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1. Útdráttur 

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eða IFRS hafa verið að ryðja sér til rúms í heiminum og 

leysa af innlend lög og reikningsskilavenjur til að gera reikningsskil milli landa sambærilegri. 

Ísland er þar engin undantekning og hafa nokkur fyrirtæki hér á landi tekið upp IFRS. Þegar 

IFRS er tekið í notkun breytast matsaðferðir sem fyrirtæki hafa áður notað og þar með stærðir 

í reikningsskilum þeirra. Þegar áhrif IFRS á reikningsskil eru greind getur verið gott að notast 

við kennitölur þar sem þær draga saman helstu stærðir og leiðrétta fyrir stærðarmun ásamt því 

að vera notaðar af ýmsum aðilum í greiningu á fyrirtækjum. Í þessari ritgerð voru áhrif IFRS 

á kennitölur tíu íslenskra fyrirtækja skoðuð þar sem þær voru reiknaðar úr ársreikningum 

fyrirtækja árið áður en þau tóku IFRS upp. Níu kennitölur voru reiknaðar úr reikningsskilum 

sem gerð voru í samræmi við ársreikningalög og IFRS. Niðurstöðurnar bentu til að upptaka 

IFRS hefði vissulega áhrif á kennitölur en ekki var hægt að sjá neina afgerandi breytingu í 

hvora átt nema þá helst á arðsemishlutföll sem virtust almennt hækka. 
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2. Inngangur 

Reikningsskil fyrirtækja eru mikilvægur hluti í heimi viðskipta og hafa í því samhengi oft 

verið kölluð tungumál viðskiptanna. Þau veita ýmsar gagnlegar upplýsingar um stöðu 

fyrirtækja sem geta hjálpað lesendum þeirra við ákvarðanatöku í viðskiptum. Með 

reikningsskilum er yfirleitt átt við ársreikninga en þau geta einnig tekið til annara atriða eins 

og til dæmis árshlutareikninga. Hagsmunaaðilar reikningsskila, þ.e. þeir sem hafa not af 

upplýsingunum, eru fjárfestar, lánadrottnar, stjórnendur, starfsmenn, opinberir aðilar, 

viðskiptavinir og almenningur. Fyrir þá aðila skiptir máli að upplýsingar í reikningsskilum 

séu áreiðanlegar og skiljanlegar.        

 Undanfarin ár hafa alþjóðlegir reikningsskilastaðlar verið að ryðja sér til rúms um 

allan heim með það að markmiði að gera reikningsskil milli landa sambærilegri en hefur 

verið. Staðlarnir leysa þá af innlend lög og reikningsskilavenjur í hverju landi. Þeir innhalda 

bæði IFRS (e. international financial reporting standards) og IAS (e. international accounting 

standards) en til hægðarauka verða þeir hér eftir nefndir IFRS í ritgerðinni. Einn helsti 

áfanginn í alþjóðavæðingu þessara staðla var þegar ESB samþykkti að öll fyrirtæki sem hafa 

skráð verðbréf á skipulegum verðbréfamörkuðum á Evrópska efnahagssvæðinu yrðu að 

notast við IFRS. Sú breyting tók gildi 1. janúar 2005 og tóku þá um 7000 fyrirtæki upp IFRS 

(International Accounting Standard Board [IASB], 2015). Þar sem Ísland er hluti af Evrópska 

efnahagssvæðinu þurfa fyrirtæki hér á landi sem gefa út verðbréf að notast við IFRS en flest 

önnur notast við lög númer 3/2006 [hér eftir nefnd ársreikningalög].   

 Við innleiðingu á IFRS breytast fjárhæðir miðað við þá reikningsskilavenjur sem áður 

voru notaðar því stærðir í reikningsskilum eru háðar því hvaða reikningsskilaaðferðum er 

beitt. Það er mikilvægt að þeir aðilar sem notast við upplýsingar úr þeim geri sér grein fyrir 

helstu breytingunum. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um þær breytingar sem IFRS 

hefur á stöðu reikningsskila og hefur þá verið vinsælt að skoða sérstaklega breytingar á 

kennitölum fyrirtækja þar sem það er einfalt að reikna þær út og þær draga saman helstu 

stærðir úr reikningsskilum.         

 Lantto og Sahlström (2009) báru saman ársreikninga finnskra fyrirtækja, gerða í 

samræmi við finnskar reikningsskilavenjur, við ársreikninga sama árs þegar fyrirtækin höfðu 

tekið upp IFRS. Athugað var hvort tölfræðilega marktækur munur væri á milli kennitalna 

eftir reikningsskilaaðferðum. Í ljós kom að með upptöku IFRS jukust arðsemishlutföll 

umtalsvert, kennitölur um skuldahlutfall jukust líka en í minna mæli, hlutfall milli verðs og 

hagnaðar (e. price to earnings) lækkaði þó nokkuð og kennitölur tengdar skammtímaeignum 
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og eigið fé lækkuðu örlítið.         

 Lueg, Punda og Burkert (2014) notuðust við svipaða aðferð og Lantto og Sahlström 

þar sem ársreikningar breskra fyrirtækja voru bornir saman við ársreikninga sama árs þegar 

þau höfðu skipt yfir í IFRS. Niðurstöðurnar voru í takt við niðurstöður Lantto og Sahlström. 

Með notkun IFRS jukust arðsemishlutföll og greiðsluhæfishlutföll en hlutfall milli verðs og 

hagnaðar lækkaði örlítið. Samskonar aðferð var beitt af Stent, Bradbury og Hooks (2010) 

þegar þeir skoðuðu áhrif IFRS á ný-sjálensk fyrirtæki. Ársreikningar 56 ný-sjálenskra 

fyrirtækja sem höfðu tekið upp IFRS staðalinn voru skoðaðir og fimm kennitölur reiknaðar út 

frá þeim. Í ljós kom að með innleiðingu IFRS jukust arðsemi eiginfjár, arðsemi eigna, 

hagnaðarhlutfall og  skuldahlutfall en veltuhraði birgða lækkaði.    

 IFRS virðist ekki hafa mikil áhrif á kennitölur hjá nígerískum fyrirtækjum samkvæmt 

Abdul-Baki, Bukola Uthman og Sannia (2014) en möguleg skýring á því er sú að nígerískar 

reikningsskilavenjur hafa sífellt verið að aðlagast IFRS. Da-Hsien, Lee og Romeo (2010) 

athuguðu mun á  fjárhagslegum einkennum bandarískra fyrirtækja sem notuðust við 

bandarískar reikningsskilavenjur og evrópskra fyrirtækja sem notuðust við IFRS með því að 

rýna í kennitölur þeirra. Alls voru kennitölur yfir 50 þúsund fyrirtækja skoðaðar. 

Niðurstöðurnar bentu til að evrópsku fyrirtækin, sem notuðust við IFRS, höfðu hærra 

veltufjárhlutfall, lægri veltuhraða eigna, og lægra skuldahlutfall. Ekki var munur á milli 

arðsemi eigna og veltuhraða birgða eftir stöðlum.     

 Rannsókn Aubert og Grudnitski (2008) benti til að innleiðing IFRS hafði haft jákvæð 

áhrif á arðsemi eigna hjá fyrirtækjum í átta Evrópulöndum eftir að þau höfðu skipt út áður 

settum reikningsskilavenjum þegar þeim bar skylda til. Í Noregi og Þýskalandi hafði IFRS 

neikvæð áhrif á arðsemi eigna en í Danmörku, Portúgal og Spáni var ekki tölfræðilega 

marktækur munur. Í Tyrklandi hafði IFRS eingöngu marktæk áhrif á veltuhraða birgða og 

veltufjárhlufall (Agca og Aktas, 2007).       

  Í rannsókn Malíková og Brabec (2012) voru áhrif þess að nota tékkneskar 

reikningsskilavenjur og IFRS á kennitölur skoðuð þar sem notast var við uppspunnið 

tékkneskt fyrirtæki og ársreikningur gerður í samræmi við tékkneskar venjur og IFRS. 

Niðurstöðurnar bentu til að það væri mikill munur á arðsemi eigna og skuldahlutfalli eftir 

stöðlum þar sem arðsemin jókst með IFRS en skuldahlutfall lækkaði. Lítill munur var á 

veltuhraða eigna  sem lækkaði og lausafjárhlutfalli sem hækkaði.    

 Séu niðurstöður allra þessara rannsókna bornar saman sést að það er rauður þráður í 

þeim þar sem arðsemishlutföll virðast aukast í flestum löndum með tilkomu IFRS að 

undanskildu Þýskalandi og Noregi. Skuldaþekjuhlutföll virðist hins vegar ýmist hækka eða 
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lækka eftir rannsóknum. Veltuhraði eigna lækkar í þeim löndum þar sem breyting verður á 

honum. Greiðsluhæfishlutföll breytast ekki mikið en virðast frekar aukast. Í ljósi þessara 

niðurstaðna er fróðlegt að rannsaka hvaða áhrif upptaka IFRS hefur á kennitölur íslenskra 

fyrirtækja sem hafa notast við íslenskar reikningsskilavenjur. Í þessari ritgerð verður reynt að 

komast að því með því að bera saman kennitölur reiknaðar úr ársreikningum fyrirtækja sem 

gerðir voru í samræmi við íslensk ársreikningalög og góðar reikningsskilavenjur og 

ársreikninga sama árs þegar fyrirtækin höfðu tekið upp IFRS.  

3. Um ársreikninga 

Fyrirtækjum er skylt að semja ársreikninga. Ársreikningar fyrirtækja eiga að gefa glögga og 

rétta mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé fyrirtækja á hverju ári fyrir sig 

(Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Í hverjum ársreikning er efnahagsreikningur sem sýnir 

stöðu eigna og skulda fyrirtækis á þeim tímapunkti sem ársreikningurinn er gerður, 

rekstrarreikningur sem sýnir tekjur og gjöld fyrirtækis yfir árið, sjóðstreymi sem sýnir 

breytingu á handbæru fé fyrirtækis og svo ýmsar skýringar um reikningsskilaaðferðir og 

fleira. Ásamt því að sýna stöðu fyrirtækis sýnir ársreikningur líka hvers vegna staðan er eins 

og hún er með skýringu og skýrslu stjórnar. Ársreikningur hjá fyrirtæki sama árið getur verið 

mismunandi eftir því hvaða reikningsskilastaðlar eða lög eru höfð til hliðsjónar við gerð hans.

 Reikningsskilastaðlar eru leiðbeinandi reglur sem eiga að hjálpa stjórnendum við gerð 

ársreiknings svo hann gefi glögga mynd af fjárhag fyrirtækis („Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið og staðlar þess“, 2015). Í þeim reglum felst meðal annars hvernig standa 

eigi að mati fjármunum fyrirtækis, hvenær gjöld og tekjur skuli falla til, hvernig flokkun og 

uppsetning eigi að vera, hvenær það megi eignfæra kostnað, hvenær eigi að gjaldfæra hann 

og svo framvegis. Það getur skipt fyrirtæki miklu máli hvaða reikningsskilastaðal það styðst 

við í ársreikningagerð vegna þess að getur munað miklu á einstökum atriðum í stöðlunum. Á 

Íslandi er annaðhvort notast við ársreikningalög sem, samþykkt eru af Alþingi, og settar 

reikningsskilavenjur eða IFRS. Saman mynda ársreikningalögin og IFRS ramma sem 

stjórnendum ber að vinna eftir við gerð ársreiknings, þannig að hann verði sem sannastur 

(„Alþjóðlega reikningsskilaráðið og staðlar þess“, 2015).     

 Ársreikningalögin á Íslandi hafa verið til að stofni frá 1994, en þá varð aðild Íslands 

að Evrópska efnahagssvæðinu til þess að Ísland tilneyddist  að setja lög í samræmi við 

tilskipanir ESB. Nokkrar veigamiklar breytingar hafa átt sér stað á þeim og sú mesta var árið 

2005 þegar sett voru inn ákvæði um innleiðingu IFRS og gildisviðs þeirra fyrir íslensk félög. 
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Lögin voru svo endurútgefin árið 2006 sem lög númer 3/2006. Frá upphafi hafa dönsku 

ársreikningalögin verið notuð til fyrirmyndar (Bjarni Frímann Karlsson, 2008a).  

