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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/1080 

frá 28. júní 2021 

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 alþjóðlega 

reikningsskilastaðla, IAS-staðla 16, 37 og 41, og alþjóðlega reikningsskilastaðla,  

IFRS-staðla 1, 3 og 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 reiknings-

skilastaðla (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 14. maí 2020 birti Alþjóðareikningsskilaráðið nokkrar minni háttar breytingar á alþjóðlega reikningsskilastaðlinum 

IAS-staðall 16, varanlegir rekstrarfjármunir; alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS-staðall 37, reiknaðar skuld-

bindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir; og alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IFRS-staðall 3, sameining fyrirtækja. 

Þessar breytingar veita nánari skýringar varðandi samræmdari beitingu staðlanna eða uppfæra tilvísanir. 

3) Alþjóðareikningsskilaráðið birti einnig 14. maí 2020 Árlegar endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum fyrir 

tímabilið 2018-2020 innan rammans um reglulegt endurbótaferli sitt. Þessar árlegu endurbætur miða að því að einfalda 

og skýra gildandi staðla. Markmið árlegu endurbótanna er að taka á nauðsynlegum málefnum, sem eru þó ekki áríðandi, 

sem Alþjóðareikningsskilaráðið ræddi á verkefnatímabilinu, um svið þar sem ósamræmi er fyrir hendi í alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum eða þar sem þörf er á nánari skýringum á orðalagi. Árlegu endurbæturnar innihalda breytingar á 

IAS-staðli 41, landbúnaður; IFRS-staðli 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla; og IFRS-staðli 9, fjár-

málagerningar. 

4) Eftir samráð við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil ályktar framkvæmdastjórnin að breytingarnar á IAS-staðli 

16, varanlegir rekstrarfjármunir; IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir; IAS-staðli 

41, landbúnaður; IFRS-staðli 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla, IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja; og 

IFRS-staðli 9, fjármálagerningar uppfylli skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) 

nr.1606/2002. 

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

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 234, 2.7.2021, bls. 90. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 359/2021 frá 

10. desember 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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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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

a) alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir, er breytt eins og fram kemur í viðaukanum 

við þessa reglugerð. 

b) IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við 

þessa reglugerð, 

c) IAS-staðli 41, landbúnaður, er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

d) alþjóðlegum reikningsskilastaðli IFRS-staðall 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla, er breytt eins og fram kemur í 

viðaukanum við þessa reglugerð, 

e) IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja, er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð, 

f) IFRS-staðli 9, fjármálagerningar, er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Sérhvert félag skal beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdegi fyrsta fjárhagsárs þeirra sem 

hefst 1. janúar 2022 eða síðar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 28. júní 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Breyting á IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir 

Breytingar á IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir 

Breytingar á IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja 

Árlegar endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS-stöðlum) fyrir tímabilið 2018-2020 

Breyting á IAS-staðli 16, varanlegir rekstrarfjármunir 

Liðum 17 og 74 er breytt og liðum 20A, 74A, 80D og 81N er bætt við. Kröfunum sem áður voru í d-lið 74. liðar hefur ekki 

verið breytt en þær hafa verið fluttar í a-lið 74. liðar A. 

MAT VIÐ FÆRSLU 

... 

Kostnaðarverðsþættir 

... 

17. Dæmi um beinan, rekjanlegan kostnað eru: 

... 

e) kostnaður við prófun á því hvort eignin starfar rétt (þ.e. mat á því hvort tæknileg og efnisleg afköst eignarinnar séu 

þannig að hægt sé að nota hana við framleiðslu eða afhendingu á vöru eða þjónustu, til leigu til annarra, eða í þágu 

stjórnsýslu), og 

... 

... 

