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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/498 

frá 22. mars 2018 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra  

reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því  

er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 9 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 innleiddir tilteknir alþjóðlegir staðlar og túlkanir 

sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

2) Hinn 12. október 2017 gaf Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) út breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli (IFRS-

staðli) 9, fjármálagerningar – Uppgreiðsluþættir með neikvæðri þóknun. Breytingunum er ætlað að skýra flokkun 

tiltekinna fjáreigna sem hægt er að greiða fyrir fram við beitingu IFRS-staðals 9. 

3) Í kjölfar samráðs við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að 

breytingar á IFRS-staðli 9 uppfyllir skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1606/2002. 

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

5) Alþjóðareikningsskilaráðið ákvað að gildistökudagur breytinganna yrði 1. janúar 2019 þar sem fyrri beiting er heimil. 

6) Þar eð reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2067 (3) kom til framkvæmda fyrir fjárhagstímabil sem hófust  

1. janúar 2018 eða síðar, ættu félög að geta notað alþjóðlegan reikningsskilastaðal (IFRS) 9, fjármálagerningar, með 

áorðnum breytingum í viðaukanum við þessa reglugerð frá og með gildistökudegi reglugerðar (ESB) 2016/2067. Félög 

ættu því að geta beitt ákvæðum þessarar reglugerðar að því er varðar fjárhagstímabil sem hefjast 1. janúar 2018 eða síðar. 

7) Þar eð reglugerð (ESB) 2016/2067 öðlaðist gildi 12. desember 2016 ætti þessi reglugerð að öðlast gildi eins fljótt og auðið 

er til að tryggja samræmi. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IFRS-staðli 9, fjármálagerningar, breytt 

eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 26.3.2018, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2018 frá 

21. september 2018 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2067 frá 22. nóvember 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um 

innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er 

varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 9 (Stjtíð. ESB L 323, 29.11.2016, bls. 1). 
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2. gr. 

Félög skulu beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdegi fyrsta fjárhagsárs þeirra sem hefst  

1. janúar 2019 eða síðar. 

3. gr. 

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 22. mars 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Uppgreiðsluþættir með neikvæðri þóknun 

(Breytingar á IFRS-staðli 9) 

Breytingar á IFRS-staðli 9, fjármálagerningar 

Ákvæðum liðar 7.1.7 er bætt við. Nýrri fyrirsögn og liðum 7.2.29–7.2.34 er bætt við. 

7. kafli  Gildistökudagur og umbreyting 

7.1 GILDISTÖKUDAGUR 

… 

7.1.7 Uppgreiðsluþættir með neikvæðri þóknun (breytingar á IFRS-staðli 9), útgefið í október 2017, bætti við liðum 7.2.29-

7.2.34 og B4.1.12 A og breytti b-lið í lið B4.1.11 og b-lið í lið B4.1.12. Eining skal beita þessum breytingum að því 

er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 2019 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Beiti eining þessum breytingum 

að því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því. 

7.2 UMBREYTING 

… 

Umbreyting yfir í uppgreiðsluþætti með neikvæðri þóknun 

7.2.29 Eining skal beita uppgreiðsluþáttum með neikvæðri þóknun (breytingum á IFRS-staðli 9) afturvirkt, í samræmi við 

IAS-staðal 8, nema að því leyti sem tilgreint er í liðum 7.2.30-7.2.34. 

7.2.30 Eining, sem beitir þessum breytingum í fyrsta sinn á sama tíma og hún beitir þessum staðli í fyrsta sinn, skal beita 

liðum 7.2.1-7.2.28 í stað liða 7.2.31-7.2.34. 

7.2.31 Eining sem beitir þessum breytingum í fyrsta sinn eftir að hún beitir þessum staðli í fyrsta sinn skal beita liðum 

7.2.32-7.2.34. Einingin skal einnig beita öðrum umbreytingarákvæðum í þessum staðli sem nauðsynleg eru til 

beitingar á þessum breytingum. Í því skyni skal lesa tilvísanir í upphafsdag beitingar sem vísun í upphaf 

reikningsskilatímabils þegar eining beitir breytingunum í fyrsta sinn (upphafsdagur beitingar þessara breytinga). 

7.2.32 Með tilliti til þess að tilgreina fjáreign eða fjárskuld á gangvirði í gegnum rekstrarreikning: 

a) skal eining afturkalla fyrri tilgreiningu sína á fjáreign, eins og hún er metin á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, 

ef slík tilgreining var gerð áður í samræmi við skilyrði liðar 4.1.5 en því skilyrði er ekki lengur fullnægt í kjölfar 

beitingar þessara breytinga, 

b) getur eining tilgreint fjáreign, eins og hún er metin á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, ef slík tilgreining var 

ekki gerð áður í samræmi við skilyrði liðar 4.1.5 en því skilyrði er nú fullnægt í kjölfar beitingar þessara 

breytinga, 

c) skal eining afturkalla fyrri tilgreiningu sína á fjárskuld, eins og hún er metin á gangvirði í gegnum 

rekstrarreikning, ef slík tilgreining var gerð áður í samræmi við skilyrði a-liðar í lið 4.2.2 en því skilyrði er ekki 

lengur fullnægt í kjölfar beitingar þessara breytinga og 

d) getur eining tilgreint fjárskuld, eins og hún er metin á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, ef slík tilgreining var 

ekki gerð áður í samræmi við skilyrði a-liðar í lið 4.2.2 en því skilyrði er nú fullnægt í kjölfar beitingar þessara 

breytinga. 

Slík tilgreining og afturköllun skal gerð á grundvelli fyrirliggjandi málsatvika og aðstæðna á upphafsdegi beitingar 

þessara breytinga. Beita skal slíkri flokkun afturvirkt.  
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7.2.33 Einingu er ekki skylt að endurgera fyrri tímabil til að endurspegla beitingu þessara breytinga. Eining getur endurgert 

fyrri tímabil þá og því aðeins að slíkt sé hægt án eftiráskýringa og að endurgerðu reikningsskilin endurspegli allar 

kröfur þessa staðals. Ef eining endurgerir ekki fyrri tímabil skal hún færa hvers kyns mismun milli fyrra bókfærðs 

verðs og bókfærðs verðs við upphaf árlegs reikningsskilatímabils, sem tekur til upphafsdags beitingar þessara 

breytinga, í óráðstafað eigið fé (eða annan eiginfjárþátt, eftir því sem við á) á árlega reikningsskilatímabilinu sem 

felur í sér upphafsdag beitingar þessara breytinga. 

7.2.34 Á reikningsskilatímabilinu, sem felur í sér upphafsdag beitingar þessara breytinga, skal einingin birta eftirfarandi 

upplýsingar, eins og þær stóðu á upphafsdegi beitingar, fyrir hvern flokk fjáreigna og fjárskulda sem urðu fyrir 

áhrifum af þessum breytingum: 

a) fyrri matsflokk og bókfært verð sem var ákvarðað rétt áður en þessum breytingum var beitt, 

b) nýjan matsflokk og bókfært verð sem var ákvarðað eftir að þessum breytingum var beitt, 

c) bókfært verð fjáreigna og fjárskulda í efnahagsreikningi sem voru áður tilgreindar á gangvirði í gegnum 

rekstrarreikning en eru ekki lengur tilgreindar með þeim hætti og 

d) ástæður að baki tilgreiningu eða fyrir því að fallið var frá tilgreiningu fjáreigna eða fjárskulda sem eru metnar á 

gangvirði í gegnum rekstrarreikning. 

Í viðbæti B er b-lið í lið B4.1.11 og b-lið í lið B4.1.12 breytt. Lið B4.1.12 er bætt við. Ekki eru gerðar breytingar á lið B4.1.10 en 

hann er talinn með hér til að auðvelda tilvísanir. 

FLOKKUN (4. KAFLI) 

Flokkun fjáreigna (þáttur 4.1) 

… 

Samningsbundið sjóðstreymi sem er aðeins greiðslur af höfuðstól og greiðslur vaxta af útistandandi höfuðstól 

… 

Samningsskilmálar sem breyta tímasetningu eða fjárhæð samningsbundins sjóðstreymis 

B4.1.10 Ef fjáreign felur í sér samningsskilmála sem gæti breytt tímasetningu eða fjárhæð samningsbundins sjóðstreymis (t.d. 

ef greiða má eignina upp fyrir gjalddaga eða framlengja skilmála hennar) verður einingin að ákveða hvort 

samningsbundna sjóðstreymið, sem kann að verða á líftíma gerningsins vegna þessa samningsskilmála, er 

einvörðungu greiðslur af höfuðstól og greiðslur vaxta af útistandandi höfuðstól. Við þessa ákvörðun verður einingin 

að meta samningsbundið sjóðstreymi sem gæti orðið fyrir eða eftir breytinguna á samningsbundnu sjóðstreymi. 

Einingin gæti einnig þurft að meta eðli ófyrirséðs atburðar (þ.e. kveikjan) sem myndi breyta tímasetningu eða fjárhæð 

samningsbundins sjóðstreymis. Þótt ófyrirséður atburður sé í sjálfu sér ekki ákvarðandi þáttur við mat á því hvort 

samningsbundna sjóðstreymið er eingöngu greiðslur af höfuðstól og vöxtum kann hann að vera vísbending. Til 

dæmis má bera saman fjármálagerning með vöxtum sem eru hækkaðir ef skuldari hefur ekki greitt nokkrar greiðslur 

af honum og vexti sem eru hækkaðir ef tilgreind hlutabréfavísitala nær tilteknu stigi. Það eru meiri líkur á því í fyrra 

tilvikinu að samningsbundið sjóðstreymi á líftíma gerningsins verði eingöngu greiðslur af höfuðstól og greiðslur 

vaxta af útistandandi höfuðstól vegna þeirra tengsla sem eru milli vangoldinna greiðslna og aukinnar útlánaáhættu. 

(Sjá einnig lið B4.1.18.) 

B4.1.11 Hér á eftir fara dæmi um samningsskilmála sem leiða til samningsbundins sjóðstreymis sem er eingöngu greiðslur af 

höfuðstól og greiðslur vaxta af útistandandi höfuðstól: 

a) breytilegir vextir sem samanstanda af endurgjaldi vegna tímavirðis peninga, útlánaáhættu er tengist útistandandi 

höfuðstólsfjárhæð yfir tiltekið tímabil (ákveða má endurgjald vegna útlánaáhættu eingöngu við upphafsfærslu og 

festa það þar með) og vegna annarrar grundvallaráhættu og annars grundvallarkostnaðar við lánveitingar, auk 

hagnaðarhlutfalls, 
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b) samningsskilmáli sem heimilar útgefanda (þ.e. skuldara) að greiða upp skuldagerning eða heimilar handhafa (þ.e. 

lánveitanda) að koma skuldaskjali aftur til útgefanda fyrir gjalddaga og uppgreiðslufjárhæð samsvarar að miklu 

leyti ógreiddum höfuðstólsfjárhæðum og vöxtum af útistandandi höfuðstól sem kann að taka til hæfilegs 

endurgjalds fyrir að rifta samningnum fyrir lok samningstímans og 

c) samningsskilmáli sem heimilar útgefanda eða handhafa að framlengja samningsskilmála skuldagernings (þ.e. 

möguleiki á framlengingu) og skilmálar framlengingar leiða til samningsbundins sjóðstreymis á framlengingar-

tímabilinu sem eru einungis greiðslur af höfuðstól og greiðslur vaxta af útistandandi höfuðstól sem kann að taka 

til hæfilegs viðbótarendurgjalds vegna framlengingar á samningnum. 

B4.1.12 Þrátt fyrir lið B4.1.10 uppfyllir fjáreign, sem myndi að öðrum kosti uppfylla skilyrðið í b-lið í lið 4.1.2 og b-lið í lið 

4.1.2 A en ekki einungis vegna samningsskilmála sem heimilar (eða gerir þá kröfu) að útgefandi greiði upp 

skuldagerning eða heimilar (eða gerir þá kröfu) að handhafi komi skuldagerningi aftur til útgefanda fyrir gjalddaga, 

skilyrði fyrir því að vera metin á afskrifuðu kostnaðarverði eða gangvirði í gegnum aðra heildarafkomu (með 

fyrirvara um að skilyrði a-liðar í lið 4.1.2 eða a-liðar í lið 4.1.2 A sé uppfyllt) ef: 

a) einingin kaupir eða gefur út fjáreignina á yfir- eða undirverði miðað við samningsbundið nafnverð, 

b) uppgreiðslufjárhæðin samsvarar að miklu leyti samningsbundnu nafnverði og áföllnum (en ógreiddum) 

samningsbundnum vöxtum og í því getur falist hæfilegt endurgjald fyrir að rifta samningnum fyrir lok 

samningstímans og 

c) gangvirði uppgreiðsluþáttarins er óverulegt þegar einingin færir fjáreignina. 

B4.1.12 A Við beitingu b-liðar í lið B4.1.11 og b-liðar í lið B4.1.12, án tillits til atburðar eða aðstæðna sem valda því að 

samningnum er rift fyrir lok samningstímans, getur aðli greitt eða tekið við hæfilegri þóknun fyrir að rifta 

samningnum fyrir lok samningstímans. Aðili getur t.d. greitt eða tekið við hæfilegri þóknun þegar hann kýs að rifta 

samningi fyrir lok samningstímans (eða er með öðrum hætti valdur að því að samningnum er rift fyrir lok 

samningstímans). 

 __________  


