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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS-gráðu við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Hugmyndina af efnisvali fékk höfundur eftir að hafa setið námskeiðin 

Ársreikningagerð A og Ársreikningagerð B. Áhersla var lögð á reikningsskilastaðal IAS 37 

í báðum námskeiðunum og því þótti höfundi tilvalið að fjalla betur um staðalinn. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Bjarni Frímann Karlsson, lektor við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Vil ég færa honum mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn við verkefnið 

sem og góð og lipur samskipti. Þá vil ég þakka Ólafi Víði Björnssyni íslenskufræðingi fyrir 

prófarkalestur. Að lokum vil ég þakka kærustu minni, Tinnu Jökulsdóttur, fyrir hjálpina 

og allan þann stuðning sem hún hefur veitt mér.  
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Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er reikningsskilastaðall IAS 37 – Skuldbindingar, 

óvissar skuldir og óvissar eignir sem tók gildi árið 1999. Staðallinn var upphaflega gefinn 

út af Alþjóðlegu reikningsskilanefndinni (International Accounting Standards 

Committee, IASC) en þegar ný stofnun var sett á laggirnar, Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

(International Accounting Standards Board, IASB), innleiddi ráðið staðla nefndarinnar. 

IFRS reikningsskilastaðlarnir (International Financial Reporting Standards), sem IASB 

gefur út, hafa náð góðri fótfestu víðs vegar um heiminn en þó aðallega í Evrópu. Má þar 

þakka lagasetningu Evrópusambandsins sem krefur félög, sem skráð eru á skipulagðan 

verðbréfamarkað, að semja reikningsskil sín í samræmi við IFRS reikningsskilastaðla. 

IASB gefur ekki út einu staðlana sem notaðir eru í heiminum. Bandaríska 

reikningsskilaráðið (Financial Accounting Standards Board, FASB) ræður ríkjum í 

Bandaríkjunum og gefur út US GAAP (Generally Accounting Accepted Principles) 

reikningsskilastaðlana. Þrátt fyrir það hafa IFRS reikningsskilastaðlarnir öðlast 

viðurkenningu í Bandaríkjunum. 

Mikilvægt er að gera greinarmun á skuldbindingu og skuld. Það sem skilur á milli er 

óvissuþáttur skuldbindingarinnar. Skuld er byggð á atburðum sem hafa gerst og verður 

til lykta leidd með útflæði fjármuna. Í kringum skuldbindingu ríkir hins vegar óvissa, þ.e. 

hvort hún muni leiða til útflæðis fjármuna. IAS 37 snýr ekki einungis að skuldbindingum. 

Fjallað er um óvissar skuldir sem ekki eru færðar í reikningsskil félaga heldur greint frá í 

skýringum. Helsti munur á óvissum skuldum og skuldbindingum er sá að litlar líkur eru á 

að óvissar skuldir muni verða að skuld. Hið sama má segja um óvissar eignir nema þá er 

ekki um skuld að ræða heldur mögulega eign.  

Við skoðun á ársreikningum þriggja ólíkra félaga var áhugavert að sjá þróun 

skuldbindinga þeirra. Tvö af þessum félögum gerðu grein fyrir óvissum skuldum og 

óvissum eignum og skýrðu frá þeim málum sem sneru að þeim þáttum. Þriðja félagið er 

opinbert hlutafélag og færði upp skuldbindingu vegna breytinga á starfsemi félagsins.  
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1 Inngangur  

Með síaukinni alþjóðavæðingu verður æ mikilvægara að geta borið saman ársreikninga 

félaga víðs vegar um heiminn. Til að hægt sé að bera saman félög þarf að vera til staðar 

ákveðið kerfi eða staðall sem félög fara eftir. Kröfur um að slíkt kerfi sé til staðar hafa 

vaxið en ekki er óalgengt að félög séu með starfsemi sína dreifða um heim allan. Þegar 

félög semja reikningsskil sín í samræmi við IFRS getur fjárfestir, eða hver sá sem skoðar 

ársreikning félags, borið hann saman við annað félag sem semur einnig eftir sömu 

stöðlum. Það var árið 1973 að fyrsti vísir að alþjóðlegum stöðlum varð til með stofnun 

Alþjóðlegu reikningsskilanefndarinnar. Tveimur árum síðar litu fyrstu staðlarnir dagsins 

ljós. Þessu verkefni hefur verið haldið áfram og um þessar mundir telja staðlarnir á 

fjórða tug.  

Þegar félag semur reikningsskil sín er af mörgu að taka, einkum þegar fyrirtæki er 

stórt og er með starfsemi sína dreifða um heiminn eða á dótturfélög í öðrum 

heimshlutum. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir skuldbindingum 

félags, óvissum skuldum og óvissum eignum. Við gerð ársreikninga er gerð sú krafa að 

ársreikningurinn gefi sem gleggsta mynd af stöðu félagsins. Mikilvægt er því að gera 

grein fyrir skuldbindingum og þeirri óvissu sem kann að ríkja í málefnum félags. Félag 

getur átt í dómsmáli þar sem niðurstaðan liggur ekki fyrir. Ef ekki yrði færð upp 

skuldbinding eða greint frá henni í skýringum væri ekki verið að gefa skýra mynd af 

rekstri félagsins.  

Ritgerð þessari er skipt í fimm kafla. Í öðrum kafla er rakin saga Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins og fjallað um störf og skipan ráðsins. Þá tekur við kafli þar sem 

fjallað er um hugtakið skuld. Mikilvægt er að lesandi ritgerðarinnar geri sér grein fyrir 

því hvað skuld merkir til að hægt sé að gera greinarmun á skuld og skuldbindingu. Fjórði 

kaflinn, sem er stærsti hluti ritgerðarinnar, fjallar um staðalinn IAS 37 – Skuldbindingar, 

óvissar skuldir og óvissar eignir. Þar er farið ítarlega í staðalinn og meðal annars tekin 

fyrir sýnidæmi til að auka skilning lesanda. Einnig er farið í óvissar skuldir og óvissar 

eignir. Þar er skilgreint hvað hugtökin merkja og hvernig skuli gerð grein fyrir 

óvissuþáttum í ársreikningum félaga. Fimmti og síðasti kaflinn fjallar síðan um hvernig 
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þrjú íslensk félög gera grein fyrir þessum staðli í sínum reikningsskilum. Einnig verður 

fjallað um hvernig skuldbindingin hefur þróast hjá félögunum síðastliðin þrjú ár. Félögin, 

sem voru til skoðunar, eru Marel, Hagar og Ríkisútvarpið. 
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2 Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

Árið 1973 var Alþjóðlega reikningsskilanefndin (IASC) stofnuð af félögum löggiltra 

endurskoðenda víðs vegar um heiminn. Nefndin gaf út 41 reikningsskilastaðal undir 

heitinu IAS (International Accounting Standards) allt til ársins 2001. Helsta hlutverk 

nefndarinnar var að búa til staðla sem fyrirtæki og stofnanir gætu notast við í 

reikningshaldi (Sigurður Þórðarson, 2004). Fyrir aldamótin gerðu meðlimir IASC sér grein 

fyrir að til þess að stofnunin gæti haldið áfram að starfa á skilvirkan hátt þyrfti að auka 

samræmingu í reikningshaldi. Samræma þyrfti reikningsskilareglur og aðferðir svo hægt 

væri að meta upplýsingar í ársreikningum milli landa með áreiðanlegum hætti (Deloitte, 

2015). 

Í apríl 2001 var komið á fót nýrri stofnun, Alþjóðlega reikningsskilaráðinu (IASB). Með 

nýrri stofnun hófst vinna við samræmingu á reglum og aðferðum á alþjóðavísu. IASB tók 

við skyldum og störfum IASC og innleiddi alla núverandi staðla IAS (Deloitte á Íslandi, 

2014). 

2.1 Markmið IASB 

Alþjóðlega reikningsskilaráðinu er ætlað að skapa og móta heildstætt reikningsskilakerfi 

þar sem koma fram grundvallarreglur við gerð reikningsskila (Sigurður Þórðarson, 2004). 

Fram kemur í samþykktum IASB að helsta markmið ráðsins sé að þróa hágæða 

reikningsskilastaðla sem hægt er að nota á alþjóðavísu. Staðlarnir þurfa fyrst og fremst 

að vera skiljanlegir og framkvæmanlegir. Ráðinu er ætlað að efla notkun á 

reikningsskilastöðlunum og koma á samræmingu á innlendum reikningsskilastöðlum við 

alþjóðlega reikningsskilastaðla (Roberts, Weetman og Gordon, 2005). 

2.1.1 Skipan IASB og eftirlit 

Í IASB eiga sæti 16 einstaklingar sem ráðnir eru til fimm ára í senn. Hægt er að 

framlengja setu í ráðinu til þriggja ára og geta ráðsmenn því setið lengst í átta ár. Öðru 

gegnir um formenn og varaformenn ráðsins en þeir mega sitja í allt að 10 ár. Þess er 

krafist af ráðsmönnum að þeir búi yfir faglegri hæfni og reynslu. Bakgrunnur þeirra skal 
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byggja á tæknilegri sérþekkingu og þurfa þeir að búa yfir reynslu á sviði alþjóða- og 

markaðsviðskipta (Deloitte á Íslandi, 2014). 

Stjórnarmenn IFRS stofnunarinnar (IFRS Foundation) hafa eftirlit með störfum IASB. 

Sú stjórn kemur ekki nálægt tæknilegum þáttum við gerð staðlanna heldur ber henni að 

hafa umsjón og eftirlit með störfum IASB. Sérhver stjórnarmeðlimur IFRS stofnunarinnar 

þarf að hafa þá reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er til að skapa og þróa 

hágæðastaðla sem geta nýst í alþjóðlegu umhverfi fjármálamarkaða (IFRS, 2015). 

2.2 IFRS og US GAAP 

US GAAP reikningsskilastaðlar (Generally Accounting Accepted Principles) eru 

reikningsskilastaðlar sem gefnir eru út af bandaríska reikningsskilaráðinu (FASB). Ráðið 

setur reglur fyrir bandarísk fyrirtæki til að fara eftir við gerð reikningsskila (Sigurður 

Þórðarson, 2004). Í stuttu máli er helsti munurinn á þessum tveimur 

reikningsskilastöðlum sá að bandarísku reikningsskilastaðlarnir eru mun umfangsmeiri 

og nákvæmari. IFRS reikningsskilastaðlarnir byggja á hugtakagrunni (e. principles based) 

og eru ekki eins reglumiðaðir (e. rules based) (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). 

Bandaríska fjármálaeftirlitið (US Securities and Exchange Commisson) hefur viðurkennt 

notkun á IFRS reikningsskilastöðlum. Erlendir útgefendur verðbréfa þar í landi mega 

skila ársreikningum þar sem stuðst er við IFRS reikningsskilastaðla og þurfa ekki að birta 

afstemmingu á hagnaði og eigin fé við US GAAP reikningsskilastaðlana. Frá árinu 2007 

hefur bandaríska fjármálaeftirlitið verið að kanna möguleikann á að innleiða IFRS 

reikningsskilastaðla fyrir útgefendur á innlendum verðbréfum. Í byrjun árs 2010 gaf 

fjármálaeftirlitið út yfirlýsingu (Commission Statement in Support of Convergence and 

Global Accounting Standards) um alþjóðlega samræmingu við gerð reikningsskila. Í 

yfirlýsingunni komu fram leiðbeiningar um framkvæmd og þróun áætlunar til að gera 

fjármálaeftirlitinu kleift að taka ákvörðun um hvort fella ætti IFRS reikningsskilastaðla 

inn í bandarískt reikningsskilaumhverfi. Fjöldi skýrslna hefur komið frá fjármálaeftirlitinu 

en í upphafi árs 2014 voru birt drög að aðgerðaáætlun sem gilda átti fyrir tímabilið 

2014-2018. Í þeim drögum, líkt og í fyrri áætlunum, komu fram markmið um 

samþættingu reikningsskila á heimsvísu. Ekki er þó minnst á samþættingarverkefni FASB 

og IASB eða hugsanlega innleiðingu IFRS reikningsskilastaðalanna (Deloitte á Íslandi, 

2014). 



