Ef
unnt er a selja essa hluta askilda (ea leigja á askilda samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu) skráir
fyrirtæki á hvorn fyrir sig í bókhaldinu. Ef ekki er unnt a selja hlutana askilda er fasteignin ví aeins
fjárfestingareign a óverulegur hluti hennar sé í notkun í framleislu ea vi afhendingu á vörum ea
jónustu ea í stjórnunarlegum tilgangi.

9.

Í vissum tilvikum er fyrirtæki me vibótarjónustu vi íbúa fasteignar sem a hefur umrá yfir. Fyrirtæki
skal fara me slíka fasteign sem fjárfestingareign ef jónustan er tiltölulega lítill hluti af heildarsamkomulaginu. Dæmi um a gæti veri egar eigandi skrifstofuhúsnæis sér um öryggis- og vihaldsjónustu fyrir
leigutakana í húseigninni.

10.

Í örum tilvikum er jónustan, sem er veitt, viameiri áttur. Nefna má sem dæmi fyrirtæki sem á og rekur
hótel en á er jónusta vi gestina umtalsverur áttur í rekstrinum í heild. ess vegna er eigandareki hótel
fasteign, sem eigandi ntir, fremur en fjárfestingareign.

11.

Erfitt getur veri a ákvara hvort vibótarjónusta er svo umfangsmikil a fasteignin fullnægi ekki kröfum
sem fjárfestingareign. Eigandi hótels felur t.d. rija aila tiltekna ábyrg samkvæmt rekstrarsamningi.
Skilmálar slíkra rekstrarsamninga eru mjög breytilegir. Annars vegar gæti eigandinn í reynd haft á afstöu
a vera hlutlaus fjárfestir. Hins vegar kynni eigandinn einfaldlega a hafa útvista tiltekna, daglega starfsemi
og haldi verulegri áhættu sem felst í sjóstreymissveiflum í rekstri hótelsins.

12.

a fer eftir mati hvort fasteign uppfyllir skilyri sem fjárfestingareign. Hjá fyrirtæki eru róaar vimianir
svo a a geti beitt mati á samræmdan hátt í samræmi vi skilgreiningu á fjárfestingareign og me tilheyrandi leibeiningum í 5. til 11. li. Í ákvæum a-liar 66. liar er ger sú krafa a fyrirtæki greini frá essum
vimiunum egar flokkunin er vandasöm.

13.

Samkvæmt IAS-stali 17, leigusamningar, eignfærir leigutaki ekki fasteign sem hann hefur á rekstrarleigu. Af
eim sökum fer leigutaki ekki me hagsmuni sína í slíkum fasteignum sem fjárfestingareign.

14.

Í sumum tilvikum á fyrirtæki fasteign sem er leig og ntt af móurfélagi ess ea öru dótturfélagi.
Fasteignin uppfyllir ekki skilyri fjárfestingareignar í samstæureikningsskilum sem ná yfir bæi fyrirtækin
vegna ess a eigandinn ntir fasteignina ef liti er á samstæuna í heild. Ef á hinn bóginn aeins er mia
vi fyrirtæki sem á hana er fasteignin fjárfestingareign ef hún fellur a skilgreiningunni í 4. li. Af eim
sökum fer leigusalinn me fasteignina eins og fjárfestingareign í eigin reikningsskilum.

FÆRSLA

15.

Einungis skal færa fjárfestingareign sem eign á og ví aeins a:

a) líklegt sé tali a efnahagslegur ávinningur í framtíinni, sem rekja má til fjárfestingareignarinnar,
renni til fyrirtækisins og

b) unnt sé a meta me áreianlegum hætti kostnaarver fjárfestingareignarinnar.

16.

egar fyrirtæki leggur mat á a hvort eign fullnægi fyrra skilyrinu um færslu arf a a meta hversu flæi
efnahagslegs ávinnings í framtíinni er áreianlegt, mia vi tiltæk gögn, egar upphafleg færsla fer fram.
Síari vimiuninni er yfirleitt hægt a fullnægja strax vegna ess a endurgjaldi, og ar me kostnaarveri, kemur fram í viskiptunum.
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UPPHAFLEGT MAT

17.

Í upphafi skal meta fjárfestingareign á kostnaarveri. Viskiptakostnaur skal vera innifalinn í upphaflega matinu.

18.

Í kostnaarveri keyptrar fjárfestingareignar felast kaupver og útgjöld sem rekja má beint til kaupanna.
Útgjöld, sem rekja má beint til kaupanna, eru t.d. sérfræióknun fyrir lögfræijónustu, skattar vegna
eigendaskipta og annar viskiptakostnaur.

19.

Kostnaarver fjárfestingareignar, sem eigandi byggir sjálfur, er kostnaarver hennar daginn sem byggingu
ea breytingu lkur. Fram a eim degi styst fyrirtæki vi IAS-staal 16, varanlegir rekstrarfjármunir.
Umræddan dag verur eignin a fjárfestingareign og essi staall á á vi (sjá e-li 51. liar og 59. li).

20.

Kostnaarver fjárfestingareignar hækkar ekki vegna upphafskostnaar (nema hann sé nausynlegur til a
koma fasteigninni í starfshæft ástand), upphaflegs rekstrartaps, sem verur áur en fjárfestingareignin nær
áætluu ntingarstigi, ea vegna ess a óelilega háum fjárhæum hefur veri eytt í efni, vinnu ea önnur
aföng vegna byggingar ea breytingar á fasteign.

21.

Ef greislu fyrir fjárfestingareign er fresta er kostnaarver ígildi stagreisluvers. Mismunurinn á essari
fjárhæ og heildargreislum er færur sem vaxtagjöld á lánstímabilinu.

ÚTGJÖLD SEM FALLA TIL SÍAR

22.

Útgjöldum, sem falla til síar í tengslum vi fjárfestingareign, sem hefur egar veri fær, skal bæta vi
bókfært ver fjárfestingareignarinnar egar líklegt er a efnahagslegur ávinningur í framtíinni, umfram
upphaflegt mat á afköstum fjárfestingareignarinnar sem fyrir er, renni til fyrirtækisins. Öll önnur útgjöld,
sem falla til síar, skal færa sem gjöld á tímabilinu egar til eirra er stofna.

23.

Vieigandi, reikningshaldsleg mefer útgjalda, sem stofna er til eftir kaup á fjárfestingareign, fer eftir
astæum sem var reikna me í upphaflegu mati og færslu vikomandi fjárfestingar. egar t.d. er reikna
me tapi á efnahagslegum ávinningi í framtíinni í bókfæru veri fjárfestingareignar eru útgjöld, sem
stofna er til síar, eignfær til a færa í fyrra horf ann efnahagslega ávinning í framtíinni sem vænst er af
eigninni, eignfær. etta á einnig vi egar kaupver eignar endurspeglar skyldu fyrirtækisins til a stofna til
útgjalda sem eru nausynleg í framtíinni til a gera eignina starfshæfa. Dæmi um etta getur veri kaup á
húseign sem arf a endurnja. Í slíkum tilvikum er útgjöldum, sem falla til síar, bætt vi bókfæra veri.

MAT EFTIR UPPHAFLEGA FÆRSLU

24.

Fyrirtæki skal velja annahvort gangvirislíkani í 27. til 49. li ea kostnaarverslíkani í 50. li sem
reikningsskilaafer og skal beita eirri afer á allar fjárfestingareignir sínar.

25.

Í IAS-stali 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum, er kvei á um a breytingu á reikningsskilaaferum a eigin frumkvæi skuli aeins gera ef
sú breyting verur til ess a framsetning á atburum ea viskiptum í reikningsskilum fyrirtækisins eigi
betur vi. a er afar ólíklegt a breyting úr gangvirislíkaninu yfir í kostnaarverslíkani leii til ess a sú
framsetning eigi betur vi.

26.

Í essum stali er ger krafa um a öll fyrirtæki ákvari gangviri fjárfestingareignar til mats (gangvirislíkan) ea til upplsingagjafar (kostnaarverslíkan). Fyrirtæki eru hvött til ess en ekki er ger krafa um a
a au ákvari gangviri fjárfestingareigna á grundvelli mats sjálfstæs matsmanns sem hefur viurkennda og
vieigandi sérfræimenntun og er kunnugur vikomandi landsvæi og tegund eirrar fjárfestingareignar sem
meta skal.
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Gangvirislíkan

27.

Eftir upphaflega færslu skal fyrirtæki, sem velur gangvirislíkani, meta allar fjárfestingareignir sínar á
gangviri nema í eim undantekningartilvikum sem lst er í 47. li.

28.

Ágóa ea tap, sem stafar af breytingum á gangviri fjárfestingareigna, skal telja me í hreinum hagnai
ea tapi á tímabilinu sem a verur raki til.

29.

Gangviri fjárfestingareignar er yfirleitt markasviri hennar. Gangviri er meti sem líklegasta veri sem
me skynsamlegum hætti er hægt a fá á markai, vi dagsetningu efnahagsreiknings, samkvæmt skilgreiningu á gangviri. a er hagkvæmasta veri, sem seljandi getur selt á me sanngjörnum hætti, og hagstæasta veri sem kaupandinn getur keypt á me sanngjörnum hætti. etta mat útilokar sérstaklega matsver
sem er hækka ea lækka me sérstökum skilmálum ea astæum, eins og afbrigilegri fjármögnun, sölu
og endurleigusamningum, sérstökum óknunum ea ívilnunum sem einhver af söluailum veitir.

30.

Fyrirtæki ákvarar gangviri án lækkunar vegna viskiptakostnaar sem fyrirtæki kann a stofna til vi sölu
ea ara rástöfun.

31.

Gangviri fjárfestingareignar skal endurspegla raunverulega stöu markaarins og astæur frá og me
dagsetningu efnahagsreikningsins, en ekki frá og me einhverjum degi sem er liinn ea er ókominn.

32.

Áætla gangviri er bundi vi tiltekna dagsetningu. ar sem markair og markasastæur geta breyst getur
matsveri veri rangt ea ekki átt vi á örum tíma. Skilgreining á gangviri gerir einnig rá fyrir a kaupin
og lúkning sölusamningsins fari fram samtímis án nokkurrar breytingar á veri sem kynni a vera ger í
viskiptum ótengdra aila sem eru upplstir og fúsir til viskiptanna ef kaup og lúkning fara ekki fram
samtímis.

33.

Gangviri fjárfestingareignar endurspeglar m.a. leigutekjur af gildandi leigusamningum og sanngjarnar og
rökstuddar forsendur sem byggjast á vihorfum markaarins til væntinga aila, sem eru upplstir og fúsir til
viskiptanna, um leigutekjur af leigusamningum í framtíinni í ljósi ríkjandi markasastæna.

34.

Í skilgreiningunni á gangviri er vísa til „aila sem eru upplstir og fúsir til viskiptanna“. Í essu samhengi
merkir „upplstir“ a bæi sá sem er fús til a kaupa og sá sem er fús til a selja séu vel upplstir um ger og
einkenni fjárfestingareignarinnar og raunveruleg og hugsanleg not af henni og stöu markaarins, frá og me
dagsetningu efnahagsreikningsins og síar.

35.

Fús kaupandi hefur áhuga á a kaupa en er ekki vingaur til ess. Slíkur kaupandi er hvorki of ákafur í a
kaupa né staráinn í a kaupa á hvaa veri sem er. Slíkur kaupandi kaupir einnig í samræmi vi
raunveruleika og væntingar, mia vi ríkjandi markasastæur, fremur en ímyndaan ea hugsanlegan
marka sem ekki er hægt a sna fram á ea búast vi a sé til. Slíkur kaupandi kaupir ekki á hærra veri en
markaurinn krefst. Eigandi fjárfestingareignarinnar á stundina er meal eirra sem mynda markainn.

36.

Fús seljandi er hvorki of ákafur í a selja né staráinn í a selja á hvaa veri sem er né reiubúinn a bía
eftir veri sem getur ekki talist sanngjarnt vi ríkjandi markasastæur. Fús seljandi hefur áhuga á a selja
fjárfestingareignina samkvæmt skilmálum markaarins á besta veri sem hægt er a fá á opnum markai eftir
venjulega markasfærslu, hvert sem a ver kann a vera. Raunverulegar astæur raunverulegs eiganda
fjárfestingareignarinnar eru ekki hluti af essari umfjöllun vegna ess a fúsi seljandinn er ímyndaur
eigandi.

37.

Oratiltæki „eftir venjulega markasfærslu“ merkir a fjárfestingareignin veri sett á marka á vieigandi
hátt sem best ykir henta til a rástafa henni á hagkvæmasta veri sem hægt er a fá me sanngjörnum hætti.
Sölutímabili getur veri breytilegt eftir markasastæum en a verur a vera nægilega langt til a
viunandi fjöldi hugsanlegra kaupenda fjárfestingareignarinnar hafi teki eftir henni. Gert er rá fyrir ví a
sölutímabili sé fyrir dagsetningu efnahagsreiknings.
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38.

Í skilgreiningunni á gangviri er vísa til viskipta ótengdra aila. Viskipti ótengdra aila eru viskipti milli
aila sem eru ekki tengdir á neinn sérstakan hátt sem hefur í för me sér a ver í viskiptum eirra er anna
en tíkast á markanum. Gert er rá fyrir ví a viskiptin séu milli ótengdra aila sem koma hvor fyrir sig
fram me sjálfstæum hætti.

39.

Besti vitnisburur um gangviri er yfirleitt gildandi ver á virkum markai fyrir svipaa fasteign me sömu
stasetningu og í sama ástandi sem er bundin svipuum leigusamningum og örum samningum. Fyrirtæki
leitast vi a greina mun á ger, stasetningu ea ástandi fasteignarinnar ea á leigusamningum og örum
samningum í tengslum vi fasteignina.

40.

Ef ekki er um a ræa gildandi ver á virkum markai, eins og lst er í 39. li, kannar fyrirtæki upplsingar af
msum toga, .m.t.:

a) gildandi ver á virkum markai fyrir fasteignir af annarri ger, í öru ástandi ea me annarri stasetningu (ea háar öruvísi leigusamningum ea örum samningum), alaga annig a a endurspegli
mismun eignanna,

b) nlegt ver á óvirkari mörkuum, alaga annig a a endurspegli allar breytingar á efnahagsástandi
frá eim degi sem viskiptin sem fóru fram á ví veri, og

c) afvaxta, framreikna sjóstreymi sem byggist á áreianlegum áætlunum um sjóstreymi í framtíinni og
styst vi ákvæi í fyrirliggjandi leigusamningum og örum samningum og (egar unnt er) vi utanakomandi vísbendingar, eins og gildandi markasleigu fyrir svipaar fasteignir me sömu stasetningu
og í sama ástandi, og notast me afvöxtunarstulum sem endurspegla gildandi mat markaarins á óvissu
um fjárhæ og tímasetningu sjóstreymisins.

41.

Í sumum tilvikum geta ær heimildir, sem tilgreindar eru í linum hér a framan, bent til mismunandi niurstana um gangviri fjárfestingareignar. Fyrirtæki kannar ástæur fyrir essum mismun til a fá fram áreianlegasta mati á gangviri innan ess tiltölulega rönga bils sem sanngjarnt mat á gangviri er a finna.

42.

Í undantekningartilvikum er um a ræa skrar vísbendingar, egar fyrirtæki kaupir fjárfestingareign (ea
egar fasteign, sem a á, verur a fjárfestingareign a lokinni byggingu ea breytingu ea eftir breytingu á
notkun), fyrir ví a breytileikinn í skynsamlegu gangvirismati sé svo mikill og svo erfitt sé a meta líkindi
mismunandi niurstana a notagildi eins gangvirismats er ekkert. etta kann a benda til ess a ekki sé
hægt a ákvara áreianlegt gangvirismat fasteignar til langframa (sjá 47. li).

43.

Gangviri er anna en notkunarviri, eins og a er skilgreint í IAS-stali 36, virisrrnun eigna. Gangviri
endurspeglar ekkingu og mat átttakenda á markanum ásamt áttum sem snúa a átttakendum á
markanum almennt sé. Gagnstætt ví endurspeglar notkunarviri ekkingu og mat fyrirtækisins ásamt
áttum sem eiga sérstaklega vi um tilteknar einingar fyrirtækisins en eiga ekki vi um fyrirtæki almennt.
Gangviri endurspeglar t.d. ekki:

a) virisauka, sem stafar af stofnun fasteignasafns me eignum me mismunandi stasetningu,

b) samvirkni milli fjárfestingareigna og annarra eigna,

c) lagaleg réttindi ea lagalegar hömlur, sem aeins ná til núverandi eiganda, og

d) skattalegan ávinning ea skattbyri sem aeins nær til núverandi eiganda.
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44.

egar gangviri fjárfestingareignar er ákvara forast fyrirtæki a tvítelja eignir ea skuldir sem eru færar í
efnahagsreikninginn sem sérstakar eignir ea skuldir. Dæmi:

a) tæki eins og lyftur ea loftkælingarbúnaur eru oft óaskiljanlegur hluti byggingar og au eru yfirleitt
talin me í fjárfestingareignum fremur en a au séu fær sérstaklega sem varanlegir rekstrarfjármunir,

b) ef skrifstofa er í leigu me húsgögnum er gangviri húsgagnanna yfirleitt innifali í gangviri skrifstofunnar vegna ess a leigutekjurnar eiga vi um skrifstofuna me húsgögnum. egar húsgagn er tali
me í gangviri fjárfestingareignar færir fyrirtæki a húsgagn ekki sem sérstaka eign og

c) fyrirframgreiddar ea áfallnar tekjur af rekstrarleigu falla ekki undir gangviri fjárfestingareignar ar sem
fyrirtæki færir ær sem sérstakar skuldir ea eignir.

45.

Gangviri fjárfestingareignar endurspeglar ekki framtíarfjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum sem
endurbæta ea auka vi fasteignina og endurspeglar ekki tengdan framtíarávinning af essum framtíarútgjöldum.

46.

Í sumum tilvikum væntir fyrirtæki ess a núviri greislna vegna fjárfestingareignar (annarra en greislna í
tengslum vi færar fjárhagslegar skuldbindingar) veri meiri en núviri tengdra innborgana. Fyrirtæki styst
vi IAS-staal 37, reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, til a ákvara hvort fyrirtæki
skuli færa skuld og hvernig fyrirtæki metur slíka skuld.

 e g a r e k k i r e y n i s t u n n t a  m e t a á r e i  a n l e g t ga n g v i r  i

47.

a er hrekjanleg forsenda a fyrirtæki geti ákvara áreianlegt gangviri fjárfestingareignar til langframa. Í undantekningartilvikum hafa ó komi fram skrar vísbendingar um a a fyrirtæki geti ekki
ákvara áreianlegt gangviri fjárfestingareignar til langframa fyrst eftir a a kaupir fjárfestingareign
(ea fyrst eftir a fasteign, sem fyrirtæki á fyrir, verur a fjárfestingareign a lokinni byggingu ea
breytingu ea vegna breytingar á notkun). etta kemur upp á og ví aeins a sambærileg markasviskipti séu fátí og anna gangvirismat (sem t.d. er byggt á afvöxtuu, framreiknuu sjóstreymi) er
ekki fyrir hendi. Í slíkum tilvikum skal fyrirtæki meta slíka fjárfestingareign samkvæmt aalreglunni í
IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir. Hrakviri fjárfestingareignarinnar skal vera tali núll.
Fyrirtæki skal halda áfram a beita IAS-stali 16 ar til fjárfestingareigninni hefur veri rástafa.

48.

Í eim undantekningartilvikum egar fyrirtæki er skylt, af ástæum sem eru tilgreindar í undanfarandi li, a
meta fjárfestingareign samkvæmt aalreglunni í IAS-stali 16, metur fyrirtæki allar arar fjárfestingareignir
sínar á gangviri.

49.

Ef fyrirtæki hefur áur meti fjárfestingareign á gangviri skal a halda áfram a meta fasteignina á
gangviri ar til henni verur rástafa (ea ar til eignin verur a fasteign sem eigandinn ntir ea
fyrirtæki hefst handa um breytingu á fasteigninni til sölu í venjulegum viskiptum síar) jafnvel ótt
sambærileg markasviskipti veri fátíari ea torveldara veri a afla upplsinga um markasver.

Kostnaarverslíkan

50.

Eftir upphaflega færslu skal fyrirtæki, sem velur kostnaarverslíkani, meta allar fjárfestingareignir
sínar samkvæmt aalreglunni í IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir, .e. á kostnaarveri, a
frádregnum uppsöfnuum afskriftum og uppsöfnuu virisrrnunartapi ef um slíkt er a ræa.
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TILFÆRSLUR

51.

Tilfærslur úr ea í fjárfestingareign skal gera á og ví aeins a breyting veri á notkun sem kemur fram
sem:

a) upphaf á ntingu eiganda á fasteign fyrir tilfærslu hennar úr fjárfestingareign yfir í fasteign sem
eigandi ntir,

b) upphaf breytinga me sölu fyrir augum fyrir tilfærslu úr fjárfestingareign yfir í birgir,

c) lok ntingar eiganda fyrir tilfærslu úr fasteign, sem eigandi ntir, yfir í fjárfestingareign,

d) upphaf rekstrarleigu til annars aila fyrir tilfærslu úr birgum yfir í fjárfestingareign ea

e) lok byggingar ea breytingar fyrir tilfærslu úr fasteign í byggingu ea breytingu (sem fellur undir IASstaal 16, varanlegir rekstrarfjármunir) yfir í fjárfestingareign.

52.

Samkvæmt b-li 51. liar er ger krafa um a fyrirtæki flytji eign frá fjárfestingareign yfir í birgir á og ví
aeins a breytingar veri á notkun sem kemur fram í ví a byrja er á breytingum me sölu fyrir augum.
egar fyrirtæki ákveur a rástafa fjárfestingareign án breytinga heldur fyrirtæki áfram a fara me fasteignina sem fjárfestingareign ar til hún er fær út (fjarlæg úr efnahagsreikningi) en fer ekki me hana sem
birgir. Hi sama gildir egar fyrirtæki hefur breytingar á fjárfestingareign, sem a á fyrir, til áframhaldandi
notkunar sem fjárfestingareign í framtíinni heldur fasteignin áfram a vera fjárfestingareign og er ekki
endurflokku sem fasteign, sem eigandi ntir, mean á breytingunum stendur.

53.

Í 54. til 59. li er kvei á um ætti varandi færslu og mat sem eiga vi egar fyrirtæki notar gangvirislíkani á fjárfestingareign. egar fyrirtæki notar kostnaarlíkani breyta tilfærslur milli fjárfestingareignar,
fasteignar, sem eigandi ntir, og birga ekki bókfæru veri fasteignarinnar sem er fær til og ær tilfærslur
breyta ekki kostnaarveri eirrar fasteignar í mati ea upplsingagjöf.

54.

Vi tilfærslu úr fjárfestingareign, sem fær er á gangviri, yfir í fasteign, sem eigandi ntir, ea birgir
skal kostnaarver eignarinnar til færslu eftirleiis samkvæmt IAS-stali 16 ea IAS-stali 2 vera
gangviri hennar daginn sem breytingin verur á notkun.

55.

Ef fasteign, sem eigandi ntir, verur fjárfestingareign sem er fær á gangviri skal fyrirtæki beita IASstali 16 fram til dagsins sem breytingin verur á notkun. Fyrirtæki skal fara me allan mismun á
bókfæru veri fasteignarinnar samkvæmt IAS-stali 16 og gangviri hennar ann dag eins og endurmat
samkvæmt IAS-stali 16.

56.