  Langflest fyrirtæki hér á landi notast við ársreikningalögin við gerð sinna 

ársreikninga. Lögin eru frekar sveigjanleg hvað varðar túlkun og veita notendum þeirra 

nokkuð mikið svigrúm. Í 5. grein þeirra stendur að ef ákvæði laganna nægi ekki til að gefa 

glögga mynd af fjárhag fyrirtækis er heimilt að víkja frá þeim í undantekningatilvikum. Þar er 

verið að vísa í að heimilt sé að beita settum reikningsskilareglum. Með settum 

reikningsskilareglum er annars vegar verið að meina IFRS og hins vegar reglur 

reikningsskilaráðs. Reikningsskilaráðs er fimm manna nefnd sem er skipuð af 

atvinnuvegaráðherra og á að stuðla að mótun reikningsskilareglna með útgáfu samræmda 

reglna sem á að fara eftir við gerð reikningsskila. Ársreikningar eru því sagðir vera samdir í 

takt við lög og góðar reikningsskilavenjur. Reglur reikningsskilaráðs eru hins vegar orðnar 

nokkuð gamlar og ekki miklar breytingar hafa átt sér stað á þeim.   

 Samkvæmt 90. grein ársreikningalaganna er fyrirtækjum sem hafa verðbréf sín skráð á 

skipulegum verðbréfamörkuðum í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins skylt að beita IFRS 

við gerð ársreikninga sinna. Einnig ber vátryggingafélögum skylda til að beita IFRS við 

samningu ársreikninga í samræmi við 56. grein laga um vátryggingastarfsemi (Lög um 

vátryggingastarfsemi nr. 56/2010). Fyrirtækjum er einnig heimilt að beita IFRS séu þau yfir 

ákveðnum stærðarmörkum en þá verða þau að notast við staðlana samfleytt í að minnsta kosti 

fimm ár. Vilji fyrirtæki taka upp IFRS verður það að tilkynna ársreikningaskrá þá ákvörðun. 

Ársreikningaskrá ber skylda að fylgjast með þeim fyrirtækjum sem notast við IFRS, hvort 

sem það er vegna skyldu eða heimildar, og getur krafist af þeim allra þeirra upplýsinga sem 

nauðsynlegt er talið til að sinna eftirlitinu.        

 Á vef ríkisskattstjóra má sjá þau fyrirtæki á Íslandi sem notast við IFRS. Árið 2013 

voru þau alls 77 talsins. Þar af voru 31 sem notuðust við þá vegna heimildar, 35 vegna útgáfu 

verðbréfa og 11 vátryggingafélög („Félög með alþjóðlega reikningsskilastaðla, 2015). Það er 

þó nokkur fækkun frá árinu 2007 þegar um það bil 170 hlutafélög notuðust við staðlanna 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2008b). Meginástæðan fyrir fækkuninni er að sjálfsögðu 

bankahrunið 2008.           

 IFRS eru mun ítarlegri reikningsskilastaðlar en ársreikningalögin og eru staðlarnir 

tæpar 600 blaðsíður á íslensku, þó reyndar með viðbótum og túlkunum, samanborið við 

ársreikningalögin sem komast fyrir á 20 blaðsíðum. Í stöðlunum er tekið á ýmsu sem ekki 

kemur fram í ársreikningalögunum og þeir veita ekki sama svigrúm og þau. Skýringar í 

ársreikningum sem gerðir eru samkvæmt IFRS eru mun lengri og innihalda meiri upplýsingar 
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heldur en þeir sem gerðir eru eftir ársreikningalögunum og er til dæmis skylt að greina frá 

launakjörum stjórnar (Bjarni Frímann Karlsson, 2008b).  Vegna þess hversu mörg félög tóku 

upp IFRS árið 2005 var gefinn út staðallinn IFRS 1: Innleiðing alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla þar sem finna má leiðbeiningar við innleiðingu IFRS.  

 IFRS eru gefnir út af Alþjóðareikningsskilaráðinu (e. International Accounting 

Standards Board). Fyrsti IFRS var gefinn út árið 2003 og síðan þá eru þeir orðnir 13 talsins 

sem leysa gömlu IAS staðlana af hólmi. Yfirlýst markmið með IFRS er að búa til skiljanlega, 

hágæða, aðfarahæfa staðla sem eru alþjóðlega viðurkenndir og byggðir á skýrt skilgreindum 

gildum, með það að leiðarljósi að samræma fjárhagsupplýsingar og auka þar með skilvirka 

starfsemi á fjármagnsmörkuðum („About the IFRS foundation and the IASB“, 2015). Í 

Alþjóðareikningsskilaráðinu sitja 14 manns sem vinna með fjárfestum, greinendum, 

viðskiptastjórnendum, endurskoðendum og fleiri hagsmunaaðilum um allan heim. Það er 

tryggt að aðilarnir í reikningsskilaráðinu komi að frá mismunandi heimshornum til að ráðið 

verði fjölbreytt og alþjóðlegt. Mörg þúsund fyrirtæki nota IFRS við gerð ársreikninga sinna 

og í 114 löndum er það skylda fyrir flest fyrirtæki að nota IFRS („Analysis of the IFRS 

jurisdiction profiles“, 2015). Í Bandaríkjunum er ekki notast við IFRS þó fyrirtækjum sé það 

heimilt við vissar aðstæður. 

4. Sambærileiki og gæði 

Hnattvæðing efnahagskerfisins hefur leitt til þess að þörfin fyrir alþjóðlega sambærilega 

reikningsskilastaðla hefur aukist til muna (Yip og Young, 2012; Godrey og Chalmers, 2007). 

Viðskiptalíf í heiminum í dag er mjög samþætt vegna hnattvæðingarinnar en helstu 

áhrifavaldar hennar eru tilkoma stórra alþjóðlegra fyrirtækja, aukning alþjóðaviðskipta og 

erlendra fjárfestinga, alþjóðavæðing verðbréfasafna, stofnun ESB og hrun austurblokkarinnar 

(Agca og Aktas, 2007). Samkeppni milli landa við að draga til sín beinar fjárfestingar hefur 

aukist undanfarin ár, en til þess þurfa upplýsingar á markaði að vera sannar og réttar og þar 

spila upplýsingar úr reikningsskilum mikilvægt hlutverk. Einnig hafa aðilar sem notast við 

upplýsingar úr reikningsskilum rekist á vandamál vegna mismunandi reikningsskilastaðla í 

löndum. Það er því löndum í hag að tryggja gæði reikningsskila í takt við þarfir fjárfesta 

(Godrey og Chalmers, 2007).        

 Aukning sambærileika reikningsskila milli landa er ein af ástæðum þess að hafist var 

handa við að innleiða IFRS en sambærileiki er einn af mikilvægustu eiginleikum 

reikningsskila. („About the IFRS foundation and the IASB“, 2015). Upptaka IFRS í yfir 100 
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löndum er með merkustu atburðum í sögu reikningsskila en með því verða ársreikningar milli 

landa sambærilegri þar sem allir notast við sömu staðla til að setja fram fjárhagsupplýsingar 

sínar (Yip og Young; 2012; Defond, Hu, Hung og Li; 2011, Godrey og Chalmers, 2007; Stent 

o.fl, 2010). Fyrir alþjóðleg stórfyrirtæki, fjárfesta og fleiri hagsmunaaðila gæti innleiðing 

IFRS í heiminum verið þeim til mikilla hagsbóta og leitt til upplýstari ákvarðanatöku, lægri 

kostnaðar við upplýsingaleit og fleiri þátta. Aukinn sambærileiki einfaldar samanburð 

fyrirtækja við samkeppnisaðila og gæti auðveldað erlendum birgjum og viðskiptavinum 

samningagerð (Hail, Leuz og Wysocki, 2010).     

 Annað markmið með IFRS er að auka gæði reikningsskila en með gæðum er átt við að 

upplýsingarnar sem fram komi í reikningskilum endurspegli sanna efnahagslega stöðu félags. 

Með því að herða reikningsskilastaðla er hægt að bæta gæði reikningsskila og draga úr 

sviksemi í reikningsskilum (Ewert og Wagenhofer, 2005) Stjórnendur fyrirtækja hafa oft 

hvatningu, þrýsting eða tækifæri fyrir því að laga til tölur í reikningsskilum meðal annars 

með því að telja ekki gjöld til tímanlega, vanmeta skuldir eða ofmeta hagnað sem kemur 

niður á gæðum reikningsskilanna (Hail o.fl, 2010).       

 Aukin gæði reikningskila er eitthvað sem fjárfestar, fyrirtæki og fleiri aðilar á 

markaðnum njóta góðs af. Ásamt því að auka traust á reikningskilum gæti það aukið 

greiðsluflæði (e. liquidity) á markaði. Hugmyndin um það gengur út á að ef gæði 

reikningsskila aukist almennt minnki ósamræmi í upplýsingum milli fjárfesta sem leiðir af sér 

að þeir eru viljugri til að kaupa og selja á hlutabréfamarkaði sem eykur greiðsluflæði. Ef þetta 

er raunin gæti notkun IFRS um heiminn auðveldað aðgengi fyrirtækja að fjármagni þar sem 

ávöxtunarkrafa fjárfesta er lægri eftir því sem greiðsluflæðið hækkar. Það sama er hægt að 

segja með aukinn sambærileika, þ.e. hann hækkar greiðsluflæði (Hail o.fl, 2010). Armstrong, 

Barth, Jagolinzer og Riedl (2006) sýndu fram á að markaðir í Evrópu brugðust vel við 

atburðum milli áranna 2002 og 2005 sem juku líkurnar á samræmingu IFRS milli landa og að 

áhrifin voru meiri í löndum þar sem gæði reikningsskila höfðu verið lægri. Greiðsluflæði á 

mörkuðum jókst í sumum löndum eftir að notkun IFRS varð skylda (Daske, Hail, Leuz og 

Verdi, 2008). Það gerðist þó aðeins í þeim löndum þar sem eftirlit með því að stöðlunum væri 

fylgt var gott.          

 Upptaka IFRS virðist hafa haft jákvæð áhrif á gæði reikningsskila í mörgum löndum í 

Evrópu (Daske og Gebhardt, 2006; Barth, Landsman og Lang, 2005; Chen, Tang, Jiang og 

Lin, 2010). Í frönskum fyrirtækjum var síður verið að hagræða tölum í reikningsskilum til að 

hækka hagnað eftir að þau höfðu tekið upp IFRS (Boumediene, Boumediene og Nafti, 2014). 

Rannsókn Dimitropoulosa, Asterioub, Kousenidise og Leventisd (2013) benti einnig til 
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sambærilegra áhrifa í Grikklandi. Gæði reikningsskila í Kína breyttust til hins betra með 

innleiðingu IFRS samkvæmt Lin, Figueiredo og Stagliano (2014) en Kao og Wei (2014) 

töldu að IFRS gæti haft jákvæð áhrif á gæði reikningsskila í Kína en þau áhrif væru hinsvegar 

ekki mikil.           

 Það eru ekki allir á sama máli um ágæti IFRS og innleiðingu þeirra og vilja sumir 

meina að einkenni innlends fjármálaumhverfis fyrirtækja og stofnana ákveði form og innihald 

reikningsskilastaðla hverju sinni og því sé ekki þörf á alþjóðlegum stöðlum sem bæti ekki 

endilega gæði reikningsskila (Stent o.fl, 2010). Einnig getur verið erfitt fyrir lönd að notast 

við sömu reglugerð og allir hinir vegna mismunandi einkenna hagkerfis, félagsmála og 

stjórnmála (Godrey og Chalmers, 2007). Aðrar rannsóknir hafa  sýnt fram á að jafnvel þó 

fyrirtæki notist við sömu reikningsskilastaðla séu reikningsskilaaðferðir ekki þær sömu milli 

fyrirtækja og landa (Hail o.fl, 2010).        

