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Þessi ritgerð er 6 eininga lokaverkefni til BS prófs við Viðskiptafræðideild, 

Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Við vinnslu ritgerðarinnar hafði ég innan handar 2 

leiðbeinendur, sem aðalleiðbeinanda Signýju Magnúsdóttur, endurskoðanda og Einar 

Guðbjartsson, dósent við Viðskiptafræðideild. 

 Ég vil þakka Signýju sérstaklega fyrir aðstoðina en hún hjálpaði mér mjög mikið, 

bæði við efnisval og úrvinnslu verkefnisins. Einnig fá þeir sérstakar þakkir sem komu á 

einhvern hátt að þessu verkefni hvort sem það var yfirlestur eða aðrar ábendingar. 
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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar eru nýútgefin drög að staðli um reikningshaldslega meðferð á 

leigusamningum (16. maí 2013), gefin út af Alþjóðlegu reikningsskilanefndinni (IASB) í 

samvinnu við bandarísku reikningsskilanefndina (FASB). Farið er stuttlega yfir núverandi 

staðal IAS 17 sem og starfsemi Alþjóðlegu reikningsskilanefndarinnar. Farið er yfir helstu 

breytingarnar í nýju drögunum og er áherslan lögð á breytingar í reikningsskilum 

leigutaka. Í ritgerðinni er farið yfir helstu gagnrýni á reikningshaldslega meðferð í nýju 

drögunum og farið yfir hvernig þau gætu mögulega haft áhrif á mismunandi 

atvinnugreinar. Sérstaklega eru skoðaðir ársreikningar hjá tveimur félögum sem skráð 

eru á markaði og skoðað hvernig nýju drögin gætu haft áhrif á kennitölur í 

reikningsskilum þeirra. 

Helstu áhrifin sem nýju drögin um reikningshaldslega meðferð á leigusamningum 

gæti haft í för með sér, verði þau að veruleika, eru að allir leigusamningar til lengri tíma 

en 12 mánaða munu koma fram í efnahagsreikningi sem og meirihluti þeirra samninga 

sem undir IAS 17 eru flokkaðir sem rekstarleigusamningar. Samkvæmt núverandi staðli 

IAS 17, um meðferð leigusamninga, eru rekstrarleigusamningar ekki færðir inn í 

efnahagsreikninginn og því mun sú aðferðarfræði sem kemur fram í nýju drögunum 

leiða til aukningar á eignum og skuldum félaga. Félög munu þurfa að færa inn 

nýtingarrétt og skuldbindingu vegna leigusamninganna og verður gjaldfærslan í rekstri 

með öðrum hætti, til dæmis verða færðar inn afskriftir en ekki leigugjöld í A-leigu og 

mun gjaldfærslan því hafa talsverð áhrif á rekstrarhagnað áður en tekið er tillit til 

afskrifta (EBIDTA).   
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru ný drög að reikningsskilastaðli (Exposure draft 

ED/2013/6 Leases) sem fjallar um reikningshaldslega meðferð á leigusamningum. 

Fjallað er um skilgreininguna á leigusamningi, hvernig beita eigi þeirri 

reikningshaldslegu meðferð sem gerð er tillaga um í drögunum og hvernig þau koma 

til með að hafa áhrif á mismunandi atvinnugreinar. 

Farið verður ítarlega yfir drög Alþjóða reikningsskilanefndarinnar (International 

Accounting Standards Board, IASB) að reikningsskilastaðli um leigusamninga sem birt 

voru til umfjöllunar 16. maí 2013. Ekki verður farið í gegnum fyrri þróanir á þessu 

verkefni en árið 2010 voru gefin út drög um leigusamninga. Það voru svo 

athugasemdir fagaðila á þeim drögum sem leiddu til gerð nýrra draga sem hér verða 

til umfjöllunar. (Deloitte, 2013a) 

Skoðaðar voru umsagnir fagaðila um þessi drög, m.a. greinar sem fjölluðu um 

áhrif þeirra á mismunandi atvinnugreinar og farið yfir ársreikninga 2012, bæði hjá 

Össur hf. og Marel hf. til þess að spá fyrir um mögulegar breytingar á kennitölum í 

reikningsskilum félaganna, óháð öðrum mögulegum breytingum á IFRS sem gætu 

haft áhrif á reikningsskilin, verði þau samþykkt óbreytt. 

Leiga er mikilvæg í starfsemi fyrirtækja fyrir þær sakir að hún veitir þeim aðgang 

að eignum, fjármagni og dregur um leið úr þeirri áhættu sem fylgir eignarhaldi.  

Staðallinn sem drögin eiga að leysa af hólmi, IAS 17 (International Accounting 

Standard 17), hefur verið gagnrýndur fyrir það að mæta ekki nægjanlega vel þörfum 

notenda reikningsskila í tengslum við leiguskuldbindingar félaga, of mikið af 

skuldbindingum sé haldið fyrir utan efnahagsreikninginn. (IASB, 2013a) 

Markmið IASB með þessum nýju drögum er að auka gegnsæi í meðferð 

leigusamninga og um leið gera samanburð á milli fyrirtækja auðveldari. Áhrifamesta 

breytingin sem drögin leggja til er krafan um að allir leigusamningar þar sem 

samningstíminn er að lágmarki 12 mánuðir eiga að koma fram í efnahagsreikningi 

félaganna. Líklegt er að sú breyting muni hafa áhrif á fjárhagslegar stærðir í 

reikningsskilum fyrirtækja sem gerð eru í samræmi við IFRS. 
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2 IAS 17 og Alþjóða reikningsskilanefndin 

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar (International Financial Reporting Standards, IFRS) 

eru staðlar sem eru byggðir á viðskiptalíkani sem kennt er við Anglo-Saxon 

aðferðafræði reikningsskila. Sú aðferðafræði einblínir á sambandið milli fyrirtækis og 

fjárfestis og flæði upplýsinga til fjármálamarkaðarins. Upphaflegi reglusmiðurinn fyrir 

alþjóðlega reikningsskilastaðla var Alþjóðlega reikningsskilaráðið (International 

Accounting Standards Committee, IASC) sem var stofnað árið 1973. Þó svo að 

raunverulegar ástæður þess að IASC var sett á stokk séu óljósar þá er ljóst að mikil 

þörf var á sameiginlegu viðskiptatungumáli til þess að koma til móts við kröfur vegna 

vaxandi alþjóðaviðskipta. Það var í maí árið 2000 sem nefndarmenn alþjóðasamtaka 

verðbréfaeftirlitsins (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) 

kusu að lýsa yfir stuðningi við staðla IASC með því að leggja til að útgefendum 

skuldabréfa verði heimilt að nota þá staðla í alþjóða viðskiptum og var það stórt skref 

í þróun staðlanna. Skömmu seinna eða í júní 2000, tilkynnti Evrópusambandið að það 

hygðist gera staðlanna að skyldu fyrir frum-markaðsaðila (e. primary listings) í öllum 

aðildarríkjum. Af þessu tilefni var ákveðið að breyta skipulagi IASC og sérstök nefnd 

var skipuð, IASB, sem sér um að semja staðlana. (Epstein, Jermakowicz, 2008) 

Ferlið við að búa til nýjan staðal er hægt að brjóta niður í 5 þætti: 

 Umræða, þar sem meginreglurnar eru teknar saman. 

 Undirbúningur útgáfu að drögum sem innihalda óreyndar (e. tentative) 
ákvarðanir IASB ráðsins, þetta skref er stundum endurtekið samhliða 
áframhaldandi umræðum. 

 Útgáfa draganna. 

 Farið er yfir gagnrýni sem drögin hafa fengið. 

 Umræða og útgáfa á nýjum staðli, ásamt leiðarvísi um hvernig eigi að beita 
staðlinum og umræðuplagg þar sem fjallað er um hvers vegna sum atriði 
voru valin og öðrum hafnað. 

(Epstein, Jermakowicz, 2008) 

IAS 17 leit fyrst dagsins ljós í október árið 1980 þegar IASB gaf út drög að 

staðlinum. Endanleg útgáfa af staðlinum var síðan gefin út árið 1997 og hafa verið 

gerðar á honum ýmsar endurbætur síðan. Nú hafa verið gefin út drög að nýjum 

staðli, Exposure draft ED/2013/6 Leases, sem ætlað er að leysa IAS 17 af hólmi. IAS 
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17 tilgreinir þær grundvallarreglur sem viðeigandi eru fyrir framsetningu og mat á 

leigusamningum og tiltekur hvaða upplýsingar eiga að vera í skýringum í 

reikningsskilunum. Staðallinn gildir bæði fyrir leigusala og leigutaka. Í staðlinum 

kemur fram að flokka skal leigusamninga í tvo flokka, fjármögnunar- og rekstrarleigu. 

(IASB, 2003) Til þess að meta hvort leigusamningur sé fjármögnunar- eða 

rekstrarleiga, þarf að líta til umhverfis og kringumstæðna við gerð samningsins. 

Samkvæmt staðlinum (IAS 17) ber einnig að horfa til eðli samnings frekar en forms 

hans við þetta mat. Ef verulegur hluti ávinnings og áhættu af eignarrétti hinnar 

leigðu eignarinnar flyst yfir til leigutaka er það meginregla staðalsins að flokka eigi 

leigusamninginn sem fjármögnunarleigu, alla aðra leigusamninga skal flokka sem 

rekstarleigu. (Epstein, Jermakowicz, 2008) Í rekstrarleigusamningum þá helst 

áhættan og ávinningurinn af eigninni hjá leigusalanum.  

Gildissvið IAS 17 nær yfir alla leigusamninga aðra en:  

 Leigusamninga um leit á óendurnýjanlegum jarðefnum eða notkun þeirra; 

 Leyfi vegna kvikmynda, myndbanda, leikrita, handrita, einkaleyfa og 
höfundarétta; 

 Þjónustusamninga sem fela ekki í sér yfirfærslu afnotaréttar á eignum frá 
einum samningsaðila til annars. 

(IASB, 2003) 

Í október árið 2002 skrifaði IASB og bandaríska reikningsskilaráðið (FASB) undir 

samkomulag um sameiginlega stefnu sem kölluð er Norwalk samningurinn. Í þeirri 

stefnu kom fram að ráðin myndu sameiginlega leitast við að draga úr ágreiningi á 

milli þeirra og vinna saman að gerð hágæða staðla. Þetta samkomulag setti í gang 

skammtíma aðlaganir á ýmsum stöðum og hafa báðir staðlasmiðirnir síðan gefið út 

ný drög að stöðlum og nokkrar lokaútgáfur af stöðlum þar sem reglum er breytt til 

þess að samræma reikningsskilaaðferðir milli staðalanna. 

 Þessi von um samþættingu (e. convergence) er knúin áfram af þeim skilningi 

að alþjóðlegar fjárfestingar verða áhættumeiri ef notaðar eru margar mismunandi 

reikningsskilareglur, og að alþjóða markaðurinn þurfi eitt heildstætt alþjóðlegt 

regluverk. (Epstein, Jermakowicz, 2008) 
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2.1 Kröfur á Íslandi um notkun á IFRS 

Ísland er aðili að EES-samningnum og því hefur meginmál hans lagalegt gildi hér á 

landi. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1606/2002, um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla hefur því lagalegt gildi hér á landi í samræmi við bókun I um 

altæka aðlögun við EES-samninginn (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Reglugerðin 

nær til allra félaga sem skylt er að gera ársreikning og samstæðureikning í samræmi 

við IFRS eins og þeir eru samþykktir af Evrópusambandinu. (Deloitte, 2012) 

Félög sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan 

Evrópska efnahagssvæðisins eru skyldug til þess að beita alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureiknings síns. Sé félagi ekki skylt að gera 

samstæðureikning, skal beita IFRS stöðlum við gerð reikningsskila félagsins. Ef félag 

sem er skylt að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum uppfyllir ekki lengur 

skráningu á skipulögðum verðbréfamarkaði í ríki innan EES- svæðisins, skal það beita 

stöðlunum fyrir það sama ár og næsta þar á eftir við gerð reikningsskila sinna. 

Félög sem ekki eru skráð á skipulögðum verðbréfamarkaði er heimilt að beita 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð reikningsskila og samstæðureiknings. 

Ætli félag hinsvegar að beita IFRS, er því skylt að gera það í fimm ár samfleytt hið 

minnsta. (Lög um ársreikninga nr. 3/2006) 

 Félög geta séð hag sinn í því að beita IFRS við gerð reikningsskila sinna vegna þess 

að það auðveldar alþjóðlegan samanburð og um leið getur það auðveldað aðgang að 

erlendu fjármagni. (Deloitte, 2012) 
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3 Drög að nýjum staðli um meðferð leigusamninga 

3.1 Markmið og gildissvið draganna 

Við gerð draganna höfðu höfundar þeirra það markmið að koma á skýrum reglum (e. 

Principles) fyrir leigutaka og leigusala. Við notkun draganna eiga notendur að sýna 

nothæfar upplýsingar um fjárhæðir, tímasetningu og áhættu af sjóðstreymi sem 

kemur til vegna leigusamnings. Þetta mun auðvelda notendum reikningsskila að bera 

saman gögn. Þetta þykir framför frá fyrri staðli þar sem ekki þurfti að eignfæra 

rekstarleigusamninga í reikningsskilum heldur einungis geta um skuldbindingu vegna 

þeirra í skýringum. Í samræmi við tillögur í nýju drögunum eiga leigutakar að færa 

skuldbindingu vegna leigugreiðslna og nýtingarrétt eignar sem stendur fyrir réttinn til 

að nota hina leigðu eign samkvæmt samningnum. (IASB, 2013a, bls 13) 

Með þessu er vonast til að ná auknu gegnsæi og auðvelda samanburð milli félaga 

sem leigja eignir. Leiga er mikilvæg fyrirtækjum þar sem hún veitir þeim aðgang að 

eignum og fjármagni og dregur úr áhættu fyrirtækisins af eignarhaldi. IAS 17 hefur 

verið gagnrýndur fyrir að mikil vinna fór í það hjá fjárfestum að aðlaga reikningsskil 

félaga fyrir greiningar, vegna þess að færa þurfti inn eign og skuldbindingu sem 

stafaði af rekstrarleigusamningum sem aðeins koma fram í skýringum. (FASB, 2013)  

Samkvæmt drögunum eiga félög að beita þeim reikningsskilareglum sem þar 

koma fram á alla leigusamninga sem skilgreindir eru í kafla 2.2 í drögunum, hvað er 

leigusamningur, að undanskildum eftirfarandi atriðum: 

 Leigusamningar um óefnislegar eignir fyrir leigusala. 

 Leigusamninga um leit að óendurnýjanlegum jarðefnum eða notkun 
þeirra. 

 Leigusamningar um lífrænar eignir. 

 Þjónustusamningar innan gildissviðs IFRIC 12. 

(IASB, 2013a, bls 13) 

3.2 Hvað er leigusamningur 

Samkvæmt drögunum er leigusamningur skilgreindur sem “Samningur sem flytur 

afnotarétt af eign á ákveðnu tímabili gegn endurgjaldi”(IASB, 2013a, bls 13). Þegar 
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félag metur hvort samningur sé leigusamningur þarf það að taka ákvörðun um hvort 

eftirfarandi skilyrði séu bæði uppfyllt: 

 Samningurinn byggist á notkun á tilgreindri eign (e. Identified asset); og 

 Samningurinn flytur réttinn til þess að stjórna notkun tilgreindu 
eignarinnar á skilgreindu tímabili gegn greiðslu endurgjalds. 

Leigusamningur flytur réttinn til þess að stjórna notkun eignarinnar ef 

viðskiptavinurinn hefur möguleikan á því að stjórna og njóta ágóðans af notkun á 

hinni tilgreindu eign. (IASB, 2013a, bls 13 - 14) 

3.2.1 Gildi samningsins veltur á notkun á tilgreindri eign 

Eign er venjulega tilgreind sérstaklega í leigusamningnum. Hinsvegar nægir ekki að 

ákveðin eign sé tilgreind í samningi til að hann uppfylli kröfu um að teljast 

leigusamningur, ef að leigusali hefur rétt á að skipta út eigninni á leigutímanum. Á 

sama tíma getur samningur talist vera leigusamningur þó svo að leigða eignin sé ekki 

sérstaklega tilgreind í samningnum, ef leigusali hefur ekki réttinn til þess að skipta 

eigninni út á leigutímanum. 

Við mat á því hvort leigusali hefur réttinn til þess að skipta eign út á leigutímanum 

er notast við eftirfarandi skilyrði: 

 Ef leigusali getur skipt eigninni út fyrir aðra eign án þess að fá samþykki 
leigutaka; 

 Engar hindranir, hvorki efnahagslegar eða annarskonar, eru til staðar sem 
kæmu í veg að fyrir leigusali gæti skipt út leigðu eigninni í stað annarrar 
eignar á meðan leigusamningurinn er í gildi. 

Samningur getur talist leigusamningur þó svo að leigusali hafi rétt eða skyldur til 

að skipta út eigninni ef hún er biluð eða ef ný uppfærsla er komin. Samningur getur 

einnig flokkast sem leigusamningur ef að eignin í honum er tilgreind þó svo að 

leigusali hafi rétt til að skipta eigninni út eftir fyrirfram ákveðinn tíma. Þá telst 

samningurinn gildur þangað til sá tími er kominn. (IASB, 2013a, bls 14) 
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3.2.2 Samningur flytur réttinn til þess að stjórna notkun tilgreindrar eignar 

Samningur flytur réttinn til þess að stjórna notkun tilgreindrar eignar á leigutíma 

samningsins ef leigutaki hefur ákvörðunarvald um bæði af eftirfarandi: 

 Stjórna notkun tilgreindu eignarinnar; og 

 Fá þann ávinning sem hlýst af notkun tilgreindu eignarinnar. 

Leigutaki telst stjórna notkun tilgreindu eignarinnar þegar samningur flytur til 

hans réttinn sem gefur honum færi á að ákvarða hvernig eignin er notuð, þannig að 

sem mestur efnahagslegur ávinningur komi til vegna notkun eignarinnar á leigutíma 

samningsins. 

Dæmi um þetta gæti verið að fá að ráða hvernig eða í hvaða tilgangi eignin er 

notuð á leigutímanum, hvernig eigninni er stjórnað og einnig hver stjórnar eigninni. 

Í sumum tilfellum eru ákvarðanir um notkun eignarinnar teknar af leigutaka áður 

en leigusamningurinn tekur gildi, til dæmis gæti leigutaki tekið þátt í hönnun 

eignarinnar eða hefur tekið þátt í að ákvarða skilmála í leigusamningnum, sem hefur 

það í för með sér að þau atriði sem hafa mest áhrif á þann efnahagslega ávinning 

sem má ná út úr eigninni, eru fyrirfram ákveðin. Í slíkum tilfellum hefur leigutaki vald 

til að stjórna notkun eignarinnar yfir leigutímann vegna ákvarðana sem teknar voru 

áður en leigusamningurinn tók gildi. 

Samningar gætu innihaldið ákvæði sem takmarka notkun leigutakans á eigninni 

svo sem ákvæði sem segir til um ákveðna hámarksnotkun eignarinnar í þeim tilgangi 

að vernda hagsmuni leigusalans vegna eignarinnar. Slíkir annmarkar eiga ekki einir og 

sér að hindra leigutaka í að hafa vald til þess að stjórna notkun eignarinnar. 

Hinsvegar er réttur sem leigutaki hefur til þess að ákvarða afköst eignar ekki 

nægjanlegur einn og sér til þess að leigutaki hafi vald til þess að stjórna notkun 

eignarinnar. Það að geta ákvarðað afköst eignar án annars ákvörðunartökuréttar 

varðandi notkun eignarinnar, gefur leigutaka sömu réttindi og hver annar 

viðskiptavinur sem kaupir sér þjónustu. 

Það að leigutaki öðlist vald til þess að njóta þess ávinnings sem hlýst af notkun 

eignar, snýst um þann rétt að öðlast nær allan væntan efnahagslegan ávinning sem 

hlýst af notkun eignarinnar á samningstíma leigusamningsins. Hægt er að öðlast 
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þennan ávinning bæði beint og óbeint á margan hátt, svo sem eins og að nota 

eignina, að geyma eignina eða endurleigja hana. Efnahagslegur ávinningur af notkun 

eignar samanstendur af helstu afköstum eignarinnar og aukaafurðum svo sem vörur 

og þjónusta. 

Leigutaki er ekki talinn hafa vald til að njóta ávinnings sem hlýst af notkun 

eignarinnar ef bæði af eftirfarandi atriðum eiga við: 

 Leigutaki nýtur ávinningsins af notkun eignarinnar aðeins með því að nota 
auka vörur og þjónustu sem leigusali veitir og eru ekki seld stök af 
leigusala né öðrum; og 

 Eignin er samtengd annarri þjónustu vegna þess að eignin hefur verið 
hönnuð til að virka aðeins með öðrum vörum eða þjónustu sem leigusali 
veitir. Í slíkum tilvikum er leigutaki að fá ýmiskonar vörur og þjónustu og 
flokkast þ.a.l. sem þjónustusamningur. 

(IASB, 2013a, bls 15) 

Með innleiðingu nýja staðalsins má gera ráð fyrir að félög þurfi að fara ofan í 

saumana á leigusamningum sínum í ljósi þess að drögin gilda afturvirkt. Afturvirk 

beiting felur í sér að félög þurfa að endurgera samanburðartölur í reikningsskilum 

sínum og leiðir slík beiting til mikillar vinnu. Af þessari ástæðu þurfa félög að skoða 

alla eldri leigusamninga félaga og ætla má að litið verði meira til eðlis hvers og eins 

leigusamnings en forms hans þegar þeir eru flokkaðir. Samkvæmt nýju drögunum 

geta leigusamningar verið einfaldir þjónustusamningar ef þeir uppfylla ekki bæði 

skilyrðin sem tilgreind voru að ofan um tilgreiningu eignar og flutnings yfirráðaréttar 

yfir eigninni. Þeir yrðu því ekki færðir inn í efnahagsreikning félaga heldur einungis 

færðir sem rekstrarkostnaður. Hér að neðan koma tvö keimlík en þó mismunandi 

dæmi sem alþjóðafyrirtækið PricewaterhouseCoopers (PwC) setti saman út frá 

tillögum nýju draganna, til að sýna þá fínu línu sem getur myndast milli þjónustu- og 

leigusamninga. 

3.2.3 Dæmi um forsendur samninga 

3.2.3.1 Dæmi 1 um leigusamning: 

Leigutaki gengur frá samningi um not á tíu vöruflutningabifreiðum í eigu 

dreifingaraðila í 5 ár. Hver bifreið er með sitt eigið skráningarnúmer sem er tilgreint í 

samningnum.  Viðskiptavinurinn (leigutaki) ræður hvenær, hvar og hvaða vörur eru 
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fluttar með bifreiðunum. Þegar þær eru ekki í notkun eru þær geymdar á svæði 

félagsins en ekki hjá dreifingaraðilanum. Viðskiptavinurinn getur einnig nýtt 

bifreiðarnar í aðra hluti. 

Þessi samningur byggist á notkun á tíu tilgreindum vörubifreiðum, hver og ein 

tilgreind sérstaklega í samningnum og því er um að ræða tilgreinda eign samkvæmt 

skilgreiningu í nýju drögunum.  

Einnig hefur félagið rétt til að stjórna notkun bifreiðanna og njóta þess 

ávinningsins sem af þeim hlýst. Þar með er bæði skilyrðin um leigusamning uppfyllt 

og því ljóst að um leigusamning er að ræða. (PwC, 2013) 

3.2.3.2 Dæmi 2 um þjónustusamning: 

Samningur milli viðskiptavinar (leigutaki) og dreifingaraðila skyldar dreifingaraðilann 

til að flytja ákveðið magn af vöru á ákveðnum tíma í 5 ár. Miðað við vinnustundir og 

magn af vöru sem þarf að flytja jafngildir það fyrir viðskiptavininn afnotum af tíu 

vörubifreiðum út leigutímann. Í samningnum er tekið fram eðli og magn vörunnar 

sem á að flytja en ekki nefnd nein smáatriði um bifreiðarnar sem nota á við 

flutninginn. Dreifingaraðilanum er því frjálst að nota hvaða bifreið sem er svo lengi 

sem varan kemst til skila á réttum tíma. Þegar bifreiðarnar eru ekki í notkun eru þær 

geymdir hjá dreifingaraðilanum. 

Þessi samningur byggist ekki á leigu á tilgreindri eign, þar sem bifreiðarnar sem 

eiga að vinna verkið eru ekki tilgreindar sérstaklega í samningnum. Þar með uppfyllir 

þessi samningur ekki skilyrði um leigusamninga og myndi flokkast sem 

þjónustusamningur. Ekki er þörf á að skoða nánar réttindaflutninginn í þessu dæmi 

þar sem bæði skilyrðin verða að vera uppfyllt til þess að samningur teljist vera 

leigusamningur. (PwC, 2013) 
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4 Helstu breytingar frá núverandi staðli  

4.1 Flokkun eigna í A og B flokka 

Ein stærsta breytingin sem fram kemur í nýju drögunum er sú að gerð er tillaga að 

því að hverfa frá því að flokka leigusamninga í fjármögnunarleigu annarsvegar og 

rekstrarleigu hinsvegar, eins og gert er undir IAS 17. Ástæða þessarar tillögu er vegna 

þess að það þykja vera of skýr skil milli þessara tveggja tegunda leigusamninga á 

þann hátt að hægt var að notfæra sér það til þess að þurfa ekki að færa 

leigusamninga inn í reikningsskilin. (Robert Bruce, 2013) 

Sú aðferð sem kemur fram í IAS 17 var ekki nægjanlega góð til þess að mæta 

þörfum notenda reikningsskila þar sem hún sýndi ekki alltaf nægilega vel 

leiguskuldbindinguna vegna leigusamningsins, þar sem leigutaki þurfti ekki að færa 

inn eignir og skuldbindingar sem hlutust af rekstrarleigusamningum. Í kjölfar þessa 

hefur lengi legið fyrir vilji frá notendum reikningsskila til þess að breyta þessari 

meðferð. (IASB, 2013b) 

Nýju drögin leggja til að skipta eigi leigusamningum í tvo flokka, flokk A og flokk B 

(A-leigu/B-leigu). Það fer svo eftir eiginleikum leigusamningsins hverju sinni í hvorum 

flokknum hann lendir. Við upphaf leigusamnings skal flokka hann í annan hvorn 

flokkinn og ekki er hægt að breyta flokkuninni eftir að samningurinn tekur gildi.  

Ef viðkomandi eign er ekki fasteign1, á að flokka leiguna sem A-leigu nema öðru af 

tveim eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt: 

 Leigutíminn er óverulegur hluti af heildarlíftíma viðkomandi eignar; eða 

 Núvirði leigugreiðslna er óverulegt með tilliti til gangvirðis viðkomandi 
eignar á upphafsdegi leigusamnings. 

Ef annað skilyrðanna er fullnægt, ber að flokka leiguna sem B-leigu. 

 

Ef viðkomandi eign er fasteign, á að flokka leiguna sem B-leigu nema öðru af 

tveim eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt: 

 

                                                      

1 Með hugtakinu fasteign er átt við land og/eða byggingu eða tilgreindan hluta byggingar. 
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 Leigutíminn nær yfir verulegan hluta af líftíma eignar; eða 

 Núvirði leigugreiðslna er verulegur hluti af gangvirði viðkomandi eignar á 
samningsdegi. 

Ef öðru hvoru skilyrðanna er fullnægt, ber að flokka leiguna sem A-leigu. 

Hægt er að átta sig betur á flokkuninni með því að líta á myndina hér að neðan. 

 

Mynd 1. Útskýring á flokkun í A og B leiguflokk. Byggt á J. Andrews (Munnleg heimild, 2013), Þýð. 
Signý Magnúsdóttir.  

Ef engu af ofangreindum skilyrðum er fullnægt ætti að flokka leiguna sem A-leigu 

ef leigutaki hefur verulegan efnahagslegan hvata til þess að nýta sér ákvæði í 

leigusamningnum um kaup á viðkomandi eign. (IASB, 2013a, bls 18) 

Ef leigusamningur veitir rétt til þess að nota fleiri en eina eign, skal félagið meta 

eðli undirliggjandi eigna á grunni aðaleignarinnar í leigusamningnum. Félagið skal 

meta líftíma aðaleignarinnar sem og líftíma allra undirliggjandi eigna í 

leigusamningnum þegar verið er að meta hvort flokka eigi leiguna sem A-leigu eða B-

leigu. 

Ef leigusamningur inniheldur bæði land og byggingu skal félagið nota 

efnahagslegan líftíma byggingarinnar sem efnahagslegan líftíma leigðu eignanna 

þegar flokkun leigusamningsins á sér stað. 
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Leigutaki á ekki að flokka leigu skv. A eða B ef valið er að meta nýtingarrétt eigna í 

samræmi við gr. 52 eða 532 í drögunum. Slíka leigu á að fara með sem A-leigu við 

framsetningu og kröfur í skýringum reikningsskila. (IASB, 2013a, bls 18) 

Ákveðið var að koma með þetta tvíflokka A og B kerfi fyrir leigusamninga til að 

bregðast við gagnrýni á eldri drög fyrir nýjan staðal um leigusamninga, sem gefin 

voru út árið 2010. Fagaðilar töldu að eitt líkan fyrir alla leigusamninga myndi ekki lýsa 

nægilega vel þeim efnahagslega mun sem er í hinni miklu flóru leigusamninga. Þörfin 

fyrir bæði A og B flokkana byggist á því að leigutaki nýti hina leigðu eign mismikið 

eftir eðli hennar. Þetta felur í sér að leigutaki borgar annarsvegar fyrir þann hluta af 

leigðu eigninni sem hann notar og hinsvegar fyrir leigu þar sem leigutaki borgar 

einfaldlega fyrir afnot af eigninni.  

Undir eðlilegum kringumstæðum nýtir leigutaki upp hluta af hverskonar tækjum 

eða farartækjum sem hann leigir til dæmis flugvél, skip eða bíl. Það er vegna þess að 

eignir rýrna þar sem virði þeirra lækkar yfir líftíma þeirra og það lækkar yfirleitt 

hraðar í byrjun líftímans. Því þarf leigusali að verðleggja leigusamninginn til þess að 

endurheimta verðmæti eignarinnar sem nýtt er og fá arð af fjárfestingu sinni í 

eigninni. 

Í öðrum leigusamningum notar leigutaki eignina án þess að nýta meira en 

óverulegan hluta hennar. Þetta á vanalega við leigusamninga um fasteignir, land og 

byggingar. Þessar eignir hafa tiltölulega langan efnahagslegan líftíma, til dæmis er 

líftími lands nálægt því óendanlegur og því er ekki hægt að gera ráð fyrir að leigutaki 

nýti nema óverulegan hluta líftíma þess. Því er leigusali að verðleggja 

leigugreiðslurnar til þess að fá arð af fjárfestingu sinni í eigninni án þess að þurfa að 

verðleggja þann hluta eignarinnar sem nýttur er.  

Þó svo að tilgangur nýju draganna hafi verið að koma í veg fyrir skýr skil í 

reikningshaldsstaðli um leigusamninga þá er ljóst að nauðsynlegt var að koma með 

þessa tveggja flokka skiptingu. (IASB, 2013b)  

                                                      

2 Grein 52: Leigutaki skal meta nýtingarrétt eignar vegna leigðrar fasteignar í samræmi við gangvirðis líkanið í IAS 40 ef leigða 

fasteignin mætir skilgreiningunni um fjárfestingar fasteign og leigutaki velur gangvirðis líkanið í IAS 40 sem reikningsskila reglu. 

Grein 53: Leigutaki má meta nýtingarrétt eigna sem falla undir flokk fasteigna, verksmiðja og tækja á endurmetni virði í 

samræmi við IAS 16 ef leigutaki endurmetur allar eignir innan þess flokks fasteigna, verksmiðja og tækja. 
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4.2 Fyrir leigutaka 

Meginreglan samkvæmt hinum nýju drögum er sú að leigutaki eigi að færa þá eign 

og þá skuldbindingu sem til staðar er í leigusamningnum í reikningsskilin. Þetta er 

helsta breytingin frá IAS 17, en samkvæmt honum var ekki nauðsynlegt að færa slíka 

eign og samsvarandi skuldbindingu ef leigusamningur flokkaðist sem rekstrarleiga. 

Þannig sýndu reikningsskilin að mati margra ekki nægjanlega vel þá fjárfestingu og 

áhættu sem fylgdi leigusamningnum í heild sinni. Skuldin væri leigugreiðslan sem 

leigutaki skuldbindur sig til þess að greiða leigusala og eignin væri þá fólgin í 

nýtingarrétti leigutakans til þess að nýta sér leigðu eignina gegn endurgjaldi.  

Á þessu gera þó FASB og IASB þá undantekningu til einföldunar og hagræðingar 

(kostnaður lægri) að ef leigusamningur er til 12 mánaða eða skemmri tíma með 

ákvæðum um framlengingu, þá hefur leigutaki val um það hvort hann fari eftir 

þessum reglum. (FASB, 2013) 

Þegar leigutaki færir inn leiguskuldbindingu skal hann afvaxta leigugreiðslurnar 

miðað við innreiknaða vexti leigusala. Ef ekki er hægt að reikna þá út, verður að nota 

vexti leigutaka af nýju lánsfé.  

Þegar eignin er færð er gangvirði afnotaréttarins af eigninni metin með öllu af 

eftirfarandi: 

 Fjárhæð núvirtu leigugreiðslanna (leiguskuldbindingarinnar). 

 Greiðslum til leigusala við eða fyrir gerð samningsins að frádregnum 
hlunnindum (e. incentives) frá leigusala. 

 Beinn kostnaður sem leigutaki verður fyrir. 

(IASB, 2013a, bls 20)  

4.3 Áhrif á atvinnugreinahópa 

Nýju drögin eiga eftir að hafa mikil áhrif, verði þau að veruleika, en þó mismikil eftir 

atvinnugreinum. Allt fer það eftir tegund rekstrarins og hversu mikill hluti 

leigusamninga eru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar undir IAS 17. 

Með nýrri skilgreiningu á hugtakinu leigusamningur er það sameiginlegt markmið 

IASB og FASB að reyna að ná yfir þá leigusamninga sem færa yfirráð tilgreindrar 

eignar til leigutakans. Félög þurfa því að skoða leigusamninga sína vel og meta hvað 
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flokkast sem leigusamningur og hvað sem þjónustusamningur undir hinum nýju 

drögum.  

Mikið getur verið í húfi því ef þessi drög verða samþykkt óbreytt mun það leiða til 

þess að allir leigusamningar sem eru til 12 mánaða eða lengri tíma (s.s með 

framlengingu ef líklegt er að hún verði nýtt) munu koma fram í efnahagsreikningi. 

Þar munu þeir geta haft áhrif á frammistöðumælingar (e. performance indicators), 

kennitölur og lánaskilmála. (Deloitte, 2013b)  

Hér á eftir verða tekin dæmi um sjö mismunandi atvinnugreinahópa sem 

alþjóðafyrirtækið Deloitte hefur tekið saman og stuttlega sagt frá því hvernig nýju 

drögin gætu haft áhrif á þá, ef þau verða samþykkt óbreytt. 

Þær breytingar sem eru sameiginlegar öllum atvinnugreinahópunum er að félög 

þurfa að fara í gegnum alla eldri leigusamninga þar sem nýju drögin gilda afturvirkt. 

Það þarf að greina og meta eðli samninganna og jafnvel aðlaga kerfin að því hvernig 

er haldið um þá. Þetta gæti orðið kostnaðarsamt ef félög eru með marga 

leigusamninga því þau gætu þurft að fjárfesta í mikilli vinnu við að fara í gegnum 

leigusamningana. Félögin þurfa að eign og skuldfæra alla leigusamninga sem eru til 

lengra tímabils en 12 mánaða, þó með nokkrum undantekningum sem falla utan 

gildissviðs nýju draganna. Þar sem að í nýju drögunum er leigusamningur skilgreindur 

sem flutningur á nýtingarrétti á tilgreindri eign, þurfa félög oft að skoða marga 

samninga samhliða.  

Leigutakar munu þurfa að færa inn nýtingarrétt eignar og á móti skuldbindingu 

fyrir föstum framtíðar leigugreiðslum, svipað og fjármögnunarleigur eru færðar undir 

IAS 17. Einu leigusamningarnir sem ekki þyrftu að fara inn í efnahagsreikninginn eru 

samningar með leigutímabil sem er styttra en 12 mánuðir ef gert er ráð fyrir að 

valkostur um framlengingu sé ekki nýttur. Þetta undanþáguákvæði hefur fengið 

talsverða gagnarýni og snýr sú gagnrýni helst að því að talið er að það muni auka 

pressu frá leigutaka á leigusala um að leigusamningar verði styttri því þá þurfa 

leigutakar ekki að færa eins háa eign og skuld inn í efnahagsreikninginn.  

Stór breyting frá áður útgefnum drögum að staðli um leigusamninga er sú að 

skuldbinding og eign sem er færð af leigutaka inniheldur ekki breytilegar 

leigugreiðslur, nema þær séu tengdar við vísitölu eða vexti, til dæmis 
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verðbólgutengdar greiðslur. Allar aðrar breytilegar leigugreiðslur mundu einfaldlega 

verða gjaldfærðar þegar þær falla til. Dæmi um þetta væri ef leigugreiðslur eru 

eingöngu ákvarðaðar sem hlutfall af sölu, þá myndi engin eign né skuldbinding koma 

í efnahagsreikninginn og leigugreiðslurnar yrðu færðar á sama hátt og núverandi 

rekstrarleigusamningar. (Deloitte, 2013c)  

4.3.1 Fjarskiptafyrirtæki 

Fjarskiptafyrirtæki sem nýta sér símstrengi (e. fibre-optic cables) munu þurfa að 

skoða hversu mikinn hluta af flutningsgetu strengsins þeir séu að nota, eða selja. Það 

er vegna þess að í skilgreiningunni á því hvað sé leiga er tekið fram að leigða eignin 

verði að vera sér tilgreind eign.  Ákveðinn hluti af eign getur talist vera tilgreind eign, 

svo sem gólf í byggingu, en magnhlutfall (e. capacity portion) er það ekki. Í drögunum 

er tekið dæmi um þetta magnhlutfall sem hlutfall af flutningsgetu ljósleiðarastrengs 

sem er minna en næstum öll flutningsgeta strengsins. Það mun svo vera 

fjarskiptafyrirtækjanna að meta hvort að flutningur þeirra um þessa strengi sé svo 

gott sem öll flutningsgeta strengsins eður ei. 

Hjá þessum fyrirtækjum, líkt og öðrum, munu leigusamningar sem áður voru 

flokkaðir sem rekstrarleiga koma fram í efnahagsreikningi, eignir eins og til dæmis 

fasteignir eða leigðir ljósstrengir þar sem leigutíminn er til nokkurra ára. Fyrirtækin 

munu einnig þurfa að skoða allsherjar samninga (e. multiple element) þar sem 

aðskilja þarf þjónustueiginleika samningsins frá leigðu einingunum. (Deloitte, 2013b) 

4.3.2 Þjónustufyrirtæki (e. consumer business) 

Eðli rekstrar þjónustufyrirtækja eru oft á þann veg að þau eru með fasteignir á leigu. 

Þó svo að leigusamningar fasteigna séu alltaf að verða til skemmri tíma nú á dögum 

þá gæti eign og skuldbinding sem hlýst af nokkurra ára leigusamningi um fasteign 

verið umtalsverð. Fyrir leigutaka skiptir því miklu máli ef í samningnum er val um að 

slíta leigusamningnum eða að framlengja hann. Ef um slíkt val er að ræða þarf 

leigutaki að ákvarða hvorn kostinn hann telji líklegri að verði fyrir valinu en einnig 

þarf hann að vera viss um að sá valkostur sé hluti af áætlunum fyrirtækisins. Þetta 

ferli, þ.e. að skoða alla leigusamninga og ákvarða hvernig þeir séu metnir, mun verða 

mjög tímafrekt ferli og reyna á dómgreind leigutaka.  (Deloitte, 2013c) 
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4.3.3 Orku- og auðlindagreinar 

Fyrirtæki í orku- og auðlindagreinum þurfa að skoða vel leigusamninga sem innihalda 

óleigutengda hluti, eins og til dæmis leiga á tæki með viðhaldssamningi. Aðeins 

leigða eignin ætti að falla undir leigusamninginn og myndi greiðslunum vera skipt út 

frá gangvirði eignarinnar væri hún stök. Takist leigutaka hinsvegar ekki að finna út 

gangvirði þarf hann að færa allar greiðslurnar sem leigugreiðslur, í stað þess að færa 

þær sem leigugreiðslur annars vegar og hins vegar þjónustugreiðslur. (Deloitte, 

2013d) 

4.3.4 Flutningsiðnaður 

Hjá flutningsfyrirtækjum þarf að færa inn leigusamninga til lengri tíma en 12 

mánaða. Hjá skipaflutningsfyrirtækjum gæti þessi upphæð orðið mjög há þegar 

leigusamningar á skipum eru til nokkurra ára. Leiga á tómu skipi (e. bareboat 

charters) er talin mæta skilgreiningunni á leigusamningi þar sem þeir, undir 

venjulegum kringumstæðum, flytja nýtingarréttinn af tilgreindu skipi til leigutaka. 

Samhljóða IAS 17 mun flutningssamningur (e. contract of affreightment, COA) ekki 

mæta skilgreiningunni á leigusamningi þar sem þeir snúast um samning á þjónustu 

frekar en notkun á tilgreindri eign. Öllu snúnara er þó að skoða tímaleigu á skipum 

(e. time charter agreements) og að meta hvort þeir falli undir skilgreininguna. Það 

mun verða matsatriði hvort að nýtingarrétturinn færist til leigutaka. IASB tekur fram 

að það fari eftir aðstæðum hvort tímaleiga mæti skilgreiningunni um leigusamning. 

(Deloitte, 2013e) 

4.3.5 Framleiðslufyrirtæki 

Mikilvægt er fyrir framleiðslufyrirtæki að skoða sérstaklega samninga sem innihalda 

óleigutengda hluti, svo sem leiga á farartæki eða vél ásamt þjónustusamningi. Slíkum 

leigugreiðslum ætti að skipta upp þar sem greiðslur fyrir leigðu eignina myndu 

byggjast á gangvirði leigðu eignarinnar hlutfallað við lánstímann. Sé hinsvegar ekki 

mögulegt að finna gangvirði eignarinnar þarf að fara með allar greiðslurnar sem 

leigugreiðslur án þess að skipta þeim upp. (Deloitte, 2013f)  
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4.3.6 Fasteignaleigur 

Ekki margir fjárfestar, með hefðbundnar fasteignir og hefðbundna leiguskilmála, 

munu þurfa að breyta því hvernig eignin er færð í bókhaldið. Sé eign ekki leigð út 

meirihluta líftíma síns eða leigugreiðslurnar eru næstum allt gangvirði eignarinnar, 

en slík tilvik eru talin verða fá, mun leigusali halda allri undirliggjandi eign inn á 

efnahagsreikningi. Þetta virðist vera nokkuð einfalt en í raun þarf að grandskoða 

hvern leigusamning fyrir sig. Mikið á eftir að vera deilt um það hvort leigutíminn sé í 

raun yfir meirihluta líftíma eignarinnar því það getur verið matsatriði hversu langur 

sá tími er í raun. 

Einnig mun verða erfitt að ákvarða eftirstöðvar eignarinnar þegar 

leigusamningurinn hefst. Skilyrðin sem nýju drögin setja fram við þá ákvörðun eru 

bæði flókin og meðal annars er félögum gert að meta væntar breytilegar 

leigugreiðslur í byrjun leigusamnings til þess að geta metið eftirstöðvar eignarinnar. 

Eftirstöðvarnar eru svo færðar niður sem afföll til mótvægis við breytilegu 

greiðslurnar. (Deloitte, 2013g) 

4.3.7 Fjármálaþjónusta 

Leigusalar munu halda flestum fasteignum sínum á efnahagsreikningi en halda 

aðeins eftirstöðvum eigna í mörgum öðrum leigusamningum. Leigusalar halda 

flestum fjárfestingarfasteignum á efnahagsreikningi í heild sinni, en afskrá (e. 

derecognize) margar aðrar leigðar eignir og skipta þeim út fyrir viðskiptakröfur og 

eftirstöðvum eignarinnar sem nást í lok leigutímans. Þessi breyting gæti haft áhrif á 

tímasetningu og innlausn hagnaðar. Þó þetta virki einfalt þarf samt sem áður að fara 

yfir hvern einasta leigusamning og styðja breytinguna með gögnum. Til dæmis þarf 

að skoða sérstaklega vel leigusamninga yfir eignir sem ekki eru fasteignir til þess að 

ákvarða hvort leigutímabilið sé í raun óverulegur hluti af líftíma eignarinnar. Einnig 

mun reynast erfitt að ákvarða eftirstöðvar eignarinnar og líklegt er að 

kerfisuppfærsla sé nauðsynleg til þess að ákvarða þær þar sem meðal annars eru 

notaðar væntar framtíðar breytilegar leigugreiðslur. (Deloitte, 2013h) 
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4.4 Gagnrýni 

Þann 8. júlí 2013 birti Evrópska ráðgjafanefndin um reikningsskil (EFRAG) gagnrýni á 

þau drög sem hér eru til umfjöllunar. Hún eru sammála IASB um að meira sé af 

leigusamningum, en bara fjármögnunarleigusamningar, sem eru í eðli sínu kaup á 

eign, þó að leigutíminn sé styttri en líftími eignarinnar. Í gagnrýninni fer EFRAG í 

gegnum það sem að þeirra mati er vel unnið og það sem mætti laga í nýju drögunum. 

Hér að neðan verður stiklað á stóru yfir efni þessarar gagnrýni.  (EFRAG, 2013a) 

EFRAG hefur áhyggjur af því að tillögurnar gefi færi á að farið sé lauslega með 

reglurnar og gefi notanda tækifæri til að sníða sér leigusamning að hentisemi. Þetta 

væri til dæmis notkun á réttinum til  að framlengja eða slíta samningi og að viðhalda 

flokkunum byggðum á skýrum línum, en markmiðið með nýju drögunum var einmitt 

að eyða þessum skýru línum sem mynduðust milli rekstrar- og fjármögnunarleigu. 

(EFRAG, 2013a, bls 3) 

Til að ná því markmiði að allir leigusamningar séu færðir í efnahagsreikninga 

félaga er það mat EFRAG að breyta þyrfti skilgreiningunni á leigusamningi.  

Skilgreiningin ætti aðeins að ná til þeirra samninga sem eru í eðli sínu ekki 

þjónustusamningar. Þetta er vandkvæðum bundið vegna þess að framkvæmd 

þjónustu felur oftar en ekki í sér notkun á eignum og hugtakið þjónusta er ekki 

skilgreint hugtak innan Alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna. EFRAG telur að það þurfi 

töluverða dómgreind til að beita hugtökunum í nýju drögunum og það gæti orðið til 

vandræða. Til dæmis gæti reynst erfitt að meta yfirfærslu yfirráðaréttar þegar eignin 

er ekki leigutaka innan handar og er ekki stjórnað beint af leigutaka. IASB ætti því að 

hugleiða að bæta við meiri leiðsögn við mat á yfirráðum (e. assessment of control). 

(EFRAG, 2013a, bls 6) 

Þeir hafa einnig áhyggjur af málsgrein 23c þar sem segir að ef ekki er hægt að 

meta gangvirði fyrir hluti í samningi, skal leigutaki fara með alla hlutina sem eina 

leigueign. EFRAG telur að ef vanti gangvirði fyrir eign sé það vísbending um að eignin 

sé ekki hluti af leigu. Þeir telja að þegar eign geti verið notuð án aukahluta eða 

þjónustu sem aðeins framleiðandi getur veitt, þá sé hægt að meta gangvirði. 

Að því gefnu að til séu undantekningar, telur EFRAG að félag ætti að úthluta (e. 

allocate) gangvirði út frá sanngjörnu mati sem byggt er á þeim upplýsingum sem eru 
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til staðar, frekar en að úthluta öllum leigugreiðslunum til leiguhlutanna. Þetta væri 

einnig í takt við nýju drögin um innlausn tekna. (EFRAG, 2013a, bls 8) 

EFRAG er ekki sammála nefndinni um að færa eigi inn skuldbindingu fyrir rétt til 

þess að framlengja leigusamninga, sem er mjög efnahagslega hagkvæmur. Tillaga 

IASB nefndarinnar gefur í skyn að ef það sé hagkvæmt að framlengja 5 ára 

leigusamning um önnur 5 ár, þá jafngildi það sömu efnahagslegu stöðu og að félagið 

hafi gert fastan 10 ára leigusamning. EFRAG telur að svo sé ekki og telur að það sem 

skuldbindur félög til að færa inn skuldbindingu sé ákvörðun leigutakans að nýta sér 

réttinn um framlengingu. (EFRAG, 2013a, bls 15) 

EFRAG fagnar þeirri staðreynd að IASB hefur samþykkt tillögur EFRAG og annarra 

fagaðila um að framlengja undanþáguna fyrir skammtímaleigur þannig að hún nái 

einnig yfir leigutaka. Kostnaðurinn við að færa inn þessar leigur myndi verða meiri en 

hagræðið sem af því hlýst. Hinsvegar mætti betrumbæta undanþáguna enn frekar. 

Samkvæmt tillögunum hefur hugtakið mikill efnahagslegur ávinningur mismunandi 

áhrif við mat á leigutíma og notkun á skammtímaleigu. Ef samningur hefur fastan 

leigutíma sem er styttri en eitt ár og rétt á að framlengja hann um annað ár, og 

félagið telur að sá réttur færi þeim ekki mikinn efnahagslegan ávinning, færir félagið 

leigutímann sem styttri en eitt ár en er þó ekki heimilt að nýta sér undanþáguna. Ef 

ekki er hægt að fara með leigusamning sem skammtímaleigu þá mætti halda að það 

væri órökrétt að mæla hann sem slíkan. Þetta er til þess gert að koma í veg fyrir 

misnotkun. Ef matið á miklum efnahagslegum ávinningi væri einnig heimilt að nota 

undanþáguna, gæti félag reynt að hagræða samningi sínum þannig að hafa fastan 

leigutíma styttri en 12 mánuði ásamt mörgum eins árs framlengingum og haldið því 

svo fram að sá valréttur að framlengja færi því ekki ávinning. Þó svo að þetta sé 

möguleiki styður EFRAG að öllu jöfnu ekki slíka varnagla í reikningsskilastöðlum sem 

ætlað er að koma í veg fyrir misnotkun. (EFRAG, 2013a, bls 15 - 16) 

Almennt séð er EFRAG með því að nýju drögin verði að fullu afturvirk, hinsvegar 

geta leigusamningar verið til langs tíma og leigutakar gætu kannski ekki haft allar 

upplýsingar til þess að nota nýju reglurnar afturvirkt. Mælir EFRAG með því að veita 

hagnýtar undanþágur sem myndi leiða til lægri upptökukostnaðar á reglunum. 

(EFRAG, 2013a, bls 18) 
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Í drögunum er gefið í skyn að leigusali hafi val milli þess að nota væntar 

breytilegar greiðslur við mat á ávöxtunarkröfu eða ekki. Ennfremur eru svo 

mismunandi aðferðir við mælingar á eftirstöðvum eftir því hvort var valið. 

EFRAG mælir með að nýju drögin skilgreini þau tilvik sem leigusali þyrfti að reikna 

með eða sleppa væntum breytilegum leigugreiðslum þegar ávöxtunarkrafan er 

metin. (EFRAG, 2013a, bls 20) 

Samkvæmt málsgrein 40 í drögunum er nýtingarrétturinn mældur í upphafi sem 

fyrsta mat á skuldbindingunni að viðbættum leigugreiðslum sem hafa átt sér stað 

áður en leigusamningurinn tók gildi að frádregnum öllum leiguávinningi sem fellur í 

hendur leigutaka og að viðbættum beinum kostnaði í upphafi. EFRAG fagnar því að 

IASB taki sérstaklega fram greiðslur frá og til leigutaka til að ganga inn í 

samningaviðræður. Hinsvegar getur leigutaki orðið fyrir kostnaði þegar hann þarf að 

skila eigninni í sér skilgreindu ásigkomulagi og staðsetningu í enda leigutímans. Nýju 

drögin taka ekki tillit til þessa kostnaðar og mælir EFRAG með því að hann sé tekinn 

með. (EFRAG, 2013a, bls 20) 
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5 Helstu áhrif á reikningsskil: 

5.1 Möguleg áhrif á reikningsskil félaga: 

Eftirfarandi dæmi eru sett upp til þess að sýna hvaða áhrif breyting á meðferð 

leigusamninga sem fram koma í nýju drögunum geta haft á reikningsskil félaga. 

Einnig er sýnt hvernig fjármögnunarleiga er bókuð skv. núgildandi staðli en 

meðferðin er eins og lagt er til að meðferð sé á A-leigu í nýju drögunum. 

Forsendur útreikninganna í dæmunum hér á næstu blaðsíðum eru þær að 

fyrirtæki leigir vél til notkunar í rekstri félagsins. Leigutíminn er 5 ár, 

uppsetningarkostnaður er 2 milljónir og leigugreiðslur á ári eru 4 milljónir sem 

greiðast í ársbyrjun hvert ár. Markaðsvextir leigutaka eru 7% og er upphafsdagur 

leigunnar er 1. janúar 2013. (stuðst við IE 14, EFRAG, 2013b) 
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5.1.1 Fjármögnunarleiga skv. IAS 17: 

Þegar fjármögnunarleiga er færð í reikningsskil þarf að reikna gangvirði 

skuldbindingar vegna leigusamningsins og er það gert með því að núvirða framtíðar 

leigugreiðslur næstu fjögur árin. Ástæðan er sú að þó leigusamningurinn sé til fimm 

ára þá er greitt af láninu í ársbyrjun og því á ekki að núvirða leigugreiðslur fyrir fyrsta 

árið. Við upphaf leigutímans eru greiddar 6 milljónir króna og koma þær því ekki inn í 

skuldbindinguna. Þá eru eftirstöður skuldbindingarinnar eftir fyrstu greiðslu 13,5 

milljónir króna. Nýtingarrétturinn eru þessar upphafsgreiðslur að viðbættum 

núvirtum eftirstöðvunum. Nýtingarrétturinn er svo afskrifaður línulega á 

leigutímanum (5 ár), eða 20% á ári. Vextirnir reiknast svo 7% af eftirstöðvum 

skuldbindingar hvers árs. 

 

Tafla 1. Fjármögnunarleiga. (IASB, 2003) 

 

 

 

Fjármögnunarleiga

Vélar Skuld Sjóður Afskriftir Fjármagnsgjöld

1.1.2013 19.548.845 -13.548.845 -6.000.000 

31.12.2013 -3.909.769 -948.419 3.909.769 948.419

15.639.076 -14.497.264 -6.000.000 3.909.769 948.419

1.1.2014 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2014 -3.909.769 -734.808 3.909.769 734.808

11.729.307 -11.232.073 -10.000.000 7.819.538 1.683.228

1.1.2015 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2015 -3.909.769 -506.245 3.909.769 506.245

7.819.538 -7.738.318 -14.000.000 11.729.307 2.189.473

1.1.2016 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2016 -3.909.769 -261.682 3.909.769 261.682

3.909.769 -4.000.000 -18.000.000 15.639.076 2.451.155

1.1.2017 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2017 -3.909.769 0 3.909.769 -0 

Samtals 0 0 -22.000.000 19.548.845 2.451.155
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5.1.2 Rekstrarleiga skv. IAS 17 

Meðferð rekstrarleigu í reikningsskilum félaga miðað við kröfur IAS 17 er á þann hátt 

að leigan á eigninni er gjaldfærð línulega yfir líftíma leigusamningsins og 

upphafskostnaður er gjaldfærður þegar hann fellur til. Engin eign né skuldbinding er 

færð í reikningsskil félaga vegna slíkra samninga heldur er þeim haldið utan 

efnahagsreiknings og upplýst um skuldbindingar vegna þeirra í skýringum. 

Tafla 2. Rekstrarleiga. (IASB, 2003) 

 

 

Með nýju drögunum mun félagið þurfa að skoða hvers eðlis leigusamningurinn er 

og hvort hann fellur í A eða B flokk. Í dæmunum hér á næstu blaðsíðum er notast við 

sömu dæmi og hér að ofan en gert er ráð fyrir því að efnahagslegur líftími vélarinnar 

sé mismunandi, þ.e. 5 ár annarsvegar og 15 ár hinsvegar, þannig að hægt sé að sjá 

meðferð á leigusamningnum bæði sem A- og B-leigu. 

 

 

 

Rekstrarleiga

Sjóður Leigugjöld

1.1.2013 -6.000.000 6.000.000

31.12.2013

-6.000.000 6.000.000

1.1.2014 -4.000.000 4.000.000

31.12.2014

-10.000.000 10.000.000

1.1.2015 -4.000.000 4.000.000

31.12.2015

-14.000.000 14.000.000

1.1.2016 -4.000.000 4.000.000

31.12.2016

-18.000.000 18.000.000

1.1.2017 -4.000.000 4.000.000

31.12.2017

Samtals -22.000.000 22.000.000
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5.1.3 A-leiga, efnahagslegur lífstími 5 ár 

Ef líftími vélarinnar er 5 ár, þá nær leigusamningurinn yfir allan efnahagslegan líftíma 

vélarinnar og því yrði leigusamningurinn flokkaður sem A-leiga samkvæmt kröfum 

draganna.  

Sem slík ber að fara með leigusamninginn í reikningsskilum á sama hátt og gert er 

í fjármögnunarleigudæminu hér að ofan að undanskyldu því að eignin sem færð er 

inn nefnist nýtingarréttur. 

Tafla 3. A-leiga. (IASB, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - leiga

Nýtingar- Leiguskuld- Sjóður Afskriftir Fjármagns

réttur binding gjöld

1.1.2013 19.548.845 -13.548.845 -6.000.000 

31.12.2013 -3.909.769 -948.419 3.909.769 948.419

15.639.076 -14.497.264 -6.000.000 3.909.769 948.419

1.1.2014 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2014 -3.909.769 -734.808 3.909.769 734.808

11.729.307 -11.232.073 -10.000.000 7.819.538 1.683.228

1.1.2015 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2015 -3.909.769 -506.245 3.909.769 506.245

7.819.538 -7.738.318 -14.000.000 11.729.307 2.189.473

1.1.2016 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2016 -3.909.769 -261.682 3.909.769 261.682

3.909.769 -4.000.000 -18.000.000 15.639.076 2.451.155

1.1.2017 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2017 -3.909.769 0 3.909.769 -0 

Samtals 0 0 -22.000.000 19.548.845 2.451.155
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5.1.4 B-leiga, efnahagslegur líftími 15 ár 

Þar sem leigusamningurinn er til 5 ára en búist er við að líftími eignarinnar sé 15 ár, 

þá bæri að flokka leigusamninginn sem B-leigu. Miðað við þá flokkun er leigan 

gjaldfærð línulega á leigutímanum og færð á móti sem lækkun á nýtingarréttinum. 

Vextir af skuldbindingunni eru reiknaðir og færðir til hækkunar á skuldbindingunni en 

eru ekki færðir á móti sem fjármagnsgjöld heldur til lækkunar á afskriftunum sem 

voru færðar á nýtingarréttinn. 

Tafla 4. B-leiga. (IASB, 2013) 

 

 

 

5.2 Möguleg áhrif á kennitölur í reikningsskilum 

Þegar kennitölur eru skoðaðar sést að nýju drögin munu hafa áhrif vegna breytingar 

á eigna- og skuldastöðu félaganna. Ef leiga sem áður var bókuð sem rekstrarleiga er 

flokkuð sem A-leiga, þá hækkar hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir 

(EBITDA) og þ.a.l. framlegðarhlutfallið, þar sem gjaldfærslan færist frá 

rekstrargjöldum yfir í afskriftir og vexti sem eru fyrir utan EBITDA. Aftur á móti ef 

B - leiga Nýtingar- Leiguskuld- Sjóður Leigu-

réttur binding gjöld

1.1.2013 19.548.845 -13.548.845 -6.000.000 

31.12.2013 -3.451.581 -948.419 4.400.000

16.097.264 -14.497.264 -6.000.000 4.400.000

1.1.2014 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2014 -3.665.192 -734.808 4.400.000

12.432.073 -11.232.073 -10.000.000 8.800.000

1.1.2015 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2015 -3.893.755 -506.245 4.400.000

8.538.318 -7.738.318 -14.000.000 13.200.000

1.1.2016 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2016 -4.138.318 -261.682 4.400.000

4.400.000 -4.000.000 -18.000.000 17.600.000

1.1.2017 4.000.000 -4.000.000 

31.12.2017 -4.400.000 0 4.400.000

Samtals 0 0 -22.000.000 22.000.000
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leigan flokkast sem B-leiga ætti breytingin að hafa óveruleg áhrif af þeirri ástæðu að 

leigan er gjaldfærð sem leigugreiðslur og hefur ekki áhrif á EBITDA hlutfall félaganna.  

Arðsemi eiginfjár (hagnaður / meðalstaða eigin fjár) ætti ekki að breytast mikið 

þar sem þetta hefur ekki mikil áhrif á hagnað né eigið fé, hvorki í A né B-leigu.   

Skuldaþekja handbærs fjárs (handbært fé frá rekstri / skuldir) mun lækka bæði 

fyrir A- og B-leigu þar sem að skuldir munu aukast þegar skuldbinding fyrir 

leigusamningana er færð inn.  

Eiginfjárhlutfallið (eigið fé / heildarfjármagn3) kemur til með að lækka þar sem 

heildafjármagn mun hækka við eignfærslu leigusamninga.  

Veltuhraði eigna (Rekstrartekjur / meðalstaða heildareigna) mun einnig lækka af 

sömu ástæðum. 

5.3 Áhrif á markaðsaðila í Kauphöll Íslands 

Við skoðun á ársreikningum Marel hf. (Marel) og Össurar hf. (Össur) fyrir árið 2012, 

sést að nýju drögin munu hafa mismikil áhrif á reikningsskil og kennitölur félaganna. 

Skv. ársreikningi Marel fyrir árið 2012 er félagið að gjaldfæra 4,5 millj. eur sem gjöld 

vegna rekstrarleigu á árinu og framtíðarskuldbinding vegna lágmarksleigugreiðslna er 

11 millj. eur. Í ársreikningi Össurar fyrir árið 2012 kemur fram að félagið er að 

gjaldfæra 11,7 millj. usd. sem gjöld vegna rekstrarleigu og framtíðarskuldbinding 

þeirra vegna lágmarks leigugreiðslna er 48 millj. usd. 

Tafla 5. Ársreikningur Össurar (upph. í usd.). (Össur, Ársreikningur 2012) 

 

 

Verði nýju drögin samþykkt óbreytt mun Össur þurfa að færa inn eign og skuld að 

fjárhæð 48 millj. usd. Það mun leiða til hækkunar á skuldum félagsins um 26% og 

hefur því veruleg áhrif á kennitölur sem tengjast skuldum félagsins. 

                                                      

3
 Heildarfjármagn er samanlagt eigið fé og heildarskuldir. 

Heildar Heildar Leiguskuld- hlutfall af hlutfall af

eignir skuldir binding heildareignum heildarskuldum

Össur 591.163 183.429 48.135 8,14% 26,24%
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Þó skal tekið fram að félagið er með mjög hátt eiginfjár hlutfall og því hefði 

breytingin ekki eins mikil áhrif á kennitölur sem tengjast eigin fé. (Össur, 

ársreikningur 2012) 

Varðandi áhrif nýju draganna á EBITDA félagsins þá skiptir máli hvort 

rekstrarleigusamningarnir verða flokkaðir sem A- eða B-leiga. Ef allir samningarnir 

flokkast sem B-leiga þá hefur þetta engin áhrif á EBITDA þar sem leigan er gjaldfærð 

sem leigugjöld eins og gert er með rekstrarleigu í dag. Ef samningarnir flokkast hins 

vegar allir sem A-leiga, hækkar EBITDA félagsins um leigufjárhæðina þar sem 

gjaldfærslan skv. A-leigunni mun færast meðal afskrifta og fjármagnsliða. Ef A-leigan 

er hlutfall af heildarleigunni mun EBITDA breytast (hækka) í samræmi við það 

hlutfall. 

Tafla 6. Ársreikningur Marels (upph. í eur.). (Marel, Ársreikningur 2012)  

 

 

Þegar ársreikningur Marel er skoðaður sést að áhrifin eru mun minni en á Össur þar 

sem leiguskuldbindingin er lítið hlutfall af heildareignum og skuldum félagsins. Marel 

mun þurfa að færa inn eign og skuld að fjárhæð 11 millj. eur. verði nýju drögin 

samþykkt óbreytt. Það mun leiða til óverulegrar hækkunar á skuldum félagsins eða 

um 2,38% og mun því hafa lítil áhrif á kennitölur sem tengjast skuldum. Það sama á 

við um kennitölur sem tengjast eigin fé en eiginfjárhlutfall fyrirtækisins mun lækka 

um minna en 1%. (Marel, ársreikningur 2012) 

Áhrif á EBIDTA félagsins fer eftir flokkun leigusamninganna eins og lýst er hér að 

ofan í umfjöllun um Össur.  

 

 

 

 

 

Heildar Heildar Leiguskuld- hlutfall af hlutfall af

eignir skuldir binding heildareignum heildarskuldum

Marel 865.128 461.380 10.965 1,27% 2,38%
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Lokaorð 

 

Nýju drögin um reikningshaldslega meðferð leigusamninga munu hafa áhrif á 

reikningsskil félaga, þó þau verði hugsanlega mismikil. Mest verða áhrifin á félög sem 

eru með mikið af rekstarleigusamningum sem haldið hefur verið utan 

efnahagsreiknings en verða nú færðir inn sem nýtingarréttur og skuldbinding. 

Gjaldfærslan í rekstri verður með öðrum hætti og áhrifin því til dæmis talsverð á 

EBIDTA. Flugfélög eru yfirleitt með flestar sínar eignir á rekstrarleigusamningum, þau 

gætu því þurft að færa inn háar fjárhæðir við meðferð nýju draganna við reikningsskil 

sín.  Reiknað er með að nýju drögin gildi að fullu afturvirkt og því má ætla að félög 

þurfi að fjárfesta í mikilli vinnu við að meta þá leigusamninga sem til staðar eru og 

flokka þá í A- eða B- leigu, eftir því sem við á. 

Nýju drögin hafa fengið þó nokkra gagnrýni m.a. fyrir að þau gefi færi á því að fara 

lauslega með tillögur IASB og að notendur geti beitt þeim að eigin hentisemi. EFRAG 

telur að þörf sé á nánari útskýringum á nokkrum tillögum nýju draganna til að 

fyrirbyggja misskilning við meðferð þeirra.  

Í gegnum tíðina hefur þó í útgefnum drögum að stöðlum, verið reynt að fara yfir 

sem flesta þætti í sinni víðustu mynd, til að fá sem mesta gagnrýni, en við gerð 

endanlegrar útgáfu af staðli er reynt að þrengja hugtökin og setja skýrari reglur.  

Sú staða gæti komið upp þegar kemur að því að fyrirtæki þurfa að innleiða 

þennan staðal í reikningsskil sín að þessar breytingar geti haft talsverð áhrif á 

kennitölur og aðrar stærðir í efnahagsreikningi. Slíkt gæti jafnvel leitt til þess að 

ákveðin lánaskilyrði í lánasamningum væru brotin. Í þeim tilvikum gæti þá þurft að 

endursemja við lánastofnanir til þess að koma í veg fyrir að lánin yrðu gjaldfelld. 

Ekki er þó víst að drögin verði að endanlegum staðli í þeirri mynd sem þau eru í 

dag. Drögin eru enn opin til umræðu og IASB tekur við gagnrýni um þau til 13. 

september 2013. Eftir það verður farið yfir gagnrýnina og mögulega gerðar 

breytingar í framhaldi af því. 
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