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Formáli 

Ritgerð þessi er BS verkefni í viðskiptafræði vorið 2012 og er vægi hennar 6 ECTS 

einingar. Í ritgerðinni var farið yfir þær aðferðir við skráningu birgða sem í boði eru fyrir 

íslensk félög. Greint var frá kostum og göllum hverrar aðferðar fyrir sig og hvaða aðferðir 

henta hvaða félögum. Ein af þessum aðferðum er ekki leyfð hér á landi og var eitt af 

markmiðunum með skrifunum að greina frá ástæðum þess. 

 Leiðbeinandi verkefnisins var Jón Snorri Snorrason lektor við Háskóla Íslands og 

þakka ég honum gott samstarf. 

 

  



Útdráttur 

Lög og reglugerðir gilda um uppsetningu reikningsskila, hvernig kostnaðarverð birgða er 

reiknað og hvernig semjendur reikningsskila eigi að bregðast við ef skekkjur koma upp í 

bókhaldi. Félögum er skylt samkvæmt ákvæðum laga að telja vörubirgðir sínar og reikna 

út verðmæti þeirra að minnsta kosti einu sinni á ári eftir því hvort félög nota 

birgðatalningakerfið eða birgðakerfið. Fjallað var um hvort kerfið fyrir sig og hvaða kerfi 

hentar hvaða félögum. 

Fjallað var um fjórar aðferðir við skráningu birgða í reikningsskilum. Farið var 

yfir helstu kosti og galla hverrar aðferðar fyrir sig. Sérgreinda kostnaðarverðsaðferðin 

hentar félögum með fáar en dýrar vörur, til dæmis skartgripaverslunum. Framleiðslu-

fyrirtæki kjósa oftast að nota meðaltalsaðferðina, til dæmis Lýsi hf. Ef félög eru með 

vörur sem geta runnið út til að mynda matvörur, þá hentar fifo aðferðin best. Lifo 

aðferðin hentar félögum sem eru með lágan veltuhraða birgða.   

Lifo aðferðin er ekki leyfð hér á landi og voru ástæður þess rannsakaðar. Aðferðin 

er leyfð annars staðar og voru Bandaríkin tekin sem dæmi. Ákvörðun hefur verið tekin 

um að samræma Alþjóðlegu- og bandarísku reikningsskilastaðlana og á hún að ganga í 

gegn á næstu fimm til tíu árum. Ef ráðin ná að samræma staðlana verður notkun lifo 

aðferðarinnar í hættu. 
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1 Inngangur  

Í upphafi verður farið yfir meginlög um bókhald til að greina frá réttri uppsetningu 

reikningsskila. Meginlög um bókhald er hægt að túlka vítt, þar af leiðandi hefur 

reikningsskilaráð sett fram reglugerðir til aðstoðar. Farið verður yfir helstu þumalputta-

reglur sem semjendur reikningsskila eru beðnir að fara eftir.  

Íslensk félög fylgja Alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (e. IFRS). Farið verður 

yfir staðlana sem fjalla um birgðir en þeir eru hafðir til viðmiðunar þegar kostnaðarverð 

birgða er reiknað út. Einnig aðstoða staðlarnir semjendur reikningsskila ef skekkjur koma 

upp í reikningsskilum og ef breytingar verða á reikningsskilaaðferðum. 

Birgðir eru skráðar í reikningsskilin eftir kerfum. Farið verður yfir tvö kerfi sem 

standa félögum til boða: birgðatalningakerfið og birgðakerfið. Greint verður frá því hvaða 

kerfi hentar hvaða félögum. Að velja rétta aðferð við skráningu birgða er mikilvægt, þar 

sem aðferðirnar geta haft áhrif á heildarhagnað félagsins. Fjallað verður um aðferðirnar 

sem í boði eru, kosti og galla hverrar aðferðar fyrir sig og hvaða aðferð hentar hvaða 

félögum. Aðferðirnar eru fjórar talsins: sérgreint kostnaðarverð, meðaltalsaðferð, fifo 

aðferð og lifo aðferð. Lifo aðferðin er ekki leyfð hér á landi og verða ástæður þess 

rannsakaðar. Lifo aðferðin er leyfð í Bandaríkjunum og mest notuð þar. Að lokum verður 

fjallað um samræmingu Alþjóðlegu og bandarísku reikningsskilastaðlana (e. U.S. GAAP) 

og farið verður yfir hvaða áhrif samræmingin getur haft á notkun lifo aðferðarinnar í 

framtíðinni. 
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2 Aðferðafræði 

Lög nr. 145/1994 um bókhald verða notuð sem meginlög til að útskýra rétta uppsetningu 

á reikningsskilum. Til aðstoðar verða lög nr. 3/2006 um ársreikninga til að útskýra 

mikilvægi réttrar framsetningar birgða í reikningsskilum. Reikningsskilaráð hefur sett 

fram reglugerðir til viðbótar við meginlögin nr. 145/1994 og verður farið yfir þær helstu 

þumalputtareglur sem snúa að framsetningu reikningsskila og þá helstu kafla sem snúa að 

birgðahaldi. 

Farið verður yfir nokkra reikningsskilastaðla frá Alþjóðlegu reikningsskila-

stofnuninni. Rýnt verður í IAS 2 staðalinn til að komast að því hvernig kostnaðarverð 

birgða er reiknað út. Við ákvörðun á kostnaðarverði birgða þarf að hafa margt í huga og 

kemur IAS 23 staðallinn þar við sögu. Farið verður yfir breytingar á reikningshaldslegu 

mati eigna og skulda, breytingar á reikningsskilaaðferðum og hvað þurfi að varast ef 

skekkjur koma upp í bókhaldi. Þess vegna verður farið í IAS 8 staðalinn sem aðstoða 

semjendur reikningsskila við þær aðstæður. 

Til að skýra frá kerfum sem notuð eru við bókun birgða í reikningsskilum er 

stuðst við bókina Intermediate Accounting, IFRS útgáfu, eftir Kieso, Weygandt og 

Warfield. Til að skýra frá aðferðum við skráningu birgða í reikningsskilum er stuðst við 

bókina Introduction to Financial Accounting, níundu útgáfu, eftir Horngren, Sundem,  

Elliott og Philbrick. 

  



5 

3 Lög og reglugerðir  

Bókhald er upplýsingakerfi sem heldur utan um eignir, skuldir, tekjur og gjöld. Út frá 

lestri reikningsskila er hægt að sjá árangur reksturs, stöðu eigna og skulda á tilteknum 

tímapunkti svo hægt sé að bera reikningsskilin saman á milli ára. ,,Hjá vel reknum 

fyrirtækjum, stórum sem smáum, er bókhaldið notað sem stjórntæki, því árangursríkar 

ákvarðanir byggja á nýjustu staðreyndum úr bókhaldi fyrirtækisins“ (Endurskoðun og 

ráðgjöf, e.d.). Hér verður farið yfir helstu lög og reglugerðir fyrir reikningsskil félaga. 

3.1 Lög um bókhald  

Í 1. gr. laga um bókhald nr. 145/1994 segir: ,,Hver sá einstaklingur sem stundar 

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er bókhaldsskyldur“ (Lög um bókhald nr. 