 Þegar fyrirtæki er gert skylt að notast við IFRS í stað þess að taka þá upp á eigin 

spýtur er ekki víst að það fyrirtæki innleiði IFRS á þann hátt að það leiði til meira gagnsæis 

(Daske o.fl., 2008). Þau gætu til dæmis ekki farið eftir matsreglum IFRS eða ekki gefið allt 

upp í skýringum sem þau eiga að gera. Það er í samræmi við niðurstöður Christensen, Lee, 

Walker og Zeng (2015) þar sem gæði reikningsskila hjá fyrirtækjum sem tóku upp IFRS að 

eigin frumkvæði jókst en engin breyting varð hjá fyrirtækjum sem var gert skylt að taka IFRS 

upp. Í rannsókn Ahmed, Neel og Wang (2013) sem tók til 20 landa bentu niðurstöðurnar til 

þess að innleiðing IFRS með lögum hafði neikvæð áhrif á gæði reikningsskila. Gæði 

reikningsskila í Þýskalandi virðist einnig hafa versnað eftir að það varð skylda í Evrópu fyrir 

skráð fyrirtæki að notast við IFRS (Paananen og Lin, 2009). Þetta sýnir að það er ekki 

eingöngu nóg að innleiða IFRS í lög í landi heldur verður hugur að fylgja máli og eftirlit með 

notkun staðlanna að vera gott.        

 Því fylgir  töluverður kostnaður fyrir fyrirtæki að skipta yfir í IFRS þar sem reglurnar 

eru flóknari og reikningsskilin verða ítarlegri sem getur verið sérstaklega erfitt fyrir smærri 

fyrirtæki. Þar sem upplýsingarnar eru ítarlegri gæti eitthvað komið þar fram sem gæti meðal 

annars nýst samkeppnisaðilum, til dæmis afkoma einstakra starfsþátta. Sum fyrirtæki hafa þó 

valið að skipta yfir í IFRS án þess að það hafi verið skylda fyrir þau. Ástæðurnar fyrir því 

geta verið liður í breytingu á stefnu fyrirtækisins í að auka gagnsæi með því að fá hágæða 

endurskoðendur, auka innra eftirlit, skipta út stjórnarmeðlimum og fleira ásamt því að 

innleiða IFRS. Þau gætu líka viljað auka sambærileika reikningsskila sinna við önnur 

fyrirtæki sem hafa skipt yfir í IFRS. Stjórn fyrirtækis gæti einnig séð að innleiðing IFRS 

myndi bæta stöðu fyrirtækisins í reikningsskilunum (Hail o.fl, 2010). Aðgangur fyrirtækis að 
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erlendu fjármagni gæti líka orðið greiðari þar sem erlendar lánastofnanir og fjárfestar þekkja 

til IFRS (Deloitte, 2014)         

 Af þessu sem fram hefur komið má vera ljóst að IFRS hefur sína kosti og galla og að 

innleiðing þess er ekki óumdeild í fjármálaheiminum.   

5. Kennitölur 

Kennitölur fyrirtækja eru stærðir sem reiknaðar eru úr reikningsskilum fyrirtækja. Þær eru 

yfirleitt á forminu X/Y, þar sem X og Y eru tölur fengnar úr ársreikningum eða annars konar 

reikningsskilum (Salmi, Virtanen og Yli-Olli, 1990). Ef X og Y koma bæði úr 

rekstarreikningi þá er kennitalan kvik stærð, ef þær koma úr efnahagsreikningi er kennitalan 

stöðustærð, en þær geta einnig komið úr sitthvorum reikningnum. Kennitölur hafa verið 

notaðar lengi til greiningar á ársreikningum og fyrirtækjum eða allt frá lokum nítjándu aldar 

(Ásta Nína Benediktsdóttir, 2012). Ástæðan fyrir vinsældum þeirra er meðal annars sú hversu 

einfaldar þær eru í notkun. Það er auðvelt að reikna þær út og fá þannig yfirlit yfir fjárhag 

fyrirtækis til samanburðar við önnur. Hægt er að nota þær til að öðlast upplýsingar um 

greiðsluhæfni, arðsemi, skuldsetningu og frammistöðu fyrirtækja meðal annars. Það getur 

verið hentugt að nota þær til að bera kennsl á fjárhagslega styrkleika og veikleika fyrirtækja 

en ekki til að finna undirliggjandi ástæður fyrir þeim, til þess þarf að grafa dýpra (McLaney 

og Atrill, 2010).         

 Kennitala ein og sér gagnast lesanda reikningsskila þó ekki mikið þar sem það er 

nauðsynlegt að hafa aðra til viðmiðunar. Viðmiðin sem hægt er að styðjast við eru ýmis 

konar. Hægt er að bera saman kennitölur fyrri ára hjá fyrirtæki til að sjá þá þróun sem hefur 

verið að eiga sér stað innan þess. Það er þó varasamt að styðjast eingöngu við kennitölur í 

þeim efnum þar sem verðbólga getur bjagað tölur og þá sér í lagi hagnað auk þess sem 

rekstarumhverfið gæti hafa verið annað. Ef einblínt er eingöngu á fyrri frammistöðu fyritækis 

til að meta gengi þess gæti lesandinn haldið að fyrirtækinu gengi vel vegna góðrar þróunar en 

sé árangurinn hinsvegar borinn saman við samkeppnisaðila gæti annað komið í ljós. Því er 

samanburður á kennitölum fyrirtækja sem starfa í sama geira hentugur til að sjá hvernig 

fyrirtæki stendur sig í samanburði við önnur. Þó verður að hafa í huga að önnur fyrirtæki 

gætu beitt öðrum reikningsskilareglum eða haft annað reikningsskilaár sem gæti skekkt 

samanburð með kennitölum. Annað sem ætti að gæta að er eðli fyrirtækisins sem borið er 

saman við. Þó að fyrirtæki séu í samkeppni gæti rekstur þeirra verið ólíkur að því leyti að 

annað fyrirtækið gæti valið að úthýsa einhverjum hluta rekstursins sem brenglar samanburð. 

http://lipas.uwasa.fi/~ts/sera/sera.html
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Þá er einnig hægt að beita kennitölum sem markmiðum fyrir framtíðarárangur. Þannig geta 

stjórnendur til dæmis ákveðið að arðsemi eiginfjárs aukist um 2% næstu fimm árin eða 

veltufjárhlutfall aukist um 5% (McLaney og Atrill, 2010).     

 Kennitölur eru góðar til samanburðar en ein af ástæðunum fyrir því er sú að þær 

leiðrétta fyrir stærðarmun (Barnes, 1987; Lev og Sunder, 1979). Fyrirtæki eru mismunandi að 

stærð og það myndi ekki segja lesenda reikningsskila mikið að bera saman stærðir úr 

reikningsskilum milli tveggja misstórra fyrirtækja. Kennitölur geta einnig gefið vísbendingu 

um hvort fyrirtæki stefni í gjaldþrot en í rannsókn Beaver, McNichols og Rhie (2005) kom 

fram munur á meðaltali kennitalna hjá fyrirtækjum sem stefndu í gjaldþrot og þeirra sem 

gerðu það ekki allt að fjórum árum áður. Aðrar rannsóknir benda einnig til samskonar 

niðurstöðu (Altman, 1968; Edmister, 1972; Houghton og Woodliff, 1987).  

 Hvaða kennitölur skulu notaðar hverju sinni til að greina fyrirtæki fer eftir því hvað 

skal greina. Þó ekki sé til nein algild regla yfir hvaða kennitölur séu bestar eru sumar 

vissulega vinsælli en aðrar. Fjárfestar gætu til dæmis horft til arðsemishlutfalla og 

skuldaþekjuhlutfalla til að sjá hversu arðbært og áhættusamt fyrirtæki er. Það sama má segja 

um langtímalánendur nema þeir vilja meta getu fyrirtækis til að greiða af langímalánum 

sínum. Skammtímalánendur gætu svo horft til greiðsluhæfishlutfalla til að sjá hversu 

auðveldlega fyrirtæki geti greitt skammtímaskuldir sínar niður.    

 Notkun kennitalna hefur mátt þola gagnrýni en fyrsta alvöru gagnrýnin kom fram árið 

1925 af Stephen Gilman (Ásta Nína Benediktsdóttir, 2012). Hann sagði að kennitölur yllu því 

að notendur þeirra missi heildarsýn yfir rekstur fyrirtækis og að kennitölur væru 

misáreiðanlegar til að meta fyrirtæki. Þeir sem eru vanir að greina fyrirtæki með 

kennitölugreiningu ættu að gera sér grein fyrir þessu og notast við fleiri aðferðir. Lev og 

Sunder (1979) sögðu að þeir sem nýti sér kennitölur í ákvörðunartöku noti þær frekar af 

gömlum vana og vegna þess að það sé þægilegt frekar en að gera ítarlega og nákvæma 

greiningu á fyritæki auk þess sem leiðrétting kennitalna fyrir stærðarmun væri takmörkuð.

 Við notkun kennitalna ætti að varast að túlka þær of bókstaflega eða notast eingöngu 

við þær í greiningu á fyrirtæki. Litlar breytingar lágra talna í reikningsskilum geta haft 

veruleg áhrif á kennitölu (Unnar Friðrik Pálsson, e.d.). Þá verður að athuga hvað gerðist hjá 

fyrirtæki um árið sem getur haft áhrif á kennitölurnar þar sem afbrigðilegar stærðir eitt árið 

geta komið fram. Einnig verður að hafa í huga að kennitölur eru reiknaðar úr reikningsskilum 

þar sem stjórnendur fyrirtækja gætu freistast til að hafa áhrif á þær og laga til tölur í 

ársreikningi og þannig fegra stöðu fyrirtækis. Vanir greinendur reikningsskila ættu þó að sjá 

við slíkum bellibrögðum. Kennitölur eru samt sem áður góðar til að fá fljótt yfirlit yfir 
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heildarmynd fyrirtækis og í samanburð en notandi þeirra verður ávallt að hafa í huga að þær 

eru bara byrjunin á ítarlegri greiningu á fjárhag fyrirtækis (McLaney og Atrill, 2010; Andreas 

Cars, e.d.).    

5.1 Flokkar kennitalna 

Kennitölum má skipta í flokka eftir því hvers konar upplýsingar felast í þeim. Flokkarnir sem 

notast verður við í þessari rannsókn eru arðsemishlutföll, fjárnýtingarhlutföll, 

greiðsluhæfishlutföll og skuldahlutföll. Til eru fleiri flokkar sem ekki verður notast við hér 

eins og markaðsvirðishlutföll 

5.2 Arðsemishlutföll 

Arðsemishlutföll segja til um hversu vel fyrirtæki er að nýta  auðlindir sínar eins og eignir og 

fjármagni í að skila hagnaði og sýna því hversu vel stjórnendur fyrirtækis standa sig. 

Arðsemishlutföll eru með mikilvægustu kennitölum sem líta ber til þegar reikningsskil 

fyrirtækja eru greind (Salmi o.fl, 1990). 

Arðsemi eigin fjár =  
𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é
 * 100 

Arðsemi eigin fjár segir til um hversu vel fyrirtæki tókst að nýta eigið fé sitt í að skila 

hagnaði (Edmonds, Edmonds, McNair, Olds og Schneider, 2006,). Því hærri sem þessi tala er 

því betra fyrir fyrirtæki. Það eru til nokkrar útgáfur af nefnara en í þessari ritgerð verður 

notast við meðalstöðu eigin fjár í ársbyrjun og árslok að frádregnum hagnaði. Það er líka 

hægt að notast við eigið fé í ársbyrjun en meðaltalið þykir  betra (Bjarni Frímann Karlsson, 

2008c). Fjárfestar ættu að varast að horfa eingöngu til þessarar kennitölu þegar arðsemi 

fyrirtækis er metin þar sem félagið getur skuldað mikið og þannig haft lága eiginfjárstöðu en 

ekki verið að nýta aðrar eignir vel við að búa til hagnað (Ben Mclure, e.d.). Því ætti einnig að 

líta til arðsemi eigna. 

Arðsemi eigna =  
𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
 * 100 

Arðsemi eigna segir til um hversu vel fyrirtæki nýtti eignir sínar í að skila hagnaði (Edmonds 

o.fl., 2006). Því hærri sem talan er því betur er fyrirtæki að ávaxta fjármunum sínum. Líkt og 

http://lipas.uwasa.fi/~ts/sera/sera.html
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með arðsemi eigin fjár verður notast við meðalstöðu eigna í ársbyrjun og árslok þó að líka sé 

hægt að notast við stöðu eigna í ársbyrjun 

Framlegðarhlutfall rekstrar = 
𝑅𝑒𝑘𝑠𝑡𝑎𝑟ℎ𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑓𝑡𝑖𝑟 (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴)

𝑆𝑎𝑙𝑎
 * 100 

Framlegðarhlutfall rekstrar segir til um rekstrarhagkvæmni fyrirtækis þar sem hærri tala er 

betri (Bjarni Frímann Karlsson, 2008c). Ef talan er lág bendir það til að reksturinn skili ekki 

mikilli framlegð til að standa skil á fjármagnskostnaði. 