Fram til ess dags sem fasteign, sem eigandinn ntir, verur fjárfestingareign á gangviri heldur fyrirtæki
áfram a afskrifa fasteignina og færa öll virisrrnunartöp sem hafa ori. Fyrirtæki fer me allan mismun á
bókfæru veri fasteignarinnar samkvæmt IAS-stali 16 og gangviri hennar ann dag eins og endurmat
samkvæmt IAS-stali 16. Me örum orum:

a) öll lækkun á bókfæru veri, sem stafar af ví, er fær sem hluti af hreinum hagnai ea hreinu tapi á
tímabilinu. A ví marki, sem fjárhæ hefur veri fær í endurmatsreikning vegna eirrar fasteignar, er
lækkunin ó fær til lækkunar á móti eim endurmatsreikningi og
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b) fari er me alla hækkun á bókfæru veri á eftirfarandi hátt:

i)

a ví marki, sem hækkunin snr vi fyrri virisrrnun vegna eirrar fasteignar, er hækkunin fær
sem hreinn hagnaur ea hreint tap á tímabilinu. Fjárhæin, sem fær er sem hreinn hagnaur ea
hreint tap á tímabilinu, er ekki hærri en fjárhæin sem arf til a hækka bókfært ver upp í a
bókfæra ver sem hefi veri ákvara (a frádregnum afskriftum) ef engin virisrrnun hefi veri
fær og

ii) ef eitthva stendur eftir af hækkuninni er a fært beint sem eigi fé undir fyrirsögninni endurmatsreikningur. Vi rástöfun fjárfestingareignarinnar síar er heimilt a yfirfæra endurmatsreikninginn,
sem er innifalinn í eigin fé, yfir á órástafa eigi fé. Yfirfærslan af endurmatsreikningi yfir á órástafa eigi fé fer ekki í gegnum rekstrarreikninginn.

57.

Vegna yfirfærslu af birgum yfir á fjárfestingareign, sem verur fær á gangviri, er allur mismunur á
gangviri fasteignarinnar á eim degi og fyrra bókfærs vers færur sem hreinn hagnaur ea tap á
tímabilinu.

58.

Mefer á yfirfærslum birga yfir á fjárfestingareign, sem vera færar á gangviri, er í samræmi vi
mefer á sölu birga.

59.

egar fyrirtæki lkur eigin framkvæmd á byggingu ea breytingu á fjárfestingareign sem verur fær á
gangviri skal færa allan mismun á gangviri fasteignarinnar á eim degi og fyrra bókfæru veri hennar
sem hreinan hagna ea hreint tap á tímabilinu.

RÁSTÖFUN

60.

Fjárfestingareign skal færa út (fjarlægja af efnahagsreikningi) vi sölu ea ara rástöfun hennar ea
egar fjárfestingareignin er endanlega tekin úr notkun og ekki er a vænta neins efnahagslegs ávinnings
af rástöfun hennar í framtíinni.

61.

Rástöfun fjárfestingareignar getur ori vi sölu ea egar hún er sett í fjármögnunarleigu. Vi ákvörun á
dagsetningu rástöfunar fjárfestingareignar beitir fyrirtæki vimiunum í IAS-stali 18, reglulegar tekjur, vi
færslu tekna af vörusölu og kannar vieigandi leibeiningar í viaukanum vi IAS-staal 18. IAS-staall 17,
leigusamningar, gildir um rástöfun egar gerur er samningur um fjármögnunarleigu ea sölu og endurleigu.

62.

Ágói ea tap vegna niurlagningar ea rástöfunar fjárfestingareignar skal ákvarast sem mismunur á
hreinum afrakstri rástöfunar og bókfærs vers eignarinnar og skal færa sem tekjur ea gjöld í
rekstrarreikningi (nema IAS-staall 17, leigusamningar, geri kröfu um anna vegna sölu og endurleigu).

63.

Fjárhæ viskiptakröfu, sem myndast vi rástöfun fjárfestingareignar, er í upphafi fær á gangviri. etta á
einkum vi ef greislu fyrir fjárfestingareign er fresta en á er greislan, sem er móttekin, upphaflega skrá
sem jafnviri stagreisluvers. Mismunurinn á nafnveri greislunnar og jafnviri stagreisluvers er
færur, samkvæmt IAS-stali 18, hlutfallslega á greislutíma kröfunnar sem vaxtatekjur, a teknu tilliti til
virkra vaxta af viskiptakröfunni.

64.

Fyrirtæki beitir IAS-stali 37, reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, ea örum aljólegum reikningsskilastölum eftir ví sem vi á ef einhverjar skuldir hvíla á fyrirtækinu eftir rástöfun fjárfestingareignar.
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UPPLSINGAR
G a n g v i r  i s l í k a n o g k o s t n a  a rv e r  s l í k a n

65.

Kröfur um upplsingar, sem eru settar fram hér á eftir, gilda til vibótar eim sem settar eru fram í IAS-stali
17, leigusamningar. Samkvæmt IAS-stali 17 skal eigandi fjárfestingareignar, sem leigusali, gefa upplsingar
um rekstrarleigusamninga. Samkvæmt IAS-stali 17 skal fyrirtæki, sem hefur fjárfestingareign á fjármögnunarleigu, gefa upplsingar, sem leigutaki, um vikomandi fjármögnunarleigusamning og sem leigusali um
rekstrarleigusamninga sem fyrirtæki hefur gert.

66.

Fyrirtæki skal birta upplsingar um:
a) vimianir, sem fyrirtæki hefur róa til a greina á milli fjárfestingareignar, fasteignar, sem eigandi
ntir, og fasteignar sem er til sölu í venjulegum viskiptum egar flokkun er vandasöm (sjá 12. li),
b) aferir og mikilvægar forsendur sem notaar eru egar gangviri fjárfestingareignar er ákvara,
.m.t. yfirlsing um a hvort ákvörun um gangviri hafi stust vi upplsingar um markainn ea
hafi fremur byggst á örum áttum (sem fyrirtæki skal greina frá) vegna gerar fasteignarinnar og
skorts á sambærilegum markasgögnum,
c) a hve miklu leyti gangviri fjárfestingareignar (eins og a er mælt ea birt í reikningsskilunum) er
byggt á mati sjálfstæs matsmanns, sem hefur viurkennda og vieigandi sérfræimenntun og er
kunnugur vikomandi landssvæi og tegund eirrar fjárfestingareignar sem meta skal. Ef ekkert slíkt
mat hefur fari fram skal greina frá ví a svo sé,
d) fjárhæirnar í rekstrarreikningnum a ví er varar:

i)

leigutekjur af fjárfestingareignum,

ii) beinan rekstrarkostna (.m.t. vigerir og vihald), sem stafar af fjárfestingareignum sem gáfu af
sér leigutekjur á tímabilinu, og

iii) beinan rekstrarkostna (.m.t. vigerir og vihald), sem stafar af fjárfestingareignum sem gáfu ekki
af sér leigutekjur á tímabilinu,

e) hömlur á innlausn fjárfestingareigna ea greislu tekna og afraksturs vegna rástöfunar og fjárhæir
í ví sambandi og

f)

verulegar samningsskuldbindingar til a kaupa, byggja ea breyta fjárfestingareign ea vegna
vigera, vihalds ea endurbóta.

Gangvirislíkan

67.

Auk upplsinga, sem ger er krafa um skv. 66. li, skal fyrirtæki, sem notar gangvirislíkani í 27. til
49. li, einnig greina frá afstemmingu bókfærs vers fjárfestingareigna í upphafi og vi lok tímabilsins og
skal ar koma fram eftirfarandi (ekki er ger krafa um samanburarupplsingar):
a) vibætur ar sem tilgreindar eru sérstaklega vibætur, sem rekja má til kaupa, og vibætur, sem stafa
af ví a útgjöld, sem falli hafa til síar, hafa veri eignfær,

b) vibætur, sem stafa af kaupum vi sameiningu fyrirtækja,

c) sala og arar rástafanir,
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d) hreinn ágói ea hreint tap vegna leiréttinga á gangviri,
e) hreinn gengismunur, sem stafar af umreikningi á reikningsskilum sjálfstærar, erlendrar rekstrareiningar,
f)

tilfærslur í og frá birgum og fasteignum, sem eigandi ntir, og

g) arar hreyfingar.
68.

Í eim undantekningartilvikum, egar fyrirtæki metur fjárfestingareign me ví a styjast vi
aalregluna í IAS-stali 16, varanlegir rekstrarfjármunir (vegna skorts á áreianlegu gangviri, sjá 47. li
hér a framan), skal agreina fjárhæir vegna vikomandi fjárfestingareignar frá fjárhæum, sem
tengjast örum fjárfestingareignum, í afstemmingunni sem ger er krafa um í undanfarandi li. Auk ess
skal fyrirtæki birta:
a) lsingu á fjárfestingareigninni,
b) skringu á ví, hvers vegna ekki er hægt a meta áreianlegt gangviri,
c)

bili, sem mati á gangvirinu er a öllum líkindum á, ef unnt er, og

d) vi rástöfun fjárfestingareignar sem er ekki fær á gangviri:
i)

upplsingar um a fyrirtæki hafi rástafa fjárfestingareign, sem var ekki fær á gangviri,

ii) upplsingar um bókfært ver eirrar fjárfestingareignar, egar hún er seld og
iii) fjárhæ ágóa ea taps sem er fær.
Kostnaarverslíkan
69.

Auk upplsinga, sem ger er krafa um í 66. li, skal fyrirtæki, sem styst vi kostnaarverslíkani í
50. li, einnig greina frá:
a) afskriftaaferunum, sem eru notaar,
b) ntingartíma ea afskriftahlutföllum, sem eru notu,
c) brúttó bókfæru veri og uppsöfnuum afskriftum (lagar vi uppsöfnu virisrrnunartöp) í upphafi
og vi lok tímabilsins,
d) afstemmingu á bókfæru veri fjárfestingareignar í upphafi og vi lok tímabilsins sem snir
eftirfarandi (ekki er ger krafa um samanburarupplsingar):
i)

vibætur, ar sem tilgreindar eru sérstaklega vibætur sem rekja má til kaupa og eignfærra
útgjalda sem falli hafa til síar,

ii) vibætur, sem stafa af kaupum vi sameiningu fyrirtækja,
iii) sölu og arar rástafanir,
iv) afskriftir,
v) fjárhæir færra virisrrnunartapa og fjárhæir virisrrnunartapa, sem hafa veri bakfærar á
tímabilinu samkvæmt IAS-stali 36, virisrrnun eigna,
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vi)

hreinan gengismun, sem stafar af umreikningi á reikningsskilum sjálfstærar, erlendrar rekstrareiningar,

vii)

tilfærslu í og frá birgum og fasteignum, sem eigandi ntir, og

viii) arar hreyfingar og
e) gangviri fjárfestingareignar. Í eim undantekningartilvikum, sem lst er í 47. li, egar fyrirtæki
getur ekki ákvara áreianlegt gangviri fjárfestingareignarinnar, skal fyrirtæki greina frá
eftirfarandi:

i)

lsingu á fjárfestingareigninni,

ii) skringu á ví, hvers vegna ekki sé hægt a ákvara áreianlegt gangviri, og

iii) upplsingar um bili, ef unnt er, sem mati á gangvirinu er a öllum líkindum á.

BRÁABIRGAÁKVÆI
Gangvirislíkan

70.

Samkvæmt gangvirislíkaninu skal fyrirtæki greina frá áhrifum ess a taka ennan staal í notkun á
gildistökudegi hans (ea fyrr) sem leiréttingu á upphafsstöu órástafas eigin fjár á tímabilinu egar
staallinn er tekinn í notkun. Auk ess:
a) ef fyrirtæki hefur áur greint frá ví opinberlega (í reikningsskilum ea annars staar) hvert sé
gangviri fjárfestingareignar ess á fyrri tímabilum (og ákvörun ess uppfyllir skilyri
skilgreiningarinnar á gangviri í 4. li og leibeininganna í 29. til 46. li) er fyrirtæki hvatt til en ekki
er ger krafa um a a:

i)

leirétti upphafsstöu órástafas eigin fjár á fyrsta tímabilinu sem var tilgreint og slíkt gangviri
var birt opinberlega og

ii) leirétti samanburarupplsingar fyrir essi tímabil og

b) ef fyrirtæki hefur ekki áur birt opinberlega upplsingarnar, sem lst er í a-li, skal fyrirtæki ekki
leirétta samanburarupplsingar og skal greina frá ví a svo sé.

71.

Í essum stali er ger krafa um ara mefer en í aalreglunni og leyfilegri fráviksafer á breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt IAS-stali 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og
breytingar á reikningsskilaaferum. Í IAS-stali 8 er ger krafa um a samanburarupplsingar séu leiréttar
(aalreglan) ea veittar séu bráabirgasamanburarupplsingar á leiréttum grunni til vibótar (leyfileg
fráviksafer) nema ógerlegt sé a gera a.

72.

egar fyrirtæki tekur upp ennan staal er endurflokkun allra fjárhæa í endurmatsreikningi vegna
fjárfestingareigna talin me vi leiréttingu á upphafsstöu órástafas eigin fjár.

Kostnaarverslíkan

73.

IAS-staall 8 gildir um allar breytingar á reikningsskilaaferum sem vera egar fyrirtæki tekur upp ennan
staal og velur a nota kostnaarverslíkani. Meal áhrifa af breytingunum á reikningsskilaaferum er
endurflokkun allra fjárhæa sem eru á endurmatsreikningi vegna fjárfestingareigna.
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GILDISTÖKUDAGUR

74.

essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast
1. janúar 2001 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr. Ef fyrirtæki beitir essum stali
á tímabili sem hefst fyrir 1. janúar 2001 skal a greina frá ví.

75.

essi staall kemur í sta IAS-staals 25, bókun fjárfestinga, a ví er tekur til færslu fjárfestingareigna.

ALJÓLEGUR REIKNINGSSKILASTAALL, IAS-STAALL 41

Landbúnaur

Stjórn aljóareikningsskilanefndarinnar samykkti ennan aljólega reikningsskilastaal í desember 2000 og
gildir hann um reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 ea síar.

INNGANGUR

1.

Í IAS-stali 41 er mælt fyrir um reikningshaldslega mefer, framsetningu reikningsskila og upplsingar sem
tengjast landbúnaarstarfsemi en a er efni sem arir aljólegir reikningsskilastalar ná ekki yfir.
Landbúnaarstarfsemi er stjórnun fyrirtækis á líffræilegri breytingu lifandi dra ea plantna (lífrænar eignir)
í eim tilgangi a selja til nota í landbúnaarafurir ea í arar lífrænar eignir.

2.

Í IAS-stali 41 er mælt fyrir um m.a. reikningshaldslega mefer lífrænna eigna mean ær eru í vexti, eru a
hrörna, eru í framleislu og eru a tímgast og einnig um upphaflegt mat landbúnaarafura egar uppskera
hefst. Í honum er krafist mats á gangviri, a frádregnum áætluum sölukostnai, frá upphaflegri færslu
lífrænna eigna ar til uppskera hefst, í örum tilvikum en eim ar sem ekki er unnt a meta gangviri me
áreianleika egar a er fært í fyrsta sinn. IAS-staall 41 fjallar ó ekki um vinnslu landbúnaarafura a
uppskeru lokinni, t.d. a búa til vín úr vínrúgum og garn úr ull.

3.

Liti er svo á a unnt sé a meta gangviri lífrænnar eignar á áreianlegan hátt. eirri forsendu er einungis
unnt a hafna vi upphaflega færslu lífrænnar eignar og ákvörun um ver hennar ea gildi samkvæmt
markanum er ekki fyrir hendi og ákvara er a anna mat á gangviri hennar sé augljóslega óáreianlegt. Í
ví tilviki er ess krafist í IAS-stali 41 a fyrirtæki meti essa lífrænu eign á kostnaarveri, a frádregnum
uppsöfnuum afskriftum og uppsöfnuum virisrrnunartöpum. egar unnt er a meta me áreianlegum
hætti gangviri slíkrar lífrænnar eignar skal fyrirtæki meta hana á gangviri a frádregnum áætluum
kostnai vi sölu. Í öllum tilvikum skal fyrirtæki meta landbúnaarafur vi uppskeru á gangviri a
frádregnum áætluum kostnai vi sölu.

4.

Í IAS-stali 41 er ess krafist a breyting á gangviri, a frádregnum áætluum kostnai vi sölu lífrænnar
eignar, sé innifalin í hreinum hagnai ea tapi á ví tímabili sem hún verur til. Breytingar á efnislegum
eiginleikum lifandi dra ea plantna auka ea minnka me beinum hætti efnahagslegan ávinning fyrirtækisins
egar um landbúnaarstarfsemi er a ræa. Samkvæmt kostnaarverslíkani, sem byggt er á viskiptum,
getur veri a skógræktarfyrirtæki greini ekki frá neinum tekjum fyrr en fyrstu skógarnyt og sala verur sem
er e.t.v. 30 árum eftir a planta var. Á hinn bóginn er me reikningshaldslíkani, sem færir og metur lífrænan
vöxt mia vi gangviri, ger grein fyrir breytingum á gangviri yfir allt tímabili frá ví a planta er og
ar til skógurinn er nytjaur.
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5.

Í IAS-stali 41 eru ekki fastsettar neinar njar meginreglur um land sem tengist landbúnaarstarfsemi. ess í
sta fer fyrirtæki a kröfum IAS-staals 16, varanlegir rekstrarfjármunir, ea IAS-staals 40,
fjárfestingareignir, eftir ví hvor staallinn á vi. Í IAS-stali 16 er ess krafist a land sé meti annahvort á
kostnaarveri, a frádregnum uppsöfnuum virisrrnunartöpum, ea mia vi endurmetna fjárhæ. Í IASstali 40 er ess krafist a land sem er fjárfestingareign sé meti á gangviri ea kostnaarveri, a
frádregnum uppsöfnuum virisrrnunartöpum. Lífrænar eignir, sem eru efnislega tengdar landi (t.d. tré í
nytjaskógi), eru metnar sjálfstætt, agreindar frá landi á gangviri, a frádregnum áætluum kostnai vi
sölu.

6.

Í IAS-stali 41 er ess krafist a óskilyrtur, opinber styrkur sem tengist lífrænni eign, sem er metin á
gangviri, a frádregnum áætluum kostnai vi sölu, sé færur sem tekjur egar og aeins egar opinberi
styrkurinn verur innheimtanlegur. Ef opinber styrkur er háur skilyrum, .m.t. egar sú krafa fylgir
opinbera styrknum a fyrirtæki taki ekki átt í tilgreindri landbúnaarstarfsemi, skal fyrirtæki færa opinbera
styrkinn sem tekjur á og ví aeins a skilyrin, sem fylgja opinbera styrknum, séu uppfyllt. Ef opinber
styrkur tengist lífrænni eign, sem er metin á kostnaarveri, a frádregnum uppsöfnuum afskriftum og
uppsöfnuum virisrrnunartöpum, skal beita IAS-stali 20, færsla opinberra styrkja og upplsingar um
opinbera asto.

7.

IAS-staall 41 gildir um ársreikninga sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 2003 ea síar. Hvatt er til
ess a staallinn sé tekinn upp fyrr.

8.

Í IAS-stali 41 eru engin bráabirgasérákvæi fastsett. Ger er grein fyrir innleiingu IAS-staals 41 í
samræmi vi IAS-staal 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaferum.

9.

Í viauka A eru gefin skringardæmi um hvernig beita skuli IAS-stali 41. Í viauka B, grundvöllur
niurstana, er yfirlit yfir ástæur stjórnarinnar fyrir ví a samykkja kröfurnar sem settar eru fram í IASstali 41.
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Stalana, sem hafa veri skáletrair og feitletrair, skal lesa í samhengi vi almennt ítarefni og leibeiningar um
framkvæmd í essum stali og í samhengi vi formálann a aljólegum reikningsskilastölum. Aljólegum
reikningsskilastölum er ekki ætla a taka til óverulegra lia (sjá 12. li formálans).
MARKMI
Markmi essa staals er a mæla fyrir um reikningshaldslega mefer, framsetningu reikningsskila og
upplsingagjöf sem tengist landbúnaarstarfsemi.
GILDISSVI
1.

essum stali skal beita til a gera grein fyrir eftirfarandi
landbúnaarstarfsemi:

atrium egar au vara

a) lífrænum eignum,
b) landbúnaarafurum egar uppskera hefst og
c) opinberum styrkjum sem fjalla er um í 34. til 35. li.

2.

essi staall gildir ekki um:
a) land, sem tengist landbúnaarstarfsemi (sjá IAS-staal 16, varanlegir rekstrarfjármunir og IAS-staal 40,
fjárfestingareignir) og
b) óefnislegar eignir sem tengjast landbúnaarstarfsemi (sjá IAS-staal 38, óefnislegar eignir).

3.

essum stali er beitt á landbúnaarafurir, sem eru afurir byggar á uppskeru lífrænna eigna fyrirtækisins,
eingöngu á uppskerutíma eirra. Eftir a skal beita IAS-stali 2, birgir, ea örum vieigandi, aljólegum
reikningsskilastali. Samkvæmt ví fjallar essi staall ekki um vinnslu landbúnaarafura a uppskeru
lokinni, t.d. framleislu vínsala á víni úr vínberjum sem hann hefur rækta sjálfur. ó a slík vinnsla geti
veri rökrænt og elilegt framhald landbúnaarstarfsemi og atburirnir, sem eiga sér sta, geti veri a
nokkru leyti sambærilegir vi líffræilegar breytingar er slík framleisla ekki hluti af skilgreiningu á
landbúnaarstarfsemi í essum stali.

4.

Í töflunni hér á eftir eru gefin dæmi um lífrænar eignir, landbúnaarafurir og vörur sem eru afrakstur
framleislu a lokinni uppskeru:
Lífrænar eignir

Landbúnaarafurir

Afurir sem eru afrakstur framleislu a lokinni
uppskeru

Saufé

Ull

Garn, teppi

Tré í ræktuum skógi

Trjábolir

Timbur

Plöntur

Bamull

ráur, fatnaur

Uppskorinn sykurreyr

Sykur

Mjólkurkr

Mjólk

Ostur

Svín

Skrokkur

Pylsur, verku skinka

Runnar

Lauf

Te, urrka tóbak

Vínviur

Vínrúgur

Vín

Aldintré

Tínd aldin

Unnin aldin
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SKILGREININGAR
Skilgreiningar tengdar landbúnai
5.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Landbúnaarstarfsemi er stjórn fyrirtækis á líffræilegri breytingu lífrænna eigna í eim tilgangi a selja
ær í landbúnaarafurir ea í arar lífrænar eignir.
Landbúnaarafur er afur sem fyrirtæki uppsker af lífrænum eignum sínum.
Lífræn eign er lifandi dr ea planta.
Líffræileg breyting nær til vaxtar, hrörnunar, framleislu og tímgunar sem veldur breytingum á lífrænni
eign sem vara eiginleika hennar ea magn.
Flokkur lífrænna eigna er samsafn sambærilegra lifandi dra ea plantna.
Uppskera er agreining afurar frá lífrænni eign ea lok á lífsferli lífrænnar eignar.

6.

Landbúnaarstarfsemi nær til miss konar starfsemi, t.d. búskapar, skógræktar, ræktunar einærra ea fjölærra
plantna, ræktunar aldingara ea plantekra, blómaræktar og eldis og ræktunar í sjó og vatni (.m.t. fiskeldi).
essi ólíka starfsemi hefur tiltekna, sameiginlega ætti:
a) hæfileika til a breytast: lifandi dr og plöntur geta teki líffræilegum breytingum,
b) stjórnun breytinga: stjórnun auveldar líffræilega breytingu me ví a bæta ea a.m.k. gera stöug au
skilyri sem nausynleg eru til a ferli eigi sér sta (t.d. næringarstig, rakastig, hitastig, frjósemi og
ljós). Slík stjórnun greinir landbúnaarstarfsemi frá annarri starfsemi. Til dæmis er uppskera aulinda,
sem ekki er stjórna (s.s. fiskveiar í hafi og eying skóga), ekki landbúnaarstarfsemi og
c) mat á breytingum: breytingar á eiginleikum (t.d. erfafræilegt gildi, éttleiki, roski, fitulag, prótínmagn
og styrkur trefja) ea magni (t.d. afkvæmi, yngd, rúmmetrar, lengd ea vermál trefja og fjöldi
blómhnappa) sem fengi er me líffræilegri breytingu og er meti og vakta a staaldri og er hluti af
stjórnuninni.