145/1994). Samkvæmt 2. gr.  laga um bókhald skulu bókhaldsskyldir aðilar halda tvíhliða 

bókhald. Með tvíhliða bókhaldi er átt við tvöfalt bókhald, þar sem sérhver viðskipti eru 

færð á að minnsta kosti tvo reikninga. 

Í 3. gr. laga um bókhald greinir frá því að örfáir aðilar eru undanskyldir 

meginreglunni um tvíhliða bókahald. Það eru þeir aðilar sem nota ekki meira aðkeypt 

vinnuafl við starfsemi sína en sem samsvarar einum starfsmanni að jafnaði. Aðilar sem 

þessir stunda eftirfarandi starfsemi: útgerð á bátum undir 10 rúmlestum, verkun sjávarafla 

ef meirihluti sölu hans fer fram fyrir milligöngu afurðasölufyrirtækis, búrekstur ef 

meirihluti sölu afurða fer fram fyrir milligöngu afurðasölufyrirtækis, akstur leigu-, sendi-, 

vöru- og fólksflutningabifreiða sem og rekstur vinnuvéla, iðnað, þar með talda 

viðgerðastarfsemi og þjónustu þar sem fyrst og fremst er seld vinna eða fagleg þekking 

og ekki er um fjárvörslu að ræða í tengslum við selda þjónustu. 

Í 14. gr. laga um bókhald segir að aðilar sem eru undanþegnir þeirri skyldu að 

halda tvíhliða bókahald skulu sundurgreina viðskipti sín. Færa skal reikningsskilin í 

sérstakar sundurliðunarbækur með því að flokka hreyfingar hvers tímabils í eftirfarandi 

flokka: eignir, skuldir, tekjur og gjöld. Aðilum er heimilt að færa niðurstöðutölur 

undirbóka bókhaldsins í einu lagi.  Í lok hvers tímabils skal stemma af hreyfingar á 

handbæru fé við færslur í sundurliðunarbók. Taka skal tillit til útistandandi krafna og 

ógreiddra reikninga í lok bókhaldstímabilsins. Mikilvægt er að niðurstöður úr 

sundurliðunarbók sé hægt að rekja til ársreiknings félagsins. 

Í 16. gr. laga um bókhald kemur fram að í lok hvers reikningsárs beri öllum 

félögum skylda til að telja vörubirgðir og reikna út verðmæti þeirra. Strangar reglur gilda 

um hvernig talningin skuli fara fram.  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994145.html
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Félögum ber að halda vörutalningalista eða vörutalningabækur. Í þeim skal koma fram: 

heiti, magn, einingaverð og útreiknað verðmæti hverrar vöru fyrir sig ásamt samtölu. 

Listarnir eða bækurnar eiga að vera undirritaðar af talningamönnum. Undanskyldir aðilar 

frá tvíhliða bókhald skulu samt sem áður notast við stöðugt birgðabókhald. Einnig er gert 

ráð fyrir því að þessi félög skipuleggi reglubundnar talningar og að birgðaskrár séu 

leiðréttar reglulega með fyrirfram ákveðnum hætti. Ef birgðir eru verðlagðar á söluverði 

skal ákveða hvernig kostnaðarverð verði reiknað út, á skýran og aðgreinanlegan hátt. 

Reglulega þarf að loka sjóðsbók, sjóðsdagbók og dagbók í handfærðu bókhaldi og 

skal það gert eigi sjaldnar en á tveggja mánaða fresti samkvæmt 18. gr. laga um bókhald. 

Niðurstöður reikninganna skal færa í aðalbók ekki síðar en einum mánuði fyrir lok hvers 

bókhaldstímabils. Í lok hvers árs eiga öll félög að semja ársreikning. Einnig á að gera 

nákvæma og fullkomna lokun á öllum bókhaldsbókum. Mikilvægt er að samræmi sé á 

milli fjárhæða í ársreikningi og í aðalbók. Reikningsárið á að vera tólf mánuðir og miðað 

er við mánaðamót. Aftur á móti ef reikningsári er breytt eiga félög að gefa upp ástæður 

þess og eiga allar breytingar að vera tilgreindar í skýringarkafla ársreikningsins. 

Reikningsárið má þó aldrei vera lengra en fimmtán mánuðir.  

Í 22. gr. laga um bókhald kemur fram að ársreikningur skuli innihalda að minnsta 

kosti rekstrarreikning, efnahagsreikning og skýringakafla. Ársreikningur á að vera 

fullgerður og undirritaður af þeim aðilum sem bera ábyrgð á bókhaldinu eigi síðar en sex 

mánuðum eftir lok reikningsársins samkvæmt 5. gr. laga um bókhald.  

Það er mikilvægt að allar bækur sem fyrirskipaðar eru í lögum, bókhaldsgögn, 

fylgiskjöl, gögn á rafrænu fomi, á örfilmu eða á annan sambærilega hátt skuli vera geymd 

hér á landi í að minnsta kosti sjö ár frá lokun hvers reikningsárs samkvæmt 20. gr. laga 

um bókhald. Öll fylgiskjöl í bókhaldi eiga að vera tölusett á reglubundin hátt og vísa skal 

til þeirra í innfærslum í bókunum samkvæmt 19. gr. laga um bókhald. 
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3.2 Reglur reikningsskilaráðs 

Reglur reikningsskilaráðs segja til um hvernig reikningsskilum eigi að vera háttað hér á 

landi til viðbótar við meginlög nr. 145/1994 um bókhald. Í 118. gr. laga um ársreikninga 

kemur fram að ráðherra á að skipa nefnd, til fjögurra ára í senn, sem samanstendur af 

fimm sérfróðum mönnum. Þessi nefnd kallast reikningsskilaráð og á hún að stuðla að 

mótun settra reikningsskilareglna með útgáfu og kynningu samræmdra reglna sem fara á 

eftir við gerð reikningsskila samkvæmt 119. gr. laga um ársreikninga. Í reglum 

reikningsskilaráðs er greint frá nokkrum þumalputtareglum sem semjendur reikningsskila 

eru beðnir um að fara eftir. 

3.2.1 Varkárnisregla 

,,Standi semjandi reikningsskila frammi fyrir tveimur eða fleiri kostum vegna óvissu, 

þykir rétt að velja þann kost sem er líklegastur til að ofmeta ekki eignir og hreinar tekjur“ 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 1995.-a). 

Vísvitandi vanmat eigna og ofmat skulda getur haft í för með sér dulið eigið fé og 

er ekki talin vera góð reikningsskilavenja. Varkárnisreglan er sett fram til að aðstoða 

semjendur reikningsskila við að taka ákvarðanir þegar þeir standa frammi fyrir óvissu. 

3.2.2 Samkvæmnisregla 

,,Fyrirtækjum ber að beita sömu reikningsskilaaðferðum og árið á undan“ (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 1995. -a). 

Samkvæmnisreglan er sett fram fyrir lesendur reikningsskila svo hægt sé að bera 

saman reikningsskil félaga á milli ára. Ekki má þó túlka þessa reglu svo að hún hindri 

breytingar á reikningsskilaaðferðum vegna þess að oft gilda góðar ástæður fyrir þeim. Ef 

breytingar eru gerðar ber að upplýsa lesendur með rökum fyrir breytingum og hvaða áhrif 

þær gætu haft á meginefni reikningsskilanna.  