5.3 Fjárnýtingarhlutföll 

Fjárnýtingarhlutföll gefa vísbendingar um skilvirkni einstakra þátta fyrirtækis í starfsemi þess 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2008c). 

Veltuhraði eigna =  
𝑆𝑎𝑙𝑎

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎
 

Veltuhraði eigna segir til um hversu vel fyrirtæki nýtti heildareignir sínar til að búa til tekjur 

(„Asset turnover ratio“, e.d.). Því hærri sem þessi tala er því betur er fyrirtæki að standa sig. 

Kennitalan er því lík arðsemi eigna nema nú er eingöngu horft til sölu eða tekna. 

Fjárbinding í viðskiptakröfum =  
𝑉𝑖ð𝑠𝑘𝑖𝑝𝑡𝑎𝑘𝑟ö𝑓𝑢𝑟 í á𝑟𝑠𝑙𝑜𝑘

𝑆𝑎𝑙𝑎
 * 100 

Fjárbinding í viðskiptakröfum segir til um hversu mikill hluti af sölutekjum ársins er bundinn 

í viðskiptakröfum (Bjarni Frímann Karlsson, 2008c). Það er ekki gott ef þessi tala er há því 

það eykur hættu á að fyrirtæki fái ekki greitt upp í kröfur sínar auk þess sem það bendir til að 

mikið fjármagn sé bundið í viðskiptakröfum þegar hægt væri að nota það í að auka hagnað. 

5.4 Greiðsluhæfishlutföll 

Greiðsluhæfishlutföll segja til um hversu auðveldlega fyrirtæki geta greitt niður 

skammtímaskuldir sínar. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að þessar kennitölur sýni jákvæða 

mynd af rekstri þess til að fá betri kjör við til dæmis lánadrottna en slæm lausafjárstaða 

bendir til lélegs greiðsluhæfis. 

Veltufjárhlutfall =  
𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑟

𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
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Veltufjárhlutfall er vinsæl kennitala sem sýnir hæfi fyrirtækis til að greiða af 

skammtímaskuldum sínum næstu 12 mánuði (Richard Loth, e.d.-a). Það er æskilegt að þessi 

tala sé yfir einum en of hátt hlutfall gæti vitnað um að fyrirtæki væri með of mikið af 

fjármagni bundið í birgðum og viðskiptakröfum (Bjarni Frímann Karlsson, 2008c). 

Ókosturinn við þessa kennitölu er sá að hún segir lesanda ekki til um hvernig 

veltufjármunirnir eru byggðir upp. Fyrirtæki gæti haft mikið af fjármagni bundið í birgðum 

og viðskiptakröfum, sem eru veltufjármunir, en þessi kennitala myndi samt sem áður sýna 

gott greiðsluhæfi. 

Lausafjárhlutfall = 
𝐾𝑣𝑖𝑘𝑖𝑟 𝑣𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑟 (𝑣𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑟−𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑖𝑟)

𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
 

Lausafjárhlutfall segir til um hversu vel fyrirtæki getur greitt af skuldum sínum næstu 12 

mánuði með kvikum veltufjármunum (Richard Loth, e.d.-b). Oftast á við að því hærri sem 

þessi tala er því betra og er æskilegt að hún sé yfir einum. Þessi kennitala er betri mælikvarði 

á skammtímagreiðsluhæfni fyrirtækis heldur en veltufjárhlutfall vegna þess að birgðir eru 

ekki teknar með. 

5.5 Skuldaþekjuhlutföll 

Skuldaþekjuhlutföll segja til um, eins og nafnið ber með sér, skuldastöðu fyrirtækis. Þau sýna 

hvernig skiptingin milli eigin fjár og skulda er og gefa vísbendingar um heildarskuldir 

fyrirtækis. Skuldaþekjuhlutföll eru góð til að meta þá fjárhagslegu áhættu sem fyrirtæki býr 

við. 

Skuldahlutfall = 
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
 * 100 

Skuldahlutfall segir til um hversu háð fyritæki er fjármagni frá öðrum, þ.e. hversu mikið 

fyrirtæki skuldar miðað við eignir sínar. Eftir því sem kennitalan er lægri því sterkari er 

eiginfjárstaða fyrirtækis og því minni áhætta sem fyritæki hefur tekið („Debt ratio“, e.d.) 

Eiginfjárhlutfall =  
𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
 * 100 

Eiginfjárhlutfall sýnir fjárhagslegan styrk fyrirtækis og hversu stór hluti af heildarfjármunum 

er eigið fé. Almennt gildir að því hærra sem eiginfjárhlutfallið er því meiri er fjárhagslegi 
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styrkleikinn. (Bjarni Frímann Karlsson, 2008c). Ávallt gildir að summa skuldahlutfalls og 

eiginfjárhlutfalls sé jöfn einum.  

6. Munur á IFRS og ársreikningalögum 

Hér verður ekki farið yfir öll þau atriði sem IFRS og ársreikningalögunum greinir á heldur 

aðeins snert á nokkrum þeirra ásamt því að skilgreina ýmis hugtök. Þar sem IFRS er mun 

ítarlegri og strangari staðall heldur en lögin eru mörg atriði sem koma fram í IFRS sem ekki 

er tekið á í lögunum eða það er valfrjálst að notast við. Þetta er þó ekki bara bundið við Ísland 

þar sem víða í Evrópu eru innlendir reikningsskilastaðlar nokkuð opnir fyrir túlkunum 

(Lantto og Sahlström, 2009).          

 Með innleiðingu IFRS gefst fyrirtækjum kostur á að færa stóran hluta af eignum 

sínum til gangvirðis. Gangvirði er það verð sem myndi fást fyrir eignina á markaði að því 

gefnu að virkur markaður væri til fyrir eignina. Það þykir gefa bestu mynd af raunvirði 

hennar. Ef ekki væri til staðar virkur markaður er hægt að beita núvirtu stjóðstreymi á 

framtíðartekjum eignarinnar eða einfaldlega notast við kostnaðarverð hennar (Ólafur Þór 

Jóhannesson, 2004). Gangvirði er nytsamlegra fyrir fjárfesta þar sem upplýsingarnar sem fást 

með því eru nákvæmari (Lantto og Sahlström, 2009). 

6.1 Óefnislegar eignir og viðskiptavild 

Óefnislegar eignir eru eignir sem eru ekki eru til á efnislegu formi, þ.e. það er ekki hægt að 

snerta þær. Þær geta til dæmis verið einkaleyfi, vörumerki, höfundaréttur og viðskiptavild. 

Þróunarkostnaður telst einnig vera óefnisleg eign að uppfylltum ákvæðum settra 

reikningsskila um framtíðarmöguleika til tekjuöflunar. Í reglum reikningsskilaráðs nr. 1 segir 

að í eign verði að felast hæfi til að afla tekna. Þetta er nokkuð opið fyrir túlkun en í IAS 38-

Óefnislegar eignir, eru skilyrðin fyrir eignfærslu þróunarkostnaðar útskýrð nákvæmlega. Þar 

segir að félag verði að geta sýnt fram á að það ætli sér að ljúka við eignina tengda 

þróunarkostnaðinum og að það sé mögulegt að framleiða hana, hægt sé að meta útgjöldin sem 

rekja má til þróunar á eigninni, það geti sýnt fram á efnahagslegan ávinning af eigninni og 

það hafi getu til að selja hana (IASB, e.d.-a). Þannig er óheimilt að eignfæra 

rannsóknarkostnað heldur skal gjaldfæra hann þegar hann fellur til. Ólíkt öðrum eignum getur 

óefnisleg eign annaðhvort haft endanlegan eða óákveðinn líftíma.    

 Samkvæmt 24. grein ársreikningalaga skal kostnaður sem er eignfærður vegna 
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óefnislegra réttinda, með öðrum orðum óefnisleg eign, afskrifaður kerfisbundið á ekki lengri 

tíma en 20 árum. Hafi eignin hins vegar ekki ákveðinn líftíma er heimilt, en ekki skylda, að 

meta hana árlega í samræmi við settar reikningsskilareglur. Sömu reglur gilda um 

viðskiptavild samkvæmt 41. grein ársreikningalaga. Viðskiptavild verður til þegar eitt félag 

kaupir hlut í öðru félagi á hærra verði heldur en bókfært virði þess hlutar. Mismunurinn á 

milli kaupverðs og bókfærðs verðs skal heimfærður undir tilgreindar eignir ef það er hægt, en 

ef ekki þá telst hann viðskiptavild. Ef hægt er að færa mismuninn undir tilgreindar eignir er 

hann afskrifaður á sama hátt og þær eignir. Ef markaðsverð óefnislegra eigna er talið lægra en 

bókfært virði þeirra skal færa verð þeirra niður að því marki sem nauðsynlegt þykir.  

 Samkvæmt IAS 38-Óefnislegar eignir, skal fyrirtæki ákveða hvort það ætli að notast 

við kostnaðaraðferð eða endurmatsaðferð við mat á óefnislegum eignum sínum (IASB, e.d.-

a). Þegar kostnaðaraðferðinni er beitt er eign metin á kostnaðarverði sínu að frádregnum 

öllum afskriftum og niðurfærslum. Þegar endurmatsaðferðinni er beitt er eign metin á 

gangvirði við endurmatsdag að frádregnum öllum uppsöfnuðum afskriftum og niðurfærslum. 

Það er hins vegar bara heimilt að beita endurmatsaðferðinni ef til staðar er virkur markaður 

fyrir eignina. Ef notuð er endurmatsaðferð á eign verður að notast við hana á allar eignir 

innan sama eignarflokks. Þegar kostnaðaraðferðinni er beitt skal framkvæma 

virðisrýrnunarpróf, í samræmi við IAS-36 Virðisrýrnun eigna, við lok uppgjörstímabils ef 

grunur leikur á að virðsrýrnun hafi átt sér stað svo bókfært verð sé sem næst raunverulegu 

virði.            

 Með virðisrýrnunarprófinu er endurheimtanlegt virði fundið út en það er gangvirði 

eignar. Virðisrýrnun er gjaldfærð þegar notast er við kostnaðaraðferðina. Þegar notast er við 

endurmatsaðferðina er nauðsynlegt að framkvæma endurmat reglulega. Leiði endurmat í ljós 

að virði eignar sé hærra en bókfært virði fer sú hækkun í gegnum eigið fé á sérstakan 

endurmatsreikning en hafi verið áður færð lækkun í rekstrarrreikning vegna virðisrýrnunar er 

sú lækkun bakfærð. Ef endurmatið leiðir í ljós að virði eignar sé lægra en bókfært virði er sú 

lækkun færð á móti endurmatshækkun en lækkanir umfram áður fært endurmat eru færðar í 

gegnum rekstrarreikning (IASB, e.d.-b).        

 Hafi óefnisleg eign hins vegar ekki ákveðinn líftíma er ekki heimilt að afskrifa hana 

kerfisbundið heldur á að meta endurheimtanlegt virði hennar að minnsta kosti einu sinni á ári 

eða þegar grunur leikur á að virðisrýrnun hafi átt sér stað. Þar sem viðskiptavild hefur ekki 

ákveðinn líftíma á að beita virðisrýrnunarprófinu á hana árlega. Það er hins vegar erfitt að 

meta gangvirði viðskiptavildar þar sem það er ekki hægt að selja hana og hún býr ekki til 

sjóðstreymi. Þess vegna verða fyrirtæki að útdeila viðskiptavildinni á allar þær fjárskapandi 
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rekstrareiningar sem stjórnin telur að muni njóta ávinnings af sameiningunni sem skapaði 

viðskiptavildina. Fjárskapandi rekstrareiningar eru minnsti skilgreinanlegi hópur eigna sem 

myndar sjóðstreymi og er að mestu leyti óháð innstreymi frá öðrum eignum eða hópum eigna 

(IASB, e.d.-b). Endurheimtanlegt virði á rekstrareiningunni er síðan fundið út og borið saman 

við bókfært virði hennar. Ef það er lægra hefur virðisrýrnun átt sér stað sem er færð í gegnum 

rekstrarreikning. Virðisrýrnun vegna viðskiptavildar er óheimilt að bakfæra. 