20A Liðir kunna að vera framleiddir á meðan varanlegur rekstrarfjármunaliður er fluttur á þann stað og í það ástand sem 

nauðsynlegt er til að hann sé starfhæfur með þeim hætti sem stjórnendur ætlast til (eins og sýnishorn sem framleidd eru 

við prófanir á því hvort eignin starfi rétt). Eining færir söluverð af sölu slíkra liða, og kostnað við slíka liði, á 

rekstrarreikning í samræmi við viðeigandi staðla. Einingin metur kostnaðinn við þessa liði með kröfum um mat í IAS-

staðli 2. 

... 

UPPLÝSINGAR 

... 

74. Í reikningsskilum skal einnig veita upplýsingar um: 

... 

b) fjárhæð útgjalda sem eru færð meðal bókfærðs verðs varanlegs rekstrarfjármunaliðar á meðan hann er í 

smíðum, og 

c) fjárhæð samningsbundinna skuldbindinga vegna kaupa á varanlegum rekstrarfjármunum 

74A Ef ekki er greint sérstaklega frá því í yfirliti um heildarafkomu skulu reikningsskil einnig veita upplýsingar um: 

a) fjárhæð bóta frá þriðju aðilum vegna varanlegra rekstrarfjármunaliða sem hafa rýrnað í verði, tapast eða 

verið látnir af hendi og sem færðir eru í rekstrarreikningi, og 

b) fjárhæðir söluverðs og kostnaðar sem eru innifaldar í rekstrarreikningi í samræmi við lið 20A sem tengjast 

framleiddum liðum sem eru ekki frálag reglulegrar starfsemi einingarinnar og þar sem sérlínur í yfirliti um 

heildarafkomu innihalda slíkt söluverð og kostnað.  
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UMBREYTINGARÁKVÆÐI 

... 

80D Með Varanlegir rekstrarfjármunir — Söluverð fyrir fyrirhugaða notkun, sem gefið var út í maí 2020, var liðum 17 og 

74 breytt og liðum 20A og 74A bætt við. Eining skal beita þessum breytingum afturvirkt en aðeins á varanlega 

rekstrarfjármunaliði sem eru fluttir á þann stað og í það ástand sem nauðsynlegt er til að þeir séu starfshæfir með þeim 

hætti sem stjórnendur ætlast til á eða eftir upphaf fyrsta tímabilsins sem sett er fram í reikningsskilum fyrir 

reikningsskilatímabilið þegar einingin beitir breytingunum í fyrsta sinn. Einingin skal færa samlegðaráhrif af 

upphaflegri beitingu breytingarinnar sem leiðréttingu á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár (eða annars eiginfjárþáttar, 

eftir því sem við á) í upphafi fyrsta tímabilsins sem sett er fram. 

GILDISTÖKUDAGUR 

... 

81 N Með Varanlegir rekstrarfjármunir — Ávinningur áður en fyrirhuguð notkun hefst, sem gefið var út í maí 2020, var 

liðum 17 og 74 breytt og liðum 20A, 74A og 80D bætt við. Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg 

reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2022 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Beiti eining þessum breytingum að 

því er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því. 

Breytingar á IAS-staðli 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir 

Liðum 68A, 94A og 105 er bætt við og 69. lið er breytt. Ekki eru gerðar breytingar á 68. lið en hann er talinn með hér til að 

auðvelda lestur. 

BEITING Á REGLUM UM FÆRSLU OG MAT 

... 

Íþyngjandi samningar 

... 

68. Í þessum staðli er íþyngjandi samningur skilgreindur sem samningur sem felur í sér að óhjákvæmilegur kostnaður við 

að uppfylla skuldbindingarnar, sem fylgja samningnum, er meiri en efnahagslegur ávinningur sem vænta má að fylgi 

honum. Óhjákvæmilegur kostnaður, sem felst í samningi, endurspeglar minnsta, hreina kostnaðinn við að slíta 

samningnum sem er annaðhvort kostnaðurinn við að uppfylla hann eða hvers kyns bætur eða viðurlög sem fylgja því að 

uppfylla hann ekki, hvor fjárhæðin sem er lægri. 

 

68A Kostnaður við að uppfylla samning er kostnaður sem tengist samningnum með beinum hætti. Kostnaður sem tengist 

samningi með beinum hætti er bæði: 

a) viðbótarkostnaður við að uppfylla samninginn — beinn launa- og efniskostnaður og 

b) skipting annars kostnaðar sem tengist uppfyllingu samningsins beint — t.d. skipting afskrifta á varanlegum 

rekstrarfjármunalið sem notaður er til að efna þennan samning meðal annars. 

69. Áður en sérstök reiknuð skuldbinding vegna íþyngjandi samnings er ákvörðuð skal eining færa allt virðisrýrnunartap 

sem hefur orðið á eignum sem notaðar eru til að uppfylla samninginn (sjá IAS-staðal 36). 

... 

UMBREYTINGARÁKVÆÐI 

... 

94A Með Íþyngjandi samningar — Kostnaður við að uppfylla samning, sem gefið var út í maí 2020, var lið 68A bætt við og 

lið 69 breytt. Einingar skulu beita þessum breytingum á samninga þar sem skuldbindingar hafa ekki allar verið 

uppfylltar í upphafi reikningsskilatímabilsins þegar hún beitir breytingunum fyrst (upphafsdagur beitingar). Einingin 

skal ekki endurgera samanburðarupplýsingar. Þess í stað skal einingin færa samlegðaráhrif af upphaflegri beitingu 

breytinganna sem leiðréttingu á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár eða annars eiginfjárþáttar, eftir því sem við á, á 

upphafsdegi beitingar.  
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GILDISTÖKUDAGUR 

... 

105. Með Íþyngjandi samningar — Kostnaður við að uppfylla samning, sem gefið var út í maí 2020, var liðum 68A og 94A 

bætt við og lið 69 breytt. Eining skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg reikningsskilatímabil sem hefjast 

1. janúar 2022 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Beiti eining þessum breytingum að því er varðar fyrra tímabil skal hún 

greina frá því. 

Breytingar á IFRS-staðli 3, sameining fyrirtækja 

Lið 11 er breytt og neðanmálsgrein við orðin „Rammi um gerð og framsetningu reikningsskila“ í 11. Iið er felld niður. Liðum 

14, 21, 22 og 23 er breytt og liðum 21A, 21B, 21C, 23A og 64Q er bætt við. Fyrirsögn er bætt við fyrir framan við lið 21A og 

fyrirsögnunum á milli 21. og 22. liðar er breytt. Ekki eru gerðar breytingar á 10. lið en hann er talinn með hér til að auðvelda 

tilvísanir. 

YFIRTÖKUAÐFERÐIN 

... 

Færsla og mat á þeim aðgreinanlegu eignum sem yfirteknar eru, yfirteknum skuldum og öllum hlutum sem ekki 

eru ráðandi í yfirtekna aðilanum 

Færsluregla 

10. Frá og með yfirtökudegi skal yfirtökuaðili færa aðgreinanlegar yfirteknar eignir, yfirteknar skuldir og alla hluti 

sem ekki eru ráðandi í yfirtekna aðilanum, aðskilið frá viðskiptavild. Færsla aðgreinanlegra eigna sem 

yfirteknar eru og yfirtekinna skulda skal vera í samræmi við þau skilyrði sem tilgreind eru í 11. og 12. lið. 

Færsluskilyrði 

11. Til að uppfylla skilyrði um færslu samkvæmt yfirtökuaðferð þurfa yfirteknar, aðgreinanlegar eignir og yfirteknar 

skuldir á yfirtökudegi að falla að skilgreiningu á eignum og skuldum í Hugtakaramma fyrir reikningsskil. Kostnaður, 

sem yfirtökuaðili gerir ráð fyrir, en er ekki skylt að stofna til í framtíðinni vegna áætlunar sinnar um að hætta tiltekinni 

starfsemi yfirtekna aðilans eða segja upp starfsmönnum yfirtekna aðilans eða færa þá til í starfi, myndar t.d. ekki 

skuldbindingu á yfirtökudaginn. Þess vegna færir yfirtökuaðili ekki þann kostnað sem hluta af beitingu 

yfirtökuaðferðarinnar. Í staðinn færir yfirtökuaðili þann kostnað í reikningsskil sín eftir sameiningu í samræmi við aðra 

alþjóðlega reikningsskilastaðla. 

