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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/551 

frá 21. apríl 2020 

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 3 (*) 

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 22. október 2018 birti alþjóðareikningsskilaráðið skilgreiningu á fyrirtæki (breytingar á IFRS-staði 3) til að taka á 

athugunarefnum sem athygli var vakin á í endurskoðun að lokinni framkvæmd á IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja, 

varðandi áskoranir við beitingu skilgreiningarinnar í reynd. Markmið breytinganna er að skýra skilgreininguna á 

fyrirtæki til að auðvelda framkvæmd hennar í reynd. 

3) Eftir samráð við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil ályktar framkvæmdastjórnin að breytingar á alþjóðlegum 

reikningsskilastaðli, IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja, uppfylli 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) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008, IFRS-staðall 3, sameining fyrirtækja, er breytt eins og fram kemur í 

viðaukanum við þessa reglugerð. 

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 2020 eða síðar. 

3. gr. 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 127, 22.4.2020, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2021 frá 

5. febrúar 2021 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB 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). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 21. apríl 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Skilgreining á fyrirtæki 

Breytingar á IFRS-staðli 3 

Breytingar á IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja 

Í 3. lið er skilgreiningunni á hugtakinu „fyrirtæki“ í viðbæti A og liðum B7–B9, B11 og B12 breytt. Liðum 64P, B7A–B7C, 

B8A og B12A–B12D og fyrirsögnum á undan liðum B7A, B8 og B12 er bætt við. Liður B10 fellur brott. 

SKILGREINING Á SAMEININGU FYRIRTÆKJA 

3 Eining skal ákvarða hvort viðskipti eða annar atburður sé sameining fyrirtækja með því að beita 

skilgreiningunni í þessum IFRS-staðli, sem krefst þess að yfirteknar eignir og skuldir myndi fyrirtæki. Ef 

þær eignir sem eru yfirteknar eru ekki fyrirtæki skal eining sem reikningsskil taka til færa viðskiptin eða 

annan atburð sem eignakaup. Í liðum B5-B12D er að finna leiðbeiningar varðandi skilgreiningu á 

sameiningu fyrirtækja og skilgreiningu á fyrirtæki. 

GILDISTÖKUDAGUR OG UMBREYTING 

Gildistökudagur 

 ... 

64P Í Skilgreining á fyrirtæki, sem gefin var út í október 2018, var liðum B7A–B7C, B8A og B12A–B12D bætt við, 

skilgreiningunni á hugtakinu „fyrirtæki“ í viðbæti A breytt, liðum 3, B7–B9, B11 og B12 var breytt og liður B10 

felldur brott. Eining skal beita þessum breytingum á sameiningu fyrirtækja ef yfirtökudagur er við eða eftir upphaf 

fyrsta árlega reikningsskilatímabilsins sem hefst 1. janúar 2020 eða síðar og á yfirtökur sem eiga sér stað við eða 

eftir upphaf þess tímabils. Heimilt er að beita þessum breytingum fyrr. Eining skal greina frá því ef hún beitir 

þessum breytingum að því er varðar fyrra tímabil. 

Viðbætir A 

Skilgreiningar á hugtökum 

...  

fyrirtæki Samþætt heild starfsemi og eigna sem unnt er að reka og stjórna í þeim tilgangi að afhenda vörur eða 

þjónustu til viðskiptavina, skapa fjárfestingartekjur (eins og arð eða vexti) eða skapa aðrar tekjur af 

reglulegri starfsemi. 

SKILGREINING Á FYRIRTÆKI (BEITING 3. LIÐAR) 

B7 Fyrirtæki samanstendur af aðföngum og ferlum sem beitt er á aðföngin sem geta stuðlað að því að skapa afurð. Þrír 

þættir fyrirtækis eru skilgreindir sem hér segir (sjá liði B8–B12D með leiðbeiningum um þætti fyrirtækis): 

a) Aðföng: Hvers kyns efnahagsleg verðmæti sem skapa, eða unnt er að nota til að skapa, afurðir og nota við það 

eitt eða fleiri ferli. Sem dæmi má nefna fastafjármuni (þ.m.t. óefnislegar eignir eða réttindi til að nýta 

fastafjármuni), hugverk, getuna til að fá aðgang að nauðsynlegum efnum eða réttindum og starfsfólk. 

b) Ferli: Hvers kyns kerfi, staðall, aðferðarlýsing, samningur eða regla sem skapar, eða getur stuðlað að því að 

skapa, afurð þegar slíku er beitt á aðföng. Sem dæmi má nefna stefnumótandi stjórnunarferli, rekstrarferli og 

aðfangastjórnunarferli. Þessi ferli eru gjarnan skjalfest en hugverkageta skipulagðs vinnuafls, sem býr yfir 

nauðsynlegri færni og reynslu til að fylgja reglum og viðteknum venjum, gæti séð fyrir þeim ferlum nauðsynleg 

eru til að breyta aðföngum í afurðir. (Reikningshald, reikningagerð, launavinnsla og önnur stjórnunarkerfi eru 

yfirleitt ekki ferli sem notuð eru til framleiðslu afurða.) 
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 c) Afurð: Árangurinn af aðföngum og ferlum, sem er beitt á aðföngin, sem láta viðskiptavinum í té vörur eða 

þjónustu, skapa fjárfestingartekjur (eins og arð eða vexti) eða skapa aðrar tekjur af reglulegri starfsemi. 

Valfrjáls prófun til að greina samsöfnun gangvirðis 

B7A Liður B7B setur fram valfrjálsa prófun (samsöfnunarprófun) til að hægt sé að framkvæma einfalt mat á því hvort 

yfirtekin heild starfsemi og eigna sé fyrirtæki. Eining getur valið að beita prófuninni eða ekki. Eining getur valið 

það sérstaklega fyrir hver viðskipti eða annan atburð. Samsöfnunarprófunin hefur eftirtaldar afleiðingar: 

a) ef skilyrði samsöfnunarprófunarinnar eru uppfyllt er litið svo á að heild starfsemi og eigna sé ekki fyrirtæki og 

að frekara mat sé óþarft, 

b) ef skilyrði samsöfnunarprófunarinnar eru ekki uppfyllt, eða ef eining velur að beita ekki prófuninni, skal eining 

framkvæma matið sem sett er fram í liðum B8–B12D. 

 

B7B Skilyrði samsöfnunarprófunarinnar teljast uppfyllt ef næstum öllu gangvirði yfirtekinna brúttóeigna er safnað saman 

í eina aðgreinanlega eign eða flokk svipaðra aðgreinanlegra eigna. Eftirfarandi á við um samsöfnunarprófunina: 

a) Yfirteknar brúttóeignir skulu ekki taka til handbærs fjár og ígildis þess, frestaðra skattinneigna né heldur 

viðskiptavildar sem hlýst af áhrifum frestaðra skattskuldbindinga. 

b) Gangvirði yfirtekinna brúttóeigna skal innihalda hvers kyns yfirfært endurgjald (auk gangvirðis hvers kyns 

hluta sem ekki eru ráðandi og gangvirðis hvers kyns fyrri hlutdeildar) umfram gangvirði hreinna aðgreinanlegra 

eigna sem eru yfirteknar. Venjulega má ákveða að gangvirði yfirtekinna brúttóeigna sé sú samtala sem fengin er 

með því að leggja saman gangvirði yfirfærðs endurgjalds (auk gangvirðis hvers kyns hluta sem ekki eru ráðandi 

og gangvirðis hvers kyns fyrri hlutdeildar) og gangvirði yfirtekinna skulda (annarra en frestaðra 

skattskuldbindinga) og undanskilja síðan liðina sem tilgreindir eru í a-lið. Ef gangvirði yfirtekinna brúttóeigna 

er hins vegar hærra en sú samtala getur stundum verið þörf á nákvæmari útreikningum. 

c) Ein aðgreinanleg eign skal fela í sér hverja þá eign, eða eignaflokk, sem yrði færð og mæld sem ein 

aðgreinanleg eign í sameiningu fyrirtækja. 

d) Ef efnisleg eign er tengd við, og ekki er hægt að færa hana frá og nota án annarrar efnislegrar eignar (eða frá 

undirliggjandi eign sem fellur undir leigusamning, eins og hún er skilgreind í IAS-staðall 16, leigusamningar) 

án þess að af hljótist umtalsverður kostnaður, eða umtalsverð skerðing á notagildi eða gangvirði annarar 

eignarinnar (til dæmis land og byggingar), skal telja þær eignir eina aðgreinanlega eign. 

e) Við mat á því hvort eignir séu svipaðar skal eining taka tillit til eðlis hverrar stakrar aðgreinanlegrar eignar og 

áhættunnar sem tengist því að stjórna og skapa afurðir frá eignunum (þ.e. áhættueinkenni). 

f) Eftirfarandi skal ekki teljast til svipaðra eigna: 

i. efnisleg eign og óefnisleg eign, 

ii. efnislegar eignir í mismunandi flokkum (til dæmis birgðir, framleiðslubúnaður og bifreiðar) nema þær 

teljist ein aðgreinanleg eign í samræmi við viðmiðununina í d-lið, 

iii. aðgreinanlegar óefnislegar eignir í mismunandi flokkum (til dæmis vöruheiti, leyfi og óefnislegar eignir í 

þróun), 

iv. fjáreign og eign sem er ekki fjáreign, 

v. fjáreignir í mismunandi flokkum (til dæmis viðskiptakröfur og fjárfestingar í hlutabréfagerningum) og 

vi. aðgreinanlegar eignir sem eru í sama eignaflokki en hafa umtalsvert ólík áhættueinkenni. 

 

B7C Kröfurnar í lið B7B breyta ekki leiðbeiningum um svipaðar eignir í IAS-staðli 38, óefnislegar eignir, né heldur 

breyta þær merkingu hugtaksins „flokkur“ í IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir, IAS-staðli 38, óefnislegar 

eignir og IFRS-staðli 7, fjármálagerningar: upplýsingagjöf. 
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Þættir fyrirtækis 

B8 Þótt fyrirtæki framleiði venjulega afurðir er það ekki skilyrði sem samþætt heild starfsemi og eigna þarf að uppfylla 

til að teljast fyrirtæki. Til að unnt sé að sjá um og stjórna samþættri heild starfsemi og eigna, í þeim tilgangi sem 

tilgreindur er í skilgreiningu á fyrirtæki, verður samþætt heild starfsemi og eigna að hafa yfir að ráða tveimur 

nauðsynlegum þáttum — aðföngum og ferlum sem beitt er á aðföngin. Fyrirtæki þarf ekki að taka til allra aðfanga 

eða ferla sem seljandi notaði til að reka það fyrirtæki. Til að teljast fyrirtæki þarf hins vegar samþætt heild starfsemi 

og eigna að nota, að lágmarki, aðföng og ítarlegt ferli sem saman leggja umtalsvert til getunnar til að skapa afurðir. 

Liðir B12–B12D tilgreina hvernig á að meta hvort ferli sé þýðingarmikið. 

B8A Ef yfirtekin heild starfsemi og eigna er með afurðir gefa áframhaldandi tekjur einar og sér ekki til kynna að bæði 

aðföng og þýðingarmikið ferli hafi verið yfirtekin. 

B9 Eðlisþættir fyrirtækis eru mismunandi eftir atvinnugreinum og uppbyggingu á rekstri (starfsemi) einingarinnar, 

þ.m.t. þróunarstig einingarinnar. Gróin fyrirtæki kunna að hafa yfir að ráða margs konar aðföngum, ferlum og 

afurðum en ný fyrirtæki aðeins fáum aðföngum og ferlum og stundum aðeins einni afurð (vöru). Nær öll fyrirtæki 

hafa skuldbindingar en fyrirtæki þurfa þó ekki að hafa skuldbindingar. Enn fremur gæti yfirtekin heild starfsemi og 

eigna sem ekki er fyrirtæki haft skuldbindingar. 

B10 [Felldur brott] 

B11 Ákvörðun um það hvort tiltekin samþætt heild starfsemi og eigna sé fyrirtæki skal byggjast á því að markaðsaðili 

geti séð um og stjórnað samþættu heildinni eins og fyrirtæki. Þannig skiptir það ekki máli hvort seljandi rak tiltekna 

heild sem fyrirtæki eða hvort yfirtökuaðili ætlar sér að reka hana sem fyrirtæki þegar meta skal hvort tiltekin heild 

sé fyrirtæki. 

Mat á því hvort yfirtekið ferli sé þýðingarmikið 

B12 Í liðum B12A–B12D er útskýrt hvernig eigi að meta hvort yfirtekið ferli sé þýðingarmikið ef yfirtekin heild 

starfsemi og eigna er ekki með afurðir (liður B12B) og ef hún er með afurðir (liður B12B). 

B12A Dæmi um heild starfsemi og eigna sem er ekki með afurðir á yfirtökudegi er eining á fyrstu stigum sem er ekki 

byrjað að skapa tekjur. Enn fremur, ef yfirtekin heild starfsemi og eigna skapaði tekjur á yfirtökudegi telst hún vera 

með afurðir á þeim degi, þó að hún skapi síðar ekki tekjur frá utanaðkomandi viðskiptamönnum, til dæmis vegna 

þess að hún verður samþætt yfirtökuaðilanum. 

B12B Ef heild starfsemi og eigna er ekki með afurðir á yfirtökudegi skal yfirtekið ferli (eða flokkur ferla) eingöngu teljast 

þýðingarmikið ef: 

a) það er mikilvægt getunni til að þróa eða breyta yfirteknum aðföngum í afurðir og 

b) yfirteknu aðföngin innihalda bæði skipulagt vinnuafl sem býr yfir nauðsynlegri hæfni, þekkingu eða reynslu til 

að framkvæma ferlið (eða flokka ferla) og önnur aðföng sem skipulagt vinnuafl gæti þróað eða breytt í afurðir. 

Þessi önnur aðföng geta verið: 

i. hugverkaréttindi sem hægt er að nota til að þróa vörur eða þjónustu, 

ii. annar efnahagslegur auður sem hægt er að þróa til að skapa afurðir eða 

iii. réttindi til að fá aðgang að nauðsynlegum efnivið eða réttindum sem gera kleift að skapa afurðir í 

framtíðinni. 

Dæmi um aðföng sem nefnd eru í i.-iii. lið b-liðar geta verið tækni, rannsóknar- og þróunarverkefni í vinnslu, 

fasteignir og jarðefnaréttindi. 
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B12C Ef heild starfsemi og eigna er með afurðir á yfirtökudegi skal yfirtekið ferli (eða flokkur ferla) teljast þýðingarmikið 

ef, þegar því er beitt á yfirtekin aðföng: 

a) það er mikilvægt getunni til að halda áfram framleiðslu afurða og yfirtekin aðföng innihalda skipulagt vinnuafl 

sem býr yfir nauðsynlegri hæfni, þekkingu eða reynslu til að framkvæma ferlið (eða flokk ferla) eða 

b) það leggur með umtalsverðum hætti til getunnar til að halda áfram framleiðslu afurða og: 

i. telst einstakt eða takmarkað eða 

ii. ekki er hægt að skipta því út án umtalsverðs kostnaðar, átaks eða tafa á getunni til að halda áfram að 

framleiða afurðir. 

 

B12D Eftirfarandi viðbótarumfjöllun styður bæði liði B12B og B12C: 

a) Yfirtekinn samningur er aðföng og ekki þýðingarmikið ferli. Engu að síður getur yfirtekinn samningur, til 

dæmis samningur um útvistaða eignaumsjón eða útvistaða eignastýringu, gefið aðgang að skipulögðu vinnuafli. 

Eining skal meta hvort skipulagt vinnuafl sem aðgangur fæst að með slíkum samningi framkvæmi 

þýðingarmikið ferli sem einingin stjórnar og hefur þannig yfirtekið. Meðal þátta sem þarf að hafa í huga við það 

mat eru lengd samningsins og skilmálar um endurnýjun. 

b) Erfiðleikar við að skipta út yfirteknu skipulögðu vinnuafli geta gefið til kynna að yfirtekið skipulagt vinnuafl 

framkvæmi ferli sem er afar mikilvægt fyrir getuna til að skapa afurðir. 

c) Ferli (eða flokkur ferla) er ekki mikilvægt ef það er til dæmis til stuðnings eða lítill hluti af öllum ferlunum sem 

nauðsynleg eru til að skapa afurðir. 

 __________  