6.2 Hlutdeildarfélög  

Þegar fyrirtæki á það stóran hluta í öðru fyrirtæki að það geti haft áhrif á rekstur þess, en er 

þó ekki dótturfélag þess, kallast það fyrirtæki hlutdeildarfélag. Algengt viðmið er að ef 

eignahluti sé 20-50% teljist félagið hlutdeildarfélag.      

  Þegar verið er að meta eignarhlut félags í hlutdeildarfélagi kveða ársreikningalögin á 

um að beita skuli hlutdeildaraðferð samkvæmt 40. grein. Þegar hlutdeildaraðferð er beitt er 

hlutdeild félags í rekstarárangri hlutdeildarfélags færð sem gjöld eða tekjur sem áhrif 

hlutdeildarfélags í rekstrarreikningi og kemur hún til lækkunar eða hækkunar á 

fjárfestingareikningi. Arður sem félag fær frá hlutdeildarfélagi kemur til lækkunar á 

eignahluta í því. Það er þó heimilt að styðjast við kostnaðarverð þegar eignarhlutur er metinn 

í hlutdeildarfélagi að uppfylltum nokkrum skilyrðum sem getið er í 70. grein laganna. 

Skilyrðin eru að hlutdeildarfélag sé það smátt að það hafi óverulega þýðingu fyrir fyrirtækið, 

stjórn hlutdeildarfélagsins sé ekki lengur í höndum fyrirtækisins, ekki er unnt að afla 

nauðsynlegra upplýsinga tímanlega og það myndi kosta óeðlilega mikið og hlutir 

fyrirtækisins í hlutdeildarfélaginu voru eingöngu keyptir fyrir endursölu.   

 Samkvæmt IAS 28-Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum, skal eignarhlutur í þeim vera 

metinn samkvæmt hlutdeildaraðferð en í undantekningatilvikum er heimilt að meta hann á 

gangvirði. Það á við ef félagið sem á í hlutdeildarfélaginu sé áhættufjárfestingafélag, 

verðbréfasjóður eða sambærileg rekstareining. Framkvæma skal virðisrýrnunarpróf ef uppi 

eru vísbendingar um virðisrýrnun á eignarhlutnum (IASB, e.d.-c).   

6.3 Afleiður 

Afleiður eru víður flokkur verðbréfa þar sem að greiðsluskylda útgefanda og þar með 

verðmæti afleiðusamninganna fer eftir verðþróun annarra eigna (Gylfi Magnússon, 2004). 

Afleiður geta til dæmis kveðið á um samning milli tveggja aðila þar sem annar aðilinn hefur 

rétt á að kaupa eitthvað ákveðið magn af vöru frá hinum aðilanum á ákveðnu verði á 
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ákveðnum tímapunkti eða að hann skuldbindi sig til að kaupa ákveðið magn á ákveðnu verði 

af söluaðilanum. Til eru margar tegundir af afleiðum eins og framvirkir samningar, 

valréttasamningar og söluréttasamningar. Þær eru aðallega notaðar í tvenns konar tilgangi, 

annars vegar að verjast fjárhagslegri áhættu til dæmis sveiflum í gengi eða vöruverði og hins 

vegar til að hagnast á verðbreytingum („Derivative“, e.d.). Í samningum sem ekki eru 

afleiðusamningar geta verið innbyggðar afleiður sem valda því að vænt sjóðstreymi samnings 

er háð undirliggjandi breytu.         

 Í 36. grein ársreikningalaga segir að heimilt sé að meta til gangvirðis 

fjármálagerninga, þar með talið afleiður, ef þeim hefur verið aflað í því skyni að hagnast á 

skammtímaverðbreytingum. Ef sú heimild er notuð verður félag að meta til gangvirðis 

skuldbindingar sem tengjast afleiðusamningum. Það má einnig meta eignir og skuldbindingar 

á gangvirði ef þær uppfylla kröfur um áhættuvarnir í samræmi við settar reikningsskilareglur. 

Það má einungis notast við þessa heimild ef hægt er að meta gangvirði fjármálagernings á 

áreiðanlegan máta. Ef það er ekki hægt er hann metinn á kostnaðarverði. Breytingar á 

gangvirði eru færðar í gegnum rekstarreikning en ef um er að ræða áhættuvörn fara þær í 

gegnum eigið fé. Þetta ákvæði um færslu fjármálagerninga á gangvirði nær þó ekki til þeirra 

allra, til dæmis eignarhluta í hlutdeildarfélögum.      

 Staðallinn IAS 39-Fjármálagerningar: Færsla og mat, fjallar um afleiður auk annarra 

fjármálagerninga. Þar segir að allar afleiður og innbyggðar afleiður eigi að vera færðar í 

efnahagsreikning og skulu við kaup eða útgáfu vera færðar á gangvirði. Eftir upphaflega 

skráningu á afleiðusamningi eiga breytingar á gangvirði að vera færðar í gegnum 

rekstrarreikning ef ætlunin með afleiðunum er að hagnast á skammtímaverðbreytingum. Það 

sama á við skuldbindingar vegna afleiðusamninga. Stundum verður að aðskilja innbyggðar 

afleiður frá grunnsamningi en ef ekki er hægt að meta gangvirði innbyggðu afleiðunnar með 

áreiðanlegum hætti skal færa samninginn í heild sinni á gangvirði í gegnum rekstrarreikning 

(IASB, e.d.-d). Séu afleiður notaðar til áhættarvarnarreikningsskila eru gangvirðisbreytingar 

færðar annaðhvort í gegnum rekstrarreikning ef vörnin er gangvirðisvörn en í gegnum aðra 

heildarafkomu ef vörnin er sjóðstreymisvörn (Deloitte, 2014). Staðallinn IFRS 9-

Fjármálagerningar mun koma í stað IAS 39 árið 2018 en í dag er heimilt að notast við IFRS 

9.  
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6.4 Birgðir 

Samkvæmt 33. grein ársreikningalaganna eiga birgðir að vera metnar á kostnaðarverði eða 

dagverði hvort sem lægra reynist. Með dagverði er átt við söluverð að frádregnum beinum 

kostnaði og kostnaði við að fullgera birgðir, þegar svo stendur á (Elín Hanna Pétursdóttir og 

Unnar Friðrik Pálsson, e.d.). Samkvæmt IAS 2-Birgðir eiga birgðir að vera metnar á 

kostnaðarverði eða söluverði hvort sem lægra reynist (IASB, e.d.-e). Munurinn á milli 

ársreikningalaganna og IFRS er því ekki mikill þegar kemur að birgðum. 

6.5 Varanlegir rekstarfjármunir 

Varanlegir rekstrarfjármunir eru eignir í eigu fyrirtækis sem á að nota í framleiðslu eða 

afhendingu á vörum og þjónustu lengur en eitt tímabil. Þannig getur land, tækjabúnaður og 

fasteignir verið varanlegir rekstarfjármunir.        

 Í 29. grein ársreikningalaganna segir að þeir eiga að vera skráðir á kostnaðarverði en 

það samanstendur af kaupverði þeirra og þeim kostnaði við að koma þeim í starfshæft ástand. 

Einnig er heimilt, en ekki skylda, að eignfæra fjármagnskostnað sem tengist rekstrarfjármuni. 

Samkvæmt 23. grein ársreikningalaganna eiga þeir að vera afskrifaðir árlega á kerfisbundinn 

hátt á áætluðum nýtingartíma þeirra. Ef markaðsverð þeirra er talið vera verulega hærra en 

bókfært virði þeirra og ástæðurnar fyrir því ekki tímabundnar er heimilt að hækka bókfært 

verð sem því nemur. Sé markaðsverð hins vegar lægra en bókfært verð er skylda að færa það 

niður sem því nemur.         

 Samkvæmt IAS 16-Varanlegir rekstarfjármunir á upphaflega að færa þá á 

kostnaðarverði í bókhaldi fyrirtækis. Til kostnaðarverðs er einnig skylda að telja með 

fjármagnskostnað rekstrarfjármunar í samræmi við IAS 23-Fjármagnskostnaður. Eftir það 

verða stjórnarmeðlimir að ákveða hvort þeir vilji meta rekstrarfjármun með 

kostnaðaraðferðinni eða endurmatsaðferðinni. Með kostnaðaraðferðinni er eign metin á 

kostnaðarverði að frádregnum öllum afskriftum og niðurfærslum. Séu einhverjir hlutar af 

rekstrarfjármuninum með mismunandi nýtingatíma skal afskrifa þá hluti sérstaklega. Með 

endurmatsaðferðinni er eign metin á gangvirði á endurmatsdegi að frádregnum öllum 

afskriftum og niðurfærslum (IASB, e.d.-f). Hún er svo endurmetin reglulega, í samræmi við 

IAS 36-Virðisrýrnun eigna. Færsla endurmats fer fram með sama hætti og færsla endurmats á 

óefnislegum eignum með skilgreindan líftíma sem kom hér áður fram. Sé rekstrarfjármunur 

færður á kostnaðarverði þarf einnig að framkvæma virðisrýrnunarpróf á honum ef uppi eru 
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vísbendingar um virðisrýrnun og er sú virðisrýrnun gjaldfærð.    

 Hér hafa verið nefnd fimm dæmi um matsaðferðir þar sem IFRS og 

ársreikningalögunum greinir á. Af þeim má sjá að ársreikningalögin veita oft leyfi fyrir því að 

meta eignir á kostnaðarverði og gefa notendum þeirra meira val við matsaðferðir heldur en 

IFRS sem setur meiri kröfur á stjórnendur að meta eignir sínar til gangvirðis og gefur ekki 

jafn mikið svigrúm til túlkunar. 

7. Rannsókn 

Þessi hluti ritgerðarinnar fjallar um þá rannsókn sem höfundur gerði til að finna áhrif upptöku 

IFRS á kennitölur fyrirtækja og niðurstöður hennar. 

7.1 Aðferð og úrtaksval 

Samkvæmt IFRS 1: Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla þurfa fyrirtæki sem eru í 

fyrsta sinn að notast við IFRS að sýna samanburðarfjárhæðir fyrir eitt ár gerðar samkvæmt 

IFRS. Einnig þarf að koma fram í reikningsskilunum hvaða áhrif breytingin hafði á efnahag, 

rekstrarreikning og sjóðstreymi. Þetta þýðir að ef fyrirtæki notaðist við IFRS í fyrsta sinn árið 

2005 þá þarf það að endurreikna fjárhæðir fyrir árið 2004 í samræmi við IFRS sem voru áður 

gerðar samkvæmt öðrum reikningsskilastöðlum. Þannig má sjá áhrif IFRS á kennitölur með 

því að bera saman ársreikninga sama árs gerða í samræmi við IFRS og ársreikningalög. 

Aðferðin er því svipuð þeirri sem notast var við í fyrri rannsóknum (Lantto og Sahlström, 

2009; Lueg o.fl, 2014; Stant o.fl, 2010). Eðli málsins samkvæmt eru færri fyrirtæki á Íslandi 

sem notast við IFRS heldur en í rannsóknum þeirra og verða því aðeins tekin fyrir tíu 

fyrirtæki en áhrif upptöku IFRS á bæði kennitölur þeirra og eigið fé rædd.  

 Eins og áður kom fram má sjá á vef ríkisskattstjóra þau félög sem notast við IFRS. 

Áður en fyrirtækin voru valin þurfti að sjá hvaða fyrirtæki gátu komið til greina þar sem ekki 

öll félög birta ársreikninga sína eða þeir ná ekki nógu langt aftur í tímann. Ársreikningar 

félaganna voru fundnir á heimasíðum félaganna eða með hjálp Google en ákveðið var að 

notast eingöngu við ársreikninga sem mátti nálgast endurgjaldslaust. Þegar búið var að finna 

út hvaða félög komu til greina voru sjö af þeim lista valin og einnig voru teknir fyrir gömlu 

bankarnir þrír. Við val á fyrirtækjum var reynt að hafa úrtakið sem fjölbreyttast til að 

endurspegla betur fyrirtæki á Íslandi. Ekki var notast við þau fyrirtæki sem sýndu engar 

breytingar í ársreikningum sínum við upptöku IFRS. Fyrirtækin sem urðu fyrir valinu voru 

Sláturfélag Suðurlands, Nýherji, Vinnslustöðin, Eimskip, Landsvirkjun, Marel, Jarðboranir, 
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Kaupþing, Íslandsbanki og Landsbankinn.       