7.

Líffræileg breyting leiir til eftirfarandi útkomu:
a) breytingar á eignum vegna i) vaxtar (aukning á magni ea eiginleikar drs ea plöntu batna), ii) hrörnunar
(minna magn ea eiginleikar drs ea plöntu hnigna) ea iii) tímgunar (n lifandi dr ea plöntur vera
til) ea
b) framleislu landbúnaarafurar, s.s. latex, telaufa, ullar ea mjólkur.

Almennar skilgreiningar
8.

Í essum stali er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Virkur markaur er markaur ar sem öll eftirfarandi skilyri eru fyrir hendi:
a) vörur, sem viskipti eru me innan markaarins, eru einsleitar,
b) unnt er a finna kaupendur og seljendur sem eru reiubúnir til viskipta hvenær sem er og
c) almenningur getur nálgast upplsingar um ver.
Bókfært ver er fjárhæin sem eign er fær á í efnahagsreikningnum.

EES-vibætir vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins

Nr. 54/818

15.11.2007

IAS 41

Gangviri er sú fjárhæ sem unnt er a skipta eign fyrir ea greia skuld me í viskiptum ótengdra aila
ar sem eir sem hlut eiga a máli eru upplstir og fúsir til viskiptanna.

Opinberir styrkir eru eins og skilgreint er í IAS-stali 20, færsla opinberra styrkja og upplsingar um
opinbera asto.

9.

Gangviri eignar er undir núverandi stasetningu hennar og ástandi komi. ess vegna er t.d. gangviri
nautgripa á bli a ver sem fæst fyrir nautgripina á vikomandi markai, a frádregnum flutningskostnai
og örum kostnai vi a koma nautgripunum á markainn.

FÆRSLA OG MAT

10.

Fyrirtæki skal einungis færa lífræna eign ea landbúnaarafur, egar og aeins egar:

a) fyrirtæki stjórnar eigninni í kjölfar liinna atbura,

b) líklegt er tali a efnahagslegur ávinningur í framtíinni, sem tengist eigninni, muni renna til
fyrirtækisins og

c) unnt er a meta gangviri ea kostnaarver eignarinnar me áreianlegum hætti.

11.

Vísbendingar um stjórnun í landbúnaarstarfsemi má t.d. sjá út frá löglegri eignarheimild nautgripa og
brennimerki ea annarri merkingu nautgripa vi kaup, fæingu ea afvenslun. Framtíarávinningur er yfirleitt
metinn me ví a meta mikilvæga, efnislega eiginleika.

12.

Lífræna eign skal meta egar hún er fær í fyrsta sinn og á hverri dagsetningu efnahagsreiknings á
gangviri, a frádregnum kostnai vi sölu, nema í tilvikinu sem lst er í 30. li, ar sem ekki er unnt a
meta gangviri me áreianlegum hætti.

13.

Landbúnaarafurir, sem eru uppskera af lífrænum eignum fyrirtækis, skal meta á gangviri eirra, a
frádregnum áætluum kostnai vi sölu á uppskerutíma. etta mat er kostnaurinn á eim degi sem IASstali 2, birgir, ea örum vieigandi, aljólegum reikningsskilastali er beitt.

14.

Í kostnai vi sölu felast umboslaun til milara og kaupmanna, álögur eftirlitsstofnana og vörumarkaa og
skattar og gjöld vegna eigendaskipta. Í kostnai vi sölu felst ekki flutningskostnaur og annar kostnaur sem
er nausynlegur til a koma eignum á marka.

15.

Ákvörun gangviris lífrænnar eignar ea landbúnaarafurar má auvelda me ví a flokka lífrænar eignir
ea landbúnaarafurir eftir mikilvægum eiginleikum, t.d. eftir aldri ea gæum. Fyrirtæki velur essa
eiginleika í samræmi vi á eiginleika sem markaurinn notar sem grundvöll verlagningar.

16.

Fyrirtæki gera oft framvirka samninga um a selja lífrænar eignir sínar ea landbúnaarafurir. Ver
samkvæmt samningi er ekki óhjákvæmilega a sem mia skal vi egar gangviri er ákvara vegna ess a
gangviri endurspeglar markainn eins og hann er í dag ar sem fús kaupandi og seljandi eiga viskipti. Af
eim sökum er gangviri lífrænnar eignar ea landbúnaarafurar ekki lagfært á grundvelli ess a samningur
hefur veri gerur. Í sumum tilvikum getur samningur um sölu á lífrænni eign ea landbúnaarafur veri
íyngjandi samningur, eins og skilgreint er í IAS-stali 37, reiknaar skuldbindingar, óvissar skuldir og
óvissar eignir. IAS-staall 37 gildir um íyngjandi samninga.

17.

Ef til er virkur markaur fyrir lífræna eign ea landbúnaarafur er rétti grunnurinn til a ákvara gangviri
eirrar eignar skrá ver á vikomandi markai. Ef fyrirtæki hefur agang a msum virkum mörkuum skal
a nota ann sem best á vi. Ef fyrirtæki hefur t.d. agang a tveimur virkum mörkuum skal a nota
veri á eim markai sem a fyrirhugar a nota.
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18.

Ef virkur markaur er ekki til staar skal fyrirtæki nota einn ea fleiri af eftirfarandi áttum, egar gangviri
er ákvara:

a) njasta viskiptaver á markai, a ví gefnu a ekki hafi ori veruleg breyting á efnahagsastæum á
tímabilinu frá viskiptadeginum og a dagsetningu efnahagsreiknings,

b) markasver fyrir sambærilegar eignir me leiréttingu, sem endurspeglar mismun, og

c) starfsgeiravimianir, s.s. vergildi aldingars, gefi upp í bökkum til útflutnings, skeppum ea
hekturum, og vergildi nautgripa, gefi upp í kílógrömmum af kjöti.

19.

Í sumum tilvikum geta ær upplsingar, sem tilgreindar eru í 18. li, bent til annarrar niurstöu um
gangviri lífrænnar eignar ea landbúnaarafurar. Fyrirtæki skoar ástæur fyrir essum mismun til a fá
fram áreianlegasta mati á gangviri á ví tiltölulega rönga bili sem sanngjarnt mat á gangviri leikur á.

20.

Í sumum tilvikum getur veri a ákvörun um ver ea vergildi samkvæmt markanum sé ekki fyrir hendi
a ví er varar lífræna eign í ví ástandi sem hún er í einmitt á eirri stundu. Í ví tilviki notar fyrirtæki, vi
ákvörun gangviris, núvirt hreint sjóstreymi sem vænst er a eignin skili afvaxta me núverandi
markasvaxtastigi fyrir skatta sem er ákvöru samkvæmt markanum.

21.

Markmii me ví a reikna núviri væntanlegs, hreins sjóstreymis er a ákvara gangviri lífrænnar
eignar á eim sta og í ví ástandi sem hún er í á eim tíma. Fyrirtæki tekur etta til athugunar vi ákvörun á
vieigandi afvöxtunarkröfu sem nota skal og vi mat á hreinu sjóstreymi sem vænst er a veri. Núverandi
ástand lífrænnar eignar felur ekki í sér aukningu á vergildi vegna annarra líffræilegra breytinga og starfsemi
fyrirtækisins í framtíinni, sem tengist m.a. ví a auka líffræilegar breytingar í framtíinni, uppskeru og
sölu.

22.

Fyrirtæki telur ekki me sjóstreymi fyrir fjármögnun eigna, sköttun ea endurnjun lífrænna eigna eftir
uppskeru (t.d. kostna vi a planta aftur trjám í ræktuum skógi eftir skógarnyt).

23.

egar sami er um ver í viskiptum ótengdra aila taka upplstir, fúsir kaupendur og seljendur me í
reikninginn hugsanlegar breytingar á sjóstreymi. annig endurspeglar gangviri a slíkar breytingar eru
hugsanlegar. Af eim sökum reiknar fyrirtæki me ví a a eigi von á hugsanlegum breytingum á
sjóstreymi annahvort í væntu sjóstreymi ea afvöxtunarstuli ea sambland af essu tvennu egar
afvöxtunarstuull er ákvaraur miar fyrirtæki vi forsendur sem eru í samræmi vi ær sem mia er vi
egar vænt sjóstreymi er meti til a koma í veg fyrir a sumar forsendur séu tvítaldar ea ekki sé teki tillit
til eirra.

24.

Kostnaarver getur stundum nálgast gangviri einkum ef:

a) fáar líffræilegar breytingar hafa ori frá ví a fyrst var stofna til kostnaarins (t.d. egar ungplöntur
aldintrjáa eru gróursettar stuttu fyrir dagsetningu efnahagsreiknings) ea

b) ess er ekki vænst a áhrif líffræilegu breytingarinnar á ver séu veruleg (t.d. byrjunarvöxturinn í rjátíu
ára framleisluskeii í ræktuum barrskógi).

25.

Lífrænar eignir eru oft efnislega fastar vi jör (t.d. tré í ræktuum skógi) Ef til vill er ekki til sérstakur
markaur fyrir lífrænar eignir sem eru fastar vi jör en hugsanlegt er a virkur markaur sé til fyrir eignirnar
til samans, .e. fyrir lífrænar eignir, óunni land og umbætur á landi í einu lagi. Fyrirtæki getur nota
upplsingar um eignirnar til samans til a ákvara gangviri lífrænu eignanna. Til dæmis má draga gangviri
óunnins lands og umbóta á landi frá gangviri eignanna til samans og fá annig gangviri lífrænu eignanna.
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Ágói og töp

26.

Ágói ea tap, sem verur vi upphaflega færslu lífrænnar eignar á gangviri, a frádregnum kostnai vi
sölu, og vegna breytinga á gangviri á lífrænni eign, a frádregnum kostnai vi sölu, skal vera innifalinn
í hreinum hagnai ea tapi ess tímabils egar ágóinn ea tapi myndast.

27.

Tap getur myndast egar lífræn eign er fær í fyrsta sinn vegna ess a áætlaur kostnaur vi sölu er dreginn
frá egar gangviri, a frádregnum áætluum kostnai vi sölu lífrænnar eignar, er ákvara. Ágói getur
myndast egar lífræn eign er fær í fyrsta sinn, t.d. egar kálfur fæist.

28.

Ágói ea tap, sem myndast vi upphaflega færslu landbúnaarafurar á gangviri, a frádregnum
kostnai vi sölu, skal vera innifalinn í hreinum hagnai ea tapi ess tímabils egar ágóinn ea tapi
myndast.

29.

Ágói ea tap getur myndast vi upphaflega færslu landbúnaarafurar vegna uppskeru hennar.

Tilvik ar sem ekki er unnt a meta gangviri me áreianlegum hætti

30.

Gengi er út frá ví a unnt sé a meta gangviri lífrænnar eignar á áreianlegan hátt. eirri forsendu er
ó einungis hægt a hafna einungis vi upphaflega færslu lífrænnar eignar og markasver ea vergildi
er ekki fyrir hendi og anna mat á gangviri hennar er ákvara sem augljóslega óáreianlegt. Í ví tilviki
skal meta essa lífrænu eign á kostnaarveri, a frádregnum uppsöfnuum afskriftum og uppsöfnuum
virisrrnunartöpum. egar unnt er a meta me áreianlegum hætti gangviri slíkrar lífrænnar eignar
skal fyrirtæki meta hana á gangviri, a frádregnum áætluum kostnai hennar vi sölu.

31.

Forsendunni, sem sett er fram í 30. li, er einungis hægt a hafna vi upphaflega færslu. Fyrirtæki, sem hefur
áur meti lífræna eign á gangviri a frádregnum áætluum kostnai hennar vi sölu, metur lífrænu eignina
áfram á gangviri, a frádregnum áætluum sölukostnai hennar ar til henni er rástafa.

32.

Í öllum tilvikum metur fyrirtæki landbúnaarafur vi uppskeru á gangviri, a frádregnum áætluum
kostnai vi sölu. essi staall endurspeglar a sjónarmi a ævinlega sé unnt a meta á áreianlegan hátt
gangviri landbúnaarafurar vi uppskeru.

33.

Vi ákvörun kostnaarvers, uppsafnara afskrifta og uppsafnara virisrrnunartapa skal fyrirtæki taka
tillit til IAS-staals 2, birgir, IAS-staals 16, varanlegir rekstrarfjármunir og IAS-staals 36, virisrrnun
eigna.

OPINBERIR STYRKIR

34.

Opinberan styrk, sem ekki er háur skilyrum og tengist lífrænni eign sem metin er á gangviri, a
frádregnum áætluum kostnai vi sölu, skal færa sem tekjur á og ví aeins egar opinberi styrkurinn
verur innheimtanlegur.

35.

Ef opinber styrkur, sem tengist lífrænni eign, sem metin er á gangviri, a frádregnum áætluum kostnai
vi sölu, er skilyrum háur, .m.t. ef skilyri fyrir opinberum styrk er a fyrirtæki fáist ekki vi tiltekna
landbúnaarstarfsemi, skal fyrirtæki færa opinbera styrkinn sem tekjur egar og aeins egar skilyrin,
sem fylgja opinbera styrknum, eru uppfyllt.

36.

Skilmálar og skilyri fyrir opinberum styrkjum eru breytileg. Til dæmis getur opinber styrkur veri háur ví
skilyri a fyrirtæki reki bú á sérstökum sta í fimm ár og a fyrirtæki skili öllum opinbera styrknum ef a
rekur búi ekki í fimm ár. Í slíku tilviki er opinberi styrkurinn ekki færur sem tekjur fyrr en a fimm árum
linum. Ef heimilt er samkvæmt skilyrum fyrir opinbera styrknum a hluta opinbera styrksins sé haldi eftir
á grundvelli ess a hluti tímans er liinn skal fyrirtæki færa opinbera styrkinn sem tekjur í hlutfalli vi ann
tíma sem liinn er.
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37.

Ef opinber styrkur tengist lífrænni eign sem metin er á kostnaarveri, a frádregnum uppsöfnuum
afskriftum og uppsöfnuum virisrrnunartöpum (sjá 30. li), skal beita IAS-stali 20, færsla opinberra
styrkja og upplsingar um opinbera asto.

38.

Í essum stali er krafist annars konar meferar en í IAS-stali 20 ef opinber styrkur tengist lífrænni eign,
sem metin er á gangviri, a frádregnum áætluum kostnai vi sölu, ea ef opinber styrkur er háur ví
skilyri a fyrirtæki fáist ekki vi tilgreinda landbúnaarstarfsemi. IAS-stali 20 skal aeins beita egar um er
a ræa opinberan styrk sem tengist lífrænni eign sem metin er á kostnaarveri a frádregnum uppsöfnuum
afskriftum og uppsöfnuum virisrrnunatöpum.

FRAMSETNING OG UPPLSINGAR

Framsetning

39.

Fyrirtæki skal sna bókfært ver lífrænna eigna sinna sundurgreint á efnahagsreikningi.

Upplsingar

Almennt

40.

Fyrirtæki skal greina frá uppsöfnuum ágóa ea tapi sem myndast á yfirstandandi tímabili egar
lífrænar eignir og landbúnaarafurir eru færar í fyrsta sinn og sem verur vi breytingar á gangviri,
a frádregnum kostnai vi sölu lífrænna eigna.

41.

Fyrirtæki skal gefa lsingu á hverjum flokki lífrænna eigna.

42.

Upplsingarnar, sem ger er krafa um í 41. li, geta veri lsing í orum ea lsing sem tekur til magns.

43.

Fyrirtæki er hvatt til ess a veita lsingu, sem tekur til magns, á hverjum flokki lífrænna eigna og greina á
milli lífrænna eigna til neyslu og lífrænna eigna til framleislu ea milli roskara og óroskara lífrænna
eigna eftir ví sem vi á. Fyrirtæki getur t.d. tilgreint bókfært ver lífrænna eigna til neyslu og lífrænna eigna
til framleislu eftir flokkum. Fyrirtæki getur skipt essu bókfæra veri í roskaar og óroskaar eignir.
essi greinarmunur veitir upplsingar sem geta komi a gagni vi mat á tímasetningu á framtíarsjóstreymi. Fyrirtæki greinir frá eim forsendum sem liggja a baki slíkum greinarmun.

44.

Lífrænar eignir til neyslu eru eignir sem eru uppskornar sem landbúnaarafurir ea seldar sem lífrænar
eignir. Dæmi um lífrænar eignir til neyslu er búfé sem ætla er til kjötframleislu, búfé sem ætla er til sölu,
fiskur í eldi, maís- og hveitiuppskera og tré sem eru ræktu og ætlu í timbur. Lífrænar eignir til framleislu
eru arar eignir en lífrænar eignir til neyslu, t.d. búfé sem gefur mjólk, vínviur, aldintré og tré sem eldiviur
er nttur af mean tré stendur. Lífrænar eignir til framleislu eru ekki landbúnaarafurir heldur endurnjast
ær af sjálfu sér.

45.

Lífrænar eignir má flokka annahvort sem roskaar, lífrænar eignir ea óroskaar, lífrænar eignir.
roskaar, lífrænar eignir eru eignir, sem hafa ná uppskerustigi, (á vi um lífrænar eignir til neyslu) ea
eignir sem hægt er a nta til reglulegrar framleislu (á vi um lífrænar eignir til framleislu).

46.

Fyrirtæki skal skra frá eftirfarandi ef ekki er greint frá ví me örum upplsingum sem eru birtar í
reikningsskilunum:

a) eli eirrar starfsemi sem ltur a hverjum flokki lífrænna eigna og
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b) ófjárhagslegu mati ea mati á efnislegu magni:
i)

hvers flokks lífrænna eigna fyrirtækisins í lok tímabilsins og

ii) framleislu landbúnaarafura á tímabilinu.
47.

Fyrirtæki skal greina frá aferum og mikilvægum forsendum sem notaar eru vi ákvörun gangviris
hvers flokks landbúnaarafura vi uppskeru og hvers flokks lífrænna eigna.

48.

Fyrirtæki skal greina frá gangviri landbúnaarafurar sem uppskorin er á tímabilinu, a frádregnum
áætluum kostnai hennar vi sölu, eins og a er ákvara vi uppskeru afurarinnar.

49.

Fyrirtæki skal greina frá:
a) tilvist og bókfæru veri lífrænna eigna, sem eignarréttur er takmarkaur á, og bókfæru veri lífrænna
eigna sem settar eru sem trygging á skuldum,
b) fjárhæ skuldbindinga fyrir róun ea kaupum á lífrænum eignum og
c) aferum vi a stjórna fjárhagslegri áhættu sem tengist landbúnaarstarfsemi.

50.

Fyrirtæki skal setja fram afstemmingu á breytingum sem vera á bókfæru veri lífrænna eigna frá upphafi
yfirstandandi tímabils til loka ess. Ekki er ger krafa um samanburarupplsingar. Afstemmingin skal taka
til:
a) ágóa ea taps sem verur vegna breytinga á gangviri, a frádregnum áætluum kostnai vi sölu,
b) aukningar sem verur vegna kaupa,
c) lækkunar sem verur vegna sölu,
d) lækkunar sem verur vegna uppskeru,
e) aukningar sem stafar af sameiningu fyrirtækja,
f)

hreins gengismunar sem verur vegna umreiknings á reikningsskilum erlendrar rekstrareiningar og

g) annarra breytinga.
51.

Gangviri, a frádregnum áætluum kostnai vi sölu lífrænnar eignar, getur breyst bæi vegna efnislegra
breytinga og verbreytinga á markanum. Sérgreind upplsingagjöf um efnislegar breytingar og
verbreytingar er gagnleg egar meta skal árangur yfirstandandi tímabils og framtíarhorfur, einkum egar
framleisluskeii er lengra en eitt ár. Í eim tilvikum er fyrirtæki hvatt til ess a greina frá, eftir flokkum
ea á annan hátt, fjárhæ gangvirisbreytingarinnar, a frádregnum áætluum kostnai vi sölu, sem er
metalin í hreinum hagnai ea tapi af völdum efnislegra breytinga og verbreytinga. essar upplsingar eru
yfirleitt ekki jafn gagnlegar ef framleisluskeii er styttra en eitt ár (t.d. vi kjúklingaeldi ea ræktun
korntegunda).

52.

Líffræileg breyting hefur í för me sér margs konar efnislegar breytingar — vöxt, hrörnun, framleislu,
tímgun og hægt er a fylgjast me og meta ær allar. Sérhver essara efnislegu breytinga er í beinum
tengslum vi efnahagslegan ávinning í framtíinni. Breyting á gangviri lífrænnar eignar vegna uppskeru
hennar er einnig efnisleg breyting.

53.

Landbúnaarstarfsemi er oft í hættu vegna loftslags, sjúkdóma og annarrar náttúruvár. Ef atburur á sér sta
sem vegna stærar, elis ea tíni skiptir máli fyrir skilning á árangri fyrirtækisins á ví tímabili, skal greina
frá eli og fjárhæ tengdra tekju- og gjaldalia samkvæmt IAS-stali 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu,
grundvallarskekkjur og breytingar á reikningsskilaaferum. Dæmi um slíkt eru skæir sjúkdómsfaraldrar,
fló, miklir urrkar ea frost og skordraplágur.
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Vibótarupplsingar
áreianlegum hætti
54.

um
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Ef fyrirtæki metur lífrænar eignir á kostnaarveri a frádregnum uppsöfnuum afskriftum og
uppsöfnuum virisrrnunartöpum (sjá 30. li) vi lok tímabilsins skal fyrirtæki greina frá eftirfarandi
um slíkar lífrænar eignir:
a) lsingu á lífrænu eignunum,
b) skringu á ví hvers vegna ekki er hægt a meta gangviri me áreianlegum hætti,
c) ví matsbili sem gangviri er a öllum líkindum á, ef unnt er,
d) eirri afskriftaafer, sem notu er,
e) endingartíma ea afskriftahlutföllum, sem notu eru, og
f)

55.

vergu bókfæru veri og uppsöfnuum afskriftum (sem eru lagar vi uppsöfnu virisrrnunartöp) í
upphafi og vi lok tímabilsins.

Ef fyrirtæki metur lífrænar eignir á kostnaarveri, a frádregnum uppsöfnuum afskriftum og
uppsöfnuum virisrrnunartöpum (sjá 30. li), á yfirstandandi tímabili skal fyrirtæki greina frá öllum
ágóa ea tapi sem fært er vi sölu essara lífrænu eigna og í afstemmingunni, sem ger er krafa um í
50. li, skal greina sérstaklega frá fjárhæum sem tengjast essum lífrænu eignum. Auk ess skulu í
afstemmingunni koma fram eftirfarandi fjárhæir sem eru metaldar í hreinum hagnai ea tapi og
tengjast essum lífrænu eignum:
a) virisrrnunartöp,
b) visnúningur á virisrrnunartöpum og
c) afskriftir.

56.

Ef gangviri lífrænna eigna, sem áur voru metnar á kostnaarveri, a frádregnum uppsöfnuum
afskriftum og uppsöfnuum virisrrnunartöpum, verur metanlegt me áreianlegum hætti á
yfirstandandi tímabili skal fyrirtæki greina frá eftirfarandi varandi slíkar lífrænar eignir:
a) lsingu á lífrænu eignunum,
b) skringu á ví hvers vegna nú er hægt a meta gangviri me áreianlegum hætti og
c) áhrifum breytingarinnar.

Opinberir styrkir
57.

Fyrirtæki skal greina frá eftirfarandi atrium, sem tengjast landbúnaarstarfsemi og essi staall nær til:
a) eli og umfangi opinberra styrkja sem færir eru í reikningsskil,
b) óuppfylltum skilyrum og örum óvissum lium sem fylgja opinberum styrkjum og
c) verulegri lækkun sem vænst er a veri á opinberum styrkjum.

GILDISTÖKUDAGUR OG BRÁABIRGAÁKVÆI
58.

essi aljólegi reikningsskilastaall gildir um árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast
1. janúar 2003 ea síar. Hvatt er til ess a staallinn sé tekinn upp fyrr. Ef fyrirtæki beitir essum stali
á tímabil sem hefjast fyrir 1. janúar 2003 skal a greina frá ví.

59.

Í essum stali eru ekki sett fram nein sérgreind bráabirgaákvæi. Ger er grein fyrir innleiingu essa
staals í samræmi vi IAS-staal 8, hreinn hagnaur ea tap á tímabilinu, grundvallarskekkjur og breytingar á
reikningsskilaaferum.
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1. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Samkvæmni — mismunandi kostnaarversreglur fyrir birgir

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
(SIC) fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 2, birgir.

Vifangsefni

1.

msar kostnaarversreglur eru heimilaar skv. 21. og 23. li IAS-staals 2 (FIFO-aferin, afer sem
miast vi vegi mealtalskostnaarver, ea LIFO-aferin) fyrir birgir sem geta venjulega komi hverjar í
sta annarrar ea eru ekki framleiddar og agreindar fyrir tilgreind verkefni.

2.

Vifangsefni er hvort fyrirtæki sé heimilt a nota mismunandi kostnaarversreglur fyrir mismunandi gerir
birga.

Almennt samkomulag

3.

Fyrirtæki skal nota sömu kostnaarversreglu fyrir allar birgir sem eru sambærilegar a ger og notkun í
fyrirtækinu. Mismunandi kostnaarversreglur kunna a vera réttlætanlegar fyrir birgir sem eru ólíkar a
ger ea notkun (t.d. tilteknar vörur sem notaar eru í einum starfsætti í rekstri fyrirtækis og sama ger vara
sem notu er í örum starfsætti í rekstri fyrirtækis). Mismunur á landfræilegri stasetningu birga (og á
vieigandi skattareglum) nægir ekki, einn og sér, til a réttlæta notkun mismunandi kostnaarversreglna.

Dagsetning almenns samkomulags: júlí 1997.
Gildistökudagur: Tímabil sem hefjast 1. janúar 1999 ea síar, Hvatt er til ess a túlkunin sé tekin upp fyrr.
Gera skal grein fyrir breytingum á reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li
IAS-staals 8.

2. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Samkvæmni — eignfærsla fjármagnskostnaar

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 23, fjármagnskostnaur.

Vifangsefni

1.

Í 7. og 11. li IAS-staals 23 er heimila a velja annahvort:
a) a gjaldfæra allan fjármagnskostna á tímabilinu, egar stofna er til hans (aalregla), ea
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b) a eignfæra fjármagnskostna sem rekja má beint til kaupa, byggingar ea framleislu á eign sem
uppfyllir skilyrin sem hluta af kostnaarveri eirrar eignar (leyfileg fráviksafer).

2.

Vifangsefni er hvort fyrirtæki, sem vali hefur á afer a eignfæra fjármagnskostna, skuli beita essari
afer á allar eignir sem uppfylla skilyrin ea hvort fyrirtæki geti vali a eignfæra fjármagnskostna vegna
sumra eigna sem uppfylla skilyrin og ekki annarra.

Almennt samkomulag

3.

egar fyrirtæki beitir leyfilegri fráviksafer skal eirri afer beitt me samræmdum hætti á allan
fjármagnskostna sem rekja má beint til kaupa, byggingar ea framleislu á öllum eignum fyrirtækisins sem
uppfylla skilyrin. Ef öll skilyrin, sem sett eru fram í 11. li IAS-staals 23, eru uppfyllt ætti fyrirtæki a
halda áfram a eignfæra slíkan fjármagnskostna jafnvel ó a bókfært ver eignarinnar sé hærra en endurheimtanleg fjárhæ hennar. Í 19. li IAS-staals 23 er ó útskrt a bókfært ver eignarinnar ætti a færa
niur til a færa virisrrnunartöp í slíkum tilvikum.

Dagsetning samkomulags: júlí 1997.

Gildistökudagur: Tímabil sem hefjast 1. janúar 1998 ea síar. Hvatt er til ess a túlkunin veri tekin upp
fyrr. Gera skal grein fyrir breytingum á reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 30. li IASstaals 23. Fyrirtæki, sem notar leyfilega fráviksafer, getur ví vali a eignfæra ekki allan
fjármagnskostna sem stofna var til fyrir gildistökudag essarar túlkunar.

3. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Niurfelling á óinnleystum hagnai og tapi af viskiptum vi hlutdeildarfélög

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir gefur út.
Túlkunum fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 28, skráning fjárfestinga í hlutdeildarfélögum.

Vifangsefni

1.

Jafnvel ó a í 16. li í IAS-stali 28 sé vísa til afera vi samstæureikningsskil, sem eru settar fram í
IAS-stali 27, eru ar ekki gefnar skrar leibeiningar um bakfærslu á óinnleystum hagnai og tapi sem stafar
af viskiptum upp á vi ea viskiptum niur á vi milli fjárfestis (ea dótturfélaga hans í samstæu) og
hlutdeildarfélaga. Viskipti upp á vi eru t.d. sala á eignum frá hlutdeildarfélagi til fjárfestis (ea dótturfélaga
hans í samstæu). Viskipti niur á vi eru t.d. sala á eignum frá fjárfesti (ea dótturfélögum hans í
samstæu) til hlutdeildarfélags.

2.

Vifangsefni er a hve miklu leyti fjárfestir skal bakfæra óinnleystan hagna ea tap sem rekja má til
viskipta milli fjárfestis (ea dótturfélaga hans í samstæu) og hlutdeildarfélaga sem eru skrá samkvæmt
hlutdeildaraferinni.

Almennt samkomulag

3.

egar hlutdeildarfélag er skrá samkvæmt hlutdeildaraferinni skal fella niur óinnleystan hagna og tap
sem má rekja til viskipta upp á vi og viskipta niur á vi milli fjárfestis (ea dótturfélaga hans í
samstæunni) og hlutdeildarfélaga a ví marki sem nemur hlutdeild fjárfestisins í hlutdeildarfélaginu.
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4.

Ekki skal bakfæra óinnleyst töp a ví marki sem viskiptin benda til virisrrnunar eignanna sem eru
yfirfærar.
Dagsetning almenns samkomulags: júlí 1997.
Gildistökudagur: Tímabil sem hefjast 1. janúar 1998 ea síar. Hvatt er til ess a túlkunin sé tekin upp fyrr.
Gera skal grein fyrir breytingum á reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li
IAS-staals 8.
6. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Kostnaur vi breytingar á hugbúnai sem er fyrir hendi

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: Rammi aljóareikningsskilanefndarinnar um samningu og framsetningu reikningsskila.
Vifangsefni
1.

Fyrirtæki geta stofna til töluvers kostnaar vi breytingar á hugbúnaarkerfum sem til eru. Fyrirtækin geta
stofna til slíks kostnaar t.d. til a au geti haldi áfram rekstri eins og fyrirhuga var eftir árúsundaskiptin
(oft vísa til sem „kostnaar vegna hugbúnaarvandans 2000“) ea eftir upptöku ns gjaldmiils (t.d.
„evrunnar“).

2.

Vifangsefnin eru:
a) hvort eignfæra megi slíkan kostna og ef ekki,
b) hvenær gjaldfæra skuli slíkan kostna.

3.

essi túlkun fjallar ekki um a) kostna vi breytingar á hugbúnai sem er framleiddur fyrir sölu, b) kaup á
hugbúnai vi endurnjun, c) endurbætur á kerfinu („uppfærsla“), arar en ær sem nausynlegar eru til a
kerfi geti haldi áfram a starfa eins og gert var rá fyrir og d) færslu virisrrnunartapa sem tengjast
tölvuhugbúnai sem til er.

Almennt samkomulag
4.

Kostna, sem stofna er til svo a unnt sé a ná fram aftur ea vihalda efnahagslegum ávinningi, sem
fyrirtæki má vænta í framtíinni af upphaflega áætlari afkastagetu hugbúnaarkerfa sem til eru, skal
gjaldfæra á og ví aeins egar vigerin ea vihaldsvinnan fer fram (t.d. egar au eru ger starfhæf eins
og ætla var í upphafi eftir árúsundaskiptin ea eftir upptöku evrunnar).

Upplsingagjöf
5.

örf fyrir meiri háttar breytingar á hugbúnai getur leitt til óvissu. Í samræmi vi 8. li IAS-staals 1
(endurskoaur 1997) eru fyrirtæki hvött til ess a setja fram utan reikningsskilanna upplsingar um helstu
óvissuættina sem au standa andspænis (t.d. lsingu á starfsemi og útgjöldum sem bæi hefur veri stofna
til og rágert er a stofna til á tímabilum í framtíinni í tengslum vi mikilvægar breytingar á hugbúnai).
Dagsetning almenns samkomulags: október 1997.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 1. júní 1998. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.
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7. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Upptaka evrunnar
Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskil skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS-staall 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmilum.
Vifangsefni
1.

Frá 1. janúar 1999, egar Efnahags- og myntbandalagi (EMU) hefur starfsemi sína, verur evran sjálfstæur
gjaldmiill og umreikningsgengi evrunnar og gjaldmila átttökujóanna verur endanlega fest, .e.
áhættan, sem fólgin er í gengismun sem tengist essum gjaldmilum, verur úr sögunni frá og me essum
degi.

2.

Vifangsefni er beiting IAS-staals 21 a ví er varar breytinguna frá jóargjaldmilum aildarríkja
Evrópusambandsins, sem taka átt, yfir í evruna („upptakan“).

Almennt samkomulag
3.

Kröfum í IAS-stali 21 varandi umreikning viskipta í erlendum gjaldmilum og reikningsskil erlends
rekstrar skal fylgt í einu og öllu vi upptökuna. Sama grundvallarforsenda á vi um festingu gengis egar
lönd ganga síar í Efnahags- og myntbandalagi (EMU).

4.

etta ir m.a. a:
a) peningalegar eignir í erlendum gjaldmilum og skuldir, sem stafa af viskiptum, skulu áfram vera
umreiknaar í reikningsskilagjaldmiil á lokagengi. Allur gengismunur, sem orsakast af essu, skal strax
færur sem tekjur ea gjöld nema fyrirtæki haldi áfram a beita núverandi reikningsskilaaferum á
gengishagna og -tap í tengslum vi gjaldeyrissamninga sem eru notair til a draga úr gengisáhættu
vegna framtíarviskipta og -skuldbindinga (áhættuforvörn),
b) uppsafnaur gengismunur, sem tengist umreikningi á reikningsskilum sjálfstæra, erlendra
rekstrareininga, skal áfram flokkaur sem eigi fé og skal aeins færur sem tekjur ea gjöld vi
rástöfun fjárfestingarinnar í sjálfstæu, erlendu rekstrareiningunni og
c) gengismun, sem hlst af umreikningi skulda sem tilgreindar eru í átttökugjaldmilum, skal ekki telja til
bókfærs vers tengdra eigna.
Dagsetning samkomulags: október 1997.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 1. júní 1998. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li í IAS-stali 8.
8. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Beiting aljólegra reikningsskilastala í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir reikningsskil

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS 1, framsetning reikningsskila.
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Vifangsefni
1.

Fyrirtæki vill í fyrsta skipti lsa reikningsskilum sínum á ann hátt a au samræmist a öllu leyti
aljólegum reikningsskilastölum („IAS“). Veri getur, t.d., a a hafi áur sett fram reikningsskil sín me
ví a beita eingöngu innlendum kröfum um reikningsskil („innlendar, góar reikningsskilavenjur, sem áur
var fylgt“) sem megingrunni fyrir reikningsskil. Einnig getur veri a a hafi sett fram reikningsskil sín a
hluta til á grundvelli innlendra, góra reikningsskilavenja og a hluta til aljólegra reikningsskilastala en í
slíku tilviki væri liti á innlendar, góar reikningsskilavenjur, sem áur var fylgt, sem fyrri megingrunn fyrir
reikningsskil. Í IAS-stali 1 (endurskoaur 1997) og IAS-stali 8 eru ekki gefnar nákvæmar leibeiningar
um hvernig skal gera grein fyrir umskiptunum frá innlendri, góri reikningsskilavenju, sem áur var fylgt, yfir
í aljólega reikningsskilastala sem megingrunn reikningsskila.

2.

Vifangsefnin eru
a) hvernig skuli semja og setja fram reikningsskil fyrirtækis á ví tímabili sem aljólegu
reikningsskilastölunum er beitt í fyrsta sinn í heild sem megingrunni fyrir reikningsskil, og
b) hvernig skuli beita sérstökum bráabirgaákvæum, sem sett eru fram í einstökum stölum og túlkunum,
gagnvart stöu lia sem egar voru til vi gildistöku essara stala og túlkana, egar aljólegum
reikningsskilastölum er beitt í fyrsta skipti í heild sem megingrunni fyrir reikningsskil.

Almennt samkomulag
3.

Á ví tímabili, sem aljólegum reikningsskilastölum er beitt í fyrsta skipti í heild, sem megingrunni fyrir
reikningsskil, skal gera og setja fram reikningsskil fyrirtækis eins og reikningsskilin hefu alltaf veri ger í
samræmi vi stalana og túlkanirnar sem voru í gildi á ví tímabili sem eim var beitt í fyrsta sinn. ess
vegna skal beita afturvirkt eim stölum og túlkunum, sem voru í gildi á ví tímabili sem eim var beitt í
fyrsta sinn nema egar:
a) ger er krafa um ea a heimila í einstökum stölum ea túlkunum a annarri bráabirgamefer sé
beitt, ea
b) ekki er unnt a meta fjárhæ leiréttingarinnar, sem tengist fyrri tímabilum, á áreianlegan hátt.

4.

Samanburarupplsingar skal semja og setja fram í samræmi vi aljólega reikningsskilastala.

5.

Allar leiréttingar, sem vera vegna ess a skipt er yfir í aljólega reikningsskilastala, skal fara me sem
leiréttingu á upphafsstöu órástafas eigin fjár frá fyrsta tímabilinu sem sett var fram í samræmi vi
aljólega reikningsskilastala.

6.

egar aljólegum reikningsskilastölum er í fyrsta skipti beitt í heild sem megingrunni fyrir reikningsskil
skal fyrirtæki einungis beita bráabirgaákvæum eirra stala og túlkana sem eru í gildi fyrir tímabil sem
lkur á eim degi sem mælt er fyrir um í eim stölum og túlkunum sem um er a ræa.

Upplsingagjöf
7.

Á ví tímabili, sem aljólegum reikningsskilastölum er beitt í fyrsta skipti í heild sem megingrunni fyrir
reikningsskil, skal fyrirtæki greina frá:
a) ví tilviki a ekki er unnt me áreianlegum hætti a ákvara fjárhæ leiréttingarinnar sem fer á
upphafsstöu órástafas eigin fjár,
b) ví tilviki a ógerlegt er a veita samanburarupplsingar, og
c) hvaa afer er valin a ví er varar hvern aljólegan reikningsskilastaal ar sem heimila er val á
bráabirgareikningsskilaaferum.

8.

Fyrirtæki eru hvött til a greina frá ví, í tengslum vi ær upplsingar sem ger er krafa um skv. 11. li IASstaals 1 (endurskoaur 1997), a aljólegum reikningsskilastölum sé beitt í heild í fyrsta skipti.
Dagsetning almenns samkomulags: janúar 1998.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 1. ágúst 1998.
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9. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Sameining fyrirtækja — flokka annahvort sem yfirtökur ea sameining hagsmuna
Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS-staall 22, sameining fyrirtækja 1 (endurskoaur 1998).
Vifangsefni
1.

Svo a unnt sé a flokka sameiningu fyrirtækja eru í IAS-stali 22 (endurskoaur 1998) ) bæi almennar
skilgreiningar í 8. li og vibótarleibeiningar í 10. til 12. li um yfirtökur og í 13. til 16. li um sameiningu
hagsmuna. Í IAS-stali 22 er skrt kvei á um a unnt sé a ákvara yfirtökuaila í nær öllum tilvikum og
ví er ess ekki vænst a sameining hagsmuna eigi sér sta nema í algjörum undantekningartilvikum. Í
stalinum eru ó ekki skrar leibeiningar um samspil milli skilgreininganna og kaflanna tveggja ar sem er
a finna leibeiningar um yfirtökur og sameiningu hagsmuna.

2.

Vifangsefnin eru:
a) hvernig skuli túlka og beita skilgreiningunum og vibótarleibeiningunum í IAS-stali 22 vi flokkun á
sameiningu fyrirtækja, og
b) hvort flokka megi sameiningu fyrirtækja samkvæmt IAS-stali 22 annig a hvorki sé um a ræa
yfirtöku né sameiningu hagsmuna.

3.

Í essari túlkun er ekki fjalla um viskipti fyrirtækja sem eru undir sameiginlegri stjórn.

Almennt samkomulag
4.

Færa skal sameiningu fyrirtækja sem yfirtöku nema ekki sé unnt a ákvara yfirtökuaila. Í nær öllum
sameiningum fyrirtækja er unnt a ákvara yfirtökuaila, .e. hluthafar eins eirra fyrirtækja, sem sameinast
öru, ná yfirráum yfir sameinaa fyrirtækinu.

5.

Flokkun á sameiningu fyrirtækja skal bygg á heildarmati á öllum stareyndum, sem skipta máli, og
astæum vi essi tilteknu viskipti. Í leibeiningunum í IAS-stali 22 eru dæmi um mikilvæga ætti sem
arf a íhuga en ekki heildarlsing á eim skilyrum sem arf a uppfylla. Einstök einkenni sameinas
fyrirtækis, s.s. atkvæisréttur ea hlutfallslegt gangviri sameinuu fyrirtækjanna, skal ekki meta ein og sér
egar ákvörun er tekin um hvernig skuli færa sameiningu fyrirtækja.

6.

Í a-, b- og c-li 15. liar í IAS-stali 22 er lst grundvallareinkennum sameiningar hagsmuna. Fyrirtæki skal
flokka sameiningu fyrirtækja sem yfirtöku nema öll einkennin rjú séu fyrir hendi. Jafnvel ótt öll einkennin
rjú séu fyrir hendi skal fyrirtæki einungis flokka sameiningu fyrirtækja sem sameiningu hagsmuna ef
fyrirtæki getur snt fram á a ekki sé hægt a ákvara yfirtökuaila.

7.

Öll sameining fyrirtækja samkvæmt IAS-stali 22 er annahvort „yfirtaka“ ea „sameining hagsmuna“.
Dagsetning almenns samkomulags: 1. janúar 1998.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi a ví er varar sameiningu fyrirtækja sem fær er í fyrsta sinn á
tímabilum sem hefjast 1. ágúst 1998 ea síar.

_______________
1

IAS-staall 22 (endurskoaur 1998), sameining fyrirtækja, sem tók gildi 1. júlí 1999, kom í sta IAS-staals 22 (endurskoaur 1993). Millivísanir í essari
túlkun hafa veri uppfærar og eru í samræmi vi IAS-staal 22 (endurskoaur 1998).
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10. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Opinber asto — engin ákvein tengsl vi rekstrarhreyfingar

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 20, færsla opinberra styrkja og upplsingar um opinbera asto.

Vifangsefni

1.

Í sumum löndum kann opinberri asto til fyrirtækja a vera ætla a hvetja til ea styrkja til langs tíma liti
atvinnustarfsemi annahvort á tilteknum svæum ea í tilteknum atvinnugreinum. Skilyri fyrir ví a fá
slíka asto urfa ekki a vera sérstaklega tengd rekstrarhreyfingum fyrirtækisins. Dæmi um slíka asto er
yfirfærsla vermæta frá hinu opinbera til fyrirtækja sem:

a) starfa í tiltekinni atvinnugrein,

b) halda áfram rekstri í atvinnugreinum, sem hafa nlega veri einkavæddar, ea

c) hefja ea halda áfram a reka viskipti sín á vanróuum svæum.

2.

Vifangsefni er hvort slík opinber asto er „opinber styrkur“ innan gildissvis IAS-staals 20 og skuli ví
skrá í samræmi vi ann staal.

Almennt samkomulag

3.

Opinber asto til fyrirtækja uppfyllir skilgreininguna á opinberum styrk í IAS-stali 20 jafnvel ó a engin
skilyri tengist sérstaklega rekstrarhreyfingum fyrirtækisins önnur en krafan um a reksturinn sé á tilteknu
svæi ea í tiltekinni atvinnugrein. Slíkir styrkir skulu ví ekki færir beint á eigi fé.

Dagsetning samkomulags: janúar 1998.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 1. ágúst 1998. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.

11. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Erlendir gjaldmilar — eignfærsla tapa sem hljótast af mjög mikilli gengislækkun gjaldmiils

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 21, áhrif gengisbreytinga.
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Vifangsefni

1.

Fyrirtæki er me skuldir sem eru skráar í erlendum gjaldmili og stafa af eignakaupum. Eftir kaupin á
eignunum lækkar ea fellur gengi reikningsskilagjaldmiils fyrirtækisins mjög miki. Af essu verur
verulegt gengistap egar skuldirnar eru metnar á lokagengi skv. a-li 11. liar IAS-staals 21. Samkvæmt
leyfri fráviksafer í 21. li IAS-staals 21 er ger krafa um a nokkur skilyri eigi vi áur en fyrirtæki
getur teki slík gengistöp inn í bókfært ver vikomandi eigna.

2.

Vifangsefnin eru:

a) á hvaa tímabili skal beita skilyrunum um skuldir „sem ekki er unnt a greia upp“ og „ekki er me
skynsamlegu móti unnt a verja sig gegn“, og

b) hvenær eignakaup eru „nleg“.

Almennt samkomulag

3.

Aeins skal taka gengistöp vegna skulda inn í bókfært ver vikomandi eignar ef ekki var unnt a gera
skuldirnar upp og ef ekki var gerlegt a baktryggja ær áur en gengi reikningsskilagjaldmiilsins lækkai
ea féll mjög miki. Leirétt, bókfært ver eignarinnar ætti ekki a vera hærra en endurheimtanleg fjárhæ
hennar.

4.

Ef taka á gengistöp á erlendum gjaldmili vegna skulda inn í bókfært ver vikomandi eignar skal sna fram
á a fyrirtæki, sem reikningsskilin taka til, hafi ekki haft agang a erlenda gjaldmilinum sem urfti til a
gera skuldina upp og a vörn gegn gengisáhættunni (t.d. me afleium eins og framvirkum samningum,
vilnunum ea örum fjármálagerningum) hafi ekki veri gerleg. Vænta má a etta gerist afar sjaldan, t.d.
egar saman fer a skortur er á erlendum gjaldmili vegna gjaldeyrishafta, sem ríkisstjórn ea selabanki
setur á, og ekki gefst kostur á neinu áhættuvarnartæki.

5.

egar skilyri fyrir eignfærslu gengistapa hafa veri uppfyllt skal fyrirtæki aeins eignfæra frekari gengistöp,
sem a verur fyrir eftir fyrstu alvarlegu gengislækkun ea -fall reikningsskilagjaldmiilsins, a ví tilskildu
a öll skilyri fyrir eignfærslu séu áfram uppfyllt.

6.

„Nleg“ eignakaup eru kaup
reikningsskilagjaldmiilsins.

innan

12

mánaa

fyrir

alvarlega

gengislækkun

ea

-fall

Dagsetning samkomulags: janúar 1998.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 1. ágúst 1998. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.

12. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Samstæureikningsskil— rekstrareiningar um sérverkefni

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 27, samstæureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfélögum.
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Vifangsefni
1.

Stofna má rekstrareiningu til a ná röngu og vel skilgreindu markmii (t.d. koma í framkvæmd
leigusamningi, rannsóknar- og róunarstarfsemi ea verbréfun fjáreigna). Slík rekstrareining um sérverkefni
(SPE) getur veri í formi hlutafélags, fjárvörslusjós, sameignarfélags ea einstaklingsfyrirtækis.
Rekstrareiningar um sérverkefni eru oft stofnaar samkvæmt lagalegu fyrirkomulagi sem setur ströng og
stundum varanleg takmörk á ákvörunarvald stjórnar, fjárvörsluaila ea framkvæmdastjórnar eirra um
starfsemi rekstrareininga um sérverkefni. Í essum ákvæum er oft tilgreint a ekki megi annar breyta stefnu
starfsemi rekstrareiningar um sérverkefni en hugsanlega stofnandi hennar ea ábyrgaraili (.e. au starfa á
„sjálfstringu“).

2.

Ábyrgarailinn (ea fyrirtæki sem rekstrareiningin um sérverkefni var stofnu um) yfirfærir oft eignir til
rekstrareiningarinnar um sérverkefni, ölast rétt til a nota eignir rekstrareiningarinnar um sérverkefni ea
innir af hendi jónustu vi rekstrareininguna um sérverkefni mean arir ailar („fjármagnsveitendur“)
fjármagna rekstrareininguna um sérverkefni. Fyrirtæki, sem á viskipti vi rekstrareiningu um sérverkefni (oft
stofnandi ea ábyrgaraili), kann a stjórna henni í reynd.

3.

Gagnleg hlutdeild í rekstrareiningu um sérverkefni kann t.d. a vera í formi skuldaskjals, eiginfjárgernings,
átttökuréttar, eftirstæs hluta ea leigusamnings. Sum gagnleg hlutdeild getur einfaldlega veitt eigandanum
fast ea skrá arsemishlutfall mean önnur veitir eigandanum réttindi ea agang a örum efnahagslegum
ávinningi sem verur í framtíinni af starfsemi rekstrareiningarinnar um sérverkefni. Í flestum tilvikum heldur
stofnandi ea ábyrgaraili (ea fyrirtæki sem rekstrareiningin um sérverkefni var stofnu um) umtalsverri,
gagnlegri hlutdeild í starfsemi rekstrareiningarinnar um sérverkefni jafnvel ó a hann eigi líti ea ekkert af
eigin fé hennar.

4.

Í IAS-stali 27 er ger krafa um samstæureikningsskil rekstrareininga sem eru undir stjórn fyrirtækisins sem
reikningsskilin taka til. Í stalinum eru ó ekki veittar nákvæmar leibeiningar um mefer rekstrareininga
um sérverkefni í samstæureikningsskilum.

5.

Vifangsefni er vi hvaa astæur fyrirtæki skal gera samstæureikningsskil vegna rekstrareiningar um
sérverkefni.

6.

essi túlkun á ekki vi eftirlaunakerfi ea áætlanir um eiginfjártengd hlunnindi.

7.

Yfirfærsla eigna frá fyrirtæki til rekstrareiningar um sérverkefni kann a uppfylla skilyri um sölu hjá ví
fyrirtæki. Jafnvel ótt yfirfærslan uppfylli ekki skilyri um sölu kunna ákvæi IAS-staals 27 og essarar
túlkunar a tákna a fyrirtæki skuli gera samstæureikningsskil fyrir rekstrareininguna um sérverkefni. essi
túlkun fjallar ekki um astæur egar sölumefer á vi um fyrirtæki ea egar afleiingar slíkrar sölu eru
felldar brott vi ger samstæureikningsskila.

Almennt samkomulag
8.

Samstæureikningsskil vegna rekstrareiningar um sérverkefni skulu ger egar raunveruleg tengsl milli
fyrirtækisins og rekstrareiningarinnar um sérverkefni gefa til kynna a rekstrareiningin um sérverkefni er
undir stjórn fyrirtækisins.

9.

egar um er a ræa rekstrareiningu um sérverkefni geta yfirrá komi fram egar starfsemi
rekstrareiningarinnar um sérverkefni er ákvöru fyrirfram (starfar á „sjálfstringu“) ea á annan hátt. Í
12. li IAS-staals 27 eru tilgreindar nokkrar astæur sem leia til stjórnar jafnvel í tilvikum ar sem
fyrirtæki fer me helming ea minna af atkvæisrétti annars fyrirtækis. Á sama hátt getur stjórn jafnvel veri
fyrir hendi í tilvikum ar sem fyrirtæki á líti ea ekkert af eigin fé rekstrareiningarinnar um sérverkefni.
Beiting stjórnarhugtaksins krefst í hverju tilviki mats me tilliti til allra vikomandi átta.

10.

Auk astænanna, sem lst er í 12. li IAS-staals 27, kunna t.d. eftirfarandi astæur a benda til tengsla ar
sem fyrirtæki stjórnar rekstrareiningu um sérverkefni og skal ví semja samstæureikningsskil vegna
rekstrareiningarinnar um sérverkefni (vibótarleibeiningar eru gefnar í vibæti vi essa túlkun):
a) starfsemi rekstrareiningarinnar um sérverkefni er í reynd rekin fyrir hönd fyrirtækisins í samræmi vi
sérstakar viskiptaarfir ess annig a fyrirtæki hafi ávinning af rekstri rekstrareiningarinnar um
sérverkefni,
b) fyrirtæki hefur í reynd ákvörunarvald til a hafa meirihluta ávinnings af starfsemi rekstrareiningarinnar
um sérverkefni ea hefur fengi örum í hendur etta ákvörunarvald me ví a setja upp
„sjálfstringu“,
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c) fyrirtæki hefur í reynd rétt til a ölast meirihluta ávinnings rekstrareiningarinnar um sérverkefni og
kann ví a vera óvari fyrir áhættu, sem fylgir starfsemi rekstrareiningarinnar um sérverkefni, ea

d) fyrirtæki heldur í reynd meirihluta eftirstærar áhættu ea eigendaáhættu vegna rekstrareiningarinnar um
sérverkefni ea eigna hennar til a hafa ávinning af starfsemi hennar.

11.

Ef fyrirtæki (ábyrgaraili ea annar aili me gagnlega hlutdeild) ákvarar fyrirfram samfellda starfsemi
rekstrareiningar um sérverkefni hefur a ekki í för me sér ær takmarkanir sem vísa er til í b-li 13. liar
IAS-staals 27.

Dagsetning samkomulags: júní 1998.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999
ea síar. Hvatt er til ess a túlkunin sé tekin upp fyrr. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.

13. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Rekstrareiningar sem lúta sameiginlegri stjórn — ópeningaleg framlög frá samrekstrarailum

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 31, reikningsskil hlutdeildar í samrekstri (endurskoaur 1998).

Vifangsefni

1.

Í 39. li í IAS-stali 31 (endurskoaur 1998) er bæi vísa til framlaga og sölu milli samrekstraraila og
fyrirtækis um samrekstur á eftirfarandi hátt: „egar samrekstraraili leggur fram ea selur eignir til
samreksturs skal færsla hluta hagnaar ea taps af viskiptunum endurspegla eli viskiptanna.“ Auk ess
segir í 19. li IAS-staals 31 (endurskoaur 1998) a „sameiginleg rekstrareining er samrekstur sem felur í
sér stofnun hlutafélags, sameignarfélags ea annarrar rekstrareiningar sem hver samrekstraraili á hlutdeild í.“
Ekki eru til nákvæmar leibeiningar um færslu hagnaar og -taps sem verur vegna framlaga á
ópeningalegum eignum til sameiginlegra rekstrareininga.

2.

Framlög til sameiginlegra rekstrareininga eru yfirfærslur eigna frá samrekstrarailum í skiptum fyrir
eignarhlutdeild í sameiginlegu rekstrareiningunni. Slík framlög geta veri me msu móti.
Samrekstrarailarnir geta greitt framlög samtímis annahvort vi stofnun sameiginlegu rekstrareiningarinnar
ea síar. Endurgjaldi, sem samrekstrarailinn ea samrekstrarailarnir fá í skiptum fyrir eignir, sem eru
lagar til sameiginlegrar rekstrareiningar, getur einnig falist í handbæru fé ea annars konar endurgjaldi sem
ekki er há framtíarsjóstreymi sameiginlegu rekstrareiningarinnar („vibótarendurgjald“).

3.

Vifangsefnin eru:

a) hvenær samrekstraraili skuli færa í rekstrarreikning vieigandi hluta hagnaar ea taps sem verur vegna
framlags á ópeningalegri eign til sameiginlegrar rekstrareiningar í skiptum fyrir eignarhlutdeild,

b) hvernig samrekstraraili skuli skrá vibótarendurgjald og

c) hvernig setja skuli fram óinnleystar, óreglulegar tekjur og tap í samstæureikningsskilum
samrekstrarailans.
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4.

essi túlkun fjallar um færslu samrekstraraila á ópeningalegum framlögum til sameiginlegrar
rekstrareiningar í skiptum fyrir eignarhlutdeild í sameiginlega rekstrarfélaginu sem er annahvort skrá
samkvæmt hlutdeildaraferinni ea samkvæmt hlutfallslegum samstæureikningsskilum.

Almennt samkomulag

5.

egar ákvæum 39. liar í IAS-stali 31 er beitt á ópeningaleg framlög til sameiginlegrar rekstrareiningar í
skiptum fyrir eignarhlutdeild í sameiginlega rekstrarfélaginu skal samrekstraraili færa í rekstrarreikning fyrir
a tímabil ann hluta hagnaar ea taps sem rekja má til eignarhlutdeildar hinna samrekstrarailanna nema
ef:

a) veruleg áhætta og umbun, sem fylgir eignarhaldi eirra ópeningalegu eigna sem lagar eru fram, hefur
ekki veri yfirfær á sameiginlegu rekstrareininguna,

b) ekki er unnt a mæla me áreianlegum hætti hagnainn ea tapi af ópeningalegum framlögum, ea

c) ær ópeningalegu eignir, sem eru lagar fram, eru líkar eim sem arir samrekstrarailar leggja fram.
Ópeningalegar eignir eru líkar eim sem arir samrekstrarailar leggja fram ef ær eru líkar í eli sínu,
hafa sambærilegt notagildi í sömu starfsgrein og gangviri eirra er sambærilegt. Framlag uppfyllir ví
aeins líkindaprófi a allar ær ópeningalegu eignir, sem framlagi felur í sér, séu líkar eim sem arir
samrekstrarailar leggja fram.

Í eim tilvikum, ar sem einhver undantekninganna í a- til c-li á vi, skal líta svo á a hagnaurinn ea tapi
sé óinnleyst og skuli ví ekki færa a í rekstrarreikninginn nema ákvæi 6. liar eigi einnig vi.

6.

Ef samrekstraraili fær peningalegar ea ópeningalegar eignir sem eru ólíkar eim sem hann lagi fram til
vibótar ví a fá eignarhlutdeild í sameiginlegri rekstrareiningu, skal samrekstraraili færa í rekstrarreikning
vieigandi hluta ess hagnaar ea taps sem verur af viskiptunum.

7.

Óinnleystur hagnaur ea tap af ópeningalegum eignum, sem lagar eru fram til sameiginlegrar
rekstrareiningar, skal felldur niur á móti undirliggjandi eignum samkvæmt hlutfallslegum
samstæureikningsskilum ea á móti fjárfestingunni samkvæmt hlutdeildaraferinni. ennan óinnleysta
hagna ea tap skal ekki setja fram sem frestaan hagna ea tap í efnahagsreikningi samstæunnar hjá
samrekstrarailanum.

Dagsetning almenns samkomulags: júní 1998.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar 1999
ea síar. Hvatt er til ess a túlkunin sé tekin upp fyrr. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.

14. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Varanlegir rekstrarfjármunir — bætur vegna virisrrnunar ea eignatjóns

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 16, varanlegir rekstrarfjármunir (endurskoaur 1998).
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Vifangsefni
1.

Fyrirtæki geta fengi peningalegar ea ópeningalegar bætur frá rija aila vegna virisrrnunar ea taps á
varanlegum rekstrarfjármunalium. Oft arf a nota mótteknar, peningalegar bætur af knjandi, hagrænum
ástæum til a endurnja eignir, sem hafa rrna í veri, ea til a kaupa ea byggja njar eignir sem koma í
sta eignanna sem tapast ea eru látnar af hendi. Í IAS-stali 16 (endurskoaur 1998) eru ekki gefnar
nákvæmar leibeiningar um hvernig skal skrá slíkar peningalegar ea ópeningalegar bætur.

2.

Dæmi um slík tilvik eru m.a.:
a) endurgreisla tryggingafélaga eftir virisrrnun ea tap á varanlegum rekstrarfjármunalium, t.d. vegna
náttúruhamfara, jófnaar ea slæmrar meferar,
b) skaabætur frá ríkinu vegna varanlegra rekstrarfjármunalia sem voru teknir eignarnámi, t.d. land sem
arf til opinberra nota,
c) bætur, sem tengjast vingari breytingu á varanlegum rekstrarfjármunalium, t.d. flutningur á starfsstö
frá ar til geru éttblissvæi til dreifblissvæis í samræmi vi innlenda landntingarstefnu, ea
d) efnisleg endurnjun, a hluta ea a fullu, eignar sem hefur rrna í veri ea tapast.

3.

Vifangsefni er hvernig fyrirtæki skal skrá:
a) virisrrnun ea tap á varanlegum rekstrarfjármunalium,
b) tengdar bætur frá rija aila og
c) endurnjun, kaup ea bygging eignar síar.

Almennt samkomulag
4.

Virisrrnun ea töp af varanlegum rekstrarfjármunalium, tengdar kröfur um ea greislur á bótum frá
rija aila og kaup ea bygging eigna síar, sem koma í sta annarra eigna, eru askildir, efnahagslegir
atburir og skal skrá á sem slíka. Efnahagslegu atburina rjá skal skrá á askilinn hátt sem hér segir:
a) virisrrnun varanlegra rekstrarfjármunalia skal færa samkvæmt IAS-stali 36 og úreldingu og rástöfun
varanlegra rekstrarfjármunalia skal færa samkvæmt IAS-stali 16 (endurskoaur 1998),
b) peningalegar ea ópeningalegar bætur frá rija aila vegna varanlegra rekstrarfjármunalia, sem höfu
rrna í veri, tapast ea veri látnir af hendi, skulu vera innifaldar í rekstrarreikningnum egar ær eru
viurkenndar, og
c) kostnaarver eigna, sem eru endurnjaar, keyptar, byggar í stainn ea fengnar sem bætur, skal
ákvara og setja fram samkvæmt IAS-stali 16 (endurskoaur 1998).

Upplsingagjöf
5.

Upplsingar um peningalegar ea ópeningalegar bætur, sem eru færar vegna virisrrnunar ea taps á
varanlegum rekstrarfjármunalium, skulu birtar sérstaklega.
Dagsetning almenns samkomulags: júní 1998.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 1999
ea síar. Hvatt er til ess a túlkunin sé tekin upp fyrr. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.
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15. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Rekstrarleiga — hvatar
Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS-staall 17, leigusamningar (endurskoaur 1997).
Vifangsefni
1.

egar sami er um njan rekstrarleigusamning ea endurnjun slíks samnings getur leigusali veitt leigutaka
hvata til a hann gangi a samningnum. Dæmi um slíka hvata eru greisla í handbæru fé til leigutaka ea
endurgreisla ea leigusali tekur á sig kostna leigutaka (s.s. kostnaur vi a koma sér fyrir á njum sta,
endurbætur leigra eigna og kostnaur í tengslum vi leiguskuldbindingu leigutakans sem egar er fyrir
hendi). Einnig getur veri sami um a engin ea lækku leiga sé innheimt fyrir fyrstu tímabil leigutímans.

2.

Vifangsefni er hvernig færa skal hvata vegna rekstrarleigu í reikningsskil bæi leigutaka og leigusala.

Almennt samkomulag
3.

Alla hvata vegna samnings um njan ea endurnjaan rekstrarleigusamning skal færa sem óaskiljanlegan
hluta hreins endurgjalds sem sami hefur veri um fyrir notkun leigu eignarinnar, án tillits til ess hvers
elis hvatinn er ea form greislnanna ea tímasetning eirra.

4.

Leigusali skal færa heildarkostna vegna hvata sem lækkun á leigutekjum á leigusamningstímanum
samkvæmt línulegri afer nema önnur kerfisbundin afer endurspegli tímamynstur minnkandi ávinnings af
leigu eigninni.

5.

Leigutaki skal færa heildarávinning af hvötum sem lækkun á leigukostnai á leigusamningstímanum
samkvæmt línulegri afer nema önnur kerfisbundin afer endurspegli tímamynstur ávinnings leigutaka af
notkun leigu eignarinnar.

6.

Kostna, sem leigutaki stofnar til, .m.t. kostnaur í tengslum vi leiguskuldbindingu sem egar er fyrir hendi
(t.d. kostnaur vi samningsslit, kostnaur vi a koma sér fyrir á njum sta ea endurbætur leigra eigna),
skal leigutaki skrá í samræmi vi aljólega reikningsskilastala sem eiga vi slíkan kostna, .m.t. kostnaur
sem er í reynd endurgreiddur me samkomulagi um hvata.
Dagsetning almenns samkomulags: júní 1998.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir leigusamningstíma sem hefjast 1. janúar 1999 ea síar.
18. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Samkvæmni - leyfilegar fráviksaferir

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS-staall 1, framsetning reikningsskila.
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Vifangsefni
1.

Í tilteknum IASC-stölum er fyrirtækjum gefinn kostur á ótvíræu vali milli mismunandi
reikningsskilaafera sem au beita vi samningu reikningsskila. Í sumum stölum, ar sem gefinn er kostur
á ótvíræu vali á reikningsskilaafer, er snt me hvaa hætti vali skal fara fram. Í 104. li í IAS-stali 39
er t.d. bent á a fyrirtæki skuli velja ara aferina af tveimur til a færa breytingar á gangviri fjáreigna sem
eru til sölu og skuli beita eirri afer, sem a velur, gagnvart öllum fjáreignum sem eru til sölu. Í örum
stölum er ekki geti um hvernig skal stai a essu vali.

2.

Vifangsefni er hvernig val á reikningsskilaafer skal fara fram a ví er varar á aljólegu
reikningsskilastala ar sem ótvírætt val á reikningsskilaafer er heimila en ekki er geti um me hvaa
hætti vali skal fara fram. Grundvallarumræuefni er a, eftir a afer hefur veri valin, hvort ávallt skuli
fylgja eirri afer gagnvart öllum lium sem eru skráir samkvæmt sérstökum kröfum sem gefa kost á essu
vali.

Almennt samkomulag
3.

Ef fleiri en ein reikningsskilaafer er fyrir hendi samkvæmt aljólegum reikningsskilastali ea túlkun skal
fyrirtæki velja og beita me samræmdum hætti einni essara afera nema ger sé sérstök krafa um a ea
a heimila í stalinum ea túlkuninni a liir séu flokkair (viskipti, atburir, stöur, fjárhæir, o.s.frv.)
og a rétt sé a nota arar aferir gagnvart eim. Ef ger er krafa um a ea a heimila í stali a flokka
lii skal velja og beita me samkvæmni gagnvart hverjum flokki eirri reikningsskilaafer sem á best vi.
(Vibótarleibeiningar eru veittar í vibæti A og vibæti B vi essa túlkun.)

4.

egar valin hefur veri sú upphaflega afer sem vi á samkvæmt kröfum í 3. li skal einungis breyta um
reikningsskilaafer í samræmi vi 42. li í IAS-stali 8 og beita henni gagnvart öllum lium ea flokkum
lia á ann hátt sem tilgreint er í 3. li.
Dagsetning almenns samkomulags: maí 1999.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. júlí 2000
ea síar. Hvatt er til ess a túlkunin sé tekin upp fyrr. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.
19. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Reikningsskilagjaldmiill — mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-stali 21 og IAS-stali 29

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskil skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísanir: IAS-staall 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmilum (endurskoaur 1993), og IAS-staall 29,
reikningsskil í hagkerfum ar sem óaverbólga ríkir (endursniinn 1994)1.
Vifangsefni
1.

Í 4. li IAS-staals 21 kemur fram a ó a staallinn tilgreini ekki gjaldmiilinn sem fyrirtæki notar í
framsetningu reikningsskila sinna notar fyrirtæki venjulega gjaldmiil landsins ar sem a á lögheimili. ó
a hugtaki „reikningsskilagjaldmiill“ sé skilgreint í IAS-stali 21 sem gjaldmiillinn sem er notaur vi
framsetningu reikningsskila hefur reikningsskilagjaldmiillinn, sem fyrirtæki notar, einnig talsver áhrif á mat
á skráningu í reikningsskilum.

_______________
1

Sjá einnig 30. túlkun fastanefndarinnar um túlkanir: reikningsskilagjaldmiill — umreikningur úr matsgjaldmili yfir í framsetningargjaldmiil.
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2.

Í 7. li IAS-staals 21 er erlendur gjaldmiill skilgreindur sem annar gjaldmiill en reikningsskilagjaldmiill
fyrirtækis. ess vegna verur val á reikningsskilagjaldmili til ess a allir arir gjaldmilar flokkast sem
erlendir gjaldmilar. Aferir vi a skrá viskipti í erlendum gjaldmili og umreikna reikningsskil erlends
rekstrar eru tilgreindar í IAS-stali 21. Í 36. li IAS-staals 21 er bent á arar afleiingar ess a velja
reikningsskilagjaldmiil fyrir erlenda rekstrareiningu sem setur fram reikningsskil í gjaldmili í
óaverbólgu. Reikningsskil slíkrar erlendrar rekstrareiningar eru verleirétt samkvæmt IAS-stali 29 áur
en au eru umreiknu yfir í reikningsskilagjaldmiil fyrirtækisins sem reikningsskilin taka til. Í 8. li IASstaals 29 er einnig ger krafa um verleiréttingu af hálfu fyrirtækis sem setur reikningsskil sín fram me
ví a nota gjaldmiil í óaverbólgu sem reikningsskilagjaldmiil.

3.

Vifangsefnin eru:
a) hvernig fyrirtæki ákvari gjaldmiil til a meta lii í reikningsskilum sínum („matsgjaldmiill“),
b) hvort fyrirtæki geti nota annan gjaldmiil en matsgjaldmiilinn til a setja fram reikningsskil sín
(„framsetningargjaldmiill“),
c) hvernig umreikna skuli reikningsskilin frá matsgjaldmili yfir í framsetningargjaldmiil ef
framsetningargjaldmiillinn má vera annar en matsgjaldmiillinn.

4.

Í 5. li IAS-staals 21 kemur fram a staallinn fjallar ekki um endurger á reikningsskilum fyrirtækisins frá
eim gjaldmili, sem a setur reikningsskil sín fram í samkvæmt IAS-stölum, yfir í annan gjaldmiil til
hægarauka fyrir notendur sem eru vanir gjaldmilinum ea í örum svipuum tilgangi. Af eim sökum er
ekki fjalla um slíka endurger í essari túlkun.

Almennt samkomulag
5.

Me matsgjaldmilinum skal gefa upplsingar um fyrirtæki sem eru gagnlegar og endurspegla efnahagslegt
inntak eirra atbura og astæna sem liggja a baki og tengjast fyrirtækinu. Ef sérstakur gjaldmiill er
notaur a verulegu leyti í fyrirtækinu ea hefur veruleg áhrif á fyrirtæki kann sá gjaldmiill a vera
vieigandi gjaldmiill sem matsgjaldmiill (vibótarleibeiningar er a finna í viauka A vi essa túlkun).
Öll viskipti, sem fara fram í örum gjaldmili en matsgjaldmili, skal fara me sem viskipti í erlendum
gjaldmili egar IAS-stali 21 er beitt.

6.

egar matsgjaldmiillinn hefur veri valinn skal ekki breyta honum nema breytingar veri á atburum og
astæum sem liggja a baki og tengjast fyrirtækinu eins og ákvara er í samræmi vi 5. li essarar
túlkunar.

7.

