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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um þær breytingar sem fylgja nýjum reikningsskilastaðli  um 

leigusamninga, IFRS 16, en hann mun taka við af eldri staðli um sama efni, IAS 17, í byrjun 

ársins 2019. Einnig verður fjallað um útgefanda IFRS reikningsskilastaðla, Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið og notkun IFRS staðla á Íslandi. Skýrt verður frá vinnuferli Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins við gerð IFRS 16 og hvernig fyrirtæki skulu haga upptöku staðalsins.  Svo 

verður farið í að útskýra IAS 17, hvernig staðallinn skilgreinir leigusamning og hvaða viðmið 

hann setur við reikningsskil. Fjallað verður um markmið breytinganna og þá gagnrýni sem IAS 

17 hefur fengið. IFRS 16 verður svo borinn saman við IAS 17 og farið verður yfir helstu 

breytingar sem fylgja staðlinum. Í lokin verður síðan fjallað stuttlega um reikningshaldslega 

meðferð  rekstrarleigusamninga hjá Reykjanesbæ og um álit 1/2010 sem reikningsskila- og 

upplýsinganefnd Innanríkisráðuneytis sendi frá sér.  

Helstu niðurstöður eru þær að með IFRS 16 verður ekki lengur greint á milli 

fjármögnunarleigu og rekstrarleigusamninga,  en þess í stað tekin upp ein skilgreining fyrir 

alla leigusamninga. Allir leigusamningar skulu eignfærðir og koma fram á efnahagsreikningi 

félaga í stað þess að sá hluti leigusamninga sem skilgreindir hafa verið sem 

rekstrarleigusamningar séu eingöngu taldir fram í skýringum ársreikninga félaga. Eignir munu 

aukast við þetta og í stað leigugjalda munu koma afskriftir og vaxtakostnaður. Mun þetta 

hafa umtalsverð áhrif  á reikningsskil félaga. Og að lokum að reikningshaldsleg meðferð 

rekstrarleigusamninga hjá Reykjanesbæ sýnir glögglega að núverandi staðall gefur ekki nógu 

skýra mynd af leigusamningnum. 

 

 

  



5 

Efnisyfirlit 

1 Alþjóðlega reikningsskilaráðið ............................................................................ 7 

2 Notkun IFRS reikningsskilastaðla á Íslandi .......................................................... 9 

3 Innleiðingarferli IFRS 16 ................................................................................... 10 

4 IAS 17 .............................................................................................................. 13 

4.1 Skilgreining og flokkun ................................................................................... 13 

4.2 Reikningshaldsleg meðferð ............................................................................ 14 

4.3 Gagnrýni á IAS 17 og markmið breytinga ...................................................... 17 

5 IFRS 16 ............................................................................................................. 19 

5.1 Skilgreining og flokkun ................................................................................... 19 

5.2 Reikningshaldsleg meðferð ............................................................................ 21 

6 Áhrif af upptöku nýs staðals ............................................................................. 23 

6.1 Áhrif á leigumarkaðinn ................................................................................... 23 

6.2 Efnahagsreikningur ........................................................................................ 24 

6.3 Rekstrarreikningur og sjóðstreymi ................................................................. 25 

6.4 Áhrif á kennitölur ........................................................................................... 27 

6.5 Samanburður á IAS 17 og IFRS 16 - Skýringardæmi ....................................... 29 

7 Bókhaldsæfingar hjá Reykjanesbæ ................................................................... 30 

8 Lokaorð ........................................................................................................... 32 

9 Heimildaskrá .................................................................................................... 33 

 

 

 

 

  



6 

Myndaskrá 

Mynd 1. Fært til gjalda í íslenskum krónum. ............................................................................ 15 

Mynd 2. Eignfærsla í íslenskum krónum. ................................................................................. 16 

Mynd 3. Greiðslur á líftíma samnings í íslenskum krónum. ..................................................... 16 

Mynd 4. Innborgun á leiguskuld í íslenskum krónum. ............................................................. 16 

Mynd 5. Afskrift leigueignar í íslenskum krónum. ................................................................... 17 

Mynd 6. Skilgreining leigusamnings skv. IFRS 16 (KPMG, 2016). ............................................. 19 

Mynd 7. Breytingar á efnahagsreikningi (IFRS, 2015b). ........................................................... 24 

Mynd 8. Breytingar á rekstrareikningi (IFRS, 2015b). .............................................................. 25 

Mynd 9. Kennitölur (IFRS, 2015b). ........................................................................................... 27 

Mynd 10. Skýringardæmi í bandarískum dollurum (IFRS, 2015b). .......................................... 29 

 

 

file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746701
file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746702
file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746703
file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746704
file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746705
file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746706
file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746707
file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746708
file:///C:/Users/auh13/Downloads/BS%20ritgerð-Efnahagsreikningar%20blásnir%20út-%20Final.docx%23_Toc450746710


7 

1 Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

Stofnun Alþjóðlega reikningsskilaráðsins má rekja aftur til heimsþings endurskoðenda (World 

Accounting Congress) árið 1972, þar ákváðu Bretar og Bandaríkjamenn að fara í aukið 

samstarf, Alþjóðlega reikningsskilanefndin eða International Accounting Standards 

Committee (IASC) var svo stofnuð í framhaldi af því, ári seinna. Að stofnun komu áður 

nefndir, Bretar og Bandaríkjamenn ásamt hópi alþjóðlegra endurskoðendasamtaka frá hinum 

ýmsu löndum. Á þessum tíma átti sér stað mikil þróun laga og  reglna um reikningshald. Hið 

bandaríska FASB var stofnað, Bretar komu á fót nýju regluverki um reikningshald, einnig var 

Evrópusambandið, Sameinuðu þjóðirnar og OECD  að þróa regluverk hver í sínu horni. Í 

fyrstu voru áhrif nefndarinnar lítil. Árið 1987 fengu alþjóðasamtök eftirlitsaðila á 

verðbréfamarkaði nefndina til að setja reglur fyrir alþjóðlegt „vegabréf“ sem gefa átti 

fyrirtækjum sem höfðu áhuga á að skrá sig á markað í aðildarríkjum IOSCO. Eftir það má 

segja að nefndin hafi farið í gegnum endurnýjun lífdaga sem síðar leiddi til gagngerðar 

endurskipulagningar árið 2001. Alþjóðlega reikningsskilanefndin breyttist í Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið eða International Accounting Standards Board (IASB) og starfar það í 

þeirri mynd í dag. Alþjóðlega reikningsskilaráðið er sjálfstætt ráð innan IFRSF 

stofnununarinnar (International Financial Reporting Standards Foundation) og ber ábyrgð á 

að setja IFRS reikningsskilastaðla (Mackenzie, 2013). Árið 2002 skrifuðu FASB og Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið undir Norwalk samkomulagið, en markmiðið með því samkomulagi var að 

stuðla að frekari samþættingu á milli bandarískra GAAP og IFRS reikningsskilastaðla. Árið 

2002 setti Evrópusambandið þau skilyrði í reglugerð 1606/2002 að öll skráð evrópsk fyrirtæki 

mundu gera upp samkvæmt IFRS og tók það gildi 2005 (IFRS, 2015, 23. mars). Þegar litið er til 

baka má segja að þessir tveir atburðir séu þeir mikilvægustu í mótun Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins, mikilvægir að því leyti að reikningsskilaráðið nái sínum yfirlýstu 

markmiðum (Mackenzie, 2013). 

Yfirlýst markmið IFRSF stofnunarinnar og Alþjóðlega reikningsskilaráðsins er að þróa, með 

hagsmuni almennings að leiðarljósi, hágæða alþjóðlega reikningsskilastaðla sem eru 

skiljanlegir jafnt sem framfylgjanlegir (Mackenzie, 2013). 
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 IFRS reikningsskilastaðlar byggja á meginreglunni, efni umfram form (principle-

based). Alþjóðlega reikningsskilaráðið reynir því að búa til viðmið til að fara eftir frekar en 

mjög skýrar reglur að orðanna hljóðan (rule-based). Dæmi um þannig reikningsskilastaðla 

eru bandarísku reikningsskilastaðlarnir (Einar Guðbjartsson, 2010). 
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2 Notkun IFRS reikningsskilastaðla á Íslandi 

Ísland er hluti af Evrópska efnahagsvæðinu í gegnum EES samninginn sem undirritaður var 2. 

maí 1992 og tók gildi með lögfestingu fyrstu greinar laga um Evrópska efnahagsvæðið 13. 

janúar 1993 (Stefán M. Stefánsson, 1998). Ísland tekur því inn allar reglugerðir og tilskipanir 

sem varða innri markað Evrópusambandsins. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

1606/2002 um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla hefur lagalegt gildi á Íslandi með 

reglugerð nr. 181/2006. Reglugerðin nær til þeirra félaga sem er skylt að semja reikningsskil 

og samstæðureikningsskil í samræmi við IFRS eins og þeir eru samþykktir af ESB. Þeim 

félögum sem eru með hlutabréf eða skuldabréf skráð á skipulögðum verðbréfamörkuðum í 

ríkjum innan Evrópska efnahagssvæðisins ber skylda að gera samstæðureikningsskil í 

samræmi við IFRS. Félög sem ekki eru skyldug til að semja samstæðureikningsskil en eru með 

hlutabréf eða skuldabréf skráð á skipulögðum verðbréfamarkaði skulu gera aðgreind 

reikningsskil í samræmi við IFRS. Dótturfélög og önnur félög innan samstæðu sem skráð er á 

verðbréfamarkaði er heimilt að semja reikningsskil í samræmi við IFRS (Deloitte, 2015). 

Félögum sem kjósa að fara eftir IFRS í samstæðureikningsskilum sínum og við samningu 

ársreikninga er það heimilt samkvæmt 92. grein laga nr. 3/2006. Ef félag kýs að gera það þá 

þarf það að gera það í fimm ár samfleytt hið minnsta (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Félög 

sem eru ekki skráð á skipulögðum verðbréfamarkaði eru ekki  skyld að gera upp samkvæmt 

IFRS. Þó eru mörg félög sem sjá sér hag í því, til þess að auðvelda samanburð. Ef félagið 

starfar á alþjóðlegum vettvangi getur það verið mjög hagstætt fyrir það, með því að gera upp 

samkvæmt IFRS getur það auðveldað aðgang að erlendu lánsfé því að erlendir fjárfestar og 

lánastofnanir geta þá auðveldlega lesið í stöðu þess (Deloitte, 2015).  
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3 Innleiðingarferli IFRS 16 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið setti sér formlegt innleiðingarferli sem er að finna í skjölunum 

Preface to IFRS og The due process handbook of the IASB. Innan IFRSF stofnunarinnar situr 

sérstök nefnd sem hefur það markmið að gagnrýna og uppfæra innleiðingarferlið.  Mál og 

tillögur að breytingum berast Alþjóðlega reikningsskilaráðinu frá ýmsum aðilum. Til dæmis 

tillögur frá stjórn IFRSF stofnunarinnar (The trustees),  frá ráðgjafarráði IFRS (IFRS Advisory 

council), frá alþjóðlegum endurskoðunarfyrirtækjum og fleiri aðilum. Til að mynda geta 

komið upp mál og tillögur út frá samstarfi Alþjóðlega reikningsskilaráðsins við FASB 

(Mackenzie, 2013).   

Innleiðingarferlið getur verð breytilegt eftir því hvað hentar ráðinu, í það minnsta þarf 

ráðið að opna fyrir athugasemdir og taka þær til greina áður en gefinn er út formlegur 

staðall. 

Yfirleitt er ferlinu þó skipt í sex hluta:  

1. Mál eða tillögur lagðar fram 

2. Verkefnavinna 

3. Þróun og útgáfa umræðudraga 

4. Þróun útgáfudraga að staðlinum 

5. Þróun og útgáfa IFRS staðals 

6. Eftirfylgni eftir útgáfu staðalsins 

Innleiðingarferli alþjóðlegs reikningsskilastaðals númer 16 um leigusamninga (IFRS 16) 

hefur staðið í 20 ár en svokallaður G4+1 hópur enskumælandi endurskoðendasamtaka skilaði 

inn umræðudrögum til Alþjóðlegu reikningsskilanefndarinnar árið 1996 og aftur árið 2000 til 

ráðsins um að breyttir tímar kölluðu á breytingar á reikningshaldslegri meðferð 

leigusamninga (Leases working group meeting, 2008). 19. júlí 2006 lagði Alþjóðlega 
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reikningsskilaráðið til að taka upp málið og endurtaka það ferli að þróa og gefa út 

umræðudrög (IASB, 2006).  

Tæplega þremur árum síðar gaf ráðið út umræðudrög þar sem aðilum var gefið færi á að 

koma með athugasemdir, 290 aðilar sendu inn athugasemdir (IASB og FASB, 2009)  og eftir 

að ráðið fór yfir þær gaf það út drög að staðlinum árið 2010. Ráðið gaf svo út endurskoðuð 

drög árið 2013 þar sem athugasemdir frá 760 aðilum voru teknar til greina (IASB og FASB, 

2011). Í janúar 2016 var svo staðallinn sjálfur, IFRS 16, gefinn út. Ráðið vinnur nú hörðum 

höndum að því að kynna staðalinn og hefur aðilum verið gefinn tími til janúar 2019 til þess 

að taka upp IFRS 16 (IFRS, 2016b).  

Allar upplýsingar um stöðu vinnunnar á hverjum tímapunkti fyrir sig er að finna á vefsvæði 

Alþjóðlega reikningsskilaráðsins. Margir aðilar hafa komið að ferlinu og tæplega tvö þúsund 

athugasemdir frá ýmsum aðilum hafa borist ráðinu. Í ferlinu hafa verið haldnir fundir sem 

hafa verið sýndir beint frá vefsvæði ráðsins bæði að morgni og að kvöldi til, vegna 

tímamismunar. Innleiðingarferli staðalsins hefur á öllum stigum þess verið mjög gegnsætt.  

IFRS 16 tekur við af núgildandi staðli um leigusamninga, IAS 17,  1. janúar 2019. Ástæðan 

fyrir svo löngum tíma milli útgáfu og gildistöku er að fyrirtæki telja sig þurfa þennan tíma til 

að undirbúa breytingarnar auk þess sem þau vilja taka staðalinn IFRS 15, Tekjur af 

samningum við viðskiptavini, upp á undan en hann á að taka gildi í seinasta lagi í janúar 2018, 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið varð við þeim óskum. Notendur reikningsskilanna vildu taka 

staðalinn upp fyrr, þeir vildu að IFRS 16 tæki gildi á sama tíma og IFRS 15, það er árið 2018. 

Áhugavert er að sjá hversu mikið Alþjóðlega reikningsskilