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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1126/2008(2) voru samþykktir alþjóðlegir staðlar og 
túlkanir sem voru fyrir hendi 15. október 2008.

2)  Þann 17. maí 2012 gaf Alþjóðareikningsskilaráðið (e. IASB) 
út endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum 
(e. IFRS) tímabilið 2009-2011 („endurbæturnar“), 
í ramma sínum um reglulegt endurbótaferli sem 
miðar að því að einfalda og skýra staðlana. Markmið 
endurbótanna er að taka á nauðsynlegum málefnum, sem 
eru þó ekki áríðandi, sem Alþjóðareikningsskilaráðið 
ræddi á verkefnatímabilinu, sem hófst árið 2009, um 
svið þar sem er ósamræmi að því er varðar alþjóðlega 
reikningsskilastaðla (e. IFRS) eða þar sem þörf er á nánari 
útlistun á orðalagi. Þrjár endurbótanna, nánar tiltekið 
breytingarnar á viðbæti D við IFRS-staðal 1, alþjóðlegan 
reikningsskilastaðal IAS-staðli 16 og IAS-staðli 34, eru 
nánari útlistun eða leiðréttingar á viðkomandi stöðlum. 
Hinar þrjár endurbæturnar, nánar tiltekið breytingarnar 
á IFRS-staðli 1, IAS-staðli 1 og IAS-staðli 32, fela í sér 
breytingar á gildandi kröfum eða viðbótarleiðbeiningum 
um framkvæmd á þessum kröfum.

3)  Með samráði við hóp tæknisérfræðinga (e. TEG) Evrópsku 
ráðgjafarnefndarinnar um reikningsskil (e. EFRAG) 
er það staðfest að endurbæturnar uppfylli tæknilegu 
skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1606/2002.

4)  Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til 
samræmis við það.

5)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil,

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 90, 28.3.2013, bls. 78. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 178/2013 frá 4. október 2013 
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er breytt sem 
hér segir:

1)  IFRS-staðli 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla, 
er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa 
reglugerð.

2)  Alþjóðlegum reikningsskilastaðli IAS-staðli 1, framsetning 
reikningsskila er breytt eins og fram kemur í viðaukanum 
við þessa reglugerð.

3)  IFRS-staðli 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla 
og IAS-staðli 34, árshlutareikningsskil, er breytt í samræmi 
við IAS-staðal 1 eins og fram kemur í viðaukanum við 
þessa reglugerð.

4)  IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir, er breytt eins 
og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

5)  IAS-staðli 32, fjármálagerningar: framsetning, er breytt 
eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

6)  Túlkun alþjóðlegu túlkunarnefndarinnar um reikningsskil 
IFRIC-túlkun 2, hlutir félagsaðila í samvinnueiningum 
og sambærilegir gerningar er breytt í samræmi við IAS-
staðal 32 eins og fram kemur í viðaukanum við þessa 
reglugerð.

7)  IAS-staðli 34, árshlutareikningsskil, er breytt eins og fram 
kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Félög skulu beita breytingunum á stöðlunum, sem vísað er 
til í 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdagsetningu fyrsta 
fjárhagsárs þeirra sem hefst 1. janúar 2013 eða síðar.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 301/2013

frá 27. mars 2013

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reiknings skila-
staðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar 

árlegar endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, tímabilið 2009–2011 (*)

2013/EES/56/42
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. mars 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

____________
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VIÐAUKI

ALÞJÓÐLEGIR REIKNINGSSKILASTAÐLAR

IFRS 1 IFRS-staðall 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla

IAS 1 IAS-staðall 1, framsetning reikningsskila

IAS 16 IAS-staðall 16, varanlegir rekstrarfjármunir

IAS 32 IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning

IAS 34 IAS-staðall 34, árshlutareikningsskil

„Afritun er heimil á Evrópska efnahagssvæðinu. Allur gildandi réttur utan EES er áskilinn að frátöldum 
rétti til afritunar til einkanota eða annarra nota sem sanngjörn mega teljast. Nánari upplýsingar fást hjá 
Alþjóðareikningsskilaráðinu (e. IASB) á www.iasb.org“
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Breytingar á IFRS-staðli 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla

Liðum 4A–4B, 23A–23B og 39P er bætt við.

GILDISSVIÐ

4A  Þrátt fyrir kröfurnar í 2. og 3. mgr. skal eining sem hefur beitt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum á fyrra 
reikningsskilatímabili, án þess að ótvíræð og afdráttarlaus yfirlýsing hafi verið í nýjustu fyrri árlegu reikningsskilum 
hennar um að IFRS-stöðlum sé fylgt, annaðhvort beita þessum alþjóðlegu reikningsskilastöðlum eða beita 
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum með afturvirkum hætti í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, 
breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur eins og einingin hafi aldrei hætt að beita alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum.

4B  Þegar eining kýs að beita ekki þessum alþjóðlega reikningsskilastaðli í samræmi við lið 4A skal einingin þó beita 
birtingarkröfunum í liðum 23A-23B í IFRS-staðli 1 til viðbótar birtingarkröfunum í IAS-staðli 8.

FRAMSETNING OG UPPLÝSINGAGJÖF

Útskýring á skiptum yfir í IFRS-staðla

23A  Eining sem hefur beitt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum á fyrra tímabili, eins og lýst er í lið 4A, skal greina frá:

a)  ástæðu þess að hún hætti að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og

b)  ástæðu þess að hún hóf að nýju að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

23B  Þegar eining, í samræmi við lið 4A, kýs að beita ekki IFRS-staðli 1 skal einingin útskýra ástæður þess að 
hún kýs að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eins og hún hafi aldrei látið af því að beita alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum.

GILDISTÖKUDAGUR

39P  Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, bættu við liðum 4A–4B og 23A–23B. Eining 
skal beita þessum breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á 
reikningshaldslegu mati og skekkjur, fyrir árleg tímabil sem hefjast þann 1. janúar 2013 eða síðar. Heimilt er að 
taka breytingarnar upp fyrr. Ef eining beitir þeirri breytingu að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

Breytingar á viðbæti D við IFRS-staðal 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla

Ákvæðum liðar D23 er breytt og lið 39Q er bætt við.

 Fjármagnskostnaður

D23  Notandi, sem beitir stöðlunum í fyrsta sinn, getur kosið að beita kröfunum í IAS-staðli 23 frá þeim degi sem skipt 
er yfir eða frá fyrri dagsetningu eins og heimilað er í 28. málsgrein IAS-staðals 23. Frá þeim degi sem eining sem 
beitir þessari undanþágu byrjar að beita IAS-staðli 23 skal einingin:

a)  ekki endurákvarða fjármagnskostnaðarþáttinn sem var eignfærður samkvæmt fyrri góðri reikningsskilavenju 
og sem var tekin með í bókfært verð eigna á þeim degi og

b)  gera grein fyrir fjármagnskostnaði sem stofnað er til á þeim degi eða eftir þann dag í samræmi við IAS-
staðal 23, þ.m.t. sá fjármagnskostnaður sem stofnað er til þann dag eða eftir þann dag vegna hæfra eigna sem 
þegar eru í byggingu.

GILDISTÖKUDAGUR

39Q Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, breyttu lið D23. Eining skal beita þessum 
breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati 
og skekkjur, fyrir árleg tímabil sem hefjast þann 1. janúar 2013 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. 
Ef eining beitir þeirri breytingu að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

Breyting á IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila

Ákvæðum 10., 38. og 41. liðar er breytt. Ákvæði 39. og 40. liðar falla brott. Liðum 38A–38D, 40A–40D og 139L er bætt 
við (jafnvel þó inntak liða 38A og 38B byggi á fyrri liðum 39 og 40 sem nú hafa verið felldir brott) auk fyrirsagnanna 
á undan liðum 38, 38C og 40A.

 Heildstæð reikningsskil

10 Reikningsskil í heild sinni fela í sér:

a) efnahagsreikningur við lok tímabilsins,

b) rekstrarreikningur og önnur heildarafkoma fyrir tímabilið,

c) yfirlit um breytingar á eigin fé á tímabilinu,
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d) yfirlit um sjóðstreymi á tímabilinu,

e) skýringar þar sem er að finna samantekt á mikilvægum reikningsskilaaðferðum ásamt öðrum 
upplýsingum til skýringar,

ea) samanburðarupplýsingar að því er varðar fyrra tímabil eins og tilgreint er í liðum 38 og 38A og

f) efnahagsreikningur við upphaf næstliðins tímabils þegar eining beitir reikningsskilaaðferð afturvirkt 
eða endurgerir liði í reikningsskilum sínum afturvirkt eða þegar hún endurflokkar liði í reikningsskilum 
sínum í samræmi við liði 40A–40D.

 Eining getur notað aðra titla fyrir yfirlitin en þá sem eru notaðir í þessum staðli. Til dæmis getur eining 
notað titilinn „yfirlit um heildarafkomu“ í stað „rekstrarreikningur og önnur heildarafkoma“.

 Samanburðarupplýsingar

 Lágmarkssamanburðarupplýs ingar

38 Í reikningsskilunum skal eining setja fram samanburðarupplýsingar um allar fjárhæðir sem greint er frá í 
tengslum við næstliðið tímabil nema annað sé heimilað eða þess krafist í IFRS-staðli. Eining skal tilgreina 
samanburðarupplýsingar í greinargerð og lýsingum ef þær skipta máli fyrir skilning á reikningsskilum 
yfirstandandi tímabils.

38A Eining skal setja fram a.m.k. tvo efnahagsreikninga, tvo rekstrarreikninga og aðra heildarafkomu, tvö 
aðgreind eintök efnahagsreikninga (ef þeir eru lagðir fram), tvö yfirlit um sjóðstreymi og tvö yfirlit um 
breytingar á eigin fé og viðeigandi skýringar.

38B  Í sumum tilvikum skipta upplýsingar í greinargerð í reikningsskilum næstliðins tímabils (næstliðinna tímabila) 
áfram máli fyrir yfirstandandi tímabil. Til dæmis greinir eining frá upplýsingum á yfirstandandi tímabili um 
lagalegan ágreining sem óvíst var um lausn á við lok næstliðins tímabils og niðurstaða hefur ekki enn fengist. 
Notendur geta haft hag af birtingu upplýsinga um að óvissa hafi verið fyrir hendi við lok næstliðins tímabils og 
birtingu upplýsinga um hvaða ráðstafanir hafi verið gerðar á tímabilinu til þess að eyða óvissunni.

 Viðbótarsamanburðarupplýs ingar

38C  Eining getur sett fram samanburðarupplýsingar til viðbótar við lágmarkssamanburðarreikningsskilin sem krafist 
er í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum, svo fremi sem þær upplýsingar séu gerðar í samræmi við alþjóðlega 
reikningsskilastaðla. Þessar samanburðarupplýsingar geta verið ein eða fleiri yfirlýsingar sem um getur í 
10. málsgrein, en þurfa ekki að vera reikningsskil í heild sinni. Ef svo er skal einingin setja fram viðeigandi 
skýringu vegna þessara viðbótaryfirlýsinga.

38D  Til dæmis getur eining lagt fram þriðja rekstrarreikning og aðra heildarafkomu (og þar með sett fram 
yfirstandandi tímabil, næstliðið tímabil og eitt samanburðartímabil til viðbótar). Einingunni er þó ekki skylt 
að setja fram þriðja efnahagsreikninginn, þriðja yfirlitið um sjóðstreymi eða þriðja yfirlitið um breytingar á 
eigin fé (þ.e. samanburðarreikningsskil til viðbótar) Þess er krafist að einingin setji fram, í skýringunum við 
reikningsskilin, samanburðarupplýsingar í tengslum við viðbótarrekstrarreikning og aðra heildarafkomu.

39  [Felldur brott]

40  [Felldur brott]

 Brey t ingar  á  re ikn ingssk i laaðferð ,  a f turv i rkr i  endurgerð  eða  endur f lokkun

40A Eining skal setja fram þriðja efnahagsreikninginn eins og staðan var við upphaf næstliðins tímabils til 
viðbótar við lágmarkssamanburðarreikningsskil sem krafist er í lið 38A ef:

a) hún beitir reikningsskilaaðferð afturvirkt, gerir afturvirka endurgerð liða í reikningsskilum sínum eða 
endurflokkar liði í reikningsskilum sínum og

b) afturvirk beiting, afturvirk endurgerð eða endurflokkun hefur veruleg áhrif á upplýsingarnar í 
efnahagsreikningnum við upphaf næstliðins tímabils.

40B  Við þær aðstæður sem lýst er í lið 40A skal eining setja fram þrjá efnahagsreikninga miðað við stöðuna eins og 
hún var:

a)  við lok yfirstandandi tímabils,

b)  við lok næstliðins tímabils, og

c)  við upphaf næstliðins tímabils.

40C  Þegar þess er krafist að eining leggi fram viðbótarefnahagsreikning í samræmi við lið 40A skal hún birta 
upplýsingarnar sem krafist er í liðum 41–44 og IAS-staðli 8. Hún þarf þó ekki að leggja fram viðeigandi skýringar 
við upphafsefnahagsreikning eins og hann er við upphaf næstliðins tímabils.
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40D  Dagsetning þess upphafsefnahagsreiknings skal vera við upphaf næstliðins tímabils án tillits til þess hvort að í 
reikningsskilum einingar séu settar fram samanburðarupplýsingar varðandi fyrri tímabil (eins og heimilað er í 
lið 38C).

41 Ef eining breytir framsetningu eða flokkun liða í reikningsskilum sínum skal hún endurflokka saman-
burðarfjárhæðir, nema endurflokkun sé ógerleg. Ef eining endurflokkar samanburðarfjárhæðir skal hún 
birta upplýsingar um (þ.m.t. eins og staðan var við upphaf næstliðins tímabils):

a) eðli endurflokkunarinnar,

b) fjárhæð hvers liðar eða flokks liða sem er endurflokkaður, og

c) ástæðu endurflokkunarinnar.

UMBREYTING OG GILDISTÖKUDAGUR

139L Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, breyttu liðum 10, 38 og 41, felldu brott liði 39–40 
og bættu við liðum 38A–38D og 40A–40D. Eining skal beita þessum breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-
staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur, fyrir árleg tímabil sem hefjast 
þann 1. janúar 2013 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. Ef eining beitir þeirri breytingu að því er 
varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

Breytingar á öðrum stöðlum sem leiða af breytingunum á IAS-staðli 1

Eftirfarandi breytingar á öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eru nauðsynlegar til að tryggja samræmi við 
endurskoðaðan IAS-staðal 1.

Breytingar á IFRS-staðli 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla

Ákvæðum 21. liðar er breytt og lið 39R er bætt við.

FRAMSETNING OG UPPLÝSINGAGJÖF

Samanburðarupplýsingar

21  Í fyrsta ársreikningi einingar samkvæmt IFRS-stöðlum skulu a.m.k. vera þrír efnahagsreikningar, tveir 
rekstrarreikningar og yfirlit yfir aðra heildarafkomu, tvö aðgreind yfirlit um hagnað eða tap (ef þau er lögð fram), tvö 
yfirlit um sjóðstreymi og tvö yfirlit um breytingar á eigin fé og viðeigandi skýringar, þ.m.t. samanburðarupplýsingar 
fyrir öll yfirlit sem sett eru fram.

GILDISTÖKUDAGUR

39R Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, breyttu 21. lið. Eining skal beita þessum 
breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati 
og skekkjur, fyrir árleg tímabil sem hefjast þann 1. janúar 2013 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. 
Ef eining beitir þeirri breytingu að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

Breyting á IAS-staðli 34, árshlutareikningsskil

Ákvæðum 5. liðar er breytt og 52. lið er bætt við.

EFNI ÁRSHLUTAREIKNINGSSKILA

5  Samkvæmt skilgreiningu í IAS-staðli 1 skulu eftirfarandi efnisþættir vera í heildstæðum reikningsskilum:

a)  efnahagsreikningur við lok tímabilsins,

b)  rekstrarreikningur og önnur heildarafkoma fyrir tímabilið,

c)  yfirlit um breytingar á eigin fé á tímabilinu,

d)  yfirlit um sjóðstreymi á tímabilinu,

e)  skýringar þar sem er að finna samantekt á mikilvægum reikningsskilaaðferðum ásamt öðrum upplýsingum til 
skýringar,

ea) samanburðarupplýsingar að því er varðar fyrra tímabil eins og tilgreint er í liðum 38 og 38A í IAS-staðli 1, og

f)  yfirlit um fjárhagsstöðu við upphaf næstliðins tímabils þegar eining beitir reikningsskilaaðferð afturvirkt eða 
endurgerir liði í reikningsskilum sínum afturvirkt eða þegar hún endurflokkar liði í reikningsskilum sínum í 
samræmi við liði 40A–40D í IAS-staðli 1.

 Eining getur notað aðra titla fyrir yfirlitin en þá sem eru notaðir í þessum staðli. Til dæmis getur eining notað 
titilinn „yfirlit um heildarafkomu“ í stað „rekstrarreikningur og önnur heildarafkoma“.
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52 Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, breyttu 5. lið, sem er afleiðing af breytingunni 

á IAS-staðli 1, framsetning reikningsskila. Eining skal beita þessum breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-
staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur, fyrir árleg tímabil sem hefjast 
þann 1. janúar 2013 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. Ef eining beitir þeirri breytingu að því er 
varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

Breyting á IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir

Ákvæðum 8. málsgreinar er breytt og lið 81G er bætt við.

FÆRSLA

8  Liðir eins og varahlutir, viðbragðsbúnaður og þjónustubúnaður eru færðir í samræmi við þennan alþjóðlega 
reikningsskilastaðal þegar þeir uppfylla skilgreininguna á varanlegum rekstrarfjármunum. Annars eru slíkir liðir 
flokkaðir sem birgðir.

GILDISTÖKUDAGUR

81G Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, breyttu 8. lið. Eining skal beita þeirri breytingu 
afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur, 
fyrir árleg tímabil sem hefjast þann 1. janúar 2013 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. Ef eining 
beitir þeirri breytingu að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

Breyting á IAS-staðli 32, fjármálagerningar: framsetning

Liðum 35, 37 og 39 er breytt og liðum 35A og 97M er bætt við.

FRAMSETNING

Vextir, arður, tap og ágóði

(sjá einnig lið AG37)

35 Vextir, arður, tap og ágóði í tengslum við fjármálagerning eða þátt sem er fjárskuld skal færa sem tekjur 
eða gjöld í rekstrarreikningi. Einingin skal færa útgreiðslu til handhafa eiginfjárgernings beint á eigið fé. 
Færa skal viðskiptakostnað vegna viðskipta með eigið fé sem frádrátt frá eigin fé.

35A  Tekjuskatt vegna útgreiðslu til handhafa eiginfjárgernings og viðskiptakostnað vegna viðskipta með eigið fé skal 
færa í samræmi við IAS-staðal 12, tekjuskattar.

37  Eining stofnar venjulega til ýmiss kostnaðar við útgáfu eða kaup á eigin eiginfjárgerningum. Þessi kostnaður 
getur m.a. verið skráningargjöld eða önnur eftirlitsgjöld, fjárhæðir vegna lögfræði, reikningsskila eða annarrar 
sérfræðiráðgjafar, prentkostnaður og stimpilgjöld. Færa skal viðskiptakostnað vegna viðskipta með eigið fé sem 
frádrátt frá eigin fé að því marki sem um er að ræða viðbótarkostnað sem tengist beint viðskiptunum með eigið fé 
sem annars hefði ekki komið til. Kostnað vegna viðskipta með eigið fé, sem hætt er við, skal gjaldfæra.

39  Fjárhæð viðskiptakostnaðar sem færð var til frádráttar frá eigin fé á tímabilinu er birt sérstaklega í samræmi við 
IAS-staðal 1.

GILDISTÖKUDAGUR OG BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI

97M Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, breyttu 35., 37. og 39. lið og bættu við lið 35A. 
Eining skal beita þessum breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á 
reikningshaldslegu mati og skekkjur, fyrir árleg tímabil sem hefjast þann 1. janúar 2013 eða síðar. Heimilt er að 
taka breytingarnar upp fyrr. Ef eining beitir þeirri breytingu að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

Breytingar á öðrum stöðlum sem leiða af breytingunum á IAS-staðli 32

Eftirfarandi breytingar á öðrum alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eru nauðsynlegar til að tryggja samræmi við 
endurskoðaðan IAS-staðal 32.

Breyting á IFRIC-túlkun 2, hlutir félagsaðila í samvinnueiningum og sambærilegir gerningar

Ákvæðum 11. liðar er breytt og 17. lið er bætt við.

ALMENNT SAMKOMULAG

11  Útgreiðslur til handhafa eiginfjárgerninga eru færðar beint á eigið fé, eins og krafist er í 35. lið IAS-staðals 32. 
Vextir, arður og önnur ávöxtun, sem tengist fjármálagerningum, sem flokkaðir eru sem fjárskuldir, eru útgjöld, án 
tillits til þess hvort greiddar fjárhæðir eru lagalega skilgreindar sem arður, vextir eða annað.
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17 Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, breyttu 11. lið. Eining skal beita þessum 
breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati 
og skekkjur, fyrir árleg tímabil sem hefjast þann 1. janúar 2013 eða síðar. Ef eining beitir þeirri breytingu á IAS-
staðli 32, sem hluta af árlegu endurbótunum tímabilið 2009-2011 (gefnar út í maí 2012), að því er varðar fyrra 
tímabil skal beita breytingunni í 11. lið á það fyrra tímabil.

Breyting á IAS-staðli 34, árshlutareikningsskil

Ákvæðum liðar 16A er breytt og 53. lið er bætt við.

INNIHALD ÁRSHLUTAREIKNINGSSKILA

Aðrar upplýsingar

16A Til viðbótar við upplýsingar mikilvægra atburða og færslna í samræmi við liði 15–15C skal eining setja 
eftirfarandi upplýsingar í skýringar við árshlutareikningsskil sín, komi þær ekki fram annars staðar í 
árshlutareikningsskilunum. The information shall normally be reported on a financial year-to-date basis.

a) …

g) eftirfarandi starfsþáttaupplýsingum (aðeins er gerð krafa um birtingu starfsþáttaupplýsinga í 
árshlutareikningsskilum einingar, ef krafa er gerð um það í IFRS-staðli 8, starfsþættir, að einingin veiti 
starfsþáttaupplýsingar í árlegum reikningsskilum sínum):

i. …

iv. mat á heildareignum og skuldum fyrir tiltekinn rekstrarstarfsþátt ef slíkar fjárhæðir eru reglulega 
veittar æðsta ákvarðanatökuaðila í daglegum rekstri og ef verulegar breytingar hafa orðið á 
fjárhæðinni sem birt er í síðustu árlegu reikningsskilum fyrir viðkomandi rekstrarstarfsþátt.

v. …

h) …
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53 Árlegar endurbætur tímabilið 2009-2011, gefnar út í maí 2012, breyttu lið 16A. Eining skal beita þessum 
breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati 
og skekkjur, fyrir árleg tímabil sem hefjast þann 1. janúar 2013 eða síðar. Heimilt er að taka breytingarnar upp fyrr. 
Ef eining beitir þeirri breytingu að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því.

_____________