... 

14. Í liðum B31–B40 eru leiðbeiningar um færslu óefnislegra eigna. Í liðum 21A–28B eru tilgreindar þær tegundir 

aðgreinanlegra eigna og skulda sem fela í sér liði þar sem þessi alþjóðlegi reikningsskilastaðall heimilar takmarkaðar 

undantekningar frá færslureglunni og skilyrðum hennar. 

... 

Undantekningar frá færslu- og matsreglunum 

21. Í þessum IFRS-staðli er kveðið á um takmarkaðar undantekningar frá færslu- og matsreglunum. Í liðum 21A–31A er 

bæði tilgreint við hvaða liði undantekningarnar eiga og eðli þeirra undantekninga. Yfirtökuaðili skal færa þá liði með 

því að beita kröfunum í liðum 21A–31A sem gerir það að verkum að sumir liðir eru: 

a) annaðhvort færðir með beitingu færsluskilyrða, auk skilyrðanna í 11. og 12. lið, eða í samræmi við kröfur annarra 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) þannig að niðurstöður verða aðrar en ef færslureglunni og skilyrðum hennar 

er beitt. 

b) metnir við fjárhæð sem er önnur en gangvirði þeirra á yfirtökudegi.  
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Undantekningar frá færslureglunni 

Skuldir og óvissar skuldir sem falla innan gildissviðs IAS-staðals 37 eða IFRIC-túlkunar 21 

21A Liður 21B gildir um skuldir og óvissar skuldir sem myndu falla innan gildissviðs IAS-staðall 37, reiknaðar 

skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir, eða IFRIC-túlkunar 21, álögur, ef til þeirra væri stofnað sérstaklega 

frekar en að yfirtaka þær við sameiningu fyrirtækja. 

21B Í Hugtakaramma fyrir reikningsskil er skuld skilgreind sem „núverandi skuldbinding einingar um að millifæra fjármagn 

vegna liðinna atburða“. Að því er varðar reiknaðar skuldbindingar eða óvissar skuldir, sem myndu falla undir gildissvið 

IAS-staðals 37, skal yfirtökuaðili beita 15.-22. lið IAS-staðals 37 til að ákvarða hvort núverandi skuldbinding sé til 

staðar vegna liðinna atburða á yfirtökudegi. Að því er varðar álögur, sem myndu falla undir gildissvið IFRIC-túlkunar 

21, skal yfirtökuaðili beita IFRIC-túlkun 21 til að ákvarða hvort skuldbindandi atburður sem veldur skuldbindingu til 

að greiða álöguna hafi átt sér stað fyrir yfirtökudag. 

21C Núverandi skuldbinding sem tilgreind er í samræmi við lið 21B gæti uppfyllt skilgreininguna á óvissri skuld sem sett er 

fram í b-lið 22. liðar. Ef svo er gildir 23. liður um þá óvissu skuld. 

Óvissar skuldir og óvissar eignir 

22. Í IAS-staðli 37 er óviss skuld skilgreind sem: 

a) möguleg skuldbinding sem stafar af liðnum atburðum og verður aðeins staðfest þegar einn eða fleiri óvissir 

atburðir, sem einingin hefur ekki fulla stjórn á, gerast eða gerast ekki í framtíðinni, eða 

b) núverandi skuldbinding sem stafar af liðnum atburðum en er ekki færð vegna þess að: 

i. ekki sé líklegt að krafist verði útstreymis verðmæta sem fela í sér efnahagslegan ávinning til að gera upp 

skuldbindinguna eða 

ii. fjárhæð skuldbindingarinnar verður ekki mæld með nægjanlegri vissu. 

23. Yfirtökuaðili skal frá og með yfirtökudegi færa óvissar skuldbindingar, sem eru yfirteknar vegna sameiningar 

fyrirtækja, ef þær eru núverandi skuldbindingar, sem stafa af fyrri atburðum og hægt er að meta gangvirði þeirra með 

áreiðanlegum hætti. Yfirtökuaðili færir þess vegna, gagnstætt því sem krafa er gerð um í b-lið 14. mgr., 23., 27., 29. og 

30. mgr. IAS-staðals 37, óvissar skuldbindingar, sem eru yfirteknar við sameiningu fyrirtækja, á yfirtökudegi þótt ekki 

sé líklegt að útstreymi verðmæta, sem fela í sér efnahagslegan ávinning, þurfi til að gera upp skuldbindingarnar. 

Ákvæði 56. liðar þessa IFRS-staðals veita leiðbeiningar um síðari reikningshaldslega meðferð óvissra skuldbindinga. 

23A IAS-staðall 37 skilgreinir óvissa eign sem „möguleg eign sem stafar af liðnum atburðum og verður aðeins staðfest 

þegar einn eða fleiri óvissir atburðir, sem einingin hefur ekki fulla stjórn á, gerast eða gerast ekki í framtíðinni“. 

Yfirtökuaðili skal ekki færa óvissa eign á yfirtökudegi. 

... 

GILDISTÖKUDAGUR OG UMBREYTINGARÁKVÆÐI 

Gildistökudagur 

... 

64Q Með Tilvísun í hugtakaramma, sem gefið var út í maí 2020, var liðum 11, 14, 21, 22 og 23 breytt og liðum 21A, 21B, 

21C og 23A bætt við. Eining skal beita þessum breytingum á sameiningu fyrirtækja ef yfirtökudagur er við eða eftir 

upphaf fyrsta árlega reikningsskilatímabils sem byrjar 1. janúar 2022 eða síðar. Fyrri beiting er heimil ef eining beitir 

einnig á sama tíma eða fyrr öllum breytingum sem gerðar voru með Breytingum á tilvísunum til hugtakarammans í 

IFRS-stöðlum, sem gefið var út í mars 2018. 
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Breyting á IFRS-staðli 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla 

Lið 39AG og, í viðbæti D, lið D13A er bætt við. Í lið D1 er f-lið breytt. 

GILDISTÖKUDAGUR 

... 

39AG Með Árlegum endurbótum á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) 2018-2020, sem gefið var út í maí 2020, var  

f-lið liðar D1 breytt og lið D13A bætt við. Eining skal beita þeirri breytingu að því er varðar árleg reikningsskilatímabil 

sem hefjast 1. janúar 2022 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Eining skal greina frá því ef hún beitir breytingunni að því 

er varðar fyrra tímabil.  
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Viðbætir D 

Undanþágur frá öðrum IFRS-stöðlum 

Þessi viðbætir er óaðskiljanlegur hluti IFRS-staðalsins. 

D1 Eining getur kosið að nota eina eða fleiri af eftirfarandi undanþágum: 

... 

f) uppsafnaður gengismunur (liðir D12 til D13A), 

... 

Uppsafnaður gengismunur 

... 

D13A Í stað þess að beita lið D12 eða lið D13 getur dótturfélag sem notar undanþáguna í a-lið liðar D16 valið að meta 

uppsafnaðan gengismun í reikningsskilum fyrir allan erlendan rekstur á bókfærðu verði, sem talið væri með í 

samstæðureikningsskilum móðurfélagsins, miðað við þann dag sem móðurfélagið skipti yfir í IFRS-staðla ef engar 

leiðréttingar voru gerðar varðandi aðferðir við samstæðureikningsskil og varðandi áhrif sameiningar fyrirtækja, þegar 

móðurfélagið yfirtók dótturfélagið. Svipað val er í boði fyrir hlutdeildarfélag eða fyrirtæki um samrekstur sem notar 

undanþáguna í a-lið liðar D16. 

... 

Breyting á IFRS-staðli 9, fjármálagerningar 

Lið 7.1.9, lið 7.2.35 og fyrirsögn hans og lið B3.3.6 A er bætt við. Lið B3.3.6 er breytt. Kröfunum sem áður voru í lið 

B3.3.6 A hefur ekki verið breytt en þær hafa verið fluttar úr lið B3.3.6. 

7. kafli Gildistökudagur og umbreytingarákvæði 

7.1 GILDISTÖKUDAGUR 

... 

7.1.9. Með Árlegum endurbótum á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) 2018-2020, sem gefið var út í maí 2020, var 

liðum 7.2.35 og B3.3.6 A bætt við og lið B3.3.6 breytt. Eining skal beita þeirri breytingu að því er varðar árleg 

reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2022 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Eining skal greina frá því ef hún 

beitir breytingunni að því er varðar fyrra tímabil. 

7.2 UMBREYTING 

... 

Umbreyting vegna árlegra endurbóta á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) 

7.2.35. Eining skal beita Árlegum endurbótum á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) 2018–2020 að því er varðar 

fjárskuldir sem er breytt eða skipt við eða eftir upphaf þess árlega reikningsskilatímabils þegar einingin beitir þessum 

breytingum í fyrsta sinn.  
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Viðbætir B 

Leiðbeiningar um beitingu 

Þessi viðbætir er óaðskiljanlegur hluti staðalsins. 

... 

FÆRSLA OG AFSKRÁNING (3. KAFLI) 

... 

Afskráning fjárskulda (þáttur 3.3) 

... 

B3.3.6 Að því er varðar lið 3.3.2 eru skilmálarnir að verulegu leyti aðrir ef mismunur á afvöxtuðu núvirði sjóðstreymisins 

samkvæmt nýju skilmálunum, þ.m.t. þóknun sem greidd er umfram fengna þóknun og afvöxtuð á upphaflegu, virku 

vöxtunum, og afvöxtuðu núvirði eftirstæðs sjóðstreymis upphaflegu fjárskuldarinnar er a.m.k. 10%. Við ákvörðun á 

þóknun, sem greidd er umfram fengna þóknun, notar lántaki aðeins greidda eða fengna þóknun á milli lántaka og 

lánveitanda, þ.m.t. greidda eða fengna þóknun lántaka eða lánveitanda fyrir hönd hvors annars. 

B3.3.6 A Ef skipti á skuldagerningum eða breyting á skilmálum er færð sem uppgerður gerningur er kostnaður, sem stofnað er 

til, eða þóknun færð sem hluti af hagnaði eða tapi á því að gera upp gerninginn. Ef skiptin eða breytingin er ekki 

færð sem uppgerður gerningur leiðréttir kostnaður eða þóknun, sem stofnað er til, bókfært verð skuldbindingarinnar 

og eru afskrifuð á eftirstæðum gildistíma breyttu skuldbindingarinnar. 

... 

Breyting á IAS-staðli 41, landbúnaður 

Ákvæðum 22. liðar er breytt og 65. lið er bætt við. 

FÆRSLA OG MAT 

... 

22. Eining telur ekki með sjóðstreymi fyrir fjármögnun eigna eða endurnýjun lífrænna eigna eftir uppskeru (t.d. kostnað við 

að planta aftur trjám í ræktuðum skógi eftir skógarnyt). 

... 

GILDISTÖKUDAGUR OG UMBREYTINGARÁKVÆÐI 

... 

65. Með Árlegum endurbótum á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) 2018-2020, sem gefið var út í maí 2020, var lið 

22 breytt. Eining skal beita þeirri breytingu á gangvirðismat við eða eftir upphaf fyrsta árlega reikningsskilatímabils 

sem byrjar 1. janúar 2022 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Eining skal greina frá því ef hún beitir breytingunni að því 

er varðar fyrra tímabil. 

 __________  


