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mikinn stuðning og hjálp við yfirlestur.  
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um nýútgefinn alþjóðlegan reikningsskilastaðal um 

leigusamninga, IFRS 16. Nokkrar breytingar hafa orðið frá fyrri staðli, IAS 17. Helst ber 

að nefna að fyrirtæki þurfa nú að gera grein fyrir öllum leigusamningum sem þau hafa 

gert, hvort sem þeir eru fjármögnunar- eða rekstrarleigusamningar, en leigutakar hafa 

ekki áður þurft að færa rekstrarleigusamninga í efnahagsreikning. Breytingin getur því 

haft mikil áhrif á efnahagsreikning og rekstrarreikning fyrirtækja. Lögð var áhersla á að 

skoða áhrif staðalsins á nokkur skráð fyrirtæki á Íslandi. Áhugavert var að sjá að 

staðallinn hafði mismikil áhrif á ársreikninga þeirra fyrirtækja sem voru skoðuð. Þar má 

helst nefna að skuldahlutfallið hækkaði hjá öllum félögum sem gefur til kynna þær 

skuldbindingar sem rekstrarleigusamningar fela í sér. EBITDA-hlutfallið hækkaði hjá 

öllum fimm félögunum sem skoðuð voru en áhrifin voru ólík á hagnað, arðsemi eigna og 

arðsemi eigin fjár. Þá virðast áhrifin vera meiri á smásala og flugfélög, en flutninga-, 

framleiðslu- og fjarskiptafyrirtæki, þó svo að þau verði fyrir einhverjum áhrifum. Helstu 

niðurstöður sem hægt er að draga af rannsókninni er að þau félög sem hafa hátt hlutfall 

rekstrarleiguskuldbindinga af heildareignum verða fyrir mun meiri áhrifum vegna 

breytinganna en þau fyrirtæki sem eru með lágt hlutfall.  
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1  Inngangur  

Efni BS-ritgerðarinnar er nýr alþjóðlegur reikningsskilastaðall um leigusamninga, IFRS 16, 

sem var gefinn út í ársbyrjun 2016. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gilda víða um heim 

og ákvarða hvernig fyrirtækjum ber að setja fram reikningsskil sín. Samkvæmt lögum um 

ársreikninga nr. 3/2006 er íslenskum fyrirtækjum skylt að fara eftir alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum séu þau skráð á skipulegan verðbréfamarkað. Nýir staðlar og 

breytingar á eldri stöðlum hafa því áhrif á reikningsskil skráðra fyrirtækja á Íslandi. 

Mikilvægt er að lesendur reikningsskila átti sig á gildandi reglum og er tilgangur 

ritgerðarinnar að gera grein fyrir IFRS 16, þeim breytingum sem hafa orðið og meta hver 

áhrifin verða á fimm skráð fyrirtæki í Kauphöll Íslands. Rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar er: Hver verða væntanleg áhrif nýs leigustaðals, IFRS 16, á reikningsskil og 

kennitölur íslenskra félaga með skráð hlutabréf í kauphöll? Áhersla verður lögð á að 

skoða áhrif staðalsins á efnahagsreikninga og rekstrarreikninga þeirra.  

Fram að þessu hafa fáir skrifað ritrýndar fræðigreinar um IFRS 16, enda staðallinn 

tiltölulega nýútkominn. Hins vegar hafa verið skrifaðar greinar um staðalinn í 

fréttamiðlum sem sérhæfa sig í fjármálum og reikningshaldi ásamt því að Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið og stóru endurskoðunarfyrirtækin hafa gefið út samantekt og álit á 

staðlinum og breytingunum sem honum fylgja. Í þessari ritgerð mun ég skoða áhrif 

nýútgefins staðals á skráð fyrirtæki á íslenskum markaði en þau hafa ekki verið skoðuð 

enn sem komið er. Ritgerðin er ætluð þeim sem vilja kynna sér breytingar á 

leigustaðlinum í tiltölulega stuttu máli, svo sem skráðum félögum, endurskoðunar-

fyrirtækjum, fjárfestum og öðrum sem láta sig reikningsskil félaga varða.  

Í ritgerðinni verður fyrst fjallað um Alþjóðlega reikningsskilaráðið, lagalegt gildi 

reikningsskilastaðlanna á Íslandi og megininntak IAS 17. Hann verður síðan borinn 

saman við IFRS 16 en fjallað verður ítarlega um nýja staðalinn og þær breytingar sem 

gerðar hafa verið. Að því loknu verða skoðuð áhrif staðalsins á fimm skráð fyrirtæki og 

verður vegið og metið hvort nýr staðall sé til bóta.  
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2 Alþjóðlega reikningsskilaráðið og lagalegt gildi staðla þess á 
Íslandi 

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eru reglur um það hvernig fyrirtæki skuli haga 

reikningsskilum og gerð ársreikninga sinna (Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.). 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið, IASB, er sjálfstæð nefnd sem sér um að þróa og 

samþykkja alþjóðlega reikningsskilastaðla. Ráðið tók til starfa á árinu 2001 og kom í stað 

eldri nefndar, IASC, sem stofnsett var 1973 (Deloitte, e.d.a). Í ráðinu starfa 14 

nefndarmenn sem eru ráðnir til fimm ára í senn, þó aldrei lengur en til 10 ára. Alþjóðleg 

fjölbreytni skiptir miklu máli í ráðinu og eru fjórir nefndarmenn frá Evrópu, fjórir frá 

Norður-Ameríku, fjórir frá Asíu og Eyjaálfu, einn frá Afríku og einn frá Suður-Ameríku. Þá 

eru tveir valdir af handahófi frá einhverri af sex heimsálfunum. Skilyrði fyrir þátttöku í 

nefndinni er að nefndarmenn hafi víðtæka þekkingu og reynslu í alþjóða- og 

markaðsviðskiptum auk þess að hafa þekkingu á reikningsskilum (Deloitte, e.d.b). Ráðið 

hefur undanfarin ár gefið út nýja staðla og gert breytingar á eldri stöðlum og er markmið 

Alþjóðlega reikningsskilaráðsins að þróa eitt algilt regluverk með stöðlum um 

reikningsskil fyrirtækja sem eru í senn skiljanlegir, framfylgjanlegir og samþykktir um 

allan heim (Deloitte, e.d.a; IFRS, 2015). Markmiðið með stöðlunum sjálfum er að auka 

gegnsæi, ábyrgð og skilvirkni á fjármálamörkuðum um allan heim. Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið telur að vinna þess þjóni almannahagsmunum með því að stuðla að 

trausti, vexti og langtíma fjármálastöðugleika í hagkerfum heimsins (IFRS, e.d.). Fyrsti 

staðall Alþjóðlega reikningsskilaráðsins, IFRS 1, var gefinn út árið 2003 og hafa alls verið 

gefnir út 16 staðlar (IFRS, 2015).  

Árið 2002 samþykkti Evrópusambandið að taka upp alþjóðlega reikningsskilastaðla í 

öllum aðildarlöndum sínum og hafa staðlarnir haft lagalegt gildi þar frá og með 1. janúar 

2005. Í framhaldinu hafa sífellt fleiri lönd tekið upp staðlana enda gerir sameiginlegt 

regluverk fjárfestum auðveldara að bera saman einstök fyrirtæki milli landa. Eftir því 

sem fleiri lönd taka upp staðlana því betra verður fyrir önnur lönd að taka þá einnig upp. 

Alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er í dag beitt af fyrirtækjum víðs vegar um heiminn, 

allt frá Ástralíu til Indónesíu og Bretlands. Fyrirtæki í rúmlega 120 löndum nota 

alþjóðlega reikningsskilastaðla við gerð reikningsskila sinna og er fyrirtækjum í 96 

löndum skylt að semja reikningsskil sín samkvæmt þeim (IFRS, 2015).  
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Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar hafa lagalegt gildi hér á landi vegna aðildar Íslands að 

Evrópska efnahagssvæðinu. Ísland tók upp alþjóðlega reikningsskilastaðla eftir að 

Evrópusambandið gaf út tilskipun þess efnis, árið 2005 (Deloitte, 2015). Skráð íslensk 

fyrirtæki skulu samkvæmt lögum um ársreikninga nr. 3/2006 gera reikningsskil sín í 

samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Félög sem skráð eru á skipulagðan 

verðbréfamarkað skulu fara eftir stöðlunum samkvæmt 1. tl. 1. gr. laganna og félög sem 

ná ákveðnum stærðarmörkum hafa heimild til þess samkvæmt 2. tl. 1. gr. laganna. 

Dótturfélögum skráðra fyrirtækja er einnig heimilt, en ekki skylt, að fylgja alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum. Óskráð fyrirtæki þurfa ekki að fylgja stöðlunum en mörg þeirra 

hafa séð kosti þess enda hefur það auðveldað innkomu þeirra á alþjóðlega markaði. 

Með notkun staðlanna verður greiðari aðgangur að erlendu fjármagni, enda þekkja 

flestir erlendir fjárfestar og lánastofnanir alþjóðlegu reikningsskilastaðlana (Deloitte, 

2015). Í ársreikningalögunum er ekki útskýrt með hvaða hætti skuli færa leigusamninga í 

reikningsskilum fyrirtækja en í 5. mgr. 29. gr. laganna er þó vísað til þess að færa þurfi 

eignarleigusamninga, sem samkvæmt IAS 17 eru skilgreindir sem fjármögnunar-

leigusamningar, í samræmi við settar reikningsskilareglur og færa þá í efnahagsreikning 

ef þeir nema verulegum fjárhæðum. Lögin útskýra því ekki hvernig meðhöndla skuli 

leigusamninga og þurfa fyrirtæki því að þekkja vel þá reikningsskilastaðla sem gilda um 

reikningsskil þeirra. Í kafla 3 verður fjallað um IAS 17, gildandi staðal um leigusamninga, 

ásamt gagnrýni sem komið hefur fram á hann.  
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3 IAS 17 

Árið 1980 hófst vinna við alþjóðlegan reikningsskilastaðal um leigusamninga, sem mun 

hér eftir verða kallaður IAS 17. Formleg útgáfa hans var í september 1982 en ýmsar 

breytingar voru gerðar á honum síðar sem ekki verður farið nánar í hér (Deloitte, e.d.c). 

Fjölmörg fyrirtæki nota leigusamninga í rekstri sínum og þar sem IAS 17 er í gildi á 

Íslandi er mikilvægt að átta sig á hvernig íslensk fyrirtæki, sem fylgja lögum um 

ársreikninga, hafa fært leigusamningana sína. Í kaflanum verður því greint í stuttu máli 

frá meginefni IAS 17, út frá mismunandi tegundum leigusamninga, ásamt áhrifum þeirra 

á reikningsskil leigutaka og leigusala. Síðan verður fjallað um þau atriði IAS 17 sem helst 

hafa verið gagnrýnd og ástæður þess að nýr staðall var gefinn út.  