 Teknir voru tveir ársreikningar fyrir hvert fyrirtæki, þ.e. árið sem þau skiptu yfir í 

IFRS og árið þar á undan, og kennitölur reiknaðar úr þeim báðum fyrir árið áður en það tók 

upp IFRS. Þar sem rekstur bankanna er frábrugðinn rekstri hefðbundinna fyrirtækja voru ekki 

allar kennitölurnar reiknaðar hjá þeim þar sem þær eiga ekki við, heldur voru aðeins 

reiknaðar arðsemi eigna og eigin fjár og skuldaþekjuhlutföll. Hér að neðan má sjá helstu áhrif 

upptöku IFRS á reikningsskil fyrirtækjanna og kennitölur. Hafa verður í huga að þar sem 

verið er að rýna í ársreikninga eru upplýsingar um áhrifin sem IFRS hafði háð því sem fram 

kemur í ársreikningnum, en þær upplýsingar eru mis ítarlegar eftir fyrirtækjum. Þeir 

ársreikningar sem notast var við má sjá í viðauka. Tölurnar við hliðina á nöfnum 

fyrirtækjanna eru árin sem þau tóku upp IFRS. 

8. Helstu matsbreytingar í kjölfar IFRS 

8.1 Sláturfélag Suðurlands-2005 

Viðskiptavild: Félagið keypti hlut í Reykjagarði árið 2004 og við það myndaðist yfirverð eða 

viðskiptavild. Hún stóðst ekki virðisrýrnunarpróf sem IFRS gerir kröfur til svo hún var færð 

úr bókhaldinu með þeim afleiðingum að eigið fé lækkaði um 39,6 milljónir eða 3,14%. Aðrar 

breytingar sem höfðu ekki áhrif á eigið fé var endurflokkun sölu og fjármagnstekna.  

8.2 Nýherji-2005 

Viðskiptavild: Nýherji keypti dótturfélag árið 2003 og við það myndaðist viðskiptavild. Hún 

hafði verið línulega afskrifuð en þær afskriftir voru bakfærðar og virðisrýrnunarpróf 

framkvæmt. Það leiddi í ljós að endurheimtanlegt virði hennar var lægra en bókfært virði sem 

kom til lækkunar á eigin fé. 

Eignarhlutir í öðrum félögum: Nýherji átti hlut í félagi sem metinn var á kostnaðarverði en 

með tilkomu IFRS var hann metinn á gangvirði. Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum voru líka 

áður færðir á kostnaðarverði en líkt og áður sagði leyfa lögin í undantekningatilvikum að 

eignarhlutir séu færðir á kostnaðarverði. Með tilkomu IFRS voru þeir eignarhlutir færðir 

samkvæmt hlutdeildaraðferð. Báðar breytingarnar lækkuðu eigið fé. 
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Þróunarkostnaður: Meðal birgða var eignfærður kostnaður vegna þróunar nýrrar vöru en sú 

eignfærsla stóðst ekki skilyrðin sem IFRS gefur fyrir eignfærslu þróunarkostnaðar. Eigið fé 

lækkaði vegna þess að kostnaðurinn var gjaldfærður. 

Tekjuskattskuldbinding: Nýherji hafði undanfarin ár fært tekjuskattskuldbindingu vegna 

eignarhlutar í dótturfélagi. Samkvæmt IFRS á að færa skattskylda tímabundna mismuni 

vegna fjárfestinga í dótturfélögum nema að uppfylltum skilyrðum sem stjórnendur Nýherja 

töldu uppfyllt. Af því leiddi að eigið fé hækkaði.  

Söluréttur á hlutabréfum: Félagið hafði selt starfsmönnum sínum hlutabréf í sjálfu sér með 

sölurétti sem fól í sér að þeir gátu selt bréfin aftur á tilteknum tíma á sama verði og þeir 

keyptu þau. Samkvæmt IFRS er ekki heimilt að telja þessa sölu hlutafjár með eigin fé fyrr en 

sölurétturinn fellur niður svo eigið fé lækkaði sem um því nam. Heildaráhrif IFRS á eigið fé  

Nýherja var lækkun upp á 45,9 milljónir eða 3,6%.  

8.3 Landsvirkjun-2007 

Afleiðusamningar: Í samræmi við IAS 39 færði Landvirkjun afleiðusamninga sína á 

gangvirði sem leiddi til hækkunar á eigin fé um rúmlega 10 milljarða. Eigið fé var áður 61 

milljarður þannig að þetta var gífurleg hækkun fyrir félagið. Áður færði félagið ekki alla 

afleiðusamninga í bókhald sitt heldur veitti eingöngu upplýsingar um gangvirði þeirra í 

skýringum. 

Eignarhlutir í félögum: Með tilkomu IFRS voru eignarhlutir í hlutdeildarfélögum færðir 

samkvæmt hlutdeildaraðferð en áður var hlutdeild í afkomu þeirra ekki færð til bókar vegna 

smæðar þeirra. Þessi breyting lækkaði eigið fé um 49 milljónir.  

Tekjuskattur: Áhrif IFRS á eigið fé vegna tekjuskatts var lækkun upp á 2,8 milljarða. 

Varanlegir rekstrarfjármunir: Í kjölfar IFRS breyttust afskriftaraðferðir Landsvirkjunar á 

rekstrarfjármunum en í staðlinum IAS 16  segir að afskriftarstofn sé kostnaður eignar að 

frádregnu hrakvirði hennar. Í ársreikningalögum stendur að afskrift skuli reikna með hliðsjón 

af væntanlegu lokavirði eftir að notkunartíma líkur. Það virðist því ekki vera mikill munur á 

lögunum og IFRS hvað þetta varðar en mögulega hefur hrakvirði eignarinnar verið 

endurskoðað með tilkomu IFRS. Gjaldfærðar afskriftir lækkuðu um 335 milljónir vegna 
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þessa og eigið fé hækkaði um sömu fjárhæð. Heildaráhrif IFRS á eigið fé var hækkun upp á 

8,1 milljarð eða 12,9%. 

8.4 Vinnslustöðin-2007 

Fiskveiðiheimildir: Vinnslustöðin átti varanlegar fiskveiðiheimildir sem rýrna ekki við 

notkun og eru því meðhöndlaðar sem óefnislegar eiginir með óskilgreindan líftíma.  Þær 

höfðu áður verið afskrifaðar en í samræmi við IAS 38 er óheimilt að afskrifa þær heldur skal 

framkvæma virðisrýrnunarpróf árlega. Því voru fiskveiðiheimildarnar leiðréttar fyrir 

afskriftum og endurmati frá stofnun þeirra sem hækkaði virði þeirra um 342 milljónir en ekki 

þurfti að bakfæra afskriftir. 

Eignarhlutir í félögum: Fyrir IFRS voru eignarhlutir í hlutdeilarfélögum metnir á 

kostnaðarverði en eftir innleiðingu voru þeir metnir samkvæmt hlutdeildaraðferð sem lækkaði 

virði þeirra um 9,6 milljónir. Fjárfestingar félagsins í hlutabréfum voru voru áður metnar á 

kostnaðarverði en með upptöku IFRS voru þær metnar á gangvirði. 

Birgðir: Birgðir voru metnar á ítarlegri máta með innleiðingu IFRS þar sem þeim var skipt 

niður í flokka og hver flokkur metinn með tilliti til raunverulegs kostnaðar í stað þess að beita 

flatri niðurfærslu á allar birgðir sem leiddi til lækkunar á birgðum um 44 milljónir. 

Heildaráhrif IFRS á eigið fé var hækkun upp á 239 milljónir eða 10,9%. 

8.5 Eimskip-2005 

Varanlegir rekstrarfjármunir: Skip félagsins voru áður afskrifuð miðað við áætlaðan 

nýtingatíma þeirra og viðhaldskostnaður gjaldfærður. Eftir upptöku IFRS var 

kostnaðarverðinu skipt upp í nokkra hluta og þeir afskrifaðir miðað við áætlaðan nýtingartíma 

þeirra í samræmi við IAS 16. Einnig var viðhald vegna þessara hluta eignfært en ekki 

gjaldfært. Vegna þessa hækkaði eigið fé um 73 milljónir. Breyting á framsetningu olli því að 

hugbúnaður félagsins sem var áður talin með varanlegum rekstarfjármunum taldist óefnisleg 

eign og því lækkuðu varanlegir rekstrarfjármunir um 506 milljónir en eigið fé hélst óbreytt.   

Fjármagnskostnaður: Lántökukostnaður var áður gjaldfærður í upphafi lánstíma en með 

upptöku IFRS var þessi kostnaður færður á gangvirði í samræmi við IAS 23. Því var áður 

gjaldfærður lántökukostnaður bakfærður sem hækkaði eigið fé um 65 milljónir.   
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Eignarhlutir í félögum: Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum voru áður færðir á kostnaðarverði 

en með notkun IFRS voru þeir færðir samkvæmt hlutdeildaraðferðinni sem hækkaði eigið fé 

um 36 milljónir. 

Viðskiptavild: Viðskiptavild sem myndaðist árið 2004 var áður afskrifuð en með upptöku 

IFRS voru þær afskriftir bakfærðar og virðisrýrnunarpróf framkvæmt. Niðurstaðan úr því 

leiddi til lækkunar á eigin fé um 24 milljónir. Heildaráhrif IFRS á eigið fé var hækkun um 

139 milljónir eða 2,0%. 

8.6 Marel-2005 

Þróunarkostnaður: Marel hafði gjaldfært allan sinn rannsóknar og þróunarkostnað yfir árin 

en þeim ber skylda til, í samræmi við IAS 38, að eignfæra þróunarkostnaðinn. Það er reyndar 

líka skylda að eignfæra hann í samræmi við 16. grein ársreikningalaga. Áhrifin af því voru að 

gjaldfærður þróunarkostnaður lækkaði um 1 milljón evra sem hækkaði eigið fé.  

Viðskiptavild: Viðskiptavild var áður afskrifuð en með upptöku IFRS var framkvæmt 

virðisrýrnunarpróf á henni sem leiddi til hækkunar bókfærðs verð hennar um 200.000 evrur. 

Varanlegir rekstrarfjármunir: Varanlegir rekstarfjármunir voru afskrifaðir með tilliti til 

hrakvirðis eftir upptöku IFRS í stað þess að horfa eingöngu til kaupverðs sem lækkaði 

afskriftir um 400.000 evrur. Heildaráhrif IFRS á eigið fé var hækkun upp á 3,9 milljónir evra 

eða 14,1% sem hlýtur að teljast dágóð hækkun. 

8.7 Jarðboranir-2005 

Varanlegir rekstrarfjármunir: Líftími og hrakvirði varanlegra rekstrarfjármuna var 

endurmetið í kjölfar IFRS. Áður bókaðar afskriftir voru bakfærðar og þær reiknaðar upp á 

nýtt. Það leiddi til lækkunar á afskriftum upp á 5,2 milljónir. Einnig var gert endurmat á 

rekstrarfjármununum sem leiddi til lækkunar á eigin fé upp á 12,7 milljónir.  

Eignarhlutir í öðrum félögum: Eignarhlutir í öðrum félögum voru færðir á gangvirði í stað 

þess að vera áður metnir á markaðsverði eða kaupverði sem lækkaði eigið fé um 850 þúsund. 

Birgðir: Félagið breytti matsaðferð sinni á birgðum í takt við IAS 2 og við það lækkuðu 

birgðir í virði um 9,2 milljónir. Áður voru þær færðar á innkaupaverði en líkt og áður hefur 
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komið fram hefði átt að færa þær á kostnaðarverði eða dagverði. Heildaráhrif IFRS á eigið fé 

var lækkun upp á 27,5 milljónir eða 0,85% 

8.8 Kaupþing-2005 

Lántökugjöld: Í stað þess að tekjufæra lántökugjöld við lánveitingu voru þau tekjufærð yfir 

líftíma lánsins sem lækkaði vaxtatekjur til skammst tíma en til langs tíma voru áhrifin engin. 

Vegna þessa lækkaði eigið fé um 1,6 milljarð. 

Útlán: Í samræmi við IAS-39 var framkvæmt virðisrýrnunarpróf á útlánum bankans sem 

hækkaði eigið fé um 4,5 milljarða.  

Viðskiptavild: Viðskiptavild sem áður var afskrifuð var metin með virðisrýrnunarprófi sem 

leiddi til þess að eigið fé lækkaði um 311 milljónir í ársbyrjun.  

Eignarhlutir í félögum: Hlutir bankans í óskráðum félögum voru áður bókaðir á 

kostnaðarverði en undir IFRS voru þeir færðir á gangvirði. Þessi breyting leiddi til 

gengishagnaðar sem var færður í gegnum rekstarrreikning og eigið fé hækkaði um 1,4 

milljarð.  

Afleiðusamningar: Afleiðusamningar voru áður metnir á kostnaðarverði en með IFRS voru 

þeir metnir á gangvirði sem lækkaði eigið fé um 1,3 milljarð. Heildaráhrif IFRS á eigið fé var 

hækkun upp á 160 milljónir eða 0,1% sem er mjög lítil breyting. 

8.9 Íslandsbanki-2005 

Eftirlaunaskuldbinding: Eftirlaunaskuldbinding bankans hækkaði og því lækkaði eigið fé 

um 1,8 milljarð.  

Viðskiptavild: Afskriftir á viðskiptavild voru bakfærðar sem hækkaði eigið fé um 676 

milljónir. 

Afleiðusamningar: Líkt og með Kaupþing voru afleiðusamningar áður færðir á 

kostnaðarverði en með upptöku IFRS voru þeir færðir á færðir á gangvirði sem lækkaði eigið 

fé um 477 milljónir.  
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Útlán: Bankinn breytti aðferð sinni við virðisrýrnun útlána og krafna í takt við IAS 39 sem 

hækkaði eigið fé um 509 milljónir. Heildaráhrif IFRS á eigið fé var lækkun upp á 1,8 milljarð 

eða 3,7%. 

8.10 Landsbankinn-2005 

Lántökugjöld: Líkt og Kaupþing breytti Landsbankinn innheimtu tekna á lántökugjöldum 

sínum þar sem þau voru áður talin til tekna þegar lánið var veitt en eftir upptöku IFRS voru 

þau færð yfir lánstímann sem lækkaði eigið fé tímabundið um 124 milljónir.  

Viðskiptavild: Afskriftir af viðskiptavild voru bakfærðar og framkvæmt var 

virðisrýrnunarpróf sem leiddi til hækkunar á eigin fé um 184 milljónir. 

Óefnislegar eignir og rekstrarfjármunir: Bankinn framkvæmdi virðisrýrnunarpróf á 

hugbúnaði, sem er óefnisleg eign með skilgreindan líftíma, og rekstrarfjármunum sem leiddi 

til virðisrýrnunartaps sem var gjaldfært og nam 175 milljónum sem kom til lækkunar á eigin 

fé.  

Útlán: Líkt og Íslandsbanki gerði breytti Landsbankinn aðferð sinni við virðisrýrnun útlána 

sem lækkaði afskriftir um 150 milljónir og hækkaði eigið fé um sömu upphæð. 

Eignarhlutir í félögum: Óskráð hlutabréf bankans voru eftir upptöku IFRS metin á gangvirði 

sem lækkaði eigið fé um 206 milljónir.  

Afleiðusamningar: Eins og bæði Kaupþing og Íslandsbanki hóf bankinn að meta afleiður á 

gangvirði sem lækkaði eigið fé um um 62 milljónir. Heildaráhrif IFRS á eigið fé var lækkun 

upp á 300 milljónir eða 0,76%. 

8.11 Um breytingarnar 

Sé litið yfir helstu breytingar hjá öllum þessum fyrirtækjum sést að oftast er verið að leiðrétta 

í samræmi við staðlana IAS 38-Óefnislegar eignir, IAS 28-Fjárfestingar í 

hlutdeildarfélögum, IAS 39-Fjámálagerningar: Færsla og mat og IAS 16-Varanlegir 

rekstrarfjármunir. Sjö fyrirtæki leiðrétta viðskiptavild vegna IAS 38, ýmist með bakfærslu 

afskrifta eða með framkvæmd virðisrýrnunarprófs. Í þeim atvikum þar sem 

virðisrýrnunarpróf er framkvæmt er niðurstaðan oftast sú að endurheimtanlegt virði er lægra 
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en bókfært virði. Sjö fyrirtæki leiðrétta virði eignarhluta sinna í hlutdeildarfélögum og öðrum 

félögum í samræmi við IAS 28 þar sem þau höfðu skráð eignarhluti sína á kostnaðarverði í 

stað gangvirðis eða með notkun hlutdeildaraðferðar. IAS 39 hefur mikil áhrif á fjögur 

fyrirtæki, þar af alla bankana, en áhrifin eru aðallega færsla afleiðusamninga á gangvirði sem 

var aðeins jákvæð hjá Landsvirkjun. Fjögur fyrirtæki leiðrétta afskriftir og mat varanlegra 

rekstrarfjármuna í takt við IAS 16 og hækkaði eigið fé hjá þremur fyrirtækjum við það. 

Upptaka IFRS lækkar eigið fé hjá sex fyrirtækjum. 
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9. Breytingar á kennitölum 

9.1 Arðsemishlutföll 

 

Tafla 1-Arðsemi eigin fjár 

Arðsemi eigin fjár 

 ÁRL IFRS Breyting  

SS 8,63% 8,78% 0,15 Prósentustig 

Nýherji 7,25% 3,92% -3,33 Prósentustig 

Landsvirkjun 5,97% 18,68% 12,71 Prósentustig 

Vinnslustöðin 16,17% 8,50% -7,67 Prósentustig 

Eimskip 21,24% 23,14% 1,90 Prósentustig 

Marel 28,61% 31,03% 2,42 Prósentustig 

Jarðboranir 18,89% 20,43% 1,55 Prósentustig 

Kaupþing 15,80% 18,55% 2,75 Prósentustig 

Íslandsbanki 33,52% 35,56% 2,04 Prósentustig 

Landsbankinn 51,31% 50,93% -0,38 Prósentustig 
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Mynd 2-Arðsemi eigin fjár hjá bönkunum 

Áhrif IFRS á arðsemi eigin fjár sjást í töflu 1. Bankarnir eru hafðir á sér mynd til að sýna 

betur breytingarnar en stærðir þeirra skera sig töluvert út frá hinum. Eins og sést á mynd 1 er 

mikill munur á breytingum milli fyrirtækja á arðsemi eigin fjár en hjá flestum hækkaði hún 

eftir að IFRS var tekið upp. Það sem vekur helst athygli er gífurleg hækkun hjá Landsvirkjun 

og þó nokkur lækkun hjá Vinnslustöðinni og Nýherja. Ástæðan fyrir þessari miklu aukningu 

hjá Landsvirkjun er að þegar afleiðusamningar voru færðir á gangvirði hækkaði hagnaður um 

7,5 milljarða á meðan eigið fé hækkaði bara um 8,1 milljarða og þar sem eigið fé er miklu 

stærri stærð verður hlutfallsbreytingin meiri. Lækkunin hjá Vinnslustöðinni skýrist af mikilli 

lækkun hagnaðar vegna verðbreytinga á verðbréfum þegar þau voru metin á gangvirði. 

Hagnaðurinn hjá Nýherja lækkaði töluvert þegar virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild var 

framkvæmt. Þegar litið er til bankanna á mynd 2 sést að Kaupþing og Íslandsbanki bættu 

stöðu sína öfugt við Landsbankann en hagnaðurinn hjá honum lækkaði við upptöku IFRS en 

hækkaði hjá hinum tveim. 
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Tafla 2-Arðsemi eigna 

Arðsemi eigna 

 ÁRL IFRS Breyting  

SS 3,11% 3,12% 0,02 Prósentustig 

Nýherji 3,14% 1,74% -1,41 Prósentustig 

Landsvirkjun 1,65% 4,95% 3,30 Prósentustig 

Vinnslustöðin 3,89% 2,31% -1,58 Prósentustig 

Eimskip 5,83% 6,39% 0,56 Prósentustig 

Marel 7,70% 8,86% 1,16 Prósentustig 

Jarðboranir 6,71% 7,16% 0,45 Prósentustig 

Kaupþing 1,51% 1,73% 0,22 Prósentustig 

Íslandsbanki 2,05% 2,13% 0,09 Prósentustig 

Landsbankinn 2,16% 2,12% -0,04 Prósentustig 

 

 

Mynd 3-Arðsemi eigna 
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Mynd 4-Arðsemi eigna hjá bönkunum 

Líkt og sést í töflu 1 breyttist arðsemi eigna á sama hátt og arðsemi eigin fjár þar sem hún 

hækkaði hjá flestum fyrirtækjum, mest hjá Landsvirkjun en lækkaði þó nokkuð hjá Nýherja 

og Vinnslustöðinni. Hún hækkaði ekki jafn mikið og arðsemi eigin fjár eins og mynd 3 sýnir, 

en það er vegna þess að eignir, sem eru nefnarinn í kennitölunni, eru stærri en eigið fé. 

Ástæðurnar fyrir hækkunni hjá Landsvirkjun og lækkuninni hjá Nýherja og Vinnslustöðinni 

eru þær sömu og í arðsemi eigin fjár. Á mynd 4 má sjá að arðsemi eigna hjá bönkunum 

breyttist ekki mikið en hafa verður í huga að bankar eru mjög gíraðir (e. leverage), þ.e. eignir 

þeirra samanstanda að miklu leyti af skuldum frekar en eigin fé, þannig að 1% arðsemi eigna 

getur bent til mikils gróða vegna hárrar eignarstöðu þeirra. („The industry handbook: The 

banking industry“, e.d.). Í ljósi þess bætti Kaupþing stöðu sína nokkuð. 
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Tafla 3-Framlegðarhlutfall rekstrar 

Framlegðarhlutfall rekstrar  

 ÁRL IFRS Breyting  

SS 7,08% 7,10% 0,02 Prósentustig 

Nýherji 4,96% 4,91% -0,05 Prósentustig 

Landsvirkjun 70,06% 70,07% 0,02 Prósentustig 

Vinnslustöðin 32,39% 31,88% -0,51 Prósentustig 

Eimskip 10,95% 11,08% 0,13 Prósentustig 

Marel 12,55% 14,72% 2,17 Prósentustig 

Jarðboranir 24,11% 24,08% -0,03 Prósentustig 

 

 

Mynd 5-Framlegðarhlutfall rekstrar 

Líkt og sést í töflu 3 voru sáralitlar breytingar á framlegðarhlutfalli rekstrar hjá öllum 

fyrirtækjum nema Marel þar sem það jókst um 2,17 prósentustig. Ástæðan er sú að Marel hóf 

að eignfæra þróunarkostnað sinn sem hækkaði rekstrarhagnaðinn nokkuð. Breytingarnar á 

hagnaði Landsvirkjunar, Nýherja og Vinnslustöðvarinnar sem höfðu mikil áhrif á 

arðsemishlutföll þeirra hafa ekki áhrif á þessa kennitölu vegna þess að þær breytingar 

tengdust fjármunatekjum og gjöldum sem ná ekki til rekstrarhagnaðar. Annars er ekki hægt 

að sjá hvort upptaka IFRS hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á framlegðarhlutfall rekstrar eins og 

mynd 5 sýnir. 
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9.2 Fjárnýtingarhlutföll 

Tafla 4-Veltuhraði eigna 

Veltuhraði eigna 

 ÁRL IFRS Breyting 

SS 1,36 1,37 0,37% 

Nýherji 1,88 1,91 1,50% 

Landsvirkjun 0,10 0,10 0,00% 

Vinnslustöðin 0,64 0,61 -4,30% 

Eimskip 1,36 1,36 0,00% 

Marel 1,31 1,25 -4,63% 

Jarðboranir 0,60 0,60 0,00% 

 

 

Mynd 6-Veltuhraði eigna 

Upptaka IFRS virðist ekki hafa mikil áhrif á veltuhraða eigna þar sem hann breyttist sáralítið 

hjá flestum fyrirtækjum en áhrifin virðast þó frekar vera neikvæð eins og sést í töflu 4. 

Hlutfallsleg breyting var mikil hjá Vinnslustöðinni en sé litið á mynd 6 sést að það er 

einungis vegna þess hversu lág kennitalan er vegna hárrar eignastöðu félagsins. Hjá Marel 

breyttist hún mest vegna eignfærslu þróunarkostnaðar sem hækkaði eignir og lækkaði þar 

með veltuhraða eigna. 
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Tafla 5-Fjárbinding í viðskiptakröfum 

Fjárbinding í viðskiptakröfum 

 ÁRL IFRS Breyting  

SS 7,27% 7,29% 0,02 Prósentustig 

Nýherji 22,55% 22,51% -0,04 Prósentustig 

Landsvirkjun 15,93% 15,93% 0,00 Prósentustig 

Vinnslustöðin 6,20% 6,21% 0,01 Prósentustig 

Eimskip 21,84% 22,04% 0,20 Prósentustig 

Marel 14,11% 14,11% 0,00 Prósentustig 

Jarðboranir 47,71% 47,95% 0,24 Prósentustig 

 

 

Mynd 7-Fjárbinding í viðskiptakröfum 

Tafla 5 sýnir breytingarnar á fjárbindingu í viðskiptakröfum. Hún breyttist lítið sem ekkert 

hjá öllum fyrirtækjunum, sem sést vel á mynd 7, en hvorki viðskiptakröfur né sala breyttust 

mikið hjá fyrirtækjunum við upptöku IFRS. 
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9.3 Greiðsluhæfishlutföll 

Tafla 6-Veltufjárhlutfall 

Veltufjárhlutfall 

 ÁRL IFRS Breyting 

SS 1,82 1,82 0,00% 

Nýherji 1,81 1,72 -5,43% 

Landsvirkjun 0,81 0,95 16,73% 

Vinnslustöðin 2,62 2,58 -1,63% 

Eimskip 1,40 1,42 1,12% 

Marel 1,66 1,62 -2,28% 

Jarðboranir 1,37 1,36 -0,68% 

 

 

Tafla 6 sýnir breytingarnar á veltufjárhlutfalli. Ef litið er á mynd 8 sést að það breyttist 

áberandi mest hjá Landsvirkjun en einnig töluvert hjá Nýherja auk smávægilegrar breytingar 

hjá Vinnslustöðinni og Marel. Breytingarnar eru ýmist hækkun eða lækkun. Ástæðan fyrir 

þessari miklu hækkun hjá Landsvirkjun er vegna hækkunar á virði afleiðusamninga sem kom 

að einhverju leyti fram á veltufjármunum. Ástæðan fyrir lækkuninni hjá Nýherja er lækkun í 

verðmati birgða og hækkun á skammtímaskuldum vegna þess að eigin hlutabréf voru færð til 

skuldar vegna söluréttar. 
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Tafla 7-Lausafjárhlutfall 

Lausafjárhlutfall 

 ÁRL IFRS Breyting 

SS 0,62 0,62 0,00% 

Nýherji 1,37 1,33 -2,94% 

Landsvirkjun 0,79 0,93 17,80% 

Vinnslustöðin 1,79 1,80 0,54% 

Eimskip 1,36 1,37 1,14% 

Marel 0,90 0,90 0,00% 

Jarðboranir 1,23 1,22 -0,75% 

 

 

Mynd 9-Lausafjárhlutfall 

Tafla 7 og mynd 9 sýna breytingarnar á lausafjárhlutfalli. Lausafjárhlutfall virðist frekar hafa 

hækkað í kjölfar IFRS samanborið við veltufjárhlutfall, þar sem það hækkaði langmest hjá 

Landsvirkjun en annars voru áhrifin smávægileg.   
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9.4 Skuldaþekjuhlutföll 

Tafla 8-Skuldahlutfall 

Skuldahlutfall 

 ÁRL IFRS Breyting  

SS 65,77% 66,48% 0,71 Prósentustig 

Nýherji 56,47% 56,91% 0,44 Prósentustig 

Landsvirkjun 74,19% 73,29% -0,90 Prósentustig 

Vinnslustöðin 75,33% 73,52% -1,81 Prósentustig 

Eimskip 67,26% 66,69% -0,58 Prósentustig 

Marel 69,42% 66,91% -2,51 Prósentustig 

Jarðboranir 63,80% 63,97% 0,17 Prósentustig 

Kaupþing 89,65% 89,78% 0,13 Prósentustig 

Íslandsbanki 92,55% 92,84% 0,29 Prósentustig 

Landsbankinn 94,66% 94,75% 0,09 Prósentustig 

 

 

Mynd 10-Skuldahlutfall 
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Mynd 11-Skuldahlutfall bankanna 

Í töflu 8 má sjá breytingarnar á skuldahlutfalli. Skuldahlutföllun lækkuðu hjá flestum 

rekstrarfyrirtækjunum og þá mest hjá Marel og Vinnslustöðinni, eins og mynd 10 sýnir. 

Lækkunin hjá Marel skýrist af því að eignir Marel hækkuðu um 4,9 milljónir evra og af því 

hækkuðu skuldir aðeins um 1 milljón. Á mynd 11 sést að skuldahlutfallið hækkaði örlítið hjá 

öllum bönkunum en breytingin var ekki eins mikil og hjá hinum félögunum. 

 

Tafla 9-Eiginfjárhlutfall 

Eiginfjárhlutfall 

 ÁRL IFRS Breyting  

SS 34,23% 33,52% -0,71 Prósentustig 

Nýherji 43,53% 43,09% -0,44 Prósentustig 

Landsvirkjun 25,81% 26,71% 0,90 Prósentustig 

Vinnslustöðin 24,67% 26,48% 1,81 Prósentustig 

Eimskip 32,74% 33,31% 0,58 Prósentustig 

Marel 30,58% 33,09% 2,51 Prósentustig 

Jarðboranir 36,20% 36,03% -0,17 Prósentustig 

Kaupþing 10,35% 10,22% -0,13 Prósentustig 

Íslandsbanki 7,45% 7,16% -0,29 Prósentustig 

Landsbankinn 5,34% 5,25% -0,09 Prósentustig 
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Mynd 12-Eiginfjárhlutfall 

 

Mynd 13-Eiginfjárhlutfall bankanna 

Tafla 9 og myndir 12 og 13 sýna breytingarnar á eiginfjárhlutfalli. Þar sem eiginfjárhlutfall 

og skuldahlutfall eru sitthvor hliðin á sama peningnum er breytingin á eiginfjárhlutfalli öfug 

við skuldahlutfallið. Upptaka IFRS virðist hafa jákvæð áhrif á eiginfjárstöðu rekstarfyrirtækja 

en neikvæð á banka. 
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10. Umræður og lokaorð 

Í kjölfar upptöku IFRS breyta fyrirtæki matsaðferðum sínum á eignum og skuldum sem hefur 

áhrif á stærðir í ársreikningi þeirra og þar með kennitölur þeirra. Í þessari ritgerð voru áhrif 

IFRS á kennitölur íslenskra fyritækja sem áður höfðu notast við íslensk lög um ársreikninga 

skoðuð. Fyrri erlendar rannnsóknir um áhrif IFRS á kennitölur höfðu sýnt að með notkun 

IFRS hækki arðsemishlutföll og greiðsluhæfishlutföll en veltuhraði eigna lækkar (Lantto og 

Sahlström, 2009; Lueg o.fl, 2014; Stent o.fl, 2010; Da-Hsien o.fl, 2010; Aubert og 

Grudnitski, 2008; Malíková og Brabec, 2012). Aðrar kennitölur eins og skuldahlutfall 

breytast líka en ekki er samræmi á milli rannsókna um í hvora áttina sú breyting er. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að notkun IFRS hækki arðsemishlutföll þar 

sem þau hækka hjá sjö fyrirtækjum. Það er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Lantto 

og Sahlström, 2009; Lueg o.fl, 2014; Stent o.fl, 2010; Aubert og Grudnitski, 2008; Malíková 

og Brabec, 2012). Veltuhraði eigna virðist líka lækka en sú breyting var sáralítil hjá flestum 

sem er í samræmi við niðurstöður Malíková og Brabec (2012) og Da-Hsien o.fl (2010). 

Greiðsluhæfishlutföll breyttust nokkuð en ekki er hægt að sjá hvort IFRS hafi afgerandi áhrif 

á þær hvort sem það er hækkun eða lækkun. Sé litið til fyrri rannsókna hefði mátt búast við 

hækkun á greiðsluhæfishlutföllum (Lueg o.fl, 2014; Da-Hsien o.fl, 2010; Malíková og 

Brabec; 2012). Reyndar var ekki mikil breyting á lausafjárhlutfalli hjá Malíková og Brabec. 

Fjárbinding í viðskiptakröfum breyttist lítið hjá öllum fyrirtækjum. Líkt og í rannsóknum 

Malíková og Brabec (2012) og Da-Hsien o.fl (2010) benda niðurstöðurnar til að IFRS hafi 

jákvæð áhrif á eiginfjárhlutfall þar sem það hækkaði hjá fjórum rekstrarfyrirtækjum. Hins 

vegar lækkaði það hjá öllum bönkunum.       

  Ef horft er til fyrirtækja og áhrif IFRS á útlit þeirra fyrir fjárfesta, lánadrottna og aðra 

hagsmunaaðila er ljóst að Landsvirkjun naut góðs af því að skipta yfir í IFRS þar sem 

arðsemishlutföll og greiðsluhæfishlutföll hækkuðu gríðarlega auk þess sem eiginfjárhlutfall 

hækkaði. Sláturfélag Suðurlands sýndi örlitla breytingu í arðsemihlutföllum og 

skuldaþekjuhlutföllum. Fyrir Nýherja og Vinnslustöðina hafði upptaka IFRS fremur neikvæð 

áhrif með mikilli lækkun á arðsemishlutföllum og þó nokkuri á greiðsluhæfishlutföllum þó 

skuldaþekjuhlutföll hafi batnað örlítið. Arðsemishlutföll hækkuðu hjá Eimskip, Marel og 

Jarðborunum en ekki nærri jafn mikið og hjá Landsvirkjun. Greiðsluhæfishlutföll þeirra 

breyttust ekki mikið en eiginfjárhlutfallið hækkaði mest hjá Marel og Eimskip. Sé litið til 

bankanna breyttust arðsemishlutföll þeirra til hins betra nema hjá Landsbankanum og 

eiginfjárhlutfall lækkaði hjá þeim öllum.       
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 Nokkrar takmarkarnir eru þó á niðurstöðum þessarar rannsóknar. Fyrirtæki voru að 

einhverju leyti sjálfvalin, þ.e.a.s. aðeins var notast við þau fyrirtæki þar sem mátti nálgast 

ársreikninga þeirra endurgjaldslaust. Einnig voru sum fyrirtæki sem ekki voru tekin fyrir þar 

sem þau sýndu engar breytingar í ársreikningi sínum þegar þau tóku IFRS upp. Nær öll 

fyrirtækin tóku upp IFRS árið 2005 en aðeins tvö tóku þá upp árið 2007. Síðan þá hafa bæst 

nýjir staðlar við sem koma ekki fram hjá þessum fyrirtækjum.    

 Það er þó ljóst að IFRS hefur áhrif á kennitölur og stærðir í ársreikningum fyrirtækja. 

Áhrifin eru umtalsverð hjá sumum samanber Landsvirkjun en nær engin hjá öðrum eins og 

Sláturfélagi Suðurlands. Hagsmunaaðilar reikningsskila og notendur kennitalna þurfa að gera 

sér grein fyrir þessum mun þegar borin eru saman fyrirtæki sem notast við sitthvorn 

reikningsskilastaðalinn og þá sérstaklega þegar horft er til arðsemishlutfalla. Í framhaldi af 

þessu gæti verið áhugavert að skoða kennitölur hjá fleiri fyrirtækjum sem hafa tekið upp 

IFRS og sjá hvort munurinn á milli skýrist frekar við það. Eins að sjá hvers vegna stjórnir 

sumra fyrirtækja ákveða að skipta yfir í IFRS þegar engin lagaleg kvöð kveður á um það. 

Einnig væri hægt að kanna hversu mikið fjárfestar og aðrir hagsmunaaðilar reikningsskila á 

Íslandi horfa til kennitalna við greiningu sína á fyrirtækjum og hvort þeir geri sér grein fyrir 

áhrifum reikningsskilastaðla á þær. 
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