3.2.3 Kostnaðarverðsregla 

,,Skrá ber eignir við upphaflegu kaupverði og skuldir við því viðskiptaverði sem gilti 

þegar til þeirra var stofnað“ (Félag löggiltra endurskoðenda, 1995. -a). 

Kostnaðarverðsreglan er notuð við skráningu eigna jafnt sem skulda og er notuð í 

þeim tilgangi að semjendur reikningsskila noti hlutlægt mat sem byggist á 

sannreynanlegum gögnum. Kostnaðarverðsreglan er notuð til hliðsjónar við útreikning  

kostnaðarverðs birgða. 
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3.2.4 Jöfnunarregla 

,,Við mælingar á afkomu skal kappkosta að jafna gjöld á móti tekjum sem skráðar eru 

samkvæmt tekjureglunni“ (Félag löggiltra endurskoðenda, 1995. -a). 

Markmið jöfnunarreglunar er að semjendur reikningsskila eigi að jafna núverandi 

tekjum á móti núverandi gjöldum. Ef óvissa kemur upp um þátt útgjalda í tekjuöflun 

félagsins er nauðsynlegt að færa gjöldin strax í varúðarskyni. 
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5 Dagverð og kostnaðarverð birgða 

Samkvæmt ákvæðum í lögum skulu birgðir vera skráðar á dagverði eða kostnaðarverði, 

hvort sem lægra reynist. Ekki eru gefin nánari fyrirmæli um túlkun þessara laga og hefur 

reikningsskilaráð því sett fram reglur til að aðstoða semjendur reikningsskila (Félag 

löggiltra endurskoðenda, 1995. -b). 

Reikningsskilaráð skilgreinir birgðir sem: 

- Vörur sem félög hafa til sölu í venjulegum rekstri, eru í vinnslu og ætlaðar 

til sölu síðar eða eru ætlaðar til nota í tengslum við vöruframleiðslu eða 

sölu á þjónustu 

- Hráefni, vörur í vinnslu, fullunnar vörur hjá framleiðslufyrirtækjum og 

ýmsar rekstarvörur 

IAS 2 staðallinn fjallar sérstaklega um birgðir og styðjast íslensk félög við hann. 

Markmið staðalsins er að lýsa reikningshaldslegri meðferð á birgðum, þar á meðal 

ákvörðunum um dagverð og kostnaðarverð birgða. Samkvæmt staðlinum skal dagverð 

vera túlkað sem áætlað söluverð að frádregnum beinum sölukostnaði. Með 

kostnaðarverði er átt við upphaflegt kaupverð birgða, ekki endurnýjanlegt virði þeirra. 

Þegar félög skrá aðkeyptar vörur í birgðir, hvort sem um er að ræða fullunnar vörur eða 

hráefni, skal eignfæra allan þann kostnað sem getur komið til. Með öðrum orðum er 

kostnaðarverð birgða fundið með því að bæta við öllum þeim kostnaði sem verður til við 

að koma birgðum í söluhæft ástand (Deloitte, e.d. -a). 

Mörg verslunarfyrirtæki nota söluverð frekar en kostnaðarverð. Við aðstæður sem 

þessar þarf að draga álagningu frá söluverði og virðisaukaskatt, þegar það á við, til að 

komast að kostnaðarverði birgða (Félag löggiltra endurskoðenda, 1995. -b). 

Í 33. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga kemur fram að ef birgðir eru metnar á 

dagverði sem mælist, af einhverjum ástæðum, mun lægra en kostnaðarverð skulu félög 

greina frá mismuninum í skýringakafla ársreikningsins. Í sömu grein kemur fram að ekki 

er heimilt að telja fram til kostnaðarverðs þann kostnað sem verður til við dreifingu 

vörunnar til kaupanda. 

Ef veittir eru afslættir af vörum sem félög kaupa eru tvær aðferðir notaðar: brúttó- 

og nettó aðferðin. Í brúttó aðferðinni er afslátturinn ekki færður í bækurnar fyrr en hann 

er innleystur. Í nettó aðferðinni er tekið tillit til afsláttar strax og er hann því færður um 

leið og hann er veittur (Félag löggiltra endurskoðenda, 1995. -b).  
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Mikilvægt er að greina frá því í reikningsskilum ef afsláttur hefur verið veittur. Draga 

skal afsláttinn frá kostnaðarverði birgða. Aftur á móti er ekki heimilt að færa birgðirnar 

upp aftur eftir að afslátturinn hefur verið færður í reikningsskilin (Kieso, Weygandt og 

Warfield, 2011).  

Þegar félög kaupa vörur af innlendum aðilum er ákvörðun kaupverðs yfirleitt 

auðveld en við kaup á vörum af erlendum aðilum flækist málið. Ákvörðun um gengi 

getur verið flókin og notast er við tvær mismunandi aðferðir. Með fyrri aðferðinni er 

miðað við það gengi sem var í gildi þegar vörukaupin fóru fram. Seinni aðferðin miðast 

við skráningu kaupverðs á greiðslugengi. Báðar aðferðirnar eru taldar vera góðar 

reikningsskilavenjur. Reglur reikningsskilaráðs leyfa að eignfæra gengismun sem verður 

til vegna kaupa á vörum erlendis frá og er hann talinn með í kostnaðarverði birgða. Aftur 

á móti er þetta ekki leyfilegt samkvæmt IAS 2 staðlinum (Deloitte, e.d. -a). 

Þegar vörur eru keyptar frá útlöndum bætast við önnur gjöld svo sem tollar og 

vörugjöld. Til að geta leyst vörur út frá tollstjóra ber viðtakanda skylda til að greiða 

opinber gjöld. Meginreglan er sú að gjöld sem falla til við að koma vörum í söluhæft 

ástand skulu bætast við kostnaðarverð. Þess vegna koma gjöldin til hækkunar á 

kostnaðarverði birgða í reikningsskilum.  

Ef félög kaupa vörur með skilmálunum FOB (e. Freight On Board) skal færa 

vörukaupin þegar seljandi afhendir flutningsaðila vörunar. Ef félög kaupa vörur með 

skilmálunum CIF (e. Cost, Insurance and Freight) þá skal færa vörukaupin þegar varan 

færst afhend (Félag löggiltra endurskoðenda, 1995. -b). 

IAS 23 staðallinn heimilar að eignfæra vaxtakostnað sem myndast vegna birgða 

sem tekur langan tíma að koma í söluhæft ástand, sem dæmi má nefna við byggingu á 

íbúðarhúsnæði frá grunni. Undir öðrum kringumstæðum er ekki heimilt að eignfæra 

vaxtakostnað samkvæmt IAS 23 staðlinum (Deloitte, e.d. -c). 
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6 Aðferðir við bókun birgða 

Birgðir eru bókaðar eftir tvenns konar kerfum í bókhaldi eftir því hvort kerfið hentar 

starfsemi félaga betur.  

- Birgðatalningakerfi (e. Perpetual) 

- Birgðakerfi (e. Periodic) 

Birgðatalningakerfið heldur utan um breytingar á birgðum og kostnaðarverði seldra vara 

við hverja sölu en í birgðakerfinu er kostnaðarverð seldra vara og matsverð birgða 

einungis gert upp eftir hvert tímabil (Kieso o.fl., 2011).  