Ef matsgjaldmiillinn, sem ákvaraur er í samræmi vi 5. li essarar túlkunar, er gjaldmiill í
óaverbólgu, á:
a) skulu reikningsskil fyrirtækisins verleirétt samkvæmt IAS-stali 29, og
b) egar fyrirtæki er erlend rekstrareining, eins og hún er skilgreind í IAS-stali 21, og kemur fram í
reikningsskilum annars fyrirtækis sem reikningsskilin taka til, skal verleirétta reikningsskil ess
samkvæmt IAS-stali 29 áur en au eru umreiknu yfir í reikningsskilagjaldmiil hins fyrirtækisins sem
reikningsskilin taka til.

8.

Ef gjaldmiill lands, ar sem ekki er óaverbólga, er ákvaraur sem vieigandi matsgjaldmiill skv. 5. li
essarar túlkunar er ekki ger krafa um a fyrirtæki verleirétti reikningsskil sín samkvæmt IAS-stali 29.

9.

ótt fyrirtæki setji venjulega reikningsskil sín fram í sama gjaldmili og matsgjaldmiillinn sem er
ákvaraur skv. 5. li essarar túlkunar getur a vali a setja reikningsskil sín fram í örum gjaldmili. Sú
afer a umreikna reikningsskil fyrirtækis, sem reikningsskilin taka til, úr matsgjaldmili yfir í annan
gjaldmiil vegna framsetningar er ekki tilgreind í aljólegum reikningsskilastölum. Umreikningsaferin,
sem fyrirtæki notar, skal ó ekki leia til reikningsskila sem eru í ósamræmi vi mat á lium í
reikningsskilum ar sem notaur er gjaldmiill sem er ákvaraur í samræmi vi 5. li essarar túlkunar,
enda skulu reikningsskil gefa áreianlega mynd af efnahag, rekstrarárangri og sjóstreymi. Í eim tilvikum
egar fyrirtæki er me erlendar rekstrareiningar og setur fram samstæureikningsskil er gjaldmiill, sem er
notaur til a setja fram samstæureikningsskilin, venjulega sá sami og matsgjaldmiill móurfélagsins en er
oft annar en matsgjaldmiillinn sem einstakar erlendar rekstrareiningar nota. (Í viauka B eru dæmi um
beitingu essarar túlkunar á samstæureikningsskil.)

EES-vibætir vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins

15.11.2007

Nr. 54/839

SIC-20
Upplsingagjöf
10.

Greina skal frá eftirfarandi atrium:
a) egar matsgjaldmiill er annar en gjaldmiill landsins ar sem fyrirtæki á lögheimili skal gera grein fyrir
ástæu ess a annar gjaldmiill er notaur,
b) ástæu ess, a breytingar eru gerar á matsgjaldmili ea framsetningargjaldmili, og
c) matsgjaldmilinum egar reikningsskilin eru sett fram í örum gjaldmili en matsgjaldmili fyrirtækisins,
ástæu ess, a annar framsetningargjaldmiill er notaur, og lsingu á aferinni sem notu er í
umreikningsferlinu.
Í samstæureikningsskilum eiga tilvísanir í matsgjaldmiil í essum kröfum um upplsingagjöf vi um
matsgjaldmiil móurfélags.
Dagsetning almenns samkomulags: febrúar 2000.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
2001 ea síar. Gera skal grein fyrir breytingum á reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í
46. li IAS-staals 8.
20. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Hlutdeildarafer — færsla tapa

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS-staall 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum (endurskoaur 1998).
Vifangsefni
1.

Í sumum tilvikum getur fjárfestir átt miss konar fjárhagslega hlutdeild í hlutdeildarfélagi ea samrekstri sem
er skrá samkvæmt hlutdeildaraferinni. Fjárfestirinn getur t.d. átt fjárhagslega hlutdeild, .m.t. almenn
hlutabréf ea forgangshlutabréf, lán, fyrirframgreislur, skuldabréf, kaupréttur á almennum hlutabréfum ea
viskiptakröfur.

2.

Í 22. li IAS-staals 28 er bent á a egar hlutdeildaraferinni er beitt hættir fjárfestir venjulega a telja hlut
sinn me í frekari töpum í rekstrarreikningnum um lei og hlutur fjárfestisins í tapi hlutdeildarfélags er
jafnhár og ea meiri en bókfært ver fjárfestingar. ó er ger grein fyrir vibótartöpum egar fjárfestirinn
hefur stofna til skuldbindinga ea greitt fyrir hönd hlutdeildarfélagsins til a uppfylla skuldbindingar
hlutdeildarfélagsins sem fjárfestirinn hefur ábyrgst ea á annan hátt skuldbundi sig til a uppfylla.

3.

egar hlutdeildaraferinni er beitt eru vifangsefnin:
a) hvaa fjárhagslega hlutdeild felst í „bókfæru veri fjárfestingar“ sem er vísa til í 22. li IAS-staals 28,
og
b) hvort færslu hlutdeildar rekstrareiningarinnar í töpum hlutdeildarfélags ea félags í samrekstri (félag sem
fjárfest er í), sem er umfram bókfært ver fjárfestingarinnar, er haldi áfram egar fyrirtæki á ara
fjárhagslega hlutdeild í ví sem er fjárfest í sem er ekki hluti af bókfæru veri fjárfestingarinnar.
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4.

essi túlkun snr a beitingu hlutdeildaraferarinnar samkvæmt IAS-stali 28. Samkvæmt leyfilegri
fráviksafer, sem heimilu er skv. 32. li IAS-staals 31 beitir fyrirtæki hlutdeildaraferinni egar a
gerir grein fyrir hlutdeild sinni í félagi í samrekstri og beitir ar af leiandi einnig essari túlkun.

Almennt samkomulag

5.

Unnt er a lsa fjárhagslegri hlutdeild á msa vegu, t.d. er sumum gerum hlutdeildar lst sem almennum
hlutabréfum ea sem forgangshlutabréfum. egar 22. li IAS-staals 28 er beitt skal bókfært ver
fjárfestingar aeins fela í sér bókfært ver gerninga sem veita ótakmarkaan rétt til hlutdeildar í hagnai ea
tapi og eftirstærar eignarhlutdeildar í félaginu sem fjárfest er í.

6.

Ef hlutur fjárfestis í tapi er meiri en bókfært ver fjárfestingarinnar lækkar bókfært ver fjárfestingarinnar
niur í núll og skal á stöva færslu frekara taps, nema fjárfestirinn hafi stofna til skuldbindinga gagnvart
félaginu, sem fjárfest er í, ea skuldbundi sig til a uppfylla skuldbindingar félagsins, sem fjárfest er í, sem
fjárfestirinn hefur ábyrgst ea á annan hátt gefi heit um, hvort sem tapi er fjármagna ea ekki. egar
fjárfestirinn hefur stofna til slíkra skuldbindinga heldur fjárfestirinn áfram a færa hlut sinn í tapi félagsins
sem fjárfest er í.

7.

Fjárhagsleg hlutdeild í félagi, sem fjárfest er í, sem er ekki hluti af bókfæru veri fjárfestingarinnar skv.
5. li essarar túlkunar, er skrá í samræmi vi ara vieigandi, aljólega reikningsskilastala, t.d. IASstaal 39 og, áur en IAS-staall 39 var tekinn upp, IAS-staal 25 (endursniinn 1994).

8.

Líta skal á áframhaldandi tap félagsins, sem fjárfest er í, sem hlutlæga vísbendingu um a fjárhagsleg
hlutdeild í essu félagi, bæi fjárhagsleg hlutdeild, sem felst í bókfæru veri fjárfestingar skv. 5. li essarar
túlkunar, og önnur fjárhagsleg hlutdeild, hafi rrna í veri. Virisrrnun bókfærs vers fjárhagslegrar
hlutdeildar, sem felst í bókfæru veri eignar, er ákvöru, mia vi bókfært ver eftir a allar leiréttingar
hafa veri gerar a ví er varar tap vegna hlutdeildaraferar.

9.

Ef fjárfestirinn hefur ábyrgst ea á annan hátt skuldbundi sig gagnvart félaginu, sem fjárfest er í, til a
uppfylla skuldbindingar félagsins, sem fjárfest er í, til vibótar vi a halda áfram a færa hlut sinn í töpum
félagsins, sem fjárfest er í, skal fjárfestirinn ákvara hvort færa skuli reiknaa skuldbindingu í samræmi vi
IAS-staal 37. (Áur en IAS-staall 37 var tekinn upp er færsla reiknarar skuldbindingar metin samkvæmt
kröfum í IAS-stali 10 (endursniinn 1994).)

Upplsingar

10.

Ef fjárfestir hættir a færa sinn hluta í töpum félagsins, sem fjárfest er í, skal fjárfestirinn tilgreina fjárhæ
ófærs hluta í tapi félagsins, sem fjárfest er í, í skringum vi reikningsskilin, bæi á tímabilinu og samanlagt.

Dagsetning almenns samkomulags: ágúst 1999.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 15. júlí 2000. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.

21. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Tekjuskattar — endurheimt endurmetinna, óafskrifanlegra eigna

Í 11. li í IAS-stali 1 (endurskouum 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum
skuli lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
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Drög a 21. túlkun, D21, tekjuskattar — heildarsamantekt, voru gefin út til umsagnar í september 1999. Drögin a
túlkuninni tóku bæi til vifangsefnis essarar túlkunar og vifangsefnis 25. túlkunar, tekjuskattar — breytingar á
skattalegri stöu fyrirtækis ea hluthafa ess.

Tilvísun: IAS-staall 12, tekjuskattar (endurskoaur 1996).

Vifangsefni

1.

Samkvæmt 51. li í IAS-stali 12 skal mat á frestuum skattskuldum og skattinneignum endurspegla au
skattalegu áhrif sem leiir af ví me hvaa hætti fyrirtæki væntir ess, vi dagsetningu efnahagsreiknings, a
endurheimta ea greia bókfært ver eirra eigna og skulda sem leiir til tímabundins mismunar.

2.

Í 20. li í IAS-stali 12 er teki fram a endurmat eignar hefur ekki alltaf áhrif á skattskyldan hagna
(skattalegt tap) á tímabilinu egar endurmati fer fram og veri geti a endurmati leii ekki til ess a
skattstofn eignarinnar sé leiréttur. Ef endurheimt, bókfært ver í framtíinni verur skattskylt er allur
mismunur á bókfæru veri endurmetnu eignarinnar og skattstofn hennar tímabundinn mismunur og leiir til
frestarar skattskuldbindingar ea skattinneignar.

3.

Vifangsefni er hvernig túlka skal hugtaki „endurheimt“ í tengslum vi eign sem er ekki afskrifu
(óafskrifanleg eign) og er endurmetin skv. 29. li IAS-staals 16 (endurskoaur 1998).

4.

essi túlkun gildir einnig um fjárfestingareignir sem eru bókfærar mia vi endurmetnar fjárhæir skv. bli 23. liar í IAS-stali 25 en væru taldar óafskrifanlegar ef IAS-stali 16 væri beitt.

Almennt samkomulag

5.

Frestu skattskuldbinding ea skattinneign, sem verur til vegna endurmats óafskrifanlegrar eignar skv.
29. li í IAS-stali 16, skal metin á grundvelli eirra skattalegu afleiinga sem myndu fylgja endurheimt
bókfærs vers eirrar eignar me sölu, óhá ví á hvaa grundvelli mat á bókfæru veri eignarinnar var
unni. ess vegna skal beita fyrra skatthlutfallinu vi mat á frestari skattskuldbindingu ea skattinneign í
tengslum vi óafskrifanlega eign ef skatthlutfall af skattskyldri fjárhæ, sem myndast vi sölu eignar, er
samkvæmt skattalögum anna en skatthlutfall af skattskyldri fjárhæ sem verur til vi notkun eignarinnar.

Dagsetning samkomulags: ágúst 1999.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 15. júlí 2000. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li í IAS-stali 8.

22. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Sameining fyrirtækja — síari leiréttingar upphaflegrar færslu gangviris og viskiptavildar.

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 22, sameining fyrirtækja (endurskoaur 1998).
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Vifangsefni
1.

egar sameining fyrirtækja er fær í fyrsta sinn er ekki víst a yfirtökuaila séu tiltækar allar upplsingar sem
gera honum kleift a agreina og meta á áreianlegan hátt gangviri yfirtekinna eigna og skulda ea
hugsanlegt er a agreinanlegar eignir og skuldir uppfylli ekki enn skilyri um færslu. etta getur veri vegna
ess hve flóki yfirtekna fyrirtæki er, vegna ess a örf er á a útbúa og skra tímanlega frá fjárhagslegum
upplsingum ea af örum ástæum.

2.

Í 71. li í IAS-stali 22 (endurskoaur 1998) er tilgreint a vi færslu yfirtöku á fyrirtækjum skuli færa
yfirteknar, agreinanlegar eignir og skuldir, sem uppfylla ekki skilyri ... fyrir sérstakri færslu egar yfirtakan
er upphaflega fær, skal færa síar egar og ef ær uppfylla skilyrin. Bókfært ver yfirtekinna,
agreinanlegra eigna og skulda skal leirétt ef vibótarupplsingar vera tiltækar eftir yfirtöku sem auvelda
mat á eim fjárhæum sem tilteknar voru sem fjárhæir essara agreinanlegu eigna og skulda egar
yfirtakan var upphaflega fær. egar örf krefur skal einnig leirétta fjárhæir, sem er rástafa til
viskiptavildar ea neikværar viskiptavildar, a ví marki sem:
a) leiréttingin hækkar ekki bókfært ver viskiptavildar umfram endurheimtanlega fjárhæ hennar, eins og
skilgreint er í IAS-stali 36, virisrrnun eigna, og
b) slík leirétting er ger fyrir lok fyrsta árlega reikningsskilatímabils eftir yfirtökuna (nema egar um er a
ræa færslu agreinanlegrar skuldar skv. 31. li en um hana gildir tímaramminn sem kvei er á um í cli 31. liar).
Í örum tilvikum skal færa leiréttingar á agreinanlegum eignum og skuldum sem tekjur ea gjöld.

3.

Vifangsefni leiréttinga vi ær afmörkuu astæur, sem lst er í 71. li IAS-staals 22, eru:
a) hvort leirétting á upphaflegu gangviri yfirtekinna, agreinanlegra eigna og skulda skuli taka til áhrifa
afskrifta (varanlegra rekstrarfjármuna) og annarra breytinga sem hefu ori ef leirétt gangviri hefi
veri nota frá yfirtökudegi,
b) hvort tengd leirétting á viskiptavild ea neikværi viskiptavild skuli taka til áhrifa af afskriftum
leiréttrar fjárhæar sem tiltekin var sem viskiptavild ea neikvæ viskiptavild frá yfirtökudegi og
c) hvernig skuli setja fram leiréttingar á yfirteknum, agreinanlegum eignum og skuldum
viskiptavild og neikværi viskiptavild.

4.

og á

essi túlkun gildir ekki um eftirfarandi lii ar sem fjalla er um á sérstaklega í örum aljólegum
reikningsskilastölum:
a) frestaar skattinneignir og skattskuldbindingar sem færar eru skv. 66. til 68. li í IAS-stali 12
(endurskoaur 1996), og
b) bakfærslu skuldbindinga sem upphaflega voru gerar til a leggja niur ea draga saman starfsemi
yfirtekna ailans, skv. 75. og 76. li í IAS-stali 22 (endurskoaur 1998).

Almennt samkomulag
5.

Leiréttingu á bókfæru veri yfirtekinna, agreinanlegra eigna og skulda vi ær afmörkuu astæur, sem
lst er í 71. li í IAS-stali 22, skal reikna eins og leirétt gangviri hafi veri nota allt frá yfirtökudegi. Af
ví leiir a leiréttingin skal taka til áhrifanna af breytingunni á upphaflega tilgreindu gangviri og áhrifa
afskrifta (varanlegra rekstrarfjármuna) og annarra breytinga sem hefu ori ef leirétt gangviri hefi veri
nota allt frá yfirtökudegi.

6.

Ef leirétting á agreinanlegum eignum og skuldum er ger fyrir lok fyrsta árlega reikningstímabils eftir a
yfirtaka fer fram skal einnig leirétta bókfært ver viskiptavildar ea neikværar viskiptavildar, egar
nausyn ber til, a eirri fjárhæ sem hefi veri reiknu út ef leirétt gangviri hefi veri tiltækt á
yfirtökudegi. etta leiir til ess a afskriftir viskiptavildar ea færsla neikværar viskiptavildar er einnig
leirétt frá yfirtökudegi. Leirétting á bókfæru veri viskiptavildar skal ó aeins ger a ví marki sem
hún hækkar ekki bókfært ver viskiptavildar umfram endurheimtanlega fjárhæ hennar.
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7.

Leiréttingar á afskriftum varanlegra rekstrarfjármuna og afskriftum óefnislegra eigna, virisrrnunargjöldum
og örum fjárhæum, sem eru ákvaraar skv. 5. og 6. li essarar túlkunar, skal tilgreina í hreinum hagnai
ea tapi í vieigandi tekju- ea gjaldaflokki í rekstrarreikningi. Einungis skal færa á lii sem hækkun ea
lækkun á eigin fé sem koma eftir yfirtökudag ef slíkrar færslu er krafist ea hún heimilu samkvæmt örum
stölum. essi túlkun breytir ekki mefer samkvæmt hinum stölunum.

Upplsingagjöf

8.

Greina skal frá leiréttingum á bókfæru veri agreinanlegra eigna ea skulda ea viskiptavildar ea
neikværar viskiptavildar og ær útskrar í reikningsskilum fyrir a tímabil egar leiréttingin er ger.
Einnig skal greina frá fjárhæ leiréttingar sem tengist fyrri tímabilum og samanburartímabilum.

Dagsetning almenns samkomulags: október 1999.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir leiréttingar sem gerar eru á árlegum tímabilum sem lkur
15. júlí 2000 ea síar.

23. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Varanlegir rekstrarfjármunir — kostnaur vegna meiri háttar eftirlits ea jónustuskoana.

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 16, varanlegir rekstrarfjármunir (endurskoaur 1998).

Vifangsefni

1.

Í 23. li IAS-staals 16 (endurskoaur 1998) er ger krafa um a síari útgjöld vegna varanlegra
rekstrarfjármuna séu eignfær egar útgjöldin bæta ástand eignarinnar umfram upphaflegt mat á afkastagetu
hennar. Öll önnur útgjöld, sem falla til síar, s.s. útgjöld vegna vigera ea vihalds til a koma á aftur ea
vihalda eim efnahagslega ávinningi, sem fyrirtæki getur vænst í framtíinni samkvæmt upphaflegu mati á
afkastagetu eignarinnar, skal gjaldfæra á ví tímabili sem stofna var til eirra.

2.

Í 27. li IAS-staals 16 er bent á a mikilvægir hlutar sumra varanlegra rekstrarfjármunalia geti urft
endurnjunar vi me reglulegu millibili. Hlutarnir eru færir sem sérstakar eignir vegna ess a ntingartími
eirra er annar en ntingartími varanlegu rekstrarfjármunalianna sem eir tengjast.

3.

Fyrirtæki kaupir eign, sem er varanlegur rekstrarfjármunaliur, og stofnar til alls kostnaar sem arf til a
koma henni í lag fyrir fyrirhugaa notkun. Í framtíinni arf fyrirtæki a takast á hendur meiri háttar eftirlit
ea jónustuskoun á eigninni me reglulegu millibili á ntingartíma hennar til a ví sé kleift a nota
eignina áfram. Dæmi um slíkt er kaup á loftfari sem arfnast jónustuskounar á riggja ára fresti.

4.

Vifangsefni er hvort eignfæra skuli ea gjaldfæra kostna fyrirtækisins sem hluta eignarinnar vegna meiri
háttar eftirlits ea jónustuskounar á varanlega rekstrarfjármunalinum sem fer fram me reglulegu millibili
á ntingartíma eignarinnar og gerir fyrirtækinu kleift a nota eignina áfram.
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Almennt samkomulag

5.

Kostna vegna meiri háttar eftirlits ea jónustuskounar á varanlegum rekstrarfjármunali, sem fer fram
me reglulegu millibili á ntingartíma eignarinnar og gerir fyrirtækinu kleift a nota eignina áfram, skal
gjaldfæra á ví tímabili sem stofna er til hans nema egar:

a) fyrirtæki hefur, í samræmi vi 12. li IAS-staals 16, skilgreint fjárhæ sem endurspeglar meiri háttar
eftirlit ea jónustuskoun sem sérstakan hluta eignarinnar og hefur egar afskrifa ann hluta til a
endurspegla notkun á ávinningi sem síara, meiri háttar eftirlit ea jónustuskoun kemur í stainn fyrir
ea kemur aftur á (hvort sem eignin er bókfær á upphaflegu kostnaarveri ea endurmetin),

b) líklegt er a efnahagslegur ávinningur í framtíinni, sem tengist eigninni, renni til fyrirtækisins og

c) unnt er a meta kostna fyrirtækisins vegna meiri háttar eftirlits ea jónustuskounar me áreianlegum
hætti.

Ef essi skilyri eru uppfyllt skal eignfæra og færa kostnainn sem hluta af eigninni.

Dagsetning samkomulags: október 1999.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 15. júlí 2000. Innleiing hlutaaferarinnar, sem er lst í
essari túlkun, er breyting á afskriftaafer og fari er me hana sem breytingu á reikningshaldslegu mati í
samræmi vi 52. li IAS-staals 16. Af ví leiir a afskriftagjald vegna yfirstandandi tímabils og tímabila í
framtíinni er alaga.

24. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Hagnaur á hlut — fjármálagerningar og arir samningar sem unnt er a greia me hlutum

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 33, hagnaur á hlut.

Vifangsefni

1.

Fyrirtæki, sem reikningsskil taka til, geta greitt msar gerir fjármálagerninga ea annarra samninga
annahvort me ví a greia me fjáreignum ea me ví a færa til eigandans almenna hluti fyrirtækisins
sem reikningsskil taka til. Í sumum tilvikum velur útgefandi fjármálagerningsins me hvaa hætti greia skal
og í örum tilvikum velur eigandi fjármálagerningsins hvernig greia skal. Dæmi um essa tegund gernings
er kvö í samningi, sem fyrirtæki, sem reikningsskilin taka til, fellur undir sem gera má upp me greislu
handbærs fjár ea útgáfu fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, á almennum hlutum.

2.

Vifangsefni er hvort fjármálagerningarnir ea arir samningar, sem gera má upp me greislu fjáreigna ea
útgáfu fyrirtækisins, sem reikningsskilin taka til, á almennum hlutum a vali útgefandans ea eigandans, séu
hugsanlega væntir, almennir hlutir samkvæmt IAS-stali 33.

3.

essi túlkun fjallar um samninga ar sem tilgreindir eru arir valkostir vi greisluaferir í skilmálum eirra.
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Almennt samkomulag

4.

Allir fjármálagerningar ea arir samningar, sem geta leitt til útgáfu almennra hluta ess fyrirtækis, sem
reikningsskilin taka til, til eiganda fjármálagerningsins ea annars samnings, a vali útgefandans ea
eigandans, geta veri væntir, almennir hlutir fyrirtækisins.

Dagsetning almenns samkomulags: febrúar 2000.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 1. desember 2000. Samanburarupplsingar, sem eru settar
fram og tilgreindar í reikningsskilum skv. 47. til 52. li í IAS-stali 33, skulu endurgerar í ví skyni a unnt
sé a beita essari túlkun.

25. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Tekjuskattar — breytingar á skattalegri stöu fyrirtækis ea hluthafa ess

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Drög a 21. túlkun, D21, tekjuskattar — heildarsamantekt, voru gefin út til umsagnar í september 1999. Drögin a
túlkuninni tóku bæi til vifangsefnis essarar túlkunar og vifangsefnis 21. túlkunar, tekjuskattar — endurheimt
endurmetinna, óafskrifanlegra eigna.

Tilvísun: IAS-staall 12, tekjuskattar (endurskoaur 1996).

Vifangsefni

1.

Breyting á skattalegri stöu fyrirtækis ea hluthafa ess getur haft ær afleiingar fyrir fyrirtæki a
skattskuldir ea skattinneignir ess hækki ea lækki. etta getur t.d. gerst vi opinbera skráningu
eiginfjárgerninga ea vi endurskipulagningu eigin fjár fyrirtækis. etta getur líka gerst vi flutning ráandi
hluthafa til útlanda. Slíkur atburur getur leitt til ess a fyrirtæki kann a vera skattlagt me örum hætti,
a kann t.d. a ölast ea tapa skattaívilnunum ea a skatthlutfall veri anna í framtíinni.

2.

Breyting á skattalegri stöu fyrirtækis ea hluthafa ess kann egar a hafa áhrif á skammtímaskattskuldir ea
skammtímaskattinneignir fyrirtækis. Vi breytinguna kunna líka frestaar skattskuldir og skattinneignir, sem
fyrirtæki hefur fært, a hækka ea lækka eftir ví hver skattalegu áhrifin vera af breyttri, skattalegri stöu
egar bókfært ver eigna og skulda fyrirtækisins er endurheimt ea greitt.

3.

Vifangsefni er hvernig fyrirtæki skal gera grein fyrir skattalegum afleiingum breytingar á skattalegri stöu
sinni ea hluthafa sinna.

Almennt samkomulag

4.

Breyting á skattalegri stöu fyrirtækis ea hluthafa ess leiir ekki til hækkunar ea lækkunar á fjárhæum
sem eru færar beint á eigi fé. Skattalegar afleiingar til skamms tíma og frestaar, skattalegar afleiingar af
breytingu á skattalegri stöu skulu innifaldar í hreinum hagnai ea tapi á tímabilinu nema afleiingarnar
tengist viskiptum og atburum sem leia til beinnar hækkunar ea lækkunar á eirri fjárhæ eigin fjár sem er
fær á sama ea öru tímabili. ær skattalegu afleiingar, sem tengjast breytingum á eirri fjárhæ eigin fjár
sem fær er á sama ea öru tímabili (ekki taldar til hreins hagnaar ea taps), skulu færar sem hækkun ea
lækkun beint á eigi fé.
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Dagsetning almenns samkomulags: ágúst 1999.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 15. júlí 2000. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li í IAS-stali 8.

27. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Mat á efni viskipta egar um leigusamning er a ræa í lagalegum skilningi

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísanir: IAS-staall 1, framsetning reikningsskila (endurskoaur 1997), IAS-staall 17, leigusamningar
(endurskoaur 1997), IAS-staall 18, tekjur (endurskoaur 1993).

Vifangsefni

1.

Fyrirtæki getur átt ein viskipti ea rö skipulagra viskipta (samkomulag) vi óskyldan aila (fjárfesti),
einn ea fleiri, sem fela í sér leigusamninga í lagalegum skilningi. Fyrirtæki getur t.d. leigt fjárfesti eignir og
endurleigt sömu eignir ea, ef a ks frekar, selt eignir lögum samkvæmt og endurleigt sömu eignir. Formi
á hverju samkomulagi, skilmálar ess og skilyri geta veri afar breytileg. Í dæminu um leigu og endurleigu
kann samkomulagi a mia a ví a fjárfestirinn fái skattaívilnun, sem fyrirtæki fær hlut í sem óknun, en
a afsalar sér samt sem áur ekki afnotaréttinum af eigninni.

2.

egar fyrirkomulag vi fjárfesti felur í sér leigusamning í lagalegum skilningi eru vifangsefnin essi:

a) hvernig ákvara eigi hvort rö viskipta er tengd og skuli skrá sem ein viskipti,

b) hvort samkomulagi falli a skilgreiningu á leigusamningi samkvæmt IAS-stali 17 og, ef ekki,

i)

hvort sérstakur fjárfestingarreikningur og leigugreisluskuldbindingar, sem kunna a vera fyrir
hendi, flokkist undir eignir og skuldir fyrirtækisins (t.d. má skoa dæmi í a-li 2. liar í vibæti a),

ii) hvernig fyrirtæki skuli skrá arar skuldbindingar, sem leiir af samkomulaginu, og

iii) hvernig fyrirtæki skuli skrá óknun, sem a kann a fá frá fjárfesti.

Almennt samkomulag

3.

Rö viskipta, sem felur í sér leigusamning í lagalegum skilningi, telst vera tengd viskipti og skal skrá sem
ein viskipti egar ekki er hægt a skilja efnahagsleg heildaráhrif eirra án tilvísunar til viskiptanna í heild.
etta á t.d. vi egar rö viskipta er nátengd, sami er um au eins og ein viskipti og au eiga sér sta
samtímis ea í samfellu. (Skringardæmi um beitingu essarar túlkunar er a finna í viauka A.)
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4.

Reikningshaldi ætti a endurspegla efni samkomulagsins. Meta skal alla ætti og ályktanir vegna
samkomulags til a ákvara efni ess me áherslu á ætti og ályktanir, sem draga má, sem hafa efnahagsleg
áhrif.

5.

IAS-staall 17 á vi egar í efni samkomulags felst flutningur afnotaréttar eignar á umsömdu tímabili.
Vísbendingar, sem hver um sig snir a efni samkomulags geti ekki fali í sér leigusamning samkvæmt IASstali 17, eru (útskringar á beitingu essarar túlkunar er a finna í vibæti B):
a) fyrirtæki heldur allri áhættu og umbun, sem fylgir eignarhaldi vikomandi eignar, og ntur í
meginatrium sama réttar á notkun hennar og fyrir samkomulagi,
b) höfuástæan fyrir samkomulaginu er a ná fram sérstökum, skattalegum áhrifum en flytja samt sem áur
ekki afnotaréttinn af eigninni, og
c) vilnun er innifalin samkvæmt skilmálum sem gerir ntingu hennar nær vísa (t.d. söluréttur sem er
ntanlegur vi veri sem er nægilega miklu hærra en vænt gangviri egar hann verur ntanlegur).

6.

Skilgreiningunum og leibeiningunum í 49. til 64. li rammans skal beita vi ákvörun um hvort efni
sérstakra fjárfestingarreikninga og leigugreisluskuldbindinga, sem kunna a vera fyrir hendi, endurspegli
eignir og skuldir fyrirtækisins. Vísbendingar, sem sna sameiginlega a efni sérstakra fjárfestingarreikninga
og leigugreisluskuldbindinga uppfylli ekki skilgreiningu á eign og skuld og fyrirtæki skuli ekki færa, eru
m.a. eftirfarandi:
a) Fyrirtæki hefur ekki yfirrá yfir fjárfestingarreikningnum til a framfylgja eigin markmium og er ekki
skuldbundi til a greia leiguna. etta á t.d. vi egar fyrirframgreidd fjárhæ er lög inn á sérstakan
fjárfestingarreikning til a vernda fjárfestinn og hana má aeins nota til a greia fjárfestinum,
fjárfestirinn samykkir a leigugreisluskuldbindingarnar eigi a greia úr sjóum á
fjárfestingarreikningnum og fyrirtæki er ófært um a stöva greislur til fjárfestisins af
fjárfestingarreikningnum.
b) Afar ólíklegt er a fyrirtæki endurgreii alla fjárhæina af óknun, sem a fær frá fjárfesti, og
hugsanlega einhverja vibótarfjárhæ ea afar ólíklegt er a a greii fjárhæ vegna annarra
skuldbindinga (t.d. ábyrgar) ef óknun hefur ekki fengist greidd. Afar ólíklegt er t.d. a fyrirtæki inni
af hendi greislu egar skilmálar samkomulagsins kvea á um a fyrirframgreidd fjárhæ skuli fjárfest í
áhættulausum eignum sem vænst er a myndi nægilegt sjóstreymi til a standa undir skuldbindingum
um leigugreislur.
c) A undanskildu upphaflega sjóstreyminu, egar samkomulagi tók gildi, er leigan eina sjóstreymi
sem vænst er samkvæmt samkomulaginu, og eru a einvörungu greislur úr sérstaka
fjárfestingarreikningnum sem var stofnaur me upphaflega sjóstreyminu.

7.

Arar skuldbindingar samkomulags, .m.t. veittar ábyrgir og skuldbindingar sem stofna er til vegna
uppsagnar fyrir lok samningstímans, skal skrá samkvæmt IAS-stali 37 ea IAS-stali 39 eftir ví sem vi á
samkvæmt skilmálunum.

8.

Vi ákvörun um, hvenær óknun skal fær sem tekjur, sem fyrirtæki kann a afla, skulu málavextir og
astæur hvers samkomulags fullnægja skilyrunum í 20. li IAS-staals 18. Kanna skal ætti eins og á
hvort fyrirtæki hafi áframhaldandi verkefni í mynd verulegra, árangurstengdra framtíarskuldbindinga sem
a arf a standa vi til a afla óknunarinnar, hvort um er a ræa vivarandi áhættuætti, skilmála
samkomulags um ábyrg, ef vi á, og hættu á a endurgreia urfi óknunina. Vísbendingar, sem hver um sig
snir a ekki eigi vi a færa alla óknunina sem tekjur vi móttöku, ef hún er greidd í upphafi
samkomulagsins, eru:
a) skuldbindingar um annahvort a sinna tiltekinni, mikilvægri starfsemi ea sinna henni ekki eru skilyri
fyrir ví a afla óknunar og af eim sökum er ger lagalega bindandi samkomulags ekki mikilvægasta
framkvæmdin sem samkomulagi krefst,
b) takmarkanir eru á notkun vikomandi eignar sem í framkvæmd takmarka og breyta verulega getu
fyrirtækisins til a nota (t.d. eya, selja ea vesetja) eignina,
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c) endurgreisla á hluta óknunarinnar ásamt hugsanlegri vibótarfjárhæ er ekki ósennileg. etta getur t.d.
gerst egar:

i)

vikomandi eign er ekki sérhæf eign sem fyrirtæki arf á a halda í rekstrinum og ví er möguleiki
á ví a fyrirtæki greii fjárhæ til a segja samkomulaginu upp fyrir tímann ea

ii) fyrirtækinu er samkvæmt skilmálum samkomulagsins skylt, ea a hefur til ess nokkurt ea fullt
frelsi, a fjárfesta fyrirframgreidda fjárhæ í eignum sem hafa í för me sér meira en óverulega,
fjárhagslega áhættu (t.d. gengis-, vaxta- ea lánsfjáráhættu). Í ví tilviki er ekki ósennilegt a hætta sé
á a fjárfestingarviri nægi ekki til a uppfylla leiguskuldbindingarnar, og ess vegna er hugsanlegt
a fyrirtækinu geti veri skylt a greia einhverja fjárhæ.

9.

Setja skal óknunina fram í rekstrarreikningi eftir efnahagslegu efni hennar og eli.

Upplsingagjöf

10.

Kanna skal alla ætti a ví er varar efni samkomulags, sem er ekki leigusamningur samkvæmt IAS-stali
17, egar ákvara skal hvaa upplsingar eru nausynlegar til a skilja samkomulagi og á
reikningshaldslegu mefer sem var beitt. Fyrirtæki skal greina frá eftirfarandi á öllum tímabilum egar
samkomulag er í gildi:
a) lsingu á samkomulaginu, .m.t.:

i)

vikomandi eign og allar takmarkanir á notkun hennar,

ii) gildistími og arir skilmálar samkomulagsins sem skipta máli,
iii) viskiptin sem eru innbyris tengd, .m.t. allar ívilnanir, og
b) reikningshaldslegri mefer sem er beitt á móttekna óknun, fjárhæinni sem er fær sem tekjur á
tímabilinu og linum í rekstrarreikningi sem hún er hluti af.

11.

Upplsingarnar, sem ger er krafa um í samræmi vi 10. li essarar túlkunar, skulu veittar fyrir hvert
samkomulag fyrir sig ea í heild fyrir hvern samkomulagsflokk. Hér á flokkur vi fleiri en eitt samkomulag
ar sem vikomandi eignir eru svipas elis (t.d. orkuver).

Dagsetning almenns samkomulags: febrúar 2000.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 31. desember 2001. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.

28. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Sameining fyrirtækja — „viskiptadagur“ og gangviri eiginfjárgerninga

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 22, sameining fyrirtækja (endurskoaur 1998).
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Vifangsefni

1.

Fyrirtæki getur gefi út eiginfjárgerninga sem kaupfjárhæ vi sameiningu fyrirtækja sem er fær sem
yfirtaka samkvæmt IAS-stali 22 Í 21. li IAS-staals 22 er ger krafa um a yfirtaka skuli fær á
kostnaarveri og a eiginfjárgerningar, útgefnir af yfirtökuaila, séu metnir á gangviri á viskiptadegi.

2.

Ef eiginfjárgerningar, sem eru gefnir út sem kaupfjárhæ, eru skráir á markai og markasver eirra á
viskiptadegi er ekki áreianleg vísbending um gangviri eirra er örf á, skv. 24. li í IAS-stali 22, a
athuga verbreytingar á hæfilega löngu tímabili fyrir og eftir tilkynningu um skilmála vegna yfirtökunnar.

3.

Vifangsefnin eru:

a) hver viskiptadagurinn sé egar ákvara skal gangviri eiginfjárgerninga sem eru gefnir út sem
kaupfjárhæ vi yfirtöku,

b) hvenær sé vieigandi a taka til athugunar önnur gögn og matsaferir til vibótar vi birt ver á
skráum eiginfjárgerningi á viskiptadegi, og

c) frá hvaa upplsingum skuli greina ef opinbert ver á skráum eiginfjárgerningi hefur ekki veri nota
sem gangviri gerningsins og frá hvaa upplsingum skuli greina ef eiginfjárgerningurinn hefur ekki
opinbert ver.

4.

Í 65. li í IAS-stali 22 er ess krafist a fjárhæ leiréttingar á kaupgreislu, sem er há einum ea fleiri
atburum í framtíinni, skuli innifalin í yfirtökuveri eins og a var á yfirtökudegi ef leiréttingin er líkleg
og unnt er a meta fjárhæina me áreianlegum hætti. Í 68. li í IAS-stali 22 er ger krafa um a
yfirtökuver sé leirétt ef lausn er fundin á óvissunni sem hefur áhrif á kaupfjárhæ eftir yfirtökudag. Af
essu leiir a essi túlkun gildir ekki um eignfjárgerninga, sem eru gefnir út til ess a leirétta kaupfjárhæ
sem er há einum ea fleiri atburum í framtíinni nema leiréttingarnar séu sennilegar og unnt sé a meta
fjárhæirnar á áreianlegan hátt eins og ær voru á yfirtökudegi.

Almennt samkomulag

5.

egar yfirtaka næst í einum viskiptum (.e. ekki í repum) er „viskiptadagur“ sá sami og yfirtökudagur, .e.
sá dagur sem yfirtökuaili fær yfirrá yfir hreinum eignum og rekstri ess sem er yfirtekinn. egar yfirtöku er
ná í repum (.e. hlutabréfakaup í repum) skal í hverju repi ákvara gangviri eiginfjárgerninga, sem
gefnir eru út sem kaupfjárhæ, á eim degi egar hver einstök fjárfesting er fær í reikningsskil yfirtökuaila.

6.

Opinbert ver á viskiptadegi á skráum eiginfjárgerningi er besta vísbendingin um gangviri gerningsins og
skal nota a, nema í undantekningartilvikum. Einnig skal eingöngu í undantekningartilvikum huga a
örum gögnum og matsaferum egar unnt er a sna fram á a opinbert ver á eim degi sé ótraustur
mælikvari og a önnur gögn og matsaferir séu traustari mælikvari á gangviri eiginfjárgernings.
Opinbert ver á viskiptadegi er einungis ótraustur mælikvari í eim tilvikum egar ótilhlilegar
versveiflur ea röngur markaur hefur haft áhrif á a.

Upplsingagjöf

7.

Ef opinbert ver á eiginfjárgerningi, sem er gefinn út sem kaupfjárhæ, er til staar á viskiptadegi en hefur
ekki veri nota sem gangviri gerningsins skal fyrirtæki greina frá:

a) a svo sé,

b) ástæum ess a opinbera veri er ekki gangviri eiginfjárgerninganna,
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c) eirri afer og mikilvægum forsendum, sem beitt er vi ákvörun gangviris, og
d) heildarfjárhæ ess mismunar, sem er á opinberu veri, og eirri fjárhæ sem var ákvöru sem
gangviri eiginfjárgerninga.

8.

Ef opinbert ver á eiginfjárgerningi, sem er gefinn út sem kaupfjárhæ, er ekki fyrir hendi á viskiptadegi
skal fyrirtæki greina frá ví a svo sé og frá eirri afer og mikilvægum forsendum sem beitt var vi
ákvörun gangviris.

Dagsetning almenns samkomulags: febrúar 2001.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi um yfirtökur sem upphaflega eru færar í reikningsskil sem hefjast
31. desember 2001 ea síar.

29. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Upplsingagjöf — samningar um jónustuívilnun

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.

Tilvísun: IAS-staall 1, framsetning reikningsskila (endurskoaur 1997).

Vifangsefni

1.

Fyrirtæki (ívilnunarailinn) getur gert samning vi anna fyrirtæki (ívilnunarveitanda) um a veita jónustu
sem veitir almenningi agang a mikilvægri, efnahagslegri og félagslegri astöu. Ívilnunarveitandi getur
veri fyrirtæki í opinbera geiranum ea einkageiranum og einnig opinber stofnun. Dæmi um samninga um
jónustuívilnun eru m.a. eir sem snerta astöu til vatnshreinsunar og vatnsveitu, hrabrautir, bílastæi,
göng, brr, flugvelli og fjarskiptakerfi. Dæmi um samninga, sem ekki eru samningar um jónustuívilnun, eru
m.a. egar fyrirtæki útvistar rekstur innri jónustu (t.d. mötuneyti fyrir starfsmenn, vihald bygginga og
starfsemi, tengd reikningshaldi og upplsingatækni).

2.

Samningur um jónustuívilnun felur yfirleitt í sér a ívilnunarveitandinn selur ívilnunarailanum í hendur
eftirfarandi ívilnanir í ann tíma sem ívilnanirnar ná til:
a) rétt til a veita jónustu sem veitir almenningi agang a mikilvægri, efnahagslegri og félagslegri
astöu, og

b) rétt, í sumum tilvikum, til a nota tilgreindar, efnislegar eignir, óefnislegar eignir og/ea fjáreignir,
í skiptum fyrir a a ívilnunarailinn:
a) skuldbindur sig til a veita jónustu í samræmi vi tiltekin skilyri og skilmála á ívilnunartímabilinu og
b) skuldbindur sig, ef vi á, til a afhenda vi lok ívilnunartímabilsins au réttindi sem hann fékk í upphafi
ívilnunartímabilsins og/ea fékk mean á ívilnunartímabilinu stó.

3.

Sameiginlegt einkenni allra samninga um jónustuívilnun er a ívilnunarailinn fær í hendur rétt og stofnar til
skuldbindingar til a veita opinbera jónustu.
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4.

Vifangsefni er hvaa upplsingar skulu koma fram í skringum vi reikningsskil frá ívilnunaraila og
ívilnunarveitanda.

5.

Tilteknir ættir og upplsingar, sem tengjast sumum samningum um jónustuívilnun, hafa egar veri tekin
til umfjöllunar í eim aljólegu reikningsskilastölum sem eru fyrir hendi (t.d. gildir IAS-staall 16 um kaup
á varanlegum rekstrarfjármunum, IAS-staall 17 gildir um leigusamninga á eignum og IAS-staall 38 gildir
um kaup á óefnislegum eignum). Samningur um jónustuívilnun getur ó fali í sér óuppfyllta samninga sem
ekki eru teknir til umfjöllunar í aljólegu reikningsskilastölunum, nema a samningarnir séu íyngjandi en í
slíkum tilvikum gildir IAS-staall 37. Af essum sökum fjallar essi túlkun um vibótarupplsingar um
samninga um jónustuívilnun.

Almennt samkomulag
6.

Taka skal til greina alla ætti samnings um jónustuívilnun egar ákvörun er tekin um hvaa upplsingar sé
rétt a tilgreina í skringum vi reikningsskil. Ívilnunaraili og ívilnunarveitandi skulu veita upplsingar um
eftirfarandi á hverju tímabili:
a) lsingu á samningnum,
b) mikilvæg skilyri í samningnum sem geta haft áhrif á fjárhæ, tímasetningu og vissu sjóstreymis í
framtíinni (t.d. tímabil ívilnunar, dagsetningar endurverlagningar og á hvaa grunni endurverlagningin
ea endurnjun samnings er ákvöru),
c) eli og umfang (t.d. magn, tímabil ea fjárhæ eftir ví sem vi á):
i)

réttinda til a nota tilgreindar eignir,

ii)

skuldbindinga til a veita jónustu ea réttinda til a vænta ess a jónusta sé veitt,

iii)

skuldbindinga til a eignast ea smía hluti, sem teljast til varanlegra rekstrarfjármuna,

iv)

skuldbindinga til a afhenda tilgreindar eignir vi lok ívilnunartímabils ea réttinda til móttöku
slíkra eigna,

v)

valkost varandi endurnjun og uppsögn og

vi)

annarra réttinda og skuldbindinga (t.d. meiri háttar endurbætur) og

d) breytingar sem vera á samningnum á tímabilinu.
7.

Upplsingar, sem ger er krafa um í samræmi vi 6. li essarar túlkunar, skulu veittar fyrir hvern samning
um jónustuívilnun fyrir sig ea í heild fyrir hvern samningsflokk um jónustuívilnun. Flokkur er safn
samninga um jónustuívilnun sem felur í sér jónustu sem er svipu í eli sínu (t.d. innheimta vegatolla og
fjarskipta- og vatnshreinsunarjónusta).
Dagsetning samkomulags: maí 2001.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 31. desember 2001.

30. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Reikningsskilagjaldmiill — umreikningur úr matsgjaldmili yfir í framsetningargjaldmiil
Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS-staall 21, áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmilum (endurskoaur 1993), IAS-staall 29,
reikningsskil í hagkerfum ar sem óaverbólga ríkir (endursniinn 1994).
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Vifangsefni
1.

Í 19. túlkun, reikningsskilagjaldmiill — mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-stali 21 og IASstali 29, er vifangsefni hvernig fyrirtæki umreiknar reikningsskil sín úr gjaldmili, sem er notaur til a
meta lii í reikningsskilum ess (matsgjaldmiill), yfir í annan gjaldmiil sem er notaur fyrir framsetningu
(framsetningargjaldmiill). Í 19. túlkun er aferin, sem er notu til a umreikna, ekki sérgreind en ger er
krafa um a umreikningsaferin, sem er notu, leii ekki til reikningsskila sem eru ósamkvæm mati á lium
í reikningsskilum.

2.

Í 15. li 19. túlkunar er essi krafa útskr nánar me dæmi um rússneskt fyrirtæki sem notar rússneska rúblu
sem vieigandi matsgjaldmiil og umreiknar reikningsskil sín yfir í annan gjaldmiil (t.d. evru) fyrir
framsetningu. ar kemur fram a aferin, sem er notu til a umreikna úr rússneskri rúblu yfir í evru, skuli
t.d. ekki hafa au áhrif a evran komi í sta rússnesku rúblunnar sem matsgjaldmiill.

3.

Í 5. li IAS-staals 21 kemur fram a staallinn fjalli ekki um endurger á reikningsskilum fyrirtækisins úr
reikningsskilagjaldmili eirra yfir í annan gjaldmiil til hægarauka fyrir notendur, sem eru vanir
gjaldmilinum, ea í örum svipuum tilgangi.

4.

Vifangsefnin eru:

a) hvernig skuli umreikna lii í reikningsskilum úr matsgjaldmili yfir í framsetningargjaldmiil egar
reikningsskilin eru sett fram í örum gjaldmili en matsgjaldmilinum sem er ákvaraur skv. 19. túlkun,
og
b) hvaa upplsingum skuli greina frá:

5.

i)

egar reikningsskil eru sett fram í örum gjaldmili en matsgjaldmilinum, sem er ákvaraur skv.
19. túlkun, ea

ii)

egar vibótarupplsingar, sem er ekki ger krafa um í aljólegum reikningsskilastölum, eru
birtar í reikningsskilum í örum gjaldmili en eim gjaldmili, sem reikningsskilin eru sett fram í,
tilteknum notendum til hægarauka.

essa túlkun skal lesa og beita henni ásamt kröfum í 19. túlkun. Hugtaki „reikningsskil“ nær yfir
samstæureikningsskil eins og au koma fram í 4. li IAS-staals 27.

Almennt samkomulag
6.

egar reikningsskil eru sett fram í örum gjaldmili en matsgjaldmilinum, sem er ákvaraur skv.19. túlkun
og matsgjaldmiillinn er ekki gjaldmiill efnahagkerfis í óaverbólgu, skal beita kröfunum í 9. li
19. túlkunar sem hér segir:
a) eignir og skuldir í öllum efnahagsreikningum, sem eru settir fram (.e. .m.t. samanburartölur), skal
umreikna á lokagengi vi dagsetningu sérhvers efnahagsreiknings sem er settur fram,
b) tekju- og gjaldalii fyrir öll tímabil, sem eru sett fram (.e. .m.t. samanburartölur), skal umreikna á ví
gengi sem er á eim dögum, egar viskiptin fara fram, ea á gengi sem er nálægt raunverulegu gengi,
c) eiginfjárlii, ara en hreinan hagna ea tap á tímabilinu, sem er innifalinn í stöu uppsafnas hagnaar
ea taps, skal umreikna á lokagengi vi dagsetningu sérhvers efnahagsreiknings sem er settur fram, og
d) allan gengismun, sem verur af umreikningi í samræmi vi a- til c-li 6. liar túlkunarinnar, skal færa
beint á eigi fé.

7.

egar reikningsskil eru sett fram í örum gjaldmili en matsgjaldmilinum, sem er ákvaraur skv. 19. túlkun
og matsgjaldmiillinn er gjaldmiill efnahagskerfis í óaverbólgu, skal beita kröfunum í 9. li 19. túlkunar
sem hér segir:
a) eignir, skuldir og eiginfjárlii í öllum efnahagsreikningum, sem eru settir fram (.e. .m.t.
samanburartölur), skal umreikna á lokagengi vi dagsetningu njasta efnahagsreiknings sem er settur
fram, og
b) tekju- og gjaldalii fyrir öll tímabil, sem eru sett fram (.e. .m.t. samanburartölur), skal umreikna á
lokagengi dagsins egar síasta tímabili, sem er sett fram, lkur.
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Upplsingagjöf
8.

egar reikningsskil eru sett fram í örum gjaldmili en matsgjaldmilinum sem er ákvaraur skv. 19. túlkun
skal fyrirtæki taka fram a matsgjaldmiillinn endurspegli efnahagslegt inntak atburanna og astænanna,
sem liggja a baki hjá fyrirtækinu, og birta jafnframt ær upplsingar sem ger er krafa um í 10. li
19. túlkunar.

9.

egar reikningsskil eru sett fram í örum gjaldmili en matsgjaldmilinum sem er ákvaraur skv. 19. túlkun
og matsgjaldmiillinn er gjaldmiill efnahagskerfis í óaverbólgu, skal fyrirtæki greina frá lokagengi á milli
matsgjaldmiilsins og framsetningargjaldmiilsins, mia vi dagsetningu sérhvers efnahagsreiknings sem er
settur fram, og birta jafnframt ær upplsingar sem ger er krafa um í 39. li IAS-staals 29.

10.

egar vibótarupplsingar, sem er ekki ger krafa um í aljólegum reikningsskilastölum, eru sndar í
reikningsskilum og tilgreindar í örum gjaldmili en gjaldmilinum sem er notaur vi framsetningu
reikningsskilanna, tilteknum notendum til hægarauka, skal fyrirtæki,
a) skilgreina upplsingarnar á skran hátt sem vibótarupplsingar til a greina ær frá upplsingunum sem
ger er krafa um í aljólegum reikningsskilastölum og eru umreiknaar í samræmi vi 6. ea 7. li
essarar túlkunar (eftir ví hvor á vi),
b) greina frá matsgjaldmilinum, sem notaur er til a semja reikningsskilin, og umreikningsaferinni sem
notu er til a ákvara hvaa vibótarupplsingar eru birtar,
c) greina frá ví a matsgjaldmiillinn endurspegli efnahagslegt inntak atburanna og astænanna sem
liggja a baki hjá fyrirtækinu og a vibótarupplsingarnar séu aeins tilgreindar í örum gjaldmili til
hægarauka, og
d) greina frá gjaldmilinum sem vibótarupplsingarnar eru gefnar í.
Í samstæureikningsskilum er ger krafa um a birta upplsingarnar, sem ger er krafa um í 8. li og c-li
10. liar, í öllum tilvikum nema egar matsgjaldmiill fyrirtækjanna í samstæunni,
framsetningargjaldmiillinn og tilgreindur gjaldmiill, egar vibótarupplsingar eru birtar, er sá sami. A
ví er varar upplsingakröfurnar í 9. li og b-li 10. liar í samstæureikningsskilum eiga tilvísanir til
matsgjaldmiils vi um matsgjaldmiil móurfélagsins.
Dagsetning almenns samkomulags: maí 2001.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
2002 ea síar. Gera skal grein fyrir breytingum á reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í
46. li IAS-staals 8.
31. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Reglulegar tekjur — vöruskipti í tengslum vi auglsingajónustu

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS-staall 18, reglulegar tekjur (endurskoaur 1993).
Vifangsefni
1.

Fyrirtæki (seljandi) getur átt í vöruskiptum ar sem a veitir auglsingajónustu í skiptum fyrir
auglsingajónustu sem viskiptamaur (viskiptamaur) ess veitir ví. Auglsingarnar geta birst á Netinu
ea auglsingaskiltum, veri sendar út í sjónvarpi ea útvarpi, í blöum og tímaritum ea örum milum.
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2.

Í sumum tilvikum fara ekki fram nein skipti á handbæru fé ea öru endurgjaldi. Í örum tilvikum fara einnig
fram skipti á jafnháum ea álíka háum fjárhæum í handbæru fé ea öru endurgjaldi.

3.

Seljandi, sem veitir auglsingajónustu sem hluta af reglulegri starfsemi, færir reglulegar tekjur, samkvæmt
IAS-stali 18, af vöruskiptum í tengslum vi auglsingar egar skilyrin eru m.a. a jónustan, sem skipti
fara fram á, er ólík (12. liur IAS-staals 18) og unnt er a meta fjárhæ teknanna me áreianlegum hætti (aliur 20. liar IAS-staals 18). essi túlkun gildir aeins um skipti á ólíkri auglsingajónustu. Skipti á
svipari auglsingajónustu eru ekki viskipti sem mynda tekjur samkvæmt IAS-stali 18.

4.

Vifangsefni er vi hvaa astæur seljandi getur meti me áreianlegum hætti reglulegar tekjur, mia
vi gangviri auglsingajónustu sem er egin ea veitt í vöruskiptum.

Almennt samkomulag
5.

Reglulegar tekjur af vöruskiptum í tengslum vi auglsingar er ekki unnt a meta me áreianlegum hætti,
mia vi gangviri auglsingajónustu sem er egin. Seljandi getur ó me áreianlegum hætti meti
reglulegar tekjur, mia vi gangviri auglsingajónustunnar sem hann veitir í vöruskiptum me ví a vísa
aeins til viskipta sem eru ekki vöruskipti og:
a) eru í tengslum vi svipaar auglsingar og eru í vöruskiptunum,
b) eru tí,
c) eru stærstur hluti viskipta og fjárhæar í samanburi vi öll viskipti í ví skyni a veita
auglsingajónustu, sem er lík auglsingajónustunni í vöruskiptunum,
d) fela í sér endurgjald í handbæru fé og/ea öru formi (t.d. markasverbréf, ópeningalegar eignir og ara
jónustu) á gangviri, sem er unnt a meta á áreianlegan hátt, og
e) snerta ekki sama mótaila og í vöruskiptunum.
Dagsetning samkomulags: maí 2001.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 31. desember 2001. Gera skal grein fyrir breytingum á
reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í 46. li IAS-staals 8.
32. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR
Óefnislegar eignir — kostnaur vi vefsetur

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
Tilvísun: IAS-staall 38, óefnislegar eignir.
Vifangsefni
1.

Fyrirtæki kann a stofna til útgjalda innan fyrirtækisins vi róun og rekstur eigin vefseturs fyrir notendur
innan ea utan ess. Vefsetur, sem er hanna fyrir notendur utan fyrirtækisins, má nota í msum tilgangi eins
og til a kynna og auglsa framleisluvörur og jónustu fyrirtækisins, veita rafræna jónustu og selja
framleisluvörur og jónustu. Vefsetur, sem er hanna fyrir notendur innan fyrirtækisins, getur veri nota til
a geyma stefnu fyrirtækisins og upplsingar um viskiptamenn og til a leita a vieigandi upplsingum.
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2.

Stigum í róun vefsetursins má lsa á eftirfarandi hátt:

a) áætlanager — m.a. hagkvæmniathuganir, skilgreining markmia og arfa, mat á örum kostum og val á
möguleikum,

b) róun hugbúnaarkerfis og grunnkerfis — m.a. útvegun lénsheitis, kaup og róun vélbúnaar og
strikerfis, uppsetning fullróara hugbúnaarkerfa og álagsprófun,

c) grafísk hönnun — m.a. útlitshönnun vefsína,

d) róun efnisinnihalds — m.a. a skapa, kaupa, undirbúa og hlaa upplsingum inn á vefsetri áur en
róun ess lkur, annahvort sem texta ea á myndrænu formi. essar upplsingar eru annahvort
geymdar í sérstökum gagnagrunnum, sem eru samættir (ea agengilegir frá) vefsetrinu, ea forritaar
beint inn á vefsíurnar.

3.

egar róun vefsetursins lkur hefst rekstrarstigi. Á ví stigi viheldur fyrirtæki og endurbætir
hugbúnaarkerfi, grunnkerfi, grafíska hönnun og efnisinnihald vefsetursins.

4.

Vi skráningu útgjalda innan fyrirtækisins vegna róunar og rekstrar á eigin vef fyrirtækisins fyrir agang
innan ess ea utan eru vifangsefnin:

a) hvort vefsetri sé óefnisleg eign, myndu innan fyrirtækisins, og falli undir kröfur, sem gerar eru í IASstali 38, og

b) vieigandi, reikningshaldsleg mefer slíkra útgjalda.

5.

essi túlkun gildir ekki um útgjöld vegna kaupa á vélbúnai og róunar og rekstrar hans fyrir vefsetur (.e.
vefjóna, millikerfajóna, raunkerfisjóna og nettenginga). Slík útgjöld eru fær samkvæmt IAS-stali 16,
varanlegir rekstrarfjármunir (endurskoaur 1998). A auki eru útgjöld, sem fyrirtæki stofnar til vegna
netjónustuveitu, sem hsir vefsetur fyrirtækisins, gjaldfær skv. 7. li IAS-staals 8 og rammanum egar
teki er vi jónustunni.

6.

IAS-staall 38 gildir ekki um óefnislegar eignir, sem fyrirtæki hefur til sölu í venjulegum viskiptum (sjá
IAS-staal 2, birgir, og IAS-staal 11, verksamningar), ea leigusamninga sem falla innan gildissvis IASstaals 17, leigusamningar (endurskoaur 1997). Samkvæmt ví gildir essi túlkun ekki um útgjöld til
róunar ea rekstrar vefseturs (ea hugbúnaar fyrir vefsetur) sem selja á öru fyrirtæki. egar vefsetur er
leigt samkvæmt rekstrarleigu beitir leigusalinn essari túlkun. egar vefsetur er leigt samkvæmt
fjármögnunarleigu beitir leigutakinn essari túlkun eftir upphaflega færslu leigu eignarinnar.

Almennt samkomulag

7.

Eigin vefsetur fyrirtækis, sem a hefur róa og er ætla til a veita agang innan ess og utan, er óefnisleg
eign sem myndast innan fyrirtækisins og fellur undir kröfur sem gerar eru í IAS-stali 38.

8.

Vefsetur, sem verur til vi róunarvinnu, skal færa sem óefnislega eign ef og aeins ef fyrirtæki uppfyllir
kröfur, sem gerar eru í 45. li IAS-staals 38, auk ess sem a uppfyllir almennar kröfur um færslu og
upphaflegt mat sem lst er í 19. li IAS-staals 38. Einkum getur fyrirtæki uppfyllt á kröfu um a a sni
fram á hvernig vefsetur ess myndi líklegan, efnahagslegan ávinning í framtíinni skv. d-li 45. liar IASstaals 38, egar unnt er t.d. a afla tekna af vefsetrinu, .m.t. beinar tekjur af pöntunum sem unnt er a
leggja inn á vefsetrinu. Fyrirtæki getur ekki snt fram á hvernig vefsetur, sem er róa einvörungu ea
aallega til a kynna og auglsa eigin framleisluvörur og jónustu, myndi líklegan efnahagslegan ávinning í
framtíinni, og af eim sökum skal gjaldfæra öll útgjöld til róunar slíks vefseturs egar stofna er til eirra.
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Öll útgjöld innan fyrirtækisins til róunar og rekstrar eigin vefseturs skal færa í samræmi vi IAS-staal 38. Meta skal eli
allrar starfsemi, sem verur tilefni útgjalda (t.d. jálfun starfsfólks og vihald vefsetursins), og róunarstig
vefsetursins ea frekari róun ess til a ákvara vieigandi, reikningshaldslega mefer
(vibótarleibeiningar er a finna í viaukanum vi essa túlkun). Dæmi:

SIC-339.

a) Áætlunarstigi er svipas elis og rannsóknarstigi í 42. til 44. li í IAS-stali 38. Útgjöld, sem stofna er
til á essu stigi, skal gjaldfæra egar stofna er til eirra.

b) róunarstigin, .e. hugbúnaarkerfi og grunnkerfi, grafísk hönnun og efnisinnihald, eru svipas elis og
róunarstigi í 45. til 52. li IAS-staals 38, a ví marki sem efni er róa í örum tilgangi en til
auglsingar og kynningar á framleisluvörum og jónustu fyrirtækisins sjálfs. Útgjöld, sem stofna er til
á essum stigum, skulu vera innifalin í kostnaarveri vefsetursins sem er fært sem óáreifanleg eign í
samræmi vi 8. li essarar túlkunar egar hægt er a rekja útgjöldin beint til undirbúnings vefsetursins,
ea skipta eim me skynsamlegum og samræmdum hætti á vefsetri, fyrir au not sem a er ætla.
Sem dæmi má taka a útgjöld til innkaupa ea framleislu efnis (annars en efnis til auglsinga og
kynningar á eigin framleisluvörum og jónustu fyrirtækisins) sérstaklega fyrir vefsetur, ea útgjöld til a
unnt sé a nota efni (t.d. gjald vegna leyfis til afritunar) á vefsíunni, skulu vera innifalin í róunarkostnainum egar etta skilyri er uppfyllt. Í samræmi vi 59. li IAS-staals 38 skal ó ekki færa
útgjöld vegna óefnislegrar eignar, sem var upphaflega gjaldfær í fyrri reikningsskilum, sem hluta af
kostnaarveri óefnislegrar eignar síar (t.d. egar kostnaarver höfundarréttar hefur veri afskrifa a
fullu og efni er sían gert agengilegt á vefsetri).

c) Útgjöld, sem stofna er til á róunarstigi efnis, skal gjaldfæra egar stofna er til eirra í samræmi vi cli 57. liar IAS-staals 38, a ví marki sem efni er róa til a auglsa og kynna framleisluvörur og
jónustu fyrirtækisins (t.d. stafrænar ljósmyndir af framleisluvörum). egar t.d. útgjöld vegna
sérfræijónustu vi töku stafrænna ljósmynda af framleisluvörum fyrirtækisins og til a sna ær betur
skal færa útgjöldin eftir ví sem sérfræijónustan er veitt mean a ferli stendur yfir en ekki egar
stafrænu ljósmyndirnar eru birtar á vefsetrinu.

d) Rekstrarstigi hefst egar róun vefsetursins lkur. Útgjöld, sem stofna er til á essu stigi, eru gjaldfær
egar stofna er til eirra nema au uppfylli skilyrin í 60. li IAS-staals 38.

10.

Vefsetur, sem er fært sem óefnisleg eign skv. 8. li essarar túlkunar, skal meta eftir upphaflega færslu me
ví a beita kröfum 63. til 78. liar IAS-staals 38. Besta mat á ntingartíma vefseturs skal vera stutt.

Dagsetning almenns samkomulags: maí 2001.

Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi hinn 25. mars 2002. Gera skal grein fyrir áhrifunum af ví a taka
essa túlkun upp samkvæmt bráabirgakröfum í 118. til 121. li IAS-staals 38. ví skal færa liinn út sama
dag og essi túlkun tekur gildi egar vefsetur stenst ekki skilyri um færslu sem óefnisleg eign, en var áur
eignfært.. egar vefsetur er fyrir hendi og útgjöld til róunar ess uppfylla skilyri færslu sem óefnisleg eign,
en höfu ekki áur veri eignfær, skal ekki færa óefnislegu eignina sama dag og essi túlkun tekur gildi.
egar vefsetur er fyrir hendi og útgjöld til róunar ess uppfylla skilyri um færslu sem óefnisleg eign en
voru áur eignfær og upphaflega metin á kostnaarveri, skal upphaflega færa fjárhæin teljast hafa veri
rétt ákvein.

33. TÚLKUN FASTANEFNDARINNAR UM TÚLKANIR

Samstæureikningsskil og hlutdeildarafer — mögulegur atkvæisréttur og skipting eignarhalds

Í 11. li IAS-staals 1 (endurskoaur 1997), framsetning reikningsskila, er ger krafa um a reikningsskilum skuli
ekki lst á ann hátt a au samræmist aljólegum reikningsskilastölum nema au uppfylli allar kröfur sem
gerar eru í öllum vieigandi stölum og öllum vieigandi túlkunum sem fastanefndin um túlkanir birtir. Túlkunum
fastanefndarinnar um túlkanir er ekki ætla a taka til óverulegra lia.
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Tilvísun: IAS-staall 27, samstæureikningsskil og færsla fjárfestinga í dótturfélögum (endursniinn 1994), IASstaall 28, færsla fjárfestinga í hlutdeildarfélögum (endurskoaur 2000), IAS-staall 39, fjármálagerningar: færsla
og mat (endurskoaur 2000).

Vifangsefni

1.

Fyrirtæki getur átt kaupheimild í hlutabréfum, kauprétt á hlutabréfum, skulda- ea eiginfjárgerninga, sem er
hægt a breyta í almenn hlutabréf, ea fyrirtæki getur átt sambærilega gerninga sem hugsanlega geta, ef eim
er beitt ea breytt, gefi fyrirtækinu atkvæisrétt ea minnka atkvæisrétt annars aila í fjárhags- og
rekstrarstefnu annars fyrirtækis (mögulegur atkvæisréttur).

2.

Vifangsefnin eru:

a) egar meti er hvort fyrirtæki rái yfir ea hafi veruleg áhrif á anna fyrirtæki í samræmi vi IASstaal 27 annars vegar og IAS-staal 28 hins vegar,

i)

hvort skoa skuli hvort mögulegur atkvæisréttur sé fyrir hendi og áhrif hans, auk eirra átta sem
er lst í 12. li IAS-staals 27 og 4. og 5. li IAS-staals 28, og

ii)

ef svo er, hvort meta skuli ara ætti og arar astæur sem tengjast mögulegum atkvæisrétti,

b) hvort hlutinn, sem rástafa er til móurfélags og hlutdeildar minnihluta vi ger samstæureikningsskila
samkvæmt IAS-stali 27, og hlutinn, sem rástafa er til fjárfestis, sem skráir fjárfestingu sína í
hlutdeildarfélagi me ví a nota hlutdeildarafer samkvæmt IAS-stali 28, skuli ákvarair mia vi
núverandi eignarhluta ea eignarhluta sem væri fyrir hendi ef mögulegum atkvæisrétti yri beitt ea
breytt, og

c) vieigandi reikningshaldsleg mefer fyrir mögulegan atkvæisrétt ar til honum er beitt ea hann fellur
úr gildi.

Almennt samkomulag

3.

Skoa skal hvort um er a ræa mögulegan atkvæisrétt sem unnt er a beita ea breyta innan skamms (.e
núna) og áhrif hans egar meti er hvort fyrirtæki rái yfir öru fyrirtæki (eins og skilgreint er í 6. li IASstaals 27) ea hafi veruleg áhrif á anna fyrirtæki (eins og skilgreint er í 3. li IAS-staals 28) auk eirra
átta sem lst er í 12. li IAS-staals 27 og 4. og 5. li IAS-staals 28. Skoa skal allan mögulegan
atkvæisrétt, .m.t. mögulegur atkvæisréttur annarra fyrirtækja. Mögulegum atkvæisrétti verur ekki beitt
ea breytt innan skamms, t.d. egar ekki er unnt a beita honum ea breyta fyrr en á tilteknum degi í
framtíinni ea egar tiltekinn atburur á sér sta í framtíinni.

4.

Skoa skal alla ætti og allar astæur sem hafa áhrif á mögulegan atkvæisrétt í samræmi vi 3. li essarar
túlkunar nema ætlun framkvæmdastjórnar og fjárhagslega getu til a beita ea breyta. Arir ættir, sem skal
skoa, eru t.d. skilmálar um beitingu mögulegs atkvæisréttar og viskipti sem hugsanlega tengjast essu. (Í
viauka A er a finna dæmi um beitingu essarar túlkunar.)

5.

ann hluta, sem rástafa er til móurfélags og hlutdeildar minnihluta vi ger samstæureikningsskila
samkvæmt IAS-stali 27, og ann hluta, sem rástafa er til fjárfestis, sem skráir fjárfestingu sína me
hlutdeildaraferinni samkvæmt IAS-stali 28, skal ákvara einvörungu mia vi núverandi eignarhluta.
Fyrirtæki getur í reynd átt núverandi eignarhluta, t.d. egar a selur og samykkir samtímis endurkaup en
missir ekki yfirrá yfir ea agang a efnahagslegum ávinningi sem tengist eignarhluta. Í slíkum tilvikum
skal hlutinn, sem er rástafa, ákvaraur me tilliti til endanlegrar beitingar mögulegs atkvæisréttar og
annarra afleia sem í reynd veita agang á yfirstandandi tíma a efnahagslegum ávinningi sem tengist
eignarhluta. (Í viauka B er a finna dæmi um beitingu essarar túlkunar.)
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6.

egar samstæureikningsskilum og hlutdeildarafer vi reikningshald er beitt skal aeins skrá gerninga sem
fela í sér mögulegan atkvæisrétt sem hluta af fjárfestingu í dótturfélagi annars vegar og fjárfestingu í
hlutdeildarfélagi hins vegar egar hluta eignarhlutar er rástafa me ví a taka tillit til endanlegrar beitingar
mögulegs atkvæisréttar í samræmi vi 5. li essarar túlkunar. Í öllum örum tilvikum skal skrá gerninga
sem fela í sér mögulegan atkvæisrétt í samræmi vi IAS-staal 39.
Dagsetning almenns samkomulags: ágúst 2001.
Gildistökudagur: essi túlkun tekur gildi fyrir árleg reikningsskil sem taka til tímabila sem hefjast 1. janúar
2002 ea síar. Gera skal grein fyrir breytingum á reikningsskilaaferum samkvæmt bráabirgakröfum í
46. li IAS-staals 8.
______________________