3.1 Megininntak IAS 17 

Markmið IAS 17 var að mæla fyrir um þær reikningsskilaaðferðir, sem þóttu viðeigandi 

þegar staðallinn var gefinn út, í reikningsskilum leigutaka og leigusala vegna 

leigusamninga. Leigutaki er sá sem tekur eign á leigu gegn greiðslu en leigusali er sá sem 

leigir út eignina og fær fyrir það greiðslur. IAS 17 gildir nú um alla leigusamninga félags, 

nema þá sem snúa að jarðefnum, olíu, jarðgasi eða öðrum óendurnýjanlegum 

auðlindum og leyfissamningum, svo sem vegna sérleyfa eða kvikmynda. Staðallinn á ekki 

við um lífrænar eignir eða fjárfestingareignir, en um leigu á þeim er fjallað í öðrum 

stöðlum sem gefnir hafa verið út af Alþjóðlega reikningsskilaráðinu (IASB, 2003). 

Leigusamningur er skilgreindur sem samningur um afnot ákveðinnar eignar, leigumunar, 

í umsaminn tíma þar sem leigusali veitir leigutakanum rétt til að nota eignina gegn 

reglulegum greiðslum (Deloitte, e.d.c). Leigusamningum samkvæmt IAS 17 er skipt eftir 

eðli þeirra í fjármögnunarleigusamninga og rekstrarleigusamninga. Í fjármögnunar-

leigusamningum flyst verulegur hluti áhættu eða öll áhætta og efnahagslegur ávinningur 

leigumunarins frá leigusala til leigutaka við undirskrift samningsins og getur endað með 

því að leigutaki eignist eignina í lok samningstíma. Það er skilyrði samkvæmt IAS 17 að 

leigutíminn nái yfir stærstan hluta líftíma leigumunarins ásamt því að í upphafi samnings 

sé núvirði lágmarks leigugreiðslna að minnsta kosti jafnt gangvirði leigðu eignarinnar. Ef 

leigusamningur uppfyllir ekki þessi skilyrði er litið á hann sem rekstrarleigusamning 

(IASB, 2003).  
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Flokkun leigusamnings er ákveðin í upphafi og ekki má breyta henni þegar líða tekur 

á leigutímann. Skyldur leigutaka og reikningsskil hans eru mismunandi eftir því hvort um 

er að ræða fjármögnunarleigusamning eða rekstrarleigusamning. Leigutaki í 

fjármögnunarleigusamningi færir leigumuninn sem eign og leiguskuldbindinguna sem 

skuld í efnahagsreikningi. Í efnahagsreikninginn færir hann inn það verð sem lægra 

reynist af gangvirði leigumunarins eða núvirði lágmarksleigugreiðslna sem greiddar eru 

á leigutímanum. Leigutaka ber að afskrifa eignina í reikningsskilum sínum rétt eins og 

hann ætti eignina sjálfur og skipta leigugreiðslum upp í afborganir og vaxtagreiðslur. 

Aðeins afskriftir og vaxtagjöld koma fram í rekstrarreikningi leigutaka vegna 

fjármögnunarleigusamningsins. Í rekstrarleigusamningum á leigutaki aftur á móti ekki að 

skrá leigumuninn sem eign og skuldbindingu vegna leigusamningsins í efnahagsreikning. 

Rekstrarleigusamningar eru því utan efnahagsreiknings samkvæmt IAS 17 og koma 

upplýsingar um þá einungis fram í skýringum ársreikninga. Í þeim þarf að skýra frá 

lágmarksfjárhæð leigugreiðslna og hversu mikið var greitt á árinu í rekstrarleigu-

greiðslur. Leigutakinn þarf ekki að afskrifa leigueignina og ekki er gerð krafa um að 

leigutaki skipti heildarleigugreiðslunni upp í afborganir og vexti. Heildarleigugreiðslan er 

gjaldfærð línulega í rekstrarreikningi á leigutímanum eða með öðrum kerfisbundnum 

hætti sem er meira lýsandi um notkun leigumunarins í reikningsskilunum (Deloitte, 

e.d.c).  

Skyldur leigusalans eru af öðrum toga. Hann skráir leigueignina í efnahagsreikning 

sem eign til leigu eftir eðli eignarinnar hvort sem um er að ræða fjármögnunar-

leigusamning eða rekstrarleigusamning. Leigusalinn afskrifar leigueignina eins og aðrar 

eignir sínar. Leigusali í fjármögnunarleigusamningnum metur leiguna sem kröfu sem er 

jöfn hreinu verðmæti fjárfestingarinnar. Þá eiga vaxtatekjur af samningnum að 

endurspegla fasta ávöxtunarkröfu af hreinni fjárfestingareign hans. Leigusali í 

rekstrarleigusamningum færir eignina í efnahagsreikning sinn eftir eðli eignarinnar. 

Leigutekjurnar færir leigusali síðan línulega í reikningsskilin eða eftir annarri aðferð sem 

lýsir betur tekjuinnlausn leigumunarins. Leigusölum er skylt að dreifa beinum kostnaði 

leigumunarins jafnt yfir leigutímann og mega ekki gjaldfæra allan slíkan kostnað strax í 

upphafi. Þá er reikningshaldsleg meðferð vegna sölu- og endurleigusamninga háð því 

hvort um er að ræða fjármögnunarleigusamninga eða rekstrarleigusamninga (Deloitte, 

2015). 
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3.2 Gagnrýni á IAS 17 

Helsta gagnrýnin á IAS 17 er munurinn sem gerður er á milli fjármögnunarleigusamninga 

og rekstrarleigusamninga. Jafnvel þó að samningarnir séu svipaðir að eðli er mikill 

munur á skráningu þeirra í ársreikningi fyrirtækja (IFRS, 2016a). Þegar leigusamningur 

hefur sömu eiginleika og kaup á eigninni er hann skráður sem fjármögnunar-

leigusamningur og kemur fram í efnahagsreikningi fyrirtækisins. Ef fyrirtækið ber ekki 

ábyrgð á eigninni og áhættan og efnahagslegur ávinningur er enn hjá leigusala, er aftur 

á móti um rekstrarleigusamning að ræða, sem kemur ekki fram í efnahagsreikningi 

leigutaka. Árið 2005 var algengt að margir leigusamningar fyrirtækja væru utan 

efnahagsreiknings. Fjöldi og umfang rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings var 

þá mismunandi milli fyrirtækja, eftir atvinnugreinum og löndum en til að mynda voru 

45% leigusamninga utan efnahagsreiknings í Suður-Ameríku og rúm 32% í Asíu og 

Eyjaálfu (IFRS, 2016b). Þetta gerði það að verkum að fjárfestum reyndist erfitt að átta sig 

á því hverjar heildarskuldbindingar félags voru og þeir gátu því ekki borið mismunandi 

fyrirtæki saman. Ef fyrirtæki tók lán og keypti eign í stað þess að taka eignina á 

rekstrarleigu virtist það vera með hærri skuldir samkvæmt IAS 17. Þetta hafði þau áhrif 

að félag sem tók lán hafði verri skulda- og eiginfjárhlutföll en það sem tók eign á 

rekstrarleigu, þrátt fyrir að vera í raun jafn skuldugt. Það var því hvati til staðar hjá 

leigutökum að taka eignir á rekstrarleigu til að komast hjá því að skrá skuldbindingu. 

Vegna þessa þurftu fjárfestar að meta raunverulegt virði leigusamninga sem fyrirtæki 

hafði gert. Fjárfestarnir notuðu þó ekki sömu aðferðir við mat leigusamninga því sumir 

ofmátu leiguskuldir fyrirtækjanna á meðan aðrir reiknuðu ekkert út og fengu kolranga 

mynd af raunverulegri skuldastöðu. Hans Hoogervorst, stjórnarformaður IASB, hefur 

sagt að IAS 17 lýsi ekki lengur þeim efnahagslega raunveruleika sem fyrirtæki starfa í og 

eitthvað hafi þurft að gera til að fá fyrirtæki með leigusamninga til að sýna raunverulega 

skuldastöðu sína (IFRS, 2016c). Gagnrýnin sýndi að reikningsskil fyrirtækja voru ekki í 

samræmi við markmið IASB um gegnsæi reikningsskila og í framhaldinu komu upp 

hugmyndir um breytingar á staðlinum (IFRS, 2016a). Þessar breytingar hafa nú orðið að 

veruleika með útgáfu IFRS 16. Fjallað verður um hann og helstu breytingar í kafla 4.  
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4 IFRS 16 

Gríðarmikil vinna fór í gerð nýs alþjóðlegs reikningsskilastaðals um leigusamninga, hér 

eftir IFRS 16, og tók það mörg ár fyrir Alþjóðlega reikningsskilaráðið að fá yfirgripsmikla 

þekkingu á áhrifum reikningshaldslegra breytinga á leigusamningum. Áður en Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið gaf út IFRS 16 töluðu nefndarmenn ráðsins við marga hagsmunaaðila 

til að fá skoðun þeirra á fyrirhuguðum breytingum. Yfir hundrað fundir voru haldnir 

ásamt þremur opnum fundum fyrir almenning enda sóttist ráðið eftir sem mestri 

endurgjöf og athugasemdum frá þeim sem leigusamningar vörðuðu. Talað var við 

leigutaka og leigusala, notendur reikningsskila, endurskoðunarfyrirtæki og löggjafa víðs 

vegar um heiminn (IFRS, 2016a; IFRS, 2016b). Staðallinn var unninn í samvinnu við 

bandaríska reikningsskilaráðið, FASB, til að samþætta reikningsskil Norður-Ameríku og 

annarra heimsálfa og auðvelda samanburð fyrirtækja beggja vegna Atlantshafsins 

(Deloitte, 2015).  

Í yfirlýsingu Alþjóðlega reikningsskilaráðsins kemur fram að flestir hagsmunaaðilar 

voru sammála um nauðsyn breytinga á staðlinum um leigusamninga. Það fékk góðar 

viðtökur frá flestum þeirra að allir leigusamningar kæmu fram í efnahagsreikningi 

fyrirtækja, sérstaklega hjá fjárfestum, eftirlitsaðilum og endurskoðunarfyrirtækjum. 