6.1 Birgðatalningakerfi (e. Perpetual) 

Með birgðatalningakerfinu eru vörukaup bókuð á birgðareikning ásamt flutningskostnaði, 

afsláttum og vöruskilum. Við hverja sölu er vörurnar færðar á bæði kostnaðarverð seldra 

vara og vörubirgðir. Birgðatalning er gerð til að staðfesta birgðastöðu félagsins í lok 

hvers reikningsskilaárs (Kieso o.fl., 2011). 

 

Tafla 1 Færslur sem færðar eru í birgðatalningakerfi (Horngren, o.fl.,  2006). 

 

6.2 Birgðakerfi ( e. Periodic) 

Með birgðakerfinu eru vörukaup færð á vörukaupareikning. Eins og í fyrri aðferðinni er 

gerð birgðatalning en með þessari aðferð er hún gerð eftir hvert tímabil fyrir sig til að 

staðfesta lokastöðu birgða. Birgðakerfið finnur kostnaðarverð seldra vara með því að 

leggja saman upphafsbirgðir og vörukaup á tímabilinu og draga frá birgðir í lok 

tímabilsins (Kieso o.fl., 2011). 

 

Tafla 2 Útreikningur kostnaðarverðs seldra vara í birgðakerfi (Horngren, o.fl.,  2006). 

  

Debit Kredit

Viðskiptakröfur xxx

  Sala xxx

KSV* xxx

  Vörubirgðir xxx

*Kostnaðarverð seldra vara

Við sölu á vörum út í reikning

Upphafsbirgðir (skv. talningu) xxx

Vörukaup                                             + xxx

Birgðir í lok tímabils (skv. talningu) - xxx

Kostnaðarverð seldra vara (KSV) xxx
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6.3 Samanburður á birgðatalningakerfi og birgðakerfi  

Aðalmunurinn á kerfunum er sá að birgðatalningakerfið færir vörukaupin inn á 

birgðareikning og á kostnaðarverð seldra vara um leið og salan á sér stað. Birgðakerfið 

færir vörukaupin aftur á móti á sér vörukaupareikning og er kostnaðarverð seldra vara 

reiknað út í lok tímabilsins út frá talningu upphafs- og lokabirgða. Birgðatalningakerfið 

gerir einnig birgðatalningu en þegar henni er lokið á ekki að vera þörf á neinni breytingu 

á birgðum nema um þjófnað eða skemmdar vörur sé að ræða. Lokastaða birgða verður sú 

sama hvort sem félög nota birgðatalningakerfið eða birgðakerfið. 

Birgðatalningakerfið hentar meðalstórum eða stórum félögum sem eru með flókna 

birgðastöðu. Til að geta haldið vel utan um birgðirnar er besti kosturinn að reikna út 

kostnaðarverð seldra vara eftir hverja sölu fyrir sig. Þar sem það getur orðið tímafrekt og 

erfitt fyrir félög að telja birgðirnar eftir hvert tímabil. Birgðakerfið hentar litlum eða 

meðalstórum félögum sem eru með einfalda birgðastöðu. Þar af leiðandi er nóg að færa 

kostnaðarverð seldra vara eftir hvert tímabil og auðvelt verður að telja birgðir eftir hvert 

tímabil. 
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7 Skekkjur í birgðamati 

Skekkjur geta komið upp í birgðum hjá félögum og hefur Alþjóðlega reikningsskila-

nefndin sett fram staðalinn IAS 8 til að aðstoða semjendur reikningsskila við þessar 

aðstæður.  

Skekkjur geta komið upp í reikningsskilum vegna; mistaka við útreikninga, við 

beitingu reikningsskilaaðferða, mistúlkunar staðreynda, svika eða yfirsjóna. Ef skekkjur 

koma upp verða stærðir í reikningsskilum rangar og ef þær eru ekki leiðréttar mun 

skekkjan einnig hafa áhrif á næstu tímabil. Dæmi um skekkju er að ef lokastaða birgða er 

vanmetin verður heildarhagnaður og eigið fé lægra en ella, þar af leiðandi greiðir félagið 

lægri tekjuskatt (Kieso o.fl., 2011).  

Ef skekkjur hafa varað í eitt eða fleiri tímabil geta þær í örfáum tilfellum haft svo 

mikil áhrif að reikningsskilin geta ekki talist áreiðanleg á birtingardegi þeirra. Skekkjur 

sem þessar eru kallaðar grundvallarskekkjur. Dæmi um grundvallarskekkju: ,,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“ (Efnahags- 

og viðskiptaráðuneytið, 2004).  

7.1 Lagfæring á skekkjum  

Ef skekkjur uppgötvast við gerð reikningsskila skal leiðrétta þær áður en reikningsskilin 

eru heimiluð til birtingar. Aftur á móti ef skekkjur uppgötvast eftir að reikningsskilin eru 

gefin út þarf að leiðrétta þær annað hvort afturvirkt (e. Retrospective Application) eða 

framvirkt (e. Prospective Application). Meginreglan er sú að skekkjur eru ekki leiðréttar 

afturvirkt nema að þær séu taldar mikilvægar. Að leiðrétta skekkjur afturvirkt getur verið 

ógerlegt (e. Impracticable). Ef ekki er hægt að leiðrétta skekkjur afturvirkt með eðlilegum 

hætti heimila Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar félögum að nýta sér ógerlega beitingu. 

Útreikningar við leiðréttingu skekkja afturvirkt geta verið tæknilega ómögulegir. Þar af 

leiðandi gera Alþjóðlegir reikningsskilastaðar kröfu um að semjendur reikningsskila geri 

grein fyrir slíkum skekkjum í skýringarkafla í ársreikningum til að auðvelda lestur 

reikningsskila.  
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Leiðréttingar á skekkjum afturvirkt teljast ógerlegar ef:  

- Ekki er unnt að ákvarða áhrif afturvirkrar leiðréttingar 

- Þær kerfjast ályktana um hver tilgangur stjórnenda hafi verið á þeim 

tímapunkti 

- Þær krefjast verulegs mats á fjárhæðum sem er ómögulegt að hafa hlutlægt 

mat á  

- Talið er ógerlegt að komast að uppsöfnuðum áhrifum yfirstandandi 

tímabils vegna skekkju á fyrra tímabili.  

Við þessar aðstæður eiga semjendur reikningsskila að leiðrétta samanburðarfjárhæðir 

vegna skekkjunnar framvirkt frá fyrsta mögulega degi (Deloitte, e.d. -b). 

7.2 Breyting á reikningslegri aðferð 

IAS 8 staðallinn krefst þess að semjendur reikningsskila breyti um reikningsskilaaðferð ef 

áhrif staðalsins eða túlkun hans hefur áhrif á mikilvægar upplýsingar í reikningsskilum en 

það verða semjendur reikningsskila að meta sjálfir.  Ef félög geta sýnt áreiðanlegri eða 

meira viðeigandi upplýsingar um áhrif viðskiptanna eða aðstæðna á fjárhagsstöðu 

rekstrarafkomu eða sjóðstreymis eiga félög að breyta um reikningsskilaaðferð. Dæmi um 

slíka breytingu er að skipta um aðferð við skráningu birgða í bókhaldi, að fara úr fifo 

aðferð yfir í meðaltalsaðferð. Mikilvægt er að hafa í huga að breytingar á 

reikningshaldslegu mati vegna nýrra upplýsinga eða nýrrar þróunar telst ekki vera 

leiðrétting á skekkjum. 

Ef félög ætla að breyta um reikningsskilaaðferð er gott að hafa samkvæmnis-

regluna í huga, semjendur reikningsskila eiga að geta borið reikningsskilin saman á milli 

ára. Þess vegna er mælt með því að reikna matsverð birgða með nýju aðferðinni nokkur 

ár aftur í tímann til að auðvelda lestur ársreikningsins (Deloitte, e.d. -b). 
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8 Kennitölur við útreikninga birgða  

Hér verður farið yfir nokkrar kennitölur sem félög nota til að bera sig saman við önnur félög 

t.d. í sömu atvinnugrein. 

8.1 Brúttó ágóða hlutfall 

Með brúttó ágóða hlutfallinu er hægt að meta verðmæti birgða í lok hvers tímabils. 

Hægt er að styðjast við brúttó ágóða hlutfallið þegar áreiðanleiki fjárhagsupplýsinga er 

metinn.  

𝑺𝒂𝒍𝒂 − 𝑲𝑺𝑽 = 𝑩𝒓ú𝒕𝒕ó á𝒈óð𝒂 𝒉𝒍𝒖𝒕𝒇𝒂𝒍𝒍 

Jafna 1 Brúttó ágóða hlutfall (Horngren, o.fl., 2006) 

Ef hlutfallið er verulega lágt getur það bent til semjendur hafi ekki fært alla söluna 

hjá félaginu og getur það valdið því að félagið greiði lægri tekjuskatt. Annað sem getur 

skýrt lækkun þessa hlutfalls er t.d. verðstríð við samkeppnisaðila eða þjófnaður 

(Horngren, Sundem, Elliott, Philbrick, 2006). 

8.2 Veltuhraði birgða 

Félög geta verið með hátt brúttó ágóða hlutfall en verið með lágan veltuhraða birgða, því 

er gott að reikna hann út. Velthraði birgða getur verið gagnlegur til að bera félög saman 

innan sömu atvinnugreinar. Gott er að vera með háan veltuhraða birgða, það er talið bera 

vott um meiri framleiðni. Hér er birgðastaðan borin saman við sölu félagsins með aðstoð 

kostnaðarverðs seldra vara (KSV). Meðalstaða birgða er fundin með því að leggja saman 

upphafsbirgðir og lokabirgðir tímabilsins og deila með tveimur. 

𝑲𝑺𝑽

𝑴𝒆ð𝒂𝒍𝒔𝒕𝒂ð𝒂 𝒃𝒊𝒓𝒈ð𝒂
= 𝑽𝒆𝒍𝒕𝒖𝒉𝒓𝒂ð𝒊 𝒃𝒊𝒓𝒈ð𝒂 

Jafna 2 Veltuhraði birgða (Horngren, o.fl., 2006) 

Veltuhraða birgða er síðan deilt í fjölda daga á tímabilinu til að fá biðtíma birgða, 

til að sjá hversu lengi vörurnar bíða í vöruhúsinu (Horngren, o.fl., 2006). 

𝑭𝒋ö𝒍𝒅𝒊 𝒅𝒂𝒈𝒂 í 𝒕í𝒎𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊

𝑽𝒆𝒍𝒕𝒖𝒉𝒓𝒂ð𝒊 𝒃𝒊𝒓𝒈ð𝒂
= 𝑩𝒊ð𝒕í𝒎𝒊 𝒃𝒊𝒓𝒈ð𝒂 

Jafna 3 Biðtími birgða (Horngren, o.fl., 2006) 
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Dagsetning Keyptar vörur Verð á vörum Seldar vörur Eftir stendur

2. 1. '12. 20 stk. 400 kr. 20 stk.

15. 1. '12. 60 stk. 440 kr. 80 stk.

19. 1. '12. 40 stk. 40 stk.

30. 1. '12. 20 stk. 475 kr. 60 stk.

9 Aðferðir við skráningu birgða 

Ef félög geta haldið utan um kostnaðarverð hverrar einingar í bókhaldinu nota þau 

aðferðina um sérgreint kostnaðarverð (e. Specific Indentification) ef ekki, heimilar IAS 2 

staðallinn notkun tveggja aðferða við skráningu birgða, fifo aðferð (e. First in, First out), 

þar sem elstu birgðirnar eru seldar fyrst og meðaltalsaðferð (e. Weighted-Average 

Method), þar sem tekið er vegið meðaltal af kostnaði birgða. IAS 2 heimilar ekki notkun 

á lifo aðferðinni (e. Last in, First out), þar sem yngstu birgðirnar eru seldar fyrst. Félögum 

er frjálst að blanda aðferðum eftir vörutegundum sem þau bjóða upp á (Kieso o.fl., 2011). 

9.1 Sérgreint kostnaðarverð (e. Specific Indentification) 

Eins og nafnið gefur til kynna er hver vara með sérgreint kostnaðarverð og eru tengslin 

milli vörunnar sjálfrar og kostnaðarverðs hennar aldrei rofin. Þessi aðferð er því 

nákvæmasta leiðin til að ákvarða kostnaðarverð birgða. Þessi aðferð er oftast notuð hjá 

félögum sem eru með fáar en dýrar vörur t.d. hjá smásölufyrirtækjum sem selja 

skartgripi, bíla og húsgögn. Kosturinn við þessa aðferð er sá að hún jafnar raunkostnaði á 

móti rauntekjum, sem félög eiga að reyna gera. Aðferðin er mest gagnrýnd fyrir það að 

semjendur reikningsskilana geta misnotað aðstöðu sína með því að ofmeta kostnaðarverð 

birgða í þeim tilgangi að greiða lægri tekjuskatt (Kieso o.fl., 2011). 

 

Félög geta valið á milli fifo og meðaltalsaðferðar. Með hækkandi verðlagi kaupa 

félög vörur á mismunandi verði eftir því hvenær þær eru keyptar. Með öðrum orðum mun 

hver birgðaeining ekki bera nákvæmlega sama kostnað. Vörurnar eru settar inn 

kerfisbundið til að halda utan um hversu margar einingar eru seldar hverju sinni og 

kostnaðar verð seldra vara. 

Þó svo að lifo aðferðin sé ekki leyfð hér á landi verður hún einnig útskýrð. Til að 

útskýra hverja aðferð fyrir sig er best að notast við dæmi. 

 

Félag X hf keypti og seldi eftirfarandi vörur í janúar fyrsta mánuð þeirra í viðskiptum.  

Tafla 3 Kaup og sala félags X. hf í fyrsta mánuði viðskipta (Kieso, o.fl., 2011) 
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9.2 Meðaltalsaðferð (e. Weighted-average method) 

Með meðaltalsaðferðinni er meðalverð hverrar vörueiningar fyrir sig fundið og það er 

notað til að finna kostnaðarverð seldra vara.  

Teknar eru saman keyptar og seldar vörur á tímabilinu. Heildarkostnaður birgða er 

fundinn með því að margfalda fjölda keyptra vara og verð þeirra á hverjum tímapunkti 

fyrir sig. Meðalverð hverrar vörueiningar er fundið með því að deila heildarkostnaði 

birgðanna upp í heildarfjölda keyptra vara á tímbilinu. Matsverð birgða í lok hvers 

tímabils er fundið með því að margfalda lokabirgðir á tímabilinu við meðalverð hverrar 

vörueiningar. Kostnaðarverð seldra vara er fundið með því að draga heildarkostnað 

birgða frá matsverði birgða í lok tímabilsins (Kieso o.fl., 2011). 

 

Tafla 4 Meðaltalsaðferð - Birgðakerfi (Kieso, o.fl., 2011) 

 

 

Meðalverð á einingu:                  43.900 kr.  / 100 stk. = 439 kr. per stk. 

Birgðir í lok tímabils:                  100 stk. – 40 stk. (sem seldar voru) = 60 stk. 

Matsverð birgða í lok janúar:      60 stk. * 439kr. = 26.340 kr. 

 

Heildarkostnaður birgða til sölu:       43.900 kr. 

Matsverð birgða í lok janúar:           - 26.340 kr. 

Kostnaðarverð seldra vara:               17.560 kr. 

 

Meðaltalsaðferðin hentar félögum sem eru með vörur með nokkuð jafnt innkaupsverðs, 

til dæmis framleiðslufyrirtækjum eins og Lýsi hf. Gallinn er sá að ef innkaupsverðið er 

mishátt getur meðaltalsaðferðin gefið skakka mynd af brúttó ágóða félagsins. Kosturinn 

er sá að ef félög eru með vörur á svipuðu verðbili getur þessi aðferð verið hagkvæm og 

sparað tíma.  

 

  

Dagsetning Keyptar vörur Verð á vörum Kostnaður

2. 1. '12. 20 stk. 400 kr. 8.000 kr.

15. 1. '12. 60 stk. 440 kr. 26.400 kr.

30. 1. '12. 20 stk. 475 kr. 9.500 kr.

Samtals 100 stk. 43.900 kr.
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9.3 Fifo aðferð (e. First in, First out) 

Með fifo aðferðinni er kostnaðarverð elstu birgðanna notað til að finna kostnaðarverð 

seldra vara. Kostnaðarverð yngstu birgðanna verður því grundvöllur birgðamatsins í lok 

tímabilsins. 

Elstu birgðirnar eru seldar fyrst. Teknar eru saman keyptar og seldar vörur á 

tímabilinu. Heildarkostnaður birgða er fundinn með því að margfalda fjölda keyptra vara 

og verð þeirra á hverjum tímapunkti fyrir sig. Til að finna matsverð birgða í lok 

tímabilsins eru lokabirgðirnar margfaldaðar með verði elstu varanna. Kostnaðarverð 

seldra vara er fundið með því að draga heildarkostnað varanna frá matsverði birgða í lok 

tímabilsins (Kieso o.fl., 2011). 

 

Tafla 5 Fifo aðferð – Birgðakerfi (Kieso, o.fl., 2011) 

 

Kostnaður birgða til sölu:                43.900 kr. 

Matsverð birgða í lok janúar:         - 27.100 kr. 

Kostnaðarverð seldra vara:              16.800 kr. 

Aðferðin hentar félögum sem eru með vörur sem renna út til dæmis matvörur. Gallinn við 

þessa aðferð er sá að með hækkandi verðlagi hækkar brúttó ágóðinn, það getur gefið 

skakka mynd af heildarhagnaði félagsins. Kosturinn við fifo aðferðin er sá að hún stuðlar 

að því að mat birgða í efnahagsreikningnum endurspegli markaðsverð þeirra á 

uppgjörsdegi (Horngren, o.fl., 2006). 

  

Dagsetning Keyptar vörur Kostnaður

30. 1. '12. 20 stk. 9.500 kr.

15. 1. '12. 40 stk. 17.600 kr.

Samtals 60 stk. 27.100 kr.
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9.4 Lifo aðferð (e. Last in, First out) 

Með lifo aðferðinni er kostnaðarverð yngstu birgðanna notað til að finna kostnaðarverð 

seldra vara. Kostnaðarverð elstu birgðanna verður grundvöllur birgðamatsins í lok 

tímabilsins. 

Með þessari aðferð eru yngstu birgðirnar seldar fyrst. Teknar eru saman keyptar 

og seldar vörur á tímabilinu. Heildarkostnaður birgða er fundinn með því að margfalda 

fjölda keyptra vara og verð þeirra á hverjum tímapunkti fyrir sig. Til að finna matsverð 

birgða í lok tímabilsins eru lokabirgðirnar margfaldaðar með verði yngstu varanna. 

Kostnaðarverð seldra vara er fundið með því að draga heildarkostnað varanna frá 

matsverði birgða í lok tímabilsins (Kieso, o.fl., 2011)  

 

Tafla 6 Lifo aðferð - Birgðakerfi (Kieso, o.fl. 2011) 

 

 

Kostnaður birgða til sölu:                  43.900 kr. 

Matsverð birgða í lok janúar:           - 25.600 kr. 

Kostnaðarverð seldra vara:                18.300 kr. 

9.4.1 Kostir lifo aðferðar 

Lifo aðferðin er talin vera rekstrarreikningslega miðuð aðferð þar sem brúttó ágóði er 

fundinn út með því að jafna nýjustu sölutekjur á móti nýjustu vörukaupum og því hefur 

aðferðin yfirleitt í för með sér skattalegan ávinning. Með hækkandi verðlagi leiðir lifo 

aðferðin til lægri brúttó ágóða, þar sem matsverð birgða lækkar og kostnaðarverð seldra 

vara hækkar. Aðferðin gerir það að verkum að hún sýnir lægri heildarhagnað, þar af 

leiðandi greiða félög lægri tekjuskatt. 

9.4.2 Gallar lifo aðferðar 

Félög eiga að jafna tekjum á móti gjöldum samkvæmt jöfnunarreglunni og sýnir lifo 

aðferðin betur nýjasta kostnaðarverðið á móti nýjustu tekjunum eins og áður sagði. Aftur 

á móti verður efnahagsreikningurinn skakkur þar sem verðmæti á lokastöðu birgða er  

mun lægra en markaðsverð þeirra (Signý Magnúsdóttir, munnleg heimild, 20. apríl, 

2012). 

Dagsetning Keyptar vörur Verð á vörum Kostnaður

2. 1. '12. 20 stk. 400 kr. 8.000 kr.

15. 1. '12. 40 stk. 440 kr. 17.600 kr.

Samtals 60 stk. 25.600 kr.
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Aðferðin getur haft áhrif á innkaupavenjur félaga. Félög kaupa fleiri vörur til að 

jafna á móti tekjum til að komast hjá því að nota gamla lagerinn. Þetta er gert til að halda 

brúttó ágóða í lágmarki. Aftur á móti enda félög með stóran lager og lækka veltuhraði 

birgða í kjölfarið.  

Lifo aðferðin hentar ekki félögum sem eru skráð í kauphöll, þar sem margir 

fjárfestar horfa fyrst og fremst á heildarhagnað félaga. Ef hagnaðurinn er lágur getur það 

rýrt trú fjárfesta á félaginu. Sum félög vega mat fjárfesta meira og eru því tilbúin að 

greiða hærri tekjuskatt. Við slíkar aðstæður nota félög aðrar aðferðir við skráningu birgða 

í reikningsskilum (Kieso, o.fl., 2011)  

9.4.3 Gagnrýni lifo aðferðar 

Þegar IAS 2 staðallinn var tekin í gildi árið 2003 var ákveðið að leyfa ekki lifo aðferðina 

þar sem hún endurspeglar ekki rétt birgðaflæði og gefur þar af leiðandi ekki rétta mynd af 

birgðamati í efnahagsreikningi. Með eðlilegum hætti eru elstu vörurnar seldar fyrst til að 

sitja ekki uppi með fullan lager af vörum. Ekki geta öll félög fylgt þessu svo sem 

kolaframleiðendur. Kolum er safnað í hrúgu. Yngstu kolin eru þá staðsettar efst í 

hrúgunni og ekki er hægt að taka elstu kolin þar sem þau eru staðsett neðst í hrúgunni, þar 

af leiðandi verða félög sem þessi að nota lifo aðferðina.  

Matsverð birgða getur verið villandi þar sem eldri birgðir geta hafa verið í 

vöruhúsinu í dágóðan tíma og eru því langt undir markaðsverði. Aðferðin er tilvalin fyrir 

félög þar sem veltuhraði birgða er lágur (Kieso, o.fl., 2011).  
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10 Notkun Alþjóðlegu reikningsskilastaðlana  (e. International Financial 

Reporting Standards) 

Útbreiðsla Alþjóðlegu reikningsskilastaðlana hefur gengið vel og eru félög út um allan 

heim opin fyrir því að geta borið reikningsskil sín saman við erlend félög.  Í dag eru 

Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir notaðir til að nefna í Kanada og Japan. Einnig hafa 

mörg Evrópu- og Asíulönd tekið upp staðlana. Markmið Alþjóðlega reikningsskila-

ráðsins er að staðlar þeirra verðir teknir upp um allan heim. 

10.1 Notkun IFRS á Íslandi 

,,Íslenskum fyrirtækjum sem hafa hlutabréf eða skuldabréf sín skráð á skipulögðum 

verðbréfamarkaði í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins er skylt að gera samstæðu-

reikningsskil í samræmi við IFRS“ (Deloitte, 2011). 

Félög sem ekki eru skráð á verðbréfamarkað er heimilt hér á landi að gera 

reikningsskil sín í samræmi við Alþjóðlega reikningsskilastaðla en þá verða þau að gera 

það í fimm ár samfleytt hið minnsta. Félög sem ekki eru skráð á verðbréfamarkað geta 

séð hagsmuni í því að innleiða Alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, sérstaklega félög sem 

eru á alþjóðlegum vettvangi. Með notkun Alþjóðlegu reikningsskilastaðlana verður 

samanburður reikningsskilana við önnur félög auðveldari. Þar af leiðandi getur aðgangur 

að erlendu fjármagni orðið greiðari, þar sem lánastofnanir og fjárfestar geta lesið betur í 

reikningsskil félaga (Deloitte, 2011). 

10.2 Notkun IFRS í Bandaríkjunum 

Bandaríska fjármálaeftirlitið hefur viðurkennt notkun Alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna 

hjá um það bil 13.000 félögum sem eru skráð á verðbréfamarkað. 1.000 af þessum 

félögum eru erlend. Fyrir nóvember 2007 þurftu erlend félög sem sömdu reikningsskil sín 

í samræmi við Alþjóðlegu reikningsskilastaðlann að birta afstemmingu á hagnaði og eigin 

fé eftir bandarískum reikningsskilalegum. Þessu hefur verið breytt og er ekki þörf fyrir 

slíkri afstemmingu lengur (Deloitte, 2011). 

10.3 Samræming IFRS og U.S. GAAP 

Bandaríska reikningsskilaráðið og Alþjóðlega reikningsskilaráðið samþykktu formlega 

áætlun um samræmingu á bandarískum reikningsskilastöðlum og Alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum í október árið 2002. Markmið samræmingarinnar er að megin 

inntak staðlanna verði samanburðarhæft milli landanna en ekki að staðlanir verði eins orð 

fyrir orð. 
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Tilgangurinn með samræmingunni er að einfalda reikningsskilaferli þeirra félaga sem 

starfa á alþjóðlegum vettvangi og til að greiða aðgang erlendra fjárfesta. Í nóvember árið 

2009 einblíndu ráðin á mikilvægi samræmingarinnar og lögðu þau fram beturumbætta 

tímaáætlun um mikilvæg verkefni (Deloitte, 2011). 

Samræmingin gengur ekki eins vel í dag og búist var við þar sem önnur verkefni 

eru á upp á borðum hjá Alþjóðlega reikningsskilaráðinu. Áætlað var að klára 

samræminguna fyrir 2013 en samkvæmt heimildum rannsakanda er ekki talið að 

samræmingin gangi í gegn fyrr en í fyrsta lagi árið 2020. Samræming þessara tveggja 

staðla mun taka tíma þar sem bandarísku reikningskilastaðlanir eru 30.000 blaðsíður en 

Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir eru 3.000 blaðsíður. 

 Ein af ástæðunum þess að Alþjóðlegu reikningsskilastaðlanir leyfa ekki lifo 

aðferðina er sú að aðferðin er yfirleitt notuð sem skattaaðferð og er Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið  alveg fast á því að reikningsskilin eigi ekki að endurspegla skatta. Er 

því hætta á því að lifo aðferðin verði ekki leyfð ef samræmingin nær fram að ganga 

(Signý Magnúsdóttir, munnleg heimild, 20. apríl, 2012). 
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11 Niðurstöður 

Flestir aðilar eru bókhaldsskyldir og eiga þeir að halda tvíhliða bókhald. Reikningsskil 

félaga skiptast niður í fjóra flokka: eignir, skuldir, tekjur og gjöld. Reikningsskilin mynda 

svo ársreikning með sjóðstreymi, eignaskrá, tekjuskattsútreikningum og skýringakafla. 

Skýringakaflinn er mikilvægur og þurfa félög að passa upp á að þar komi fram allar 

nauðsynlegar upplýsingar. 

Íslensk félög nota Alþjóðlegu reikningsskilastaðlana og farið var yfir IAS 2 og 

IAS 8 staðlana. Íslensk félög sem eru skráð á verðbréfamarkað eru skyld til að setja upp 

ársreikning í samræmi við Alþjóðlega reikningsskilastaðla. Félög sem ekki eru skráð á 

verðbréfamarkað er heimilt að semja ársreikning í samræmi við Alþjóðlega 

reikningsskilastaðla og getur það verið hentugt fyrir félög sem starfa á alþjóðlegum 

vettvangi. Ársreikningurinn er þá samanburðarhæfur á alþjóðlegum vettvangi og getur 

það auðveldað aðgengi að erlendu fjármagni og laðað að hugsanlega fjárfesta. 

Félög eiga að telja vörubirgðir sínar og reikna út verðmæti þeirra að minnsta kosti 

einu sinni á ári eftir því hvort félögin noti birgðatalningakerfi eða birgðakerfi. Ef félög 

nota birgðatalningakerfi eru vörukaupin færð beint inn á birgðir og á kostnaðarverð seldra 

vara eftir hverja sölu. Að mati rannsakanda hentar birgðatalningakerfi meðalstórum eða 

stórum félögum sem eru með flókna birgðastöðu. Til að halda utan um kostnaðarverð 

seldra vara er best reikna kostnaðarverðið út og færa það á viðeigandi reikning eftir 

hverja sölu. Það getur reynst tímafrekt og flókið  að telja birgðir eftir hvert tímabil eins og 

gert er í birgðakerfinu. Rannsakandi telur að birgðakerfið henti litlum eða meðalstórum 

félögum sem eru með einfalda birgðastöðu, þar sem auðvelt er að telja vörubirgðir eftir 

hvert tímabil. Þá er óþarfi að reikna út kostnaðarverð seldra vara við hverja sölu heldur er 

það reiknað í lok hvers tímabils út frá talningu upphafs- og lokabirgða. 

Birgðir eru skráðar á kostnaðarverði eða dagverði eftir því hvort lægra reynist. 

Samkvæmt IAS 2 staðlinum er dagverð skilgreint sem söluverð að frádregnum beinum 

sölukostnaði. Kostnaðarverðreglan segir að kostnaðarverð birgða er fundið með því að að 

bæta við öllum kostnaði sem verður til við að koma vörunni í söluhæft ástand eins og 

tollum og öðrum opinberum gjöldum að frádregnum afsláttum. Varkárnisreglan skiptir 

máli við ákvörðun á kostnaðarverði birgða þar sem reglan á að að koma í veg fyrir að 

semjendur reikningsskila ofmeti eignir. Ekki má telja til kostnaðarverðs birgða þann 

kostnað sem verður til við að dreifa vörunni til kaupanda. Ef dagverð birgða er að 

einhverjum ástæðum töluvert lægra en kostnaðarverð skal greina frá slíkum mismuni í 

skýringakafla ársreiknings.  
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Samkvæmt IAS 8 staðlinum geta skekkjur komið upp í bókhaldi vegna; mistaka við 

útreikning, við beitingu reikningsskilaaðferða, mistúlkunar staðreynda, svika eða 

yfirsjóna. Ekki eru allar skekkjur í bókhaldi leiðréttar en ef þær koma upp áður en 

reikningsskilin eru heimiluð til birtinga eru þær lagfærðar strax. Ef það er ekki gert þarf 

að leiðrétta þær annað hvort framvirkt eða afturvirkt. Ef ekki er hægt að leiðrétta skekkjur 

afturvirkt eru þær sagðar ógerlegar og eru þær leiðréttar framvirkt frá fyrsta mögulega 

degi. Ef ekki er hægt að leiðrétta skekkjur afturvirkt er gerð sú krafa að þær verði 

útskýrðar í skýringarkafla í ársreikningi félaga. Ef semjendur reikningsskila geta sýnt 

með áreiðanlegri eða meira viðeigandi upplýsingum að ákveðin viðskipti hafi áhrif á 

fjárhagsstöðu félagsins, ber þeim að breyta um reikningsskilaaðferð. Sem dæmi má nefna 

að breyta úr meðaltalsaðferð yfir í fifo aðferð. 

Farið var yfir þær fjórar aðferðir sem í boði eru til að skrá birgðir í 

reikningsskilum. Sérgreinda kostnaðarverðsaðferðin er nákvæmasta aðferðin til að áætla 

kostnaðarverð seldra vara, þar sem hver vara hefur sitt eigið kostnaðarverð. Aðferðin 

hentar því félögum sem eru með fáar og dýrar vörur til dæmi skartgripaverslunum og 

bílaumboðum. Kosturinn við þessa aðferð er að rauntekjur eru jafnaðar á móti 

raungjöldum og fylgja því félög jöfnunarreglunni. Helsti galli aðferðarinnar er að 

semjendur reikningsskila geta misnotað aðstöðu sína með því að ofmeta kostnaðarverð 

birgða í þeim tilgangi að greiða lægri tekjuskatt. Samkvæmt meðaltalsaðferðinni er 

meðalverð hverrar vörueiningar notað til þess að finna út kostnaðarverð seldra vara. 

Samkvæmt viðtali rannsakanda við Signýju Magnúsdóttur, endurskoðenda hjá Deloitte, 

kom í ljós að þessi aðferð er algengust meðal íslenskra félaga. Aðferðin hentar 

framleiðslufyrirtækjum eins og Lýsi hf. Helsti galli aðferðarinnar kemur í ljós ef 

innkaupsverð er mishátt. Þá gefur aðferðin skakka mynd af brúttó ágóða félagsins 

Meðaltalsaðferðin hentar því betur félögum sem kaupa inn vörur á svipuð verðbili. Fifo 

aðferðin selur elstu vörurnar fyrst og henta því félögum sem eru með vörur sem renna út, 

svo sem matvörur. Gallinn við þessa aðferð er sá að með hækkandi verðlagi hækkar 

brúttó ágóðinn. Slík hækkun getur gefið skakka mynd af heildarhagnaði félagsins. 

Kosturinn er sá að aðferðin gefur rétta mynd af vörubirgðum í efnahagsreikningnum. Lifo 

aðferðin selur yngstu birgðirnar fyrst og og hentar ýmsum framleiðslufélögum, til dæmis 

kolaframleiðunum. Lifo aðferðin er oftast notuð í skattalegum tilgangi þar sem aðferðin 

sýnir lægsta heildarhagnað í þeim tilgangi til að greiða lágan tekjuskatt sem getur verið 

mikill kostur. Aftur á móti hentar lifo aðferðin ekki félögum sem eru skráð á markað þar 

sem hún gefur lágan heildarhagnað og getur því rýrt trú fjárfesta á félaginu. Lifo aðferðin 

er ekki leyfð hér á Íslandi.  



25 

Helstu rök fyrir því að lifo aðferðin er ekki leyfð samkvæmt Alþjóðlega 

reikningsskilaráðinu er að aðferðin endurspeglar ekki rétt birgðaflæði í reikningsskilum 

og gefur þar af leiðandi ekki rétta mynd af birgðum á efnahagsreikningi. Lifo aðferðin er 

oft notuð í skattalegum tilgangi og er Alþjóðlega reikningsskilaráðið alveg á því að 

reikningsskilin eigi ekki að endurspegla skatta. Niðurstaðar rannsakanda er sú að ef 

samræming Alþjóðlegu- og bandarísku reikningsskilastaðlana gengur í gegn mun lifo 

aðferðin ekki vera leyfð lengur. Ástæðan er sú að Alþjóðlega reikningsskilaráðið ætlar 

ekki leyfa semjendum reikningsskila að þvinga reikningshaldið í þá átt að félagið 

hámarki skattafríðindi sem í boði eru í stað þess að leggja áherslu á að gefa rétta mynd af 

raunverulegri stöðu þess. Skattar eru eitt og reikningshald er annað. 
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