 

12 

2.3 Útbreiðsla 

Á síðastliðnum árum hefur IFRS stofnunin athugað og greint afstöðu 138 landa til IFRS 

reikningsskilastaðla líkt og tafla 1 sýnir. Viðeigandi stjórnvöld í löndunum hafa að mestu 

tekið afstöðu með stöðlunum, þar á meðal öll aðildarríki G20.1 Af þessum 138 löndum 

hafa 114 lönd skyldað félög á markaði til að notast við IFRS reikningsskilastaðla (Danjou, 

2015). Frá árinu 2005 hafa félög, sem skráð eru á skipulagðan verðbréfamarkað í 

Evrópu, verið krafin um notkun á IFRS sem útskýrir hlut Evrópu í útbreiðslu staðlanna. 

(Deloitte á Íslandi, 2014).  

Tafla 1: Greining IFRS stofnunarinnar (IFRS, 2015a). 

Svæði Fjöldi umdæma % 

Evrópa 42 30% 

Afríka 20 14% 

Mið-Austurlönd 7 5% 

Asía og Eyjaálfa 32 23% 

Ameríka 37 27% 

Samtals 138 100% 

2.4 Notkun á Íslandi 

Með reglugerð nr. 181/2006 fengu ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

1606/2002 lagalegt gildi hér á landi. Reglugerðin kvað á um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla. Tók reglugerðin til allra félaga sem skylt er að gera 

samstæðureikning og ársreikning í samræmi við IFRS reikningsskilastaðlana eins og þeir 

eru samþykktir af Evrópusambandinu. „Með innleiðingu alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlanna má segja að í fyrsta sinn sé komið á fót hér á landi heildstæðu 

regluverki fyrir reikningsskil fyrirtækja.“ (Sigurður Þórðarson, 2004, bls 3). 

2.4.1 Félög sem ber að beita IFRS 

Íslenskum félögum, sem hafa skráð skuldabréf eða hlutabréf sín á skipulagðan 

verðbréfamarkað í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES), ber skylda til að gera 

                                                      

1 G20 eru samtök sem samanstanda af seðlabankastjórum og fjármálaráðherrum 19 ríkja ásamt 

Evrópusambandinu. Ríkin eru Argentína, Ástralía, Bandaríkin, Brasilía, Bretland, Frakkland, Indland, 

Indónesía, Ítalía, Japan, Kanada, Kína, Mexíkó, Rússland, Sádí-Arabía, Suður-Afríka, Suður-Kórea, Tyrkland 

og Þýskaland. 
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samstæðureikning í samræmi við IFRS. Þau félög, sem ekki er skylt að semja 

samstæðureikning samkvæmt IFRS, skulu gera sérgreind reikningsskil í samræmi við 

IFRS. Þegar félag uppfyllir ekki lengur skráningu á skipulögðum verðbréfamarkaði ber 

félaginu engu að síður að semja reikningsskil sín í samræmi við IFRS árið sem verðbréfin 

eru tekin af skipulögðum verðbréfamarkaði og í eitt ár eftir það (Deloitte á Íslandi, 

2014). 

2.4.2 Félög sem heimilt er að beita IFRS stöðlum 

Félögum er heimilt að semja sérgreind reikningsskil og samstæðureikningsskil sín í 

samræmi við IFRS kjósi þau það. Ef félag ákveður að notast við IFRS reikningsskilastaðla 

ber því að gera það í fimm ár samfleytt hið minnsta. Félög, sem hafa ekki skráð hlutabréf 

eða skuldabréf á skipulögðum verðbréfamarkaði, geta notað IFRS reikningsstaðlana sér 

til hagsbóta. Félög, sem starfa á alþjóðlegum vettvangi, hafa séð marga kosti þess að 

nota IFRS reikningsskilastaðla. Það getur opnað dyr að erlendu fjármagni þar sem 

þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlunum er til staðar hjá erlendum fjárfestum og 

lánastofnunum (Deloitte á Íslandi, 2014). 

2.4.3 Lög um ársreikninga 

Í lögum um ársreikninga nr. 3/2006 er að finna lagaákvæði um alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana. Samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins, sem nefnd var 

hér að framan, ber fyrirtækjum, sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum 

verðbréfamarkaði í ríki innan Evrópska efnahagssambandsins, eða ríkjum, sem eru aðilar 

að Fríverslunarsamtökum Evrópu eða í Færeyjum, að beita alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum við gerð samstæðureiknings. Í 2.-4. tölulið 1. greinar laganna er 

tilgreint hvaða félög þetta eru: 

2. Hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, samvinnufélög, 
samvinnusambönd og gagnkvæm vátryggingar- og ábyrgðarfélög ef félögin 
fara fram úr tvennum af eftirfarandi stærðarmörkum tvö næstliðin 
reikningsár: 

a) eignir nema meira en 300.000.000 kr.,  

b) rekstrartekjur nema 600.000.000 kr., 

c) fjöldi ársverka á reikningsári er 50. 
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3. Öll önnur félög með takmarkaðari ábyrgð félagsaðila sem stunda 
atvinnurekstur sem falla ekki undir 1. og 2. tölul., svo og sparisjóðir og skráð 
útibú erlendra félaga og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, 
sbr. lög nr. 33/1999. 

4. Sameignarfélög og önnur félög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila, svo 
og samlagsfélög, ef félagsaðilar þeirra eru eingöngu félög sem talin eru í 1.-
3. tölul., sem og samlagsfélög þar sem ábyrgðaraðilar eru félög sem talin eru 
upp í 1.-3. tölul. Enn fremur gilda lög þessi um sameignarfélög, og önnur 
félög með takmarkaðri ábyrgð félagsaðila, svo og samlagsfélög, enda skráð í 
firmaskrá, ef félögin fara fram úr stærðarmörkum 2. tölul.  