Flestir sem voru mótfallnir IFRS 16 töldu staðalinn fela í sér of mikinn breytingakostnað 

og hann þótti flóknari en IAS 17. Aðrir vildu frekar að settar yrðu skýrari kröfur um 

rekstrarleigusamningana í skýringum ársreikninga. Alþjóðlega reikningsskilaráðinu þótti 

hins vegar eðlilegt að allar skuldbindingar og eignir fyrirtækja kæmu fram í efnahags-

reikningi þeirra og taldi að það myndi stórauka upplýsingaflæði til notenda 

reikningsskila. Þetta átti að draga úr því að fjárfestar þyrftu að „reikna sjálfir“ ákveðnar 

kennitölur út frá þeim fjárhæðum sem gefnar voru upp í efnahagsreikningnum. Enn 

fremur eiga breytingarnar að auðvelda fjárfestum að bera saman fyrirtæki sem taka 

annað hvort eignir á leigu eða kaupa þær með lánsfé (IFRS, 2016b). Árið 2009 komu upp 

hugmyndir um að hafa einungis eina gerð leigusamninga í reikningsskilunum. Þetta varð 

að lokum niðurstaðan og voru nokkrar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi þótti einfaldara að 

hætta að skipta leigusamningum upp í fjármögnunarleigusamninga og rekstrarleigu-

samninga. Að hafa einungis eina gerð leigusamninga þótti einfaldasta leiðin til að sýna 

alla leigusamninga fyrirtækja. Þá eiga breytingarnar að auðvelda fjárfestum að sjá 
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skiptinguna milli afskrifta og vaxta af öllum leigusamningum í stað þess að sjá einungis 

samtölu, eins og krafan var um rekstrarleigusamninga samkvæmt IAS 17. Í öðru lagi 

skuldbinda framtíðarleigugreiðslur fyrirtæki sama af hvaða tegund þær eru og leigutaki 

ræður alltaf eigninni þótt samningurinn geti heitið tveimur nöfnum. Einnig þótti 

eðlilegra að afskrifa þær eignir sem félagið notar, hvort sem þær séu leigðar eða 

keyptar. Samkvæmt hugmyndum frá 2010 átti einungis að skrá þá leigusamninga sem 

voru til lengri tíma en 12 mánaða, og skipti ekki máli hver fjárhæð samninganna var. 

Þrátt fyrir að margir leigusamningar séu til langs tíma þurfa þeir ekki endilega að vera 

vegna hárra fjárhæða og þótti mörgum hagsmunaaðilum því óþarfi að skrá alla 

samningana, sérstaklega ef þeir voru óverulegir. Því var ákveðið að skrá einungis þá 

samninga sem eru til lengri tíma en 12 mánaða og yfir ákveðnum fjárhæðamörkum 

(IFRS, 2016b). Viðræðum um nýjan staðal lauk á fyrsta ársfjórðungi 2015 og kom IFRS 16 

út í janúar 2016 (Deloitte, 2015).  

4.1 Megininntak IFRS 16 

Nýi staðallinn tekur formlega gildi 1. janúar 2019 en fyrirtækjum er þó heimilt að 

innleiða hann fyrr (IASB, 2016). Samkvæmt IFRS 16 er leigusamningur skilgreindur sem 

samningur sem veitir leigutaka rétt til að nota eign í tiltekinn tíma í skiptum fyrir 

greiðslu. Leigusamningar eiga það sameiginlegt að eign er tekin á leigu í stað þess að 

kaupa hana fyrir reiðufé eða lánsfé og sá hlutur sem tekinn er á leigu nefnist 

leigumunur. Að minnsta kosti tveir aðilar eiga aðild að leigusamningnum, leigutaki og 

leigusali. Leigutaki er sá sem tekur leigumun á leigu hjá leigusala, en leigutaki fær með 

samningnum rétt til að nýta leigumuninn líkt og hann væri eign hans frá upphafi 

samningstímans. Fyrir þetta borgar leigutakinn leigusalanum umsamda fjárhæð í leigu-

greiðslu (IFRS, 2016b). Réttur til notkunar leigumunar felur í sér að leigutakinn hefur 

bæði efnahagslegan ávinning af honum og ber meirihluta áhættunnar sem honum fylgir 

(IASB, 2016). Ekki hafa verið gerðar miklar breytingar á skilgreiningunni á leigusamningi 

en til að samningur teljist leigusamningur þarf hann að vera vegna fyrirfram tilgreindrar 

eignar. Sé það ekki svo telst leigusamningurinn þjónustusamningur og verða teknir út 

ákveðnir þjónustusamningar sem féllu áður undir skilgreininguna samkvæmt IAS 17 

(IFRS, 2016a; Poole, 2016). Þjónustusamninga þarf ekki að skrá í efnahagsreikning en 

IFRS 16 gildir einungis um leigusamninga eða þann hluta samnings sem hægt er að 
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skilgreina sem leigusamning. Leyfilegt er samkvæmt staðlinum að skipta blönduðum 

leigu- og þjónustusamning upp og eignfæra einungis leiguhlutann, eða telja báða 

hlutana sem leigusamning. Séu skilin milli leigu- og þjónustuhluta ekki skýr skal 

leigutakinn meta skiptinguna eftir bestu getu (IFRS, 2016b).  

Breytingarnar, sem fylgja IFRS 16, munu verða talsvert meiri hjá leigutaka en 

leigusala. Hlutverk leigusalans er tiltölulega óbreytt en hann má enn skipta leigu-

samningum sínum upp í fjármögnunarleigusamninga og rekstrarleigusamninga. Aftur á 

móti er hlutverk leigutakans ólíkt því sem áður var. Ein stærsta breytingin er að leigutaki 

þarf nú að sýna alla leigusamninga í efnahagsreikningi sínum og er enginn greinarmunur 

gerður á fjármögnunarleigusamningum og rekstrarleigusamningum. Tvær undan-

tekningar eru þó til staðar. Í fyrsta lagi þarf hvorki að skrá í efnahagsreikning 

leigusamninga til styttri tíma en 12 mánaða né leigusamninga sem renna út innan 12 

mánaða frá upptöku staðalsins. Í öðru lagi eru leigusamningar undir 5.000 dollurum 

undanskildir skráningu í efnahagsreikning (IASB, 2016). Þessar breytingar hafa mun 

meiri áhrif á leigutaka ef hann er með marga rekstrarleigusamninga utan 

efnahagsreiknings, því hann þarf að skrá fleiri leigueignir og leiguskuldbindingar í 

efnahagsreikning sinn en áður. Fyrir breytingarnar gátu fyrirtæki haft mikil áhrif á 

fjárhagsstöðu sína með því að selja eignir og taka þær síðan á leigu. Þetta hafði engin 

áhrif á starfsemina enda notaði leigutakinn enn sömu eign í rekstrinum. Ef 

leigusamningurinn var rekstrarleigusamningur, samkvæmt skilgreiningu IAS 17, dróst 

efnahagsreikningur fyrirtækisins saman að öðru óbreyttu, enda þurfti ekki að skrá hann. 

IFRS 16 skyldar nú fyrirtæki til að skrá hjá sér réttinn yfir öllum leigueignum og 

tilheyrandi leiguskuldum til að koma í veg fyrir svona misnotkun. Fyrirtæki geta því ekki 

reynt að sýna betri mynd af fjárhagsstöðu sinni en hún raunverulega er með notkun 

rekstrarleigusamninga. Mun þetta hafa áhrif á kennitölur fyrirtækjanna en IASB telur að 

ríflega 3 billjónir (e. trillion) bandarískra dollara séu utan efnahagsreiknings hjá félögum 

sem semja reikningsskil sín annað hvort samkvæmt IFRS eða US-GAAP. Sumar 

atvinnugreinar munu þó verða fyrir meiri áhrifum en aðrar vegna breytinganna og gæti 

staðallinn haft þau óbeinu áhrif að fyrirtæki hætti að taka eignir á leigu og 

leigumarkaður fari þar af leiðandi minnkandi (IFRS, 2016a). 
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Alþjóðlega reikningsskilaráðið álítur að IFRS 16 feli í sér fleiri kosti en ókosti. Nýi 

staðallinn á að auka gegnsæi reikningsskilanna og lýsa betur fjárhagsstöðu félaga. 

Fjárfestar þurfa því ekki að eyða tíma í að reikna heildareignir og heildarskuldbindingar í 

efnahagsreikningum og mun þetta auka getu þeirra til að taka fjárfestingarákvarðanir 

(IFRS, 2016a). Breytingarnar, úr tveimur gerðum leigusamninga í eina, eiga að auðvelda 

fjárfestum að átta sig á öllum leiguskuldbindingum fyrirtækja. Núverandi stjórnar-

formaður IASB, Hans Hoogervorst, telur nýja staðalinn hafa í það minnsta tvo kosti 

umfram IAS 17. Í fyrsta lagi verði reikningsskilin skýrari og gefi gleggri mynd en áður. 

Sem dæmi má nefna að í fjármálahruninu 2008 urðu mörg fyrirtæki gjaldþrota þrátt fyrir 

að reikningsskilin sýndu góða stöðu. Var það vegna þess að fyrirtækin voru oft með 

fjölmarga og stóra rekstrarleigusamninga, sem ekki komu fram í reikningsskilunum. 

Þegar fyrirtækin gátu ekki greitt rekstrarleigugreiðslurnar leiddi það til greiðslufalls. Í 

öðru lagi mun samanburðarhæfni fyrirtækja verða meiri, en samkvæmt IAS 17 virtust 

fyrirtæki sem tóku lán til eignakaupa skuldsettari en fyrirtæki sem tóku eignir á 

rekstrarleigu. Reynt er að koma í veg fyrir þetta með nýja staðlinum og mun það eflaust 

hafa mikil áhrif á reikningsskil og kennitölur þeirra fyrirtækja sem hafa haft margar 

eignir á rekstrarleigu. Hoogervorst lítur svo á að staðallinn geti stuðlað að betri 

ákvörðunartöku stjórnenda um leigusamninga eða annars konar fjármögnun á eignum. 

Á staðallinn að vekja stjórnendur til umhugsunar um hvers konar ákvarðanir skuli teknar 

við kaup á eignum. Hoogervorst er sannfærður um að staðallinn muni ekki útrýma 

leigusamningum, enda eru þeir mjög sveigjanlegur valkostur við fjármögnun eigna og 

getur verið mjög hagkvæmt að leigja eign í stað þess að taka yfir alla þá áhættu sem 

fylgir eignarhaldi (IFRS, 2016c).  

4.1.1 Áhrif á efnahagsreikning og rekstrarreikning  

IFRS 16 mun hafa áhrif bæði á efnahagsreikning og rekstrarreikning þeirra félaga sem 

fylgja honum. Ekki hafa verið gerðar miklar breytingar á reikningsskilum leigusala, þar 

sem talið var að kostnaðurinn við slíkt yrði mun meiri en ávinningurinn. Leigusalinn mun 

því enn skrá hjá sér fjármögnunarleigusamninga og rekstrarleigusamninga hvora í sínu 

lagi og flokka leigumuni sína eftir gerð leigusamninga (IFRS, 2016a). Áhrifin við upptöku 

staðalsins í efnahagsreikning leigutaka eru hins vegar þau að heildareignir og heildar-

skuldir munu aukast en eigið fé stendur í stað. Þegar líða tekur á leigutímann mun 
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bókfært eigið fé lækka þar sem bókfærð leigueign lækkar hraðar en bókfærð leiguskuld. 

Allir leigusamningar þurfa að koma fram í efnahagsreikningi, nema þeir séu til skemmri 

tíma en 12 mánaða eða undir 5.000 dollurum, eins og áður kom fram. Leigueignir 

núverandi rekstrarleigusamninga munu færast inn á ófjárhagslega langtímaeignahluta 

efnahagsreikningsins ásamt öllum leigusamningum sem gerðir verða eftir upptöku 

staðalsins. Leigueignin er skráð í efnahagsreikning þó svo að hún sé ekki leigð út 

líftímann og er skráð eftir eðli hennar, til dæmis sem land, fasteign eða tæki. 

Leiguskuldbindingar utan efnahagsreiknings munu færast meðal fjárhagslegra 

langtímaskulda efnahagsreikningsins. Mun eigið fé standa í stað til að byrja með, með 

þeim afleiðingum að eiginfjárhlutfallið mun lækka (IFRS, 2016b). Þeir leigusamningar 

sem töldust fjármögnunarleigusamningar samkvæmt IAS 17 breytast ekki mikið með 

útgáfu IFRS 16 og færast eins og áður. Við færslu leigueigna og leiguskuldbindinga skal 

meta þær á núvirði leigugreiðslna og verða félög því að reikna viðeigandi 

ávöxtunarkröfu sem notuð verður við núvirðingu leigusamninga (IFRS, 2016a).  

Aðeins þeir samningar sem eru eins að flestu leyti skulu færðir eins, en samkvæmt 

IFRS 16 eru leigusamningar með fastar leigugreiðslur færðir með öðrum hætti en 

leigusamningar með breytilegar leigugreiðslur. Breytilegar skuldir, sem eru háðar 

breytilegum vöxtum, geta sveiflast mikið að núvirði og erfitt getur verið að meta hvert 

lágmark þeirra er. Breytilegar greiðslur myndu vera lægri en fastar greiðslur þegar vextir 

lækka en hærri þegar vextir hækka. Af þeirri ástæðu eru einungis fastar greiðslur 

meðtaldar í leigueignum og leiguskuldum en ekki greiðslur vegna breytilegra samninga 

(IFRS, 2016a). Gerður verður greinarmunur á leigusamningum eftir lengd þeirra, enda 

fela lengri samningar í sér meiri skuldbindingar en styttri samningar (IFRS, 2016b). 

Samningar sem eru með fastan leigutíma eru því færðir með öðrum hætti en þeir 

samningar sem eru fastir til ákveðins tíma en með möguleika á framlengingu. Dæmi um 

þetta er fyrirtæki sem tekur eign á leigu í sjö ár en getur lengt samninginn um þrjú ár og 

annað fyrirtæki sem tekur eign á leigu til tíu ára. Jafnvel þó samningarnir virðist 

jafnlangir hefur fyrra fyrirtækið mun meiri sveigjanleika og taka þarf tillit til þess í 

reikningsskilunum (IFRS, 2016a). Af þessari ástæðu er litið á leigutíma sem þann tíma 

sem leigusamningur er til auk möguleika á framlengingu (IASB, 2016). 
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Samkvæmt IAS 17 var færsla gjalda ólík eftir gerð leigusamninga. Í fjármögnunar-

leigusamningum færði leigutakinn afskriftir og vexti, eins og IFRS 16 segir til um. Hins 

vegar gjaldfærði leigutakinn rekstrarleigugreiðslur línulega í einu lagi í rekstrarreikning 

og voru leigugreiðslurnar því alltaf jafn háar á líftíma leigusamningsins. Þessu er breytt 

með IFRS 16 því leigugreiðslur verða ekki færðar línulega heldur metnar eftir lengd 

samnings, vöxtum hans og hvenær greiðslur fara fram. Leigutaki skal enn fremur afskrifa 

allar leigueignir í samræmi við áætlaða notkun yfir líftíma leigusamningsins og er ekki 

tekið tillit til hrakvirðis þegar eignin er afskrifuð. Skrá þarf bæði afskriftir og vexti í 

rekstrarreikning vegna allra leigusamninga og skulu afskriftir færðar sem rekstrar-

kostnaður en vextir sem fjármögnunarkostnaður fyrirtækisins, sem mun leiða til 

hækkunar á báðum stærðum. Heildarkostnaður vegna leigusamninga verður hærri fyrri 

hluta leigutímans en lægri seinni hlutann. Er það vegna þess að leigumunurinn er 

afskrifaður línulega en aftur á móti reiknast vextirnir af eftirstöðvum skuldarinnar, sem 

fer lækkandi með hverri afborgun og lækka vextir eftir því sem líður á leigutímann. Á 

líftíma allra leigusamninga hvers fyrirtækis fyrir sig ættu heildaráhrifin þó að verða þau 

sömu hvort sem IAS 17 eða IFRS 16 er beitt, tímasetning gjaldfærslu er einungis ólík 

(IFRS, 2016a).  

EBITDA, það er hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta, mun af þessum sökum verða 

hærri en áður vegna þess að heildarleigugreiðslan telst ekki lengur rekstrarkostnaður. 

Ekki er hægt að segja nákvæmlega hver áhrifin verða á EBIT og hagnað fyrir skatt því það 

fer meðal annars eftir eðli og hlutfalli rekstrarleigusamninganna af heildareignum. Ef 

heildarafskrift leigumunarins er lægri en sem nam heildarleigugreiðslunni, sem hafði 

áður verið gjaldfærð, ætti EBIT og hagnaður fyrir skatt að hækka. Ef heildarafskrift 

leigumunarins er hærri en leigugreiðslan var getur það leitt til þess að EBIT og hagnaður 

fyrir skatt lækki. Það getur gerst ef stór hluti eigna og skulda er utan efnahagsreiknings í 

formi rekstrarleigusamninga. Þetta fer þó líka eftir því hversu háir vextir eru á 

samningnum, afskriftarhlutfalli og lengd samningsins. Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

telur þó að hagnaður fyrir skatta og vexti verði hærri í meirihluta tilvika og býst við að 

því fleiri leigusamninga sem fyrirtæki er með því minni verði áhrifin á hagnað (IFRS, 

2016a). Það er því nokkuð ljóst að breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli um 

leigusamninga muni hafa mikil áhrif á efnahagsreikninga og rekstrarreikninga leigutaka.  
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4.1.2 Áhrif á sjóðstreymi og skýringar 

IFRS 16 mun hvorki hafa áhrif á fjárhæð leigugreiðslna sem leigutaki greiðir leigusala né 

á út- og innflæði greiðslna í sjóðstreymi en hins vegar munu breytingarnar hafa áhrif á 

hvar fjárhæðirnar eru færðar í sjóðstreyminu. Samkvæmt IAS 17 voru greiðslur færðar 

með ólíkum hætti eftir því hvort um var að ræða fjármögnunarleigusamninga eða 

rekstrarleigusamninga. Afborgun og vaxtagjöld rekstrarleigusamninga voru færð í heilu 

lagi sem rekstrarhreyfing og ekki var gert ráð fyrir afskriftum. Í fjármögnunarleigu-

samningum voru afskriftir og vextir færðar sem rekstrarhreyfing en afborgun kom fram í 

fjármögnunarhreyfingum. Samkvæmt IFRS 16 munu afborganir allra leiguskuldbindinga 

koma fram í fjármögnunarhreyfingum en félög hafa val um hvort vextir komi fram í 

rekstrarhreyfingum eða fjármögnunarhreyfingum. Afskriftir allra leigusamninga munu 

færast sem rekstrarhreyfingar. Útflæði rekstrarhreyfinga verður því minna ef afskriftir 

eru lægri en heildarleigugreiðslan, sem færð var áður, og útflæði fjármögnunarhreyfinga 

verður meira eftir breytingarnar. Talið er að handbært fé frá rekstri muni hækka en 

heildaráhrifin verði engin á niðurstöðu sjóðstreymisins, því handbært fé breytist ekki 

(IFRS, 2016a). 

Skýringar ársreikninga um rekstrarleigusamninga þóttu ekki nógu góðar, því að 

upplýsingar um fjárhæðir rekstrarleigusamninga félags komu aðeins fram þar. Sumir 

fjárfestar skoða aðeins efnahagsreikning, rekstrarreikning og sjóðstreymi til að átta sig á 

fjárhagsstöðu fyrirtækis. Raunveruleg fjárhagsstaða fyrirtækja kom ekki nógu vel fram 

þar, því stór hluti skuldbindinga félags kom einungis fram í skýringum. Samkvæmt IFRS 

16 eiga félög að veita upplýsingar um flokka leigueigna og útflæði vegna leigugreiðslna. 

Þá þarf að koma skýrar fram hvenær skuli greiða af leiguskuldbindingum og 

sundurgreina þarf í skýringum þau gjöld sem fylgja leigusamningum, rétt eins og gert var 

samkvæmt IAS 17. Samkvæmt IFRS 16 þarf líka að flokka leigumunina eftir gerð ásamt 

því að greina frá heildarfjárhæð útflæðis handbærs fjár. Í raun skyldar nýi staðallinn 

félagið ekki til að skýra frá öllu sem viðkemur leigusamningum, heldur einungis því sem 

það telur skipta máli fyrir lesanda reikningsskilanna. Breytingar hafa verið gerðar á 

skýringarkröfum leigusala en samkvæmt IFRS 16 þarf hann að veita meiri upplýsingar 

um þær áhættur sem hann stendur frammi fyrir með leigusamningum sínum og hvernig 

hann hyggst takast á við þær. Þá þarf leigusali að gera skýrari grein fyrir því hvaðan 

leigutekjur hans koma (IFRS, 2016a).  
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4.1.3 Áhrif á helstu kennitölur 

Í fyrsta skipti munu fjárfestar og greiningaraðilar geta séð greiningu félagsins sjálfs á 

öllum leiguskuldbindingum sínum og borið saman fyrirtæki án þess að gera breytingar á 

fjárhæðum leigusamninga í ársreikningi fyrirtækja. Breytingar á því hvernig leigu-

samningar eru færðir í reikningsskilunum munu hafa þau áhrif að langtímaeignir, 

langtímaskuldir og skammtímaskuldir munu aukast og hafa þar af leiðandi áhrif á ýmsar 

kennitölur. Aukning skulda mun hafa þau áhrif að skuldahlutfall félaga hækkar en 

eiginfjárhlutfall lækkar, enda hækka heildarskuldir umfram eigið fé. Rekstrarleigu-

skuldbindingarnar sem koma þurfa fram á efnahagsreikningi samkvæmt IFRS 16 munu 

því sýna aukna skuldsetningu. Veltufjárhlutfallið mun lækka, enda verður engin breyting 

á veltufjármunum en skammtímaskuldir, nánar tiltekið leigugreiðslur næsta árs, munu 

verða sýndar í efnahagsreikningnum. Lausafjárstaða fyrirtækja með leigusamninga mun 

því að öllum líkindum versna, að öðru óbreyttu. Sala sem hlutfall af heildareignum mun 

lækka, ef sala stendur í stað, þar sem heildareignir hækka. Ekki er hægt að segja til um 

hvort breyting verði á vaxtaþekju fyrirtækja, enda fer hún eftir því hvers konar 

leiguskuldbindingar félagið er með (IFRS, 2016a). 

Þar sem ekki er hægt að segja nákvæmlega til um hvort hagnaður fyrir skatta hækki 

eða lækki er erfitt að alhæfa hver áhrifin á arðsemi eigna og eigin fjár verða. Lækki 

hagnaður þegar eignir hækka mun arðsemi eigna lækka. Hækki hagnaður getur arðsemi 

eigna hækkað ef hagnaður hækkar hlutfallslega meira en eignir, annars mun hlutfallið 

lækka. Hækki hagnaður félags hækkar arðsemi eigin fjár en lækki hagnaður lækkar 

arðsemi eigin fjár. EBITDA sem hlutfall af rekstrartekjum mun hækka, að öllu öðru 

óbreyttu, enda hækkar EBITDA en rekstrartekjur standa í stað. Að sjálfsögðu fer hækkun 

EBITDA-hlutfallsins eftir stærð samninga, skilmálum og hver afvöxtunarstuðullinn er 

(IFRS, 2016a). EBITDA-hlutfallið er notað til þess að greina getu fyrirtækis til að greiða 

skuldir sínar og er mjög oft notað til að bera saman fyrirtæki (Investopedia, e.d.). Séu 

afskriftir hærri en heildarleigugreiðslur samkvæmt IAS 17, mun EBIT vera lægra en áður 

og EBIT sem hlutfall af rekstrartekjum mun lækka. Séu hins vegar afskriftir lægri en 

heildarleigugreiðslur samkvæmt IAS 17 mun EBIT vera hærra en áður og EBIT sem 

hlutfall af rekstrartekjum vera hærra (IFRS, 2016a). Breytingar á staðlinum gætu því haft 

veruleg áhrif á kennitölur fyrirtækja.  
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4.1.4 Kostnaður sem fylgir IFRS 16 

Öllum breytingum fylgir einhver kostnaður og það á við um upptöku IFRS 16. Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið reyndi þó að halda kostnaði vegna breytinga staðalsins í lágmarki 

fyrir fyrirtæki (IFRS, 2016c). Dæmi um kostnað sem fylgir IFRS 16 er uppsetning nýrra 

kerfa og aðlögun ferla að breyttum reglum vegna skráningar leigueigna og leiguskulda, 

þjálfunar starfsmanna og ákvörðunar viðeigandi ávöxtunarkröfu til núvirðingar 

leiguskulda. Kostnaður fylgir því að endurmeta samninga en hann fer að sjálfsögðu eftir 

því hversu mikið af leigusamningum eru nú utan efnahagsreiknings og eftir umfangi 

þeirra. Fyrirtæki með flókin kerfi munu eiga auðveldara með að reikna út skuldbindingar 

og núvirði leigusamninga sinna en fyrirtæki sem þurfa að kaupa ný kerfi. Eftir 

uppfærsluna mun kostnaðurinn ekki verða hærri en áður og telur Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið jafnvel að kostnaðurinn lækki í kjölfarið (IFRS, 2016a). Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið álítur að fjármögnunarkostnaður leigusamninga muni ekki breytast 

því að lánshæfismatsfyrirtæki taka tillit til samninga utan efnahagsreikninga þegar 

fyrirtækjum er gefin lánshæfiseinkunn. Þar sem vextir taka mið af einkunninni ætti 

fjármögnunarkostnaðurinn að vera sá sami. Breytingarnar á staðlinum gætu þó valdið 

því að fyrirtækin uppfylli ekki lengur fjárhagsskilmála lánasamninga, til dæmis ef 

fyrirtæki mega ekki samkvæmt þeim fara yfir ákveðið skuldahlutfall (IFRS 2016a). 

Fyrirtæki þurfa því að fara vandlega yfir alla samninga sína og skoða möguleg áhrif 

þeirra.  

Innleiðing staðalsins felur í sér kostnað þar sem hún getur tekið langan tíma enda 

þurfa fyrirtæki að leggja vinnu í að greina leigusamninga sína. Fyrirtæki þurfa að hafa 

innleitt staðalinn að fullu árið 2019 og ákveða stjórnendur hvort fyrirtæki sýni 

samanburðarfjárhæðir fyrri ára eða ekki. Jafnvel þó útreikningur samanburðarfjárhæða 

taki langan tíma fyrir fyrirtæki mun það auðvelda fjárfestum mikið að bera saman 

fyrirtæki. Ef engar samanburðarfjárhæðir fyrri ára eru sýndar verður samanburður 

flestra stærða og kennitalna, sem tengjast leigusamningum, mjög erfiður (Árni Claessen, 

2016). Alþjóðlega reikningsskilaráðið telur að kostnaður fyrir aðra hagsmunaaðila verði 

ekki mikill og að ávinningurinn verði mun meiri. Aðallega er kostnaðurinn fólginn í því að 

fjárfestar þurfa að aðlaga matsaðferðir sínar að nýjum kröfum staðalsins. Eftir að þeir 

sjá áhrif staðalsins mun það reynast þeim auðveldara að bera saman ólík fyrirtæki en 

áður (IFRS, 2016a).  
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Staðallinn ætti að gera stjórnendum fyrirtækja kleift að hafa betri yfirsýn með 

rekstrinum (IFRS, 2016c). Þó gæti myndast freistnivandi hjá stjórnendum þegar ekki þarf 

að skrá leigusamninga sem eru til styttri tíma en eins árs eða eru undir ákveðnum 

fjárhæðarmörkum. Freistnivandinn fælist meðal annars í því að gera einungis samninga 

til styttri tíma til að sleppa við að skrá þá í efnahagsreikninginn (Árni Claessen, 2016). 

Geri stjórnendur fyrirtækis það sýnir það ekki raunverulega stöðu fyrirtækisins. 

Staðallinn ætti að fá stjórnendur til að veita leigusamningum sínum meiri athygli og 

reyna að bæta fjármögnun sína. Alþjóðlega reikningsskilaráðið telur að mörg fyrirtæki 

hafi ekki haft eins hagkvæma leigusamninga og þau gátu vegna þess að þeir höfðu ekki 

slæm áhrif á kennitölur þeirra (IFRS, 2016a). En eins og kemur fram í kaflanum, munu 

breytingarnar eflaust gera það að verkum að mörg félög reyna að ná betri samningum 

eða leiti sér annarra fjármögnunarleiða en leigusamninga. 

4.2 Hversu víðtæk verða áhrif staðalsins? 

Fyrirtæki hafa allt að þrjú ár til að ákveða hvort breytingar á alþjóðlegum 

reikningsskilastaðli um leigusamninga hafi það mikil áhrif á reikningsskil þeirra að betra 

sé fyrir þau að losna undan leigusamningum sínum. Staðallinn gæti haft þau áhrif að 

eftirspurn eftir leigumunum minnki en eftirspurn eftir lánum aukist í staðinn. Staðallinn 

dregur samt sem áður ekki úr kostum þess að leigja eign í stað þess að kaupa hana. 

Leiga á eignum getur verið mjög hagkvæm leið ef fyrirtæki hefur ekki not fyrir eignina 

allan líftíma hennar heldur aðeins í ákveðinn tíma. Þá er leiga eigna góð fyrir þau 

fyrirtæki sem vilja frekar greiða reglulegar greiðslur yfir nýtingartímann í stað þess að 

greiða fullt verð í byrjun, sem er talsvert hærra. Leiga eigna getur verið betri leið fyrir 

fyrirtæki til að fá nýjustu og bestu eignirnar strax í notkun, sérstaklega þar sem 

tæknilegt umhverfi breytist sífellt hraðar. Þá gefa leigusamningar fyrirtækjum möguleika 

á því að nota eign án þess að bera fulla ábyrgð á henni. Eins og áður kom fram er 

þjónusta oft hluti af leigusamningum þannig að fyrirtæki þarf ekki að eyða tíma og 

peningum í að leita þjónustuaðila heldur er það innifalið í samningnum sjálfum. 

Fyrirtæki losna einnig við að taka lán hjá banka, en erfitt getur verið fyrir sum fyrirtæki 

að uppfylla öll skilyrði banka fyrir lánveitingu (IFRS, 2016a). Leigusamningar auka því 

sveigjanleika í rekstri og dreifa áhættu sem er ætíð eftirsóknarvert. 
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Áhrif IFRS 16 munu verða mismikil eftir fyrirtækjum og atvinnugreinum. Af þeim 

30.000 fyrirtækjum sem fara eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eru yfir 14.000 

með leigusamninga utan efnahagsreiknings. Alþjóðlega reikningsskilaráðið telur að um 

62% fyrirtækja í Norður-Ameríku og 47% fyrirtækja í Evrópu, sem fylgja annað hvort IFRS 

eða US-GAAP, séu nú með leigusamninga utan efnahagsreiknings. Um gríðarlega háar 

fjárhæðir er að ræða. Talið er að lágmarks framtíðarleigugreiðslur rekstrarleigu-

samninga séu nú tæplega 2,9 billjónir (e. trillion) dollara og núvirði þeirra sé um 2,2 

billjónir (e. trillion) dollara. Um 80% af þeirri fjárhæð er vegna 1.200 fyrirtækja. Vegna 

fjölda rekstrarleigusamninga má búast við að staðallinn hafi mest áhrif á flugfélög, 

smásala og ferða- og tómstundafyrirtæki (e. travel and leisure) en talið er að tæplega 

30% leigusamninga þeirra séu utan efnahagsreiknings. Önnur fyrirtæki sem hafa 

töluvert af rekstrarleigusamningum eru flutningafyrirtæki, síma- og fjarskiptafyrirtæki 

og orkufyrirtæki (IFRS, 2016a). Breytingarnar munu hafa töluvert meiri áhrif á stór 

fyrirtæki en smá og þá sérstaklega á fyrirtæki sem hafa haft stórar eignir á rekstrarleigu 

(IFRS, 2016c). Líklega munu áhrifin ekki verða mikil hjá smáum óskráðum fyrirtækjum, 

þar sem þeim ber yfirleitt ekki skylda til að fylgja alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Lítil 

fyrirtæki eru einnig líklegri til að hafa smáa leigusamninga eða til skamms tíma svo áhrif 

IFRS 16 væru ekki mikil á þau hvort eð er (IFRS, 2016a). Það fer því ekki milli mála að 

áhrif IFRS 16 verða þó nokkur á fyrirtæki sem fylgja alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. 

Áhugavert er að sjá hvort áhrif breytinganna verði svipuð á íslensk fyrirtæki og þau sem 

komið hafa fram í þessum kafla ritgerðarinnar. Í kafla 5 verða skoðuð áhrif IFRS 16 á 

fimm skráð fyrirtæki á íslenskum verðbréfamarkaði.  
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5 Áhrif staðalsins á skráð fyrirtæki á Íslandi  

Á Íslandi eru 16 fyrirtæki með skráð hlutabréf í kauphöll og ber þeim skylda, samkvæmt 

3. gr. laga um ársreikninga, að fylgja alþjóðlegum reikningsskilastöðlum í reikningsskilum 

sínum. Þegar breytingar verða á stöðlum, líkt og nú með leigusamninga, getur það haft 

mikil áhrif á reikningsskil þeirra, skráðan hagnað og ýmsar kennitölur. Það getur haft 

áhrif á samkeppnistöðu fyrirtækjanna, jafnt hér á landi sem og á alþjóðavísu. Í kaflanum 

verður fjallað um áhrif IFRS 16 á ársreikninga fimm fyrirtækja: Eimskip, Icelandair, Haga, 

Marel og Vodafone. Ákveðið var að taka þverskurð af fyrirtækjum á íslenska hlutabréfa-

markaðinum og kanna hvort áhrifin væru mismunandi eftir atvinnugreinum líkt og 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið gerir ráð fyrir. Aðeins verður fjallað um fyrirtækin sem 

leigutaka í rekstrarleigusamningum, enda færast fjármögnunarleigusamningar með 

sama hætti samkvæmt IFRS 16 og IAS 17. 

Upplýsingar um fjárhæðir eru teknar úr ársreikningum félaganna fyrir árið 2015, 

nema Haga sem hefur ekki birt ársreikning fyrir árið 2015 þegar ritgerðin er skrifuð. 

Ársreikningur Haga fyrir árið 2014 (reikningsskil félagsins miðast við febrúarlok 2015) er 

notaður í staðinn. Búið er að umreikna fjárhæðir úr ársreikningum í erlendri mynt yfir í 

íslenskar krónur þegar við á og er miðað við miðgengi Seðlabankans í árslok 2015. 

Forsendur sem unnið er með við útreikning núvirðis rekstrarleiguskuldbindinga eru 

sýndar í töflum fyrir hvert félag fyrir sig. Áætlaðir vextir fyrir núvirðingu eru byggðir á 

þeim lánakjörum sem félögin hafa á óverðtryggðum lánum í íslenskum krónum, með 

100 punkta álagi. Ekki er öruggt að félögin fengju sama eða svipað núvirði við útreikning 

sinn á rekstrarleiguskuldbindingum, enda búa þau sjálf yfir mun meiri upplýsingum en er 

að finna í ársreikningum þeirra. Þegar núvirðið hefur verið áætlað verða skoðuð áhrif 

IFRS 16 á sex kennitölur: Skulda- og eiginfjárhlutfall, EBITDA og EBIT sem hlutfall af 

rekstrartekjum, arðsemi eigin fjár og arðsemi eigna. Til einföldunar er notuð 20% meðal-

afskriftarprósenta á rekstrarleiguskuldbindingar félaganna. Þá er leigugreiðslum ársins 

2015 (2014 í tilviki Haga) skipt upp í afborganir og vexti, en miðað er við sömu vexti og 

við núvirðingu. Í stað þess að öll leigugreiðslan sé gjaldfærð í rekstri eru vaxtagjöld og 

afskriftir gjaldfærð. Miðað er við 20% skatthlutfall. Í viðauka 1 og 2 við ritgerðina, eru 

útreikningar vegna rekstrarleigusamninga fyrirtækjanna fimm.  
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5.1 Eimskip 

Samkvæmt ársreikningi Eimskips fyrir árið 2015 er félagið með skip, flutningsbíla, tæki 

og gáma á rekstrarleigu og er nafnvirði rekstrarleiguskuldbindinga tæplega 1,4 milljarðar 

kr. Rekstrarleiguskuldbindingar eru frá sex mánuðum til sex ára og gert er ráð fyrir að 

áætlaður meðaltími fyrir rekstrarleiguskuldbindingar til meira en 5 ára sé 6 ár.  

Tafla 1: Núvirðing rekstrarleiguskuldbindinga Eimskips 

  
Nafnvirði í 

þús. ÍSK 
Áætlaður 

meðaltími 
Áætlaðir  

vextir 
Áætlað  
núvirði 

Innan árs 553.692 0,5 8,10% 532.544 

Eftir 1-5 ár 664.063 3,0 8,10% 525.693 

Eftir meira en 5 ár 158.278 6,0 8,10% 99.190 

Samtals 1.376.033     1.157.426 

Eins og sjá má í töflu 1 er áætlað núvirði rekstrarleiguskuldbindinga Eimskips um 1,2 

milljarðar kr. Heildareignir hækka úr tæpum 50,2 milljörðum kr. í 51,3 milljarð kr. og 

heildarskuldir hækka úr tæplega 18,0 milljörðum kr. í rúmlega 19,1 milljarð kr. EBITDA 

hækkar úr 6,4 milljörðum kr. í 6,9 milljarða kr. og hagnaður eftir skatta lækkar úr 2,5 

milljörðum kr. í 2,2 milljarða kr. (Eimskip, 2016). Þessi mikli munur á afkomu gæti stafað 

af því að afskriftir séu ofáætlaðar í þeim útreikningum sem töflurnar byggjast á. Áhrif á 

helstu kennitölur má sjá í töflu 2.  

Tafla 2: Helstu kennitölur Eimskips 

  
Skulda-
hlutfall 

Eiginfjár-
hlutfall 

EBITDA-
hlutfall 

EBIT- 
hlutfall  

Arðsemi 
eigin fjár 

Arðsemi 
eigna 

IAS 17 35,77% 64,23% 9,05% 4,10% 7,80% 5,01% 

IFRS 16 37,22% 62,78% 9,78% 4,51% 6,70% 4,21% 

Samkvæmt töflu 2 hækkar skuldahlutfall Eimskips um 1,5%-stig við breytingarnar. 

EBITDA-hlutfallið hækkar um 0,7%-stig í ljósi þess að rekstrarleigugreiðslur eru ekki 

skráðar í einu lagi samkvæmt IFRS 16 heldur koma afskriftir og vaxtagjöld fram á 

rekstrarreikningi. Afskriftir Eimskips hækka um rúmar 230 milljónir kr. sem leiðir til 

hækkunar EBIT-hlutfallsins úr 4,1% í 4,5%. Þá má sjá að arðsemi eigin fjár lækkar, enda 

lækkar hagnaður en eigið fé stendur í stað. Arðsemi eigna lækkar einnig, bæði vegna 

þess að hagnaður lækkar og eignir hækka en þó er munurinn ekki mikill, einungis 0,8%-

stig. Það er því auðséð að breyting leigustaðalsins hefur ekki mikil áhrif á kennitölur 

Eimskips miðað við ársreikning 2015, en það má skýra með því að núvirtar rekstrarleigu-

skuldbindingar eru einungis 2,3% af heildareignum félagsins (Eimskip, 2016).  
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5.2 Icelandair 

Samkvæmt ársreikningi Icelandair fyrir árið 2015 er félagið með rekstrarleigusamninga 

að nafnvirði 62,8 milljarða kr. vegna flugvéla, hótela, geymsluhúsnæðis og tækja. 

Icelandair leigir átta flugvélar af þeim 43 sem það notar í rekstri sínum. Lengsta 

leiguskuldbindingin er til ársins 2041. Fjárhæðir í ársreikningi voru gefnar upp fyrir hvert 

ár frá 2016-2020 og er því áætlaður meðaltími, sem vegið meðaltal, nákvæmari hér en 

hjá hinum félögunum sem gefa upp eina samtölu annað til fimmta ár. Rekstrarleiga 

næstu ára skiptist þannig:  

Tafla 3: Núvirðing rekstrarleiguskuldbindinga Icelandair 

  
Nafnvirði í  

þús. ÍSK 
Áætlaður 

meðaltími 
Áætlaðir  

vextir 
Áætlað  
núvirði 

Innan árs 5.262.909 0,5 7,00% 5.087.846 

Eftir 1-5 ár 16.987.824 2,9 7,00% 13.846.013 

Eftir meira en 5 ár 40.515.536 15,0 7,00% 14.684.695 

Samtals 62.766.269     33.618.554 

Líkt og sjá má í töflu 3 er áætlað núvirði allra rekstrarleiguskuldbindinga rúmlega 33,6 

milljarðar kr. Þetta leiðir til þess að heildareignir félagsins hækka úr tæplega 126,0 

milljörðum kr. í 159,6 milljarða kr. og heildarskuldir hækka um sömu fjárhæð, úr 66,8 

milljörðum kr. í 100,4 milljarða kr. en eigið fé stendur í stað. Afskriftir hækka úr 10,9 

milljörðum í tæplega 17,6 milljarða kr. Hagnaður eftir tekjuskatt lækkar og fer úr 14,4 

milljörðum kr. í 12,5 milljarða kr. (Icelandair, 2016). Í töflu 4 má sjá áhrifin sem þetta 

hefur á helstu kennitölur Icelandair.  

Tafla 4: Helstu kennitölur Icelandair 

  
Skulda-
hlutfall 

Eiginfjár-
hlutfall 

EBITDA-
hlutfall 

EBIT- 
hlutfall  

Arðsemi 
eigin fjár 

Arðsemi 
eigna 

IAS 17 53,03% 46,97% 19,21% 11,86% 24,36% 11,44% 

IFRS 16 62,93% 37,07% 22,29% 10,38% 21,19% 7,86% 

Skuldahlutfallið hækkar um tæplega 10%-stig og eiginfjárhlutfallið lækkar um sama 

hlutfall. EBITDA-hlutfallið hækkar um rúm 3%-stig enda hækkar EBITDA en rekstrartekjur 

eru óbreyttar. EBIT-hlutfallið lækkar um tæpt 1,5%-stig vegna breytinga staðalsins. 

Arðsemi eigin fjár lækkar enda lækkar hagnaðurinn og arðsemi eigna lækkar einnig. 

Núvirtar rekstrarleiguskuldbindingar sem hlutfall af heildareignum er 26,7%, sem er 

tiltölulega hátt hlutfall. Áhrifin af því að taka inn rekstrarleigusamninga í efnahags-

reikning eru frekar mikil á kennitölur Icelandair (Icelandair, 2016). 
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5.3 Hagar 

Hagar er stærsti smásali á Íslandi og samkvæmt ársreikningi félagsins fyrir árið 2014 

(reikningsskil félagsins miðast við febrúarlok 2015) hefur það fasteignir, tæki og aðra 

rekstrarfjármuni á rekstrarleigu. Eru rekstrarleiguskuldbindingarnar að nafnvirði 13,1 

milljarðar kr. og er lengsta leiguskuldbindingin til ársins 2025. Gert er ráð fyrir að 

meirihluti leiguskuldbindinganna sé fyrr en seinna og er því miðað við eftirfarandi 

forsendur: 

Tafla 5: Núvirðing rekstrarleiguskuldbindinga Haga 

  
Nafnvirði í  

þús. ÍSK 
Áætlaður 

meðaltími 
Áætlaðir 

vextir 
Áætlað 
núvirði 

Innan árs 2.937.000 0,5 7,10% 2.837.979 

Eftir 1-5 ár 7.722.000 3,0 7,10% 6.285.812 

Eftir meira en 5 ár 2.441.000 8,0 7,10% 1.410.107 

Samtals 13.100.000     10.533.898 

Í töflu 5 má sjá að áætlað núvirði rekstrarleiguskuldbindinga Haga er rúmlega 10,5 

milljarðar kr. sem er um 38% af heildareignum félagsins. Þetta leiðir til hækkunar á 

heildareignum Haga úr 27,6 milljörðum kr. í 38,1 milljarð kr. og hækkunar heildarskulda 

úr rúmlega 12,8 kr. milljörðum í tæplega 23,4 milljarða kr. Áhrif á rekstrarreikninginn 

eru þau að afskriftir hækka úr 0,7 milljörðum kr. í 2,8 milljarða kr. og eru afskriftir hærri 

en heildarleigugreiðslan sem hafði verið gjaldfærð samkvæmt IAS 17. Þetta hefur þau 

áhrif að hagnaður eftir skatt hækkar úr 3,8 milljörðum kr. í 4,2 milljarða kr. (Hagar, e.d.) 

Áhrifin á helstu kennitölur má sjá í töflu 6.  

Tafla 6: Helstu kennitölur Haga 

  
Skulda-
hlutfall 

Eiginfjár-
hlutfall 

EBITDA-
hlutfall 

EBIT-     
hlutfall  

Arðsemi 
eigin fjár 

Arðsemi 
eigna 

IAS 17 46,52% 53,48% 7,27% 6,40% 26,00% 13,90% 

IFRS 16 61,29% 38,71% 10,82% 7,22% 28,39% 10,99% 

Skuldahlutfall Haga hækkar um tæp 15%-stig og EBITDA-hlutfallið hækkar um 3,5%-

stig vegna breytinga leigustaðalsins. EBIT-hlutfallið hækkar einungis um tæpt 

prósentustig. Arðsemi eigin fjár hækkar þar sem hagnaðurinn hækkar en eigið fé 

stendur í stað. Aftur á móti lækkar arðsemi eigna, að öllu öðru óbreyttu. Má það skýra 

með því að hagnaður hækkar um 9,2% en eignir hækka mun meira eða um 38,2%. 

Breytingar staðalsins hafa því töluverð áhrif á helstu kennitölur Haga enda rekstrarleigu-

skuldbindingar hátt hlutfall eigna (Hagar, e.d.).  



 

29 

5.4 Marel 

Marel er með rekstrarleiguskuldbindingar að nafnvirði 2,8 milljarða kr. Í ársreikningi 

Marels kemur ekki fram vegna hvers konar eigna rekstrarleigusamningarnir eru né til 

hve langs tíma lengsta rekstrarleiguskuldbindingin er. Verður því miðað við eftirfarandi 

forsendur um áætlaðan meðallíftíma: 

Tafla 7: Núvirðing rekstrarleiguskuldbindinga Marels 

  
Nafnvirði í  

þús. ÍSK 
Áætlaður 

meðaltími 
Áætlaðir  

vextir 
Áætlað  
núvirði 

Innan árs 895.121 0,5 5,00% 873.549 

Eftir 1-5 ár 1.271.739 3,0 5,00% 1.098.576 

Eftir meira en 5 ár 681.728 10,0 5,00% 418.522 

Samtals 2.848.587     2.390.646 

Í töflu 7 má sjá að áætlað núvirði rekstrarleiguskuldbindinga Marels er tæplega 2,4 

milljarðar kr. og er núvirði rekstrarleiguskuldbindinganna sem hlutfall af heildareignum 

Marels um 1,8%. Heildareignir hækka úr 132,6 milljörðum kr. í tæplega 135,0 milljarða 

kr. en heildarskuldir hækka úr 69,4 milljörðum kr. í rúmlega 71,8 milljarð kr. Eigið fé 

stendur í stað í 63,1 milljörðum kr. Afskriftir Marels hækka úr 4,7 milljörðum kr. í 5,2 

milljarða kr. sem er mun hærri fjárhæð en heildarleigugreiðslan sem gjaldfærð var 

samkvæmt IAS 17. Þessi mikli munur gæti þó stafað af því að afskriftir séu ofáætlaðar í 

þeim útreikningum sem töflurnar byggjast á. Þetta leiðir þó til þess að hagnaður eftir 

skatt hækkar úr 8,0 milljörðum í 8,3 milljarða (Marel, e.d.). Í töflu 8 má sjá breytingar á 

helstu kennitölum Marels. 

Tafla 8: Helstu kennitölur Marels 

  
Skulda-
hlutfall 

Eiginfjár-
hlutfall 

EBITDA-
hlutfall 

EBIT-     
hlutfall  

Arðsemi 
eigin fjár 

Arðsemi 
eigna 

IAS 17 52,38% 47,62% 14,06% 9,97% 12,69% 6,04% 

IFRS 16 53,22% 46,78% 14,92% 10,42% 13,07% 6,11% 

Eins og sést hækkar skuldahlutfallið einungis um tæpt prósentustig svo rekstrarleigu-

samningarnir virðast hafa lítil sem engin áhrif á stærðir efnahagsreiknings Marels. 

EBITDA-hlutfallið og EBIT-hlutfallið hækkar um minna en eitt prósentustig. Arðsemi eigin 

fjár hækkar enda hækkar hagnaður en eigið fé stendur í stað. Arðsemi eigna hækkar þar 

sem hagnaður hækkar hlutfallslega meira en eignir, eða um tæp 3%. Áhrifin eru þó 

óveruleg og ólíklegt að rekstrarleigusamningar Marels hafi mikil áhrif á starfsemi 

fyrirtækisins eða reikningsskil þess að öðru óbreyttu (Marel, e.d.).  
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5.5 Vodafone 

Samkvæmt ársreikningi Vodafone fyrir árið 2015 er félagið leigutaki í rekstrarleigu-

samningum að nafnvirði 2,4 milljarða kr. Rekstrarleigusamningarnir eru vegna fasteigna, 

áhalda og tækja og er lengsta skuldbindingin til 19 ára. Í töflu 9 má sjá skiptingu skuld-

bindinganna milli ára sem og útreiknað, áætlað núvirði skuldbindinganna.  

Tafla 9: Núvirðing rekstrarleiguskuldbindinga Vodafone 

  
Nafnvirði í  

þús. ÍSK 
Áætlaður 

meðaltími 
Áætlaðir  

vextir 
Áætlað  
núvirði 

Innan árs 225.000 0,5 8,30% 216.206 

Eftir 1-5 ár 917.000 3,0 8,30% 721.912 

Eftir meira en 5 ár 1.241.000 12,0 8,30% 476.684 

Samtals 2.383.000     1.414.801 

Áætlað núvirði rekstrarleiguskuldbindinga Vodafone er rúmlega 1,4 milljarður kr. og 

eru rekstrarleiguskuldbindingar tæp 9% af heildareignum félagsins. Heildareignir 

Vodafone hækka úr rúmlega 15,7 milljörðum kr. í rúmlega 17,2 milljarða kr. Heildar-

skuldir hækka úr 6,4 milljörðum kr. í 7,8 milljarða kr. en eigið fé stendur í stað í 9,1 

milljarði kr. Afskriftir hækka úr 1,3 milljörðum kr. í tæpa 1,6 milljarða kr. Þetta hefur þau 

áhrif að hagnaður lækkar úr tæplega 1,3 milljörðum kr. í 1,2 milljarða kr. (Vodafone, 

2016). Breytingar á helstu kennitölum Vodafone má sjá í töflu 10. 

Tafla 10: Helstu kennitölur Vodafone 

  
Skulda-
hlutfall 

Eiginfjár-
hlutfall 

EBITDA-
hlutfall 

EBIT-     
hlutfall  

Arðsemi 
eigin fjár 

Arðsemi 
eigna 

IAS 17 42,34% 57,66% 23,59% 14,07% 14,18% 8,17% 

IFRS 16 45,51% 52,90% 25,26% 13,68% 13,49% 7,14% 

Eins og sjá má hækkar skuldahlutfallið um rúm 3%-stig og eiginfjárhlutfallið lækkar 

sem því nemur. EBITDA-hlutfallið hækkar um tæplega 2%-stig og EBIT-hlutfallið lækkar 

um tæp 0,4%-stig þar sem afskriftir nú eru aðeins litlu hærri en heildarleigugreiðslan var 

samkvæmt IAS 17. Arðsemi eigin fjár lækkar um 0,7%-stig enda lækkar hagnaðurinn en 

eigið fé stendur í stað og arðsemi eigna lækkar um tæpt prósentustig. Áhrif staðalsins 

virðast af þessu ekki vera ýkja mikil á ársreikning Vodafone (Vodafone, 2016). Hér með 

lýkur greiningu skráðra íslenskra félaga og verða niðurstöður dregnar saman í kafla 6. 
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6 Niðurstöður og lokaorð 

Helstu niðurstöður úr greiningu ársreikninga félaganna fimm eru þær að skuldahlutfallið 

hækkar í öllum tilvikum ásamt því að eiginfjárhlutfallið lækkar. Hækkun skulda-

hlutfallsins er til marks um þá skuldbindingu sem er falin í rekstrarleiguskuldbindingum 

fyrirtækjanna og er nú utan efnahagsreikninga þeirra. Heildarskuldir og heildareignir 

félaganna hækka sem nemur núvirtum rekstrarleiguskuldbindingum og hefur þau áhrif 

að sýna betur raunverulegar skuldbindingar félaganna og réttari mynd af þeim en áður. 

Áhrifin eru þó mismikil og virðast fara eftir því hversu hátt hlutfall rekstrarleigu-

skuldbindinga af heildareignum er. Áhrifin eru langmest á Icelandair og Haga, enda hafa 

þau mun hærra hlutfall rekstrarleiguskuldbindinga af heildareignum sínum en hin 

félögin. Félögin tvö eiga það sameiginlegt að vera með tiltölulega hátt hlutfall 

rekstrarleiguskuldbindinga af heildareignum, eða í kringum 30%. Icelandair er með 

lægra hlutfall rekstrarskuldbindinga af heildareignum heldur en Hagar en það hefur þau 

áhrif að skuldahlutfallið hækkar mun meira hjá Högum en Icelandair vegna breytinga á 

reikningsskilastaðlinum um leigusamninga. Rekstrarleiguskuldbindingar Vodafone af 

heildareignum eru töluvert lægri eða um 9%, sem leiðir til þess að skuldahlutfallið 

hækkar minna. Áhrifin á skuldahlutfall Eimskips og Marels eru tiltölulega lítil, eða í 

kringum eitt prósentustig, þar sem rekstrarleiguskuldbindingar þeirra nema minna en 

5% af heildareignum. EBITDA-hlutfallið hjá öllum fimm félögunum hækkar og fer eftir 

því hversu mikið af rekstrarleiguskuldbindingum félögin hafa. Áhrifin eru því mest á 

Haga, því næst á Icelandair, Vodafone, Marel og loks Eimskip. Áhrifin á EBIT-hlutfallið 

eru þó ólík, en áhugavert er að sjá að EBIT-hlutfall Haga og Marels hækkar á meðan það 

lækkar hjá hinum þremur félögunum. Þó gætu útreikningar í töflu byggst á röngum 

forsendum þannig að afskriftir séu ofáætlaðar. Heildarniðurstaðan á rekstrarreikning 

ætti að lokum að verða sú sama samkvæmt IFRS 16 og IAS 17 og má draga þá ályktun að 

gjaldfærslan sé hærri nú en hún verður á seinni hluta leigutímans. Þar sem staðallinn 

hefur ólík áhrif á hagnað fyrirtækjanna er ekki hægt að alhæfa um hver áhrifin á arðsemi 

eigna og eigin fjár verða á öll félög. Arðsemi eigin fjár lækkar hjá Eimskip, Icelandair og 

Vodafone en hækkar hjá Högum og Marel. Þetta er vegna þess að hagnaðurinn lækkar 

hjá fyrrtöldu þremur félögunum en hækkar hjá Högum og Marel. Hins vegar lækkar 

arðsemi eigna hjá öllum félögunum nema Marel. Áhugavert er að sjá að arðsemi eigna 
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lækkar hjá Marel, jafnvel þó að arðsemi eigin fjár hafi hækkað. Má skýra það með því að 

heildareignirnar hækka hlutfallslega meira en hagnaðurinn. Hækkunin hjá Marel er þó 

einungis 0,7%, svo það má vera að önnur afskriftaprósenta, eða vaxtaprósenta, hefði 

gefið aðra niðurstöðu en fékkst hér.  

Í upphafi ritgerðarinnar kom fram rannsóknarspurningin: Hver verða væntanleg áhrif 

nýs leigustaðals, IFRS 16, á reikningsskil og kennitölur íslenskra félaga með skráð 

hlutabréf í kauphöll? Samkvæmt greiningunni á ársreikningum félaganna fimm má segja 

að áhrifin fari eftir því hversu stór hluti rekstrarleiguskuldbindingar eru af heildareignum 

félaganna. Sé hlutfallið hátt má gera ráð fyrir að áhrifin verði meiri og öfugt ef hlutfallið 

er lágt. Niðurstöður ritgerðarinnar endurspegla greiningu Alþjóðlega reiknings-

skilaráðsins. Líkt og Alþjóðlega reikningsskilaráðið heldur fram, þá er niðurstaða 

rannsóknarinnar á ársreikningum íslenskra félaga sem skráð eru á verðbréfamarkaði sú 

að áhrifin verða mest hjá flugfélögum og smásölum, líkt og Högum og Icelandair. Áhrifin 

verða minni hjá Marel og Eimskip enda eru fyrirtækin með mjög lítið af 

rekstrarleiguskuldbindingum sem hlutfall af heildareignum sínum. Vodafone finnur 

aðeins fyrir áhrifum staðalsins en þó mun minna en Icelandair og Hagar. Það virðist því 

ekki vera að áhrif staðalsins séu eins mikil á íslensk flutningafyrirtæki og síma- og 

fjarskiptafyrirtæki og Alþjóðlega reikningsskilaráðið telur. Tíminn mun leiða í ljós hvort 

niðurstöður þessarar rannsóknar eru réttar eða hvort þær forsendur sem unnið var með 

séu rangar. Hægt væri að skoða fleiri fyrirtæki í hverri atvinnugrein til að sjá hvort 

áhrifin séu svipuð á öll fyrirtæki innan þeirra, í stað þess að taka fyrir fyrirtæki í mörgum 

atvinnugreinum eins og gert var hér. Það er hins vegar erfitt vegna þess hve fá íslensk 

félög eru skráð á markaði. Enn fremur væri hægt ræða við framkvæmdastjóra skráðra 

fyrirtækja eða endurskoðunarfyrirtækja og fá skoðun þeirra á staðlinum og 

hugsanlegum áhrifum með eigindlegum aðferðum, svo sem með viðtölum. Áhugavert 

verður að sjá hver raunveruleg áhrif staðalsins verða eftir að hann tekur gildi. Það liggur 

þó í augum uppi að IFRS 16 mun hafa áhrif á skráð félög, hvort sem er á Íslandi eða í 

öðrum löndum, vegna þess að þau munu þurfa að taka tillit til 

rekstrarleiguskuldbindinga sem áður voru utan efnahagsreiknings. Ég tel að IFRS 16 sé til 

bóta, bæði fyrir fjárfesta og fyrirtækin sjálf, því þetta auðveldar allan samanburð. 

Mikilvægt er að fyrirtæki sýni raunverulega skuldastöðu sína, en feli ekki skuldbindingar 

utan efnahagsreiknings.  
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Viðauki 1  

Hér má sjá útreiknaða töflu fyrir áætlað núvirði fyrirtækjanna fimm, ásamt útreikningi á 

helstu stærðum efnahagsreiknings. Fjárhæðir eru fengnar úr ársreikningum 

fyrirtækjanna fimm.  

    
Gengi 31.12.2015 

    
Evra 141,32 

Félagið er leigutaki 
   

Bandaríkjadollari 129,59 

Ársreikningur ársins: 2015 2015 2014/15 2015 2015 

Rekstrarleiguskuldbindingar Eimskip Icelandair Hagar Marel Vodafone 

Nafnvirði (þús. EUR) (þús. USD) (m. ÍSK) (þús. EUR) (m. ÍSK) 

Ár 1 3.918 40.612 2.937 6.334 225 

Ár 2  -      34.153  -         -         -        

Ár 3 4.699 37.027 7.722 8.999 917 

Ár 4  -  30.580  -         -         -        

Ár 5  -      29.329  -       -       -      

Eftir meira en 5 ár 1.120 312.644 2.441 4.824 1.241 

Samtals 9.737 484.345 13.100 20.157 2.383 

Samtals í þús. ÍSK 1.376.033 62.766.269 13.100.000 2.848.587 2.383.000 

      Fyrir breytingar (IAS 17) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) 

Veltufjármunir 17.223.658 43.321.937 13.089.000 84.212.871 3.590.000 

Heildareignir 50.190.787 125.958.759 27.609.000 132.580.065 15.747.000 

Heildarskuldir 17.952.304 66.796.906 12.845.000 69.446.909 6.396.000 

Eigið fé 32.238.484 59.161.852 14.764.000 63.133.155 9.079.000 

Skuldahlutfall 35,77% 53,03% 46,52% 52,38% 42,34% 

Eiginfjárhlutfall 64,23% 46,97% 53,48% 47,62% 57,66% 

      Núvirði (þús. EUR) (þús. USD) (m. ÍSK) (þús. EUR) (m. ÍSK) 

Afvöxtun 8,10% 7,00% 7,10% 5,00% 8,30% 

Meðaltími (meira en 5 ár) 6,0 15,0 8,0 10,0 12,0 

            

Ár 1 3.768 39.261 2.838 6.181 216 

Ár 2  -        30.857  -         -         -        

Ár 3 3.720 30.225 6.286 7.774 722 

Ár 4  -        24.132  -         -         -        

Ár 5  -        21.631  -         -         -        

Eftir meira en 5 ár 702 113.317 1.410 2.962 477 

Samtals 8.190 259.422 10.534 16.917 1.415 

Samtals í þús. ÍSK 1.157.426 33.618.554 10.533.898 2.390.646 1.414.801 

      Eftir breytingar (IFRS 16) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) 

Veltufjármunir 17.223.658 43.321.937 13.089.000 84.212.871 3.590.000 

Heildareignir 51.348.214 159.577.312 38.142.898 134.970.710 17.161.801 

Heildarskuldir 19.109.730 100.415.460 23.378.898 71.837.555 7.810.801 

Eigið fé 32.238.484 59.161.852 14.764.000 63.133.155 9.079.000 

Skuldahlutfall 37,22% 62,93% 61,29% 53,22% 45,51% 

Eiginfjárhlutfall 62,78% 37,07% 38,71% 46,78% 52,90% 
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Viðauki 2 

Hér má sjá útreikning á stærðum í rekstrarreikningi fyrirtækjanna fimm þegar tekið er 

tillit til rekstrarleigusamninga samkvæmt IFRS 16. Fjárhæðir eru fengnar úr árs-

reikningum fyrirtækjanna og er miðað við greidd rekstrarleigugjöld í „Leigugreiðslur 

ársins“. Í ársreikningum Eimskips og Haga var ekki uppgefin fjárhæð greiddra rekstrar-

leigugreiðslna á árinu og er því notuð rekstrarleiga næsta árs (2016) inn í ársreikning 

2015 í tilviki Eimskips en ársreikning 2014/2015 í tilviki Haga.  

  2015 2015 2014/15 2015 2015 

  Eimskip Icelandair Hagar Marel Vodafone 

Vextir 8,10% 7,00% 7,10% 5,00% 8,30% 

Leigugreiðslur ársins (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) (þús. ÍSK) 

Leigugreiðslur 520.623 4.541.352 2.747.000 993.338 229.000 

Vextir 42.170 317.895 195.037 49.667 19.007 

Afborganir 478.452 4.223.457 2.551.963 943.671 209.993 

Afskriftarprósenta 20% 20% 20% 20% 20% 
Reiknuð afskrift rekstrar-
leiguskuldbindinga 231.485 6.723.711 2.106.780 478.129 282.960 

      Fyrir breytingar (IAS 17)           

Rekstrartekjur 70.600.787 147.693.593 77.272.000 115.684.835 13.724.000 

Rekstrarkostnaður -64.213.547 -119.315.716 -71.656.000 -99.422.718 -10.487.000 

EBITDA 6.387.240 28.377.877 5.616.000 16.262.116 3.237.000 

Afskriftir -3.494.702 -10.863.011 -674.000 -4.728.567 -1.306.000 

Rekstrarhagnaður (EBIT) 2.892.538 17.514.866 4.942.000 11.533.549 1.931.000 
Nettó fjármagnstekjur/-
gjöld -438.375 597.151 -147.000 -1.682.697 -327.000 

Hlutdeildartekjur  -      59.482  -       -       -      

Hagnaður fyrir skatt 2.998.528 18.171.499 4.795.000 9.850.852 1.604.000 

Skattur -482.749 -3.758.110 -957.000 -1.838.573 -317.000 

Hagnaður eftir skatt 2.515.779 14.413.389 3.838.000 8.012.279 1.287.000 

EBITDA 9,05% 19,21% 7,27% 14,06% 23,59% 

EBIT 4,10% 11,86% 6,40% 9,97% 14,07% 

Arðsemi eigin fjár 7,80% 24,36% 26,00% 12,69% 14,18% 

Arðsemi eigna 5,01% 11,44% 13,90% 6,04% 8,17% 

      Eftir breytingar (IFRS 16)           

Rekstrartekjur 70.600.787 147.693.593 77.272.000 115.684.835 13.724.000 

Rekstrarkostnaður -63.692.924 -114.774.364 -68.909.000 -98.429.380 -10.258.000 

EBITDA 6.907.863 32.919.229 8.363.000 17.255.455 3.466.000 

Afskriftir -3.726.188 -17.586.722 -2.780.780 -5.206.696 -1.588.960 

Rekstrarhagnaður (EBIT) 3.181.675 15.332.507 5.582.220 12.048.758 1.877.040 

Fjármögnunartekjur/(gjöld) -480.545 279.256 -342.037 -1.732.364 -346.007 

Hlutdeildartekjur  -      59.482  -       -       -      

Hagnaður fyrir skatt 2.701.130 15.671.245 5.240.183 10.316.394 1.531.033 

Skattur (20%) -540.226 -3.134.249 -1.048.037 -2.063.279 -306.207 

Hagnaður eftir skatt 2.160.904 12.536.996 4.192.147 8.253.115 1.224.826 

EBITDA 9,78% 22,29% 10,82% 14,92% 25,26% 

EBIT 4,51% 10,38% 7,22% 10,42% 13,68% 

Arðsemi eigin fjár 6,70% 21,19% 28,39% 13,07% 13,49% 

Arðsemi eigna 4,21% 7,86% 10,99% 6,11% 7,14% 

 