Ef félagi er skylt að beita alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum eða notfærir sér heimild 

til þess skal félagið fylgja þeim í einu og öllu. Skarist lög um ársreikninga og alþjóðlegir 

reikningsskilastaðlar þurfa lög um ársreikninga að víkja fyrir alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum. 

Í 14. grein sömu laga er gefið til kynna hvert færi eigi skuldbindingu eins og staðall 

IAS 37 fjallar að mestu um. Félögum ber að færa skuldbindingu á efnahagsreikning 

félags, samanber eftirfarandi tilvitnun: „Á efnahagsreikning eru færðar eignir og skuldir, 

þ.m.t. skuldbindingar, og eigið fé sem er mismunur eigna og skulda.“ (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006). 
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3 Skuld 

Megineinkenni skuldar eru eftirfarandi: 

 Er núverandi skuldbinding. 

 Hefur komið til vegna liðinna atburða. 

 Mun orsaka útflæði fjármuna. 

Þar sem skuld mun leiða til útflæðis fjármuna af einhverju tagi er mikilvægt að vita 

hvenær viðkomandi skuld verður gerð upp. Hægt er að flokka skuldir eftir greiðsludegi 

viðkomandi skuldar. Skuldum er því skipt í skammtímaskuldir og langtímaskuldir (Kieso 

o.fl., 2011). 

Samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu eru skammtímaskuldir skuldir sem búist er við 

að verði greiddar innan 12 mánaða. Staðall IAS 1 skilgreinir skuld og gefur orðinu 

víðtækari merkingu. Samkvæmt IAS 1 geta skammtímaskuldir verið: 

 Skuldir sem búist er við að verði greiddar innan 12 mánaða. 

 Skuldir sem verða greiddar á starfsemishringrás (e. operating cycle) fyrirtækis. 

 Fyrirtæki heldur skuldinni vegna viðskipta (e. trading) í framtíðinni.  

 Ef fyrirtæki hefur ekki rétt á að fresta skuldinni í að minnsta kosti 12 mánuði 
eftir birtingu ársreiknings.  

Þær skuldir, sem falla ekki undir skilgreiningu IAS 1, teljast langtímaskuldir (Deegan og 

Ward, 2013). 

3.1 Lögvarin skuld eða ákvörðuð skuld 

Í ársreikningum fyrirtækja geta skuldir verið lögvarðar (e. legal liabilities) eða ákvarðaðar 

(e. constructive liabilities). Skuldir, sem verða til á lögvörðum grundvelli, eru þær skuldir 

sem eru aðfararhæfar. Ef skuldir eru ekki byggðar á lögvörðum grundvelli getur fyrirtæki 

samt sem áður þurft að gera grein fyrir þeim vegna fjárútláta í framtíðinni. Slíkar skuldir 

eru kallaðar ákvarðaðar skuldir. Ákvarðaðar skuldir myndast út frá staðreyndum og fyrri 

reynslu frekar en lagalegum samningum við annan aðila. Dæmi um ákvarðaða skuld er 

þegar verslun starfar eftir þeirri stefnu að endurgreiða óánægðum viðskiptavinum. Þessi 
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stefna er til þess gerð að verja orðspor verslunarinnar og ef gerðar yrðu breytingar á 

stefnunni myndi það hafa áhrif á orðspor hennar (Deegan og Ward, 2013). 
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4 IAS 37 – Skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir  

Staðall IAS 37 var gefinn út í september árið 1998 og tók gildi 1. júlí 1999. Vinna við gerð 

staðalsins stóð yfir í rúmt ár og í ágústmánuði árið 1997 var gefið út uppkast að honum, 

E59. Lagfæringar voru gerðar á staðlinum árið 2005 og sneru breytingarnar að óvissum 

skuldum (Deloitte, 2015a). 

4.1 Markmið og gildissvið staðalsins 

Markmið staðalsins er „að tryggja að þær aðferðir og viðmið, sem nota skal við mat á 

skuldbindingum, óvissum skuldum og óvissum eignum, sé viðeigandi. Staðlinum er 

ætlað að tryggja að nægilegar upplýsingar um þessi atriði komi fram í skýringum í 

ársreikningi til að gera lesendum kleift að skilja eðli, tíma og fjárhæðir.“ (Deloitte á 

Íslandi, 2014, bls. 84). 

Félögum, sem þurfa að gera grein fyrir skuldbindingum, óvissum skuldum og óvissum 

eignum, ber að fara eftir IAS 37 staðlinum. Verktakasamningar eru undanþegnir frá 

staðlinum nema um sé að ræða íþyngjandi samninga. Einnig er gerð undantekning ef 

aðrir IFRS/IAS staðlar eiga betur við (Alexander, Britton og Jorissen, 2011). 

4.2 Skuldbinding 

Þegar óvissa ríkir um fjárhæð eða tímasetningu skuldar er hún nefnd skuldbinding. Til 

þess að skuld geti talist sem skuldbinding þarf hún að uppfylla þrjú eftirfarandi skilyrði: 

 Núverandi skuldbinding hefur skapast vegna liðins atburðar. 

 Skuldbinding mun líklega orsaka útflæði fjármuna. 

 Fjárhæð er hægt að meta með einhverri vissu (Kieso o.fl., 2011). 

Munur á skuld og skuldbindingu er sá að skuld er núverandi skuldbinding sem varð til 

vegna liðinna atburða og verður gerð upp með útflæði fjármuna. Skuldbinding er hins 

vegar skuld þar sem tímasetning og fjárhæð eru óljós. Óvissuþátturinn skilur því á milli 

þessara tveggja hugtaka (Deloitte 2015a). 

Í komandi undirflokkum verða undirstrikuðu orðin í upptalningunni hér að ofan útskýrð. 

Ákvörðunarferli skuldbindingar má sjá á mynd 1. 



 

18 

 

Mynd 1: Ákvörðunarferli skuldbindingar (Signý Magnúsdóttir, munnleg heimild, 19. apríl 2014). 

4.2.1 Núverandi skuldbinding 

Skuldbindingar geta skapast vegna atburða sem leiða af sér lögvarða skuldbindingu eða 

ákvarðaða skuldbindingu. Ákvörðuð skuldbinding getur stofnast þegar félag hefur 

mótað ákveðna stefnu sem skapað hefur væntingar og felur í sér ábyrgð á hendur 

félaginu. Skuldbinding getur einnig myndast vegna fyrri reynslu fyrirtækis (e. past 

practice) (Epstein, 2006).  

4.2.2 Liðinn atburður 

Til þess að skuldbinding geti skapast þarf hún að hafa myndast vegna liðinna atburða. 

Ekki er mögulegt að færa upp skuldbindingu vegna atburða sem munu gerast í 

framtíðinni (Epstein, 2006). 

4.2.3 Útflæði fjármuna 

Þegar lagt er mat á hvort líklegt sé að skuldbinding muni leiða til útflæðis fjármuna er 

notast við 50% regluna. Ef líkur eru 50% eða minni er skuldbinding ekki færð (Epstein, 

2006). 

4.2.4 Mat á fjárhæð 

Til þess að meta fjárhæðina, sem kemur fram sem skuldbinding í ársreikningum, ber að 

miða við þá fjárhæð sem þarf til að greiða skuldina eða millifæra (e. transfer) hana til 

þriðja aðila á þeim degi sem ársreikningur er gerður. Þegar um er að ræða skuldbindingu 

vegna einstaks atburðar, t.a.m. endurskipulagningar eða uppgjörs vegna lögsóknar, er 
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upphæðin metin eftir bestu getu. Ef skuldbinding er færð upp vegna stærri og algengari 

atburða, t.d. vegna ábyrgða, er notast við líkindaútreikning. Við mat á fjárhæð 

skuldbindingar skal núvirða fjárhæðina með prósentutölu sem endurspeglar 

markaðsaðstæður með tilliti til tímavirðis peninga og áhættu. Komi til þess að útgjöld, 

sem notuð eru til að greiða upp skuldbindingu, verði endurgreidd skal sú endurgreiðsla 

koma fram sem eign en ekki sem frádráttur við skuldbindinguna. Eignfæra skal 

endurgreiðsluna þegar ljóst er að endurgreiðslan muni berast félaginu. Endurgreiðslan, 

sem færð yrði í reikningsskilin, mætti ekki vera hærri en skuldbindingin sjálf (Epstein, 

2006). 

4.3 Ábyrgðir 

Ábyrgð á vöru er gott dæmi um skuldbindingu. Ábyrgð er loforð sem seljandi gefur 

kaupanda um að hann muni ábyrgjast þann kostnað sem fellur til ef varan uppfyllir ekki 

skilyrði um gæði, magn eða framkvæmd. Þetta getur falist í þeim kostnaði sem fellur til 

eftir sölu, afhendingu eða vegna viðgerðar. Fyrirtæki þurfa að greina frá hugsanlegum 

kostnaði því líklegt er að útgjöld falli til eftir söluna (Kieso o.fl., 2011). 

4.3.1 Dæmi um ábyrgð 

Fyrirtæki selur vélar með sex mánaða ábyrgð. Ábyrgðin tekur til viðgerðarkostnaðar og 

framleiðslugalla vélanna í allt að sex mánuði frá kaupdegi. Fyrirtækið reiknar með að ef 

smávægilegir gallar koma í ljós á öllum seldum vélum muni það kosta fyrirtækið 

1.050.000 kr. í viðgerðarkostnað. Ef gallar á öllum seldum vélum eru stórvægilegir 

myndi það kosta fyrirtækið 6.500.000 kr. Ef fyrirtækið styðst við fyrri reynslu og 

framtíðarvæntingar munu 80% af seldum vörum ekki bera neina galla, 12% af seldum 

vélum vera með minniháttar galla en 8% með stórvægilega galla. Fyrirtækinu ber að 

gera grein fyrir þessari skuldbindingu á eftirfarandi hátt:  

Tafla 2: Færsla á skuldbindingu vegna ábyrgðar (Deegan og Ward, 2013). 

Heiti Debet Kredit 

Ábyrgðarkostnaður 646.000 
 Skuldbinding 

 
646.000 

 

Útreikningur: (1.050.000 * 12%) + (6.500.000 * 8%) = 646.000. 
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4.4 Málaferli  

Þegar fyrirtæki gerir grein fyrir skuldbindingu vegna málaferla þarf atburðurinn að hafa 

átt sér stað á því tímabili sem ársreikningurinn tekur til. Fyrirtæki þarf að meta 

möguleika sína í málinu, fá sérfræðiálit og skoða úrlausn áþekkra mála. Það getur reynst 

erfitt að meta möguleika fyrirtækis í dómsmáli. Þrátt fyrir að líkur bendi til að fyrirtæki 

muni bíða lægri hlut í dómsmáli getur reynst erfitt að leggja mat á fjárhæðina sem það 

gæti þurft að greiða (Kieso o.fl., 2011). 

4.4.1 Dæmi um málaferli 

Starfsmaður fer í mál við vinnuveitanda sinn vegna meiðsla sem hann hlaut við störf sín. 

Hann leggur fram einnar milljónar króna kröfu á hendur fyrirtækinu. Lögfræðingar 

fyrirtækisins telja að líkurnar á því að fyrirtækið tapi málinu séu undir 50%. Í þessu máli 

þarf fyrirtækið ekki að gera grein fyrir skuldbindingu vegna þessa dómsmáls. Skilyrði 

fyrir skuldbindingu eru ekki öll til staðar þar sem líkur á útflæði fjármuna eru undir 50% 

(Kieso o.fl., 2011).  

4.5 Íþyngjandi samningar 

Samningar eru taldir vera íþyngjandi fyrir fyrirtæki þegar á það fellur óumflýjanlegur 

kostnaður sem er meiri en fjárhagslegur ávinningur sem fæst af honum. Leigusamningar 

fyrirtækis geta í vissum tilfellum fallið undir íþyngjandi samninga (Kieso o.fl., 2011). 

4.5.1 Dæmi um íþyngjandi samning 

Fyrirtæki rekur starfsemi sína í leiguhúsnæði en ákveður að flytja alla starfsemi sína í 

annað húsnæði. Þrjú ár eru eftir af fyrri leigusamningi og getur félagið ekki sagt honum 

upp eða notað húsnæðið fyrir aðra starfsemi. Áætlaður kostnaður vegna fyrri 

leigusamnings er talinn vera 30 milljónir króna. Fyrirtækið á að gjaldfæra samninginn 

jafnt yfir þriggja ára tímabil og því verður færsla fyrirtækisins eftirfarandi: 

Tafla 3: Færsla á skuldbindingu vegna íþyngjandi samnings (Kieso o.fl., 2011). 

Heiti Debet Kredit 

Tap á leigusamningi 10.000.000 
 Skuldbinding 

 
10.000.000 
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4.6 Endurskipulagning 

Þegar fyrirtæki hefur tilkynnt opinberlega að það ætli að ráðast í endurskipulagningu, 

áður en ársreikningur er gefinn út, þarf að gera grein fyrir því í ársreikningi. Til þess að 

hægt sé að færa upp skuldbindingu þarf stjórn félagsins að tilkynna opinberlega um 

endurskipulagninguna, þ.e. búa til væntingar. Liggja þarf fyrir samþykki stjórnar vegna 

fyrirhugaðrar framkvæmdar sem og áætlun um hvernig eigi að ráðast í hana. Dæmi um 

slíka endurskipulagningu getur verið þegar fyrirtæki ákveður að loka deild innan 

fyrirtækisins. Við opinbera tilkynningu hefur skapast skuldbinding (liðinn atburður) þar 

sem tilkynningin hefur vakið væntingar um að deildinni verði lokað með áætluðum 

kostnaði. Fyrirtæki þarf þá að meta eftir bestu getu þá fjárhæð sem það kostar 

fyrirtækið að loka viðkomandi deild og færa það í ársreikning félagsins sem 

skuldbindingu. Skilyrðin fyrir því að gera megi upp skuldbindingu eru því til staðar. Hafi 

fyrirtækið hvorki vakið væntingar, þ.e. tilkynnt um ákvörðunina opinberlega, né hafist 

handa við endurskipulagninguna mætti það ekki færa upp skuldbindingu (Epstein, 

2006). 

4.6.1 Kostnaður vegna endurskipulagningar 

Endurskipulagning felur í sér áætlun sem er undirbúin af stjórn félagsins og stýrt af 

stjórnendum þess og breytir verulega umfangi rekstrarins eða eðli hans. Þrátt fyrir að 

staðallinn taki til endurskipulagningar setur IFRS engu að síður hömlur á hvað megi telja 

sem kostnað vegna endurskipulagningar. Sá kostnaður, sem fyrirtæki má tilgreina sem 

skuldbindingu, er aðeins sá kostnaður sem tengist endurskipulagningunni. Sem dæmi 

um kostnað, sem tilheyrir endurskipulagningu, má nefna starfslokasamninga við 

starfsmenn sem koma til eingöngu vegna endurskipulagningarinnar. Kostnaður, sem 

ekki má færa vegna endurskipulagningar, getur verið þjálfun starfsfólks eða flutningur 

starfsfólks milli vinnudeilda, fjárfestingar í nýjum kerfum eða kostnaður við flutning 

eigna (Kieso o.fl., 2011). 

4.6.2 Dæmi um endurskipulagningu 

Þann 12. desember ákveður stjórn fyrirtækis að loka deild innan fyrirtækisins. Þann 20. 

desember er lögð fyrir áætlun um hvernig standa eigi að lokun deildarinnar og er hún 

samþykkt af stjórn fyrirtækisins. Búið er að tilkynna starfsmönnum deildarinnar sem og 



 

22 

viðskiptavinum um lokun deildarinnar. Fyrirtækið áætlar kostnaðinn vera um 5 milljónir 

króna. 

Tafla 4: Færsla á skuldbindingu vegna endurskipulagningar (Kieso o.fl., 2011). 

Heiti Debet Kredit 

Kostnaður v/lokunar 5.000.000 
 Skuldbinding 

 

5.000.000 

4.7 Óvissar skuldir 

Í staðalinum eru óvissar skuldir skilgreindar sem möguleg skuldbinding sem hefur 

vaknað vegna liðins atburðar og er háð því að atburður í framtíð muni eiga sér stað sem 

félagið fær ekki ráðið um. Núverandi skuldbinding getur en mun sennilega ekki leiða til 

útflæðis fjármuna. Einnig getur verið að ræða um skuldbindingu þar sem ekki er hægt að 

meta með áreiðanlegum hætti hvort greiðsla muni eiga sér stað eða hve há hún verður 

(Deloitte, 2015a). 

Ekki skal færa óvissa skuld í reikningsskilin heldur skal geta hennar í skýringum með 

eftirfarandi upplýsingum: 

 Áætluð fjárhagsleg áhrif. 

 Gera grein fyrir þeirri óvissu sem snýr að tímasetningu eða upphæð. 

 Hvort líkur séu á endurgreiðslu (Epstein, 2006). 

Til þess að skuldbinding geti talist sem óviss skuld þarf hún því að uppfylla eftirfarandi 

skilyrði: 

 Verða til vegna atburða sem gerast í framtíðinni og félagið fær engu ráðið um. 

 Getur orsakað útflæði fjármuna en mun að öllum líkindum ekki leiða til þess. 

 Upphæð skuldbindingarinnar er ekki hægt að meta með áreiðanlegum hætti 
(Kieso o.fl., 2011). 

Mikilvægt er að endurmeta óvissar skuldir með reglubundnum hætti því þær geta 

þróast á annan hátt en upphaflega var áætlað. Skoða skal hvort líkur á útflæði fjármuna 

hafi breyst með þeim hætti að meiri líkur séu á að til útflæðis fjármuna muni komi. Ef 

svo reynist ber að færa upp skuldbindingu í staðinn fyrir óvissa skuld (Epstein, 2006). 
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Þegar hverfandi líkur eru á að óviss skuld muni leiða til útflæðis fjármuna þarf ekki að 

geta um hana í skýringum (Kieso o.fl., 2011). 

4.7.1 Samanburður á skuldbindingu og óvissri skuld 

Þrátt fyrir að gerður sé greinarmunur á skuldbindingum og óvissum skuldum má segja 

að allar skuldbindingar séu óvissar. Í staðlinum er þó gerður greinarmunur á þessum 

hugtökum. Skuldbinding byggist á einhverjum atburðum sem hafa raunverulega gerst á 

meðan óviss skuld byggir á atburðum sem eiga eftir að gerast eða munu ekki gerast. Að 

auki ríkir óvissa um upphæð og útflæði fjármuna sem einkennandi er fyrir óvissar skuldir 

(European Commission, 2015). 

4.8 Óvissar eignir 

Óviss eign er eign sem getur komið til þegar líkur á að innstreymi fjár muni eiga sér stað 

í framtíðinni vegna atburða sem félagið hefur ekki stjórn á. Óviss eign er ekki færð í 

reikningsskilin heldur skal geta hennar í skýringum. Þegar allar líkur eru á innstreymi fjár 

skal hún færð sem eign í reikningsskilunum. Miðað er við að líkurnar séu 90% eða meiri 

(Kieso o.fl., 2011).  

Óvissar eignir ber að endurmeta með reglubundnum hætti líkt og óvissar skuldir svo 

ársreikningurinn gefi sem gleggsta mynd af fyrirtækinu. Þegar félag getur um óvissar 

eignir í skýringum ber að greina frá eðli eignanna og, ef mögulegt er, greina frá 

fjárhagslegum áhrifum á fyrirtækið (Epstein, 2006). 
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5 Notkun staðalsins hjá íslenskum fyrirtækjum 

Til þess að fá innsýn á notkun staðalsins í raun verður hér farið yfir ársreikninga þriggja 

íslenskra fyrirtækja. Áherslan í yfirferðinni verður lögð á IAS 37, þ.e. hvernig fyrirtæki 

færa upp skuldbindingar og hvað stendur á bak við þær. Í skýringum ársreikninga var 

leitað eftir óvissum skuldum og óvissum eignum eins og staðallinn gefur til kynna. 

Skoðaðir voru ársreikningar þriggja ólíkra fyrirtækja, þau eru Marel hf. (Marel), Hagar hf. 

(Hagar) og Ríkisútvarpið ohf. (RÚV). Þessi fyrirtæki starfa á ólíkum vettvangi. Marel 

framleiðir háþróuð framleiðslutæki en Hagar starfa aðallega á smásölumarkaði. RÚV er á 

hinn bóginn opinbert hlutafélag og sinnir rekstri fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. Marel 

og Hagar eru skráð á íslenskan hlutabréfamarkað. 

5.1 Marel 

Á síðustu þremur árum hafa skuldbindingar aukist hjá Marel líkt og sjá má á mynd 2. Í 

ársreikningum síðastliðinna ára getur að líta skiptingu á skammtíma- og 

langtímaskuldbindingum. Heildarskuldbindingar hafa tvöfaldast frá árinu 2013 og má 

rekja þá hækkun til gífurlegrar hækkunar á skammtímaskuldbindingum árið 2014. 

Langtímaskuldbindingar hjá Marel taka hins vegar ekki tekið jafnmikið stökk en hafa 

vaxið stöðugt frá árinu 2012 (Marel, ársreikningar 2012-2014). 

 

Mynd 2: Þróun skuldbindinga hjá Marel (Marel, ársreikningar 2012-2014). 
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5.1.1 Sundurliðun skuldbindinga 

Ef skýringar með ársreikningum eru skoðaðar má greina skuldbindingar fyrirtækisins líkt 

og mynd 3 sýnir. Árin 2012 og 2013 höfðu skuldbindingarnar að geyma ábyrgðir, 

eftirlaunaskuldbindingar (e. pension commitments) og aðrar skuldbindingar. Ábyrgðir á 

vörum, sem Marel seldi til viðskiptavina, voru tæplega 60% af skuldbindingum árið 

2012. Ári síðar höfðu hlutföllin milli eftirlaunaskuldbindinga og ábyrgða nánast jafnast 

út. Í ársreikningi fyrir árið 2014 breytast hlutföllinn með tilkomu nýrrar tegundar 

skuldbindingar. Sá kostnaður fellur til vegna endurskipulagningar (e. refocusing 

provision) (Marel, ársreikningar 2012-2014). Kostnaðinn má rekja til skipulagsbreytinga 

þar sem áætlað er að loka verksmiðjum, segja upp starfsfólki, flytja á milli staða o.fl. 

(Kristrún H. Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 10. mars 2015). Linda Jónsdóttir, 

fjármálastjóri Marels, lýsti því hvernig Marel stóð að endurskipulagningunni: „Markmið 

okkar með hagræðingu í framleiðslukerfinu er að færa okkur úr dreifðu framleiðslukerfi 

yfir í fáar fjöliðnaðar framleiðslueiningar þar sem tæki og mannauður nýtist betur og 

betri samþætting næst í nýsköpun. Dæmi um þetta er flutningur framleiðslustarfsemi 

okkar í Oss til Boxmeer í Hollandi á síðasta ári.“ Ásamt því að flytja og sameina 

starfsstöðvar Marels þurfti að segja upp starfsfólki. Uppsögnum fylgir mikill kostnaður 

samhliða því að flytja alla starfsemina (Viðskiptablaðið, 2015). Kostnaður við 

endurskipulagningu er 35% af heildarskuldbindingum meðan ábyrgðir og 

eftirlaunaskuldbindingar eru rúmlega 30% (Marel, ársreikningar 2012-2014). 
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Mynd 3: Sundurliðun á skuldbindingum hjá Marel 2012-2014 (Marel, ársreikningar 2012-2014). 

5.1.2 Óvissar skuldir hjá Marel 

Marel gerir grein fyrir óvissum skuldum í ársreikningi sínum. Eins og staðallinn segir til 

um ber ekki að færa upp óvissar skuldir heldur ber að geta þeirra í skýringum. Í 

ársreikningum síðustu þriggja ára kemur fram að í lok hvers árs gerir fyrirtækið grein 

fyrir óvissum skuldum. Þær komu til vegna bankaábyrgða, sem félagið hefur veitt, og 

vegna annarra ábyrgða sem komu til vegna starfsemi fyrirtækisins. Í ársreikningi vegna 

ársins 2012 kemur fram að óviss skuld, sem getið var í ársreikningi fyrir árið 2011, muni 

ekki leiða til útflæðis fjármuna og hefur því verið til lykta leidd. Um er að ræða dómsmál 

sem Glitnir höfðaði gegn Marel og árið 2011 hafði héraðsdómur dæmt Marel í hag en 

þeirri niðurstöðu var áfrýjað til Hæstaréttar. Marel hafði því tilgreint þetta dómsmál 

sem óvissa skuld þar sem niðurstaða Hæstaréttar yrði ekki ljós fyrr en árið 2012. 

Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms og tilkynnir Marel það í skýringum (Marel, 

ársreikningar 2012-2014). 

5.2 Hagar 

Hagar eru, líkt og Marel, skráðir á skipulagðan verðbréfamarkað og ber því skylda til að 

gera samstæðureikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Fyrirtækið 

sundurliðar skuldbindingar sínar í skýringum. Skuldbindingar í ársreikningi 2012 stafa af 

íþyngjandi leigusamningum af húsnæði sem fyrirtækið notfærir sér ekki og vegna 

húsnæðis sem er í framleigu hjá félaginu. Sömu sögu er að segja úr ársreikningi 2013 en 

upphæðin hækkaði þar um 31 milljón króna. Í nýjasta ársreikningi Haga, fyrir árið 2014, 
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hafa skuldbindingar lækkað umtalsvert. Það má rekja til lækkunar á skuldbindingum sem 

færðar voru út vegna íþyngjandi samninga (Hagar, ársreikningar 2012-2014). Sjá má 

þróun skuldbindinga hjá Högum síðastliðin þrjú ár á mynd 4.  

 

Mynd 4: Skuldbindingar Haga frá 2012-2014 (Hagar, ársreikningar 2012-2014). 

5.2.1 Dómsmál og lokauppgjör 

Í skýringum ársreikninga síðustu þriggja ára er gerð grein fyrir óvissum skuldum. Frá 

árinu 2012 hefur fyrirtækið átt í ágreiningi við samkeppnisaðila. Í ársreikningi árið 2012 

kemur fram að fyrirtækið hafi neitað að fallast á kröfu samkeppnisaðilans um að hafa 

misnotað markaðsráðandi stöðu sína. Ári seinna kemur fram í ársreikningi Haga að sama 

mál sé rekið fyrir héraðsdómi. Málið liggur enn fyrir héraðsdómi og hefur ekkert verið 

fært í bækur félagsins vegna þessa málareksturs.  

Hagar hafa staðið í málaferlum við Arion banka vegna lokauppgjörs á gengislánum. 

Árið 2012 var þess getið í ársreikningi að Hagar hefðu lagt fram kröfu gegn Arion banka 

og að tiltekin krafa hefði engin áhrif á uppgjör Haga. Ári síðar kom fram að málið væri 

rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness og hefði einnig engin áhrif á uppgjör þess árs. Hagar 

töpuðu málinu fyrir héraðsdómi en áfrýjuðu til Hæstaréttar sem staðfesti síðar 

niðurstöðu héraðsdóms. Þessi óvissa, sem ríkti í þrjú ár, hafði þar með engin áhrif á 

niðurstöður ársreikninga síðustu ára. Óvissan um mögulega eign var aldrei færð í 

reikningsskil félagsins heldur einungis nefnd í skýringum og samræmist það reglum IAS 

37 (Hagar, ársreikningar 2012-2014). 
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5.3 Ríkisútvarpið 

RÚV gerði grein fyrir skuldbindingu í ársreikningi félagsins fyrir rekstrarárið 1. september 

2013 til 31. ágúst 2014. Kemur þar fram að RÚV hafi náð samningum við Fjarskipti hf. 

(nefnt Vodafone í samningi) um stafræna dreifingu fyrir RÚV. Samningurinn kvað á um 

að hinu gamla hliðræna sjónvarpskerfi RÚV yrði lokað og var það gert í lok árs 2014. 

Skuldbindingin, sem færð var í ársreikning RÚV, sýnir því kostnað félagsins við lokun 

þess hluta dreifikerfis sem Vodafone tók yfir með samningi við RÚV. Upphæð 

skuldbindingarinnar byggir á fyrrgreindum samningi RÚV og Vodafone en tekið er fram 

að breytingar geti átt sér stað á mati upphæðarinnar. Það gæti stafað af 

verðlagsbreytingum og/eða breytingum á framgangi samningsins (RÚV, ársreikningar 

2012-2014). 

5.3.1 Færslan í ársreikningi RÚV 

Í upphafi fyrra rekstrarárs má sjá að ekki var færð upp nein skuldbinding líkt og mynd 5 

sýnir. Með samningi við Vodafone var skuldbindingu bætt við á tímabilinu. Í upphafi 

rekstrarársins, sem hófst 1. september 2013, má sjá mismuninn af því sem bætt var við 

fyrra tímabil og því sem var greitt. Lokastaða skuldbindingar eftir greiðslur á síðasta 

reikningsári stendur því í rúmum 16 milljónum króna. Ekki er gert ráð fyrir neinum hluta 

í langtímaskuldbindingu þar sem ekki er neinn hluti skuldbindingarinnar færður meðal 

langtímaliða (RÚV, ársreikningar 2012-2014). 

 

Mynd 5: Skjáskot úr ársreikningi RÚV (upphæðir í milljónum kr.) (RÚV, ársreikningar 2012-2014). 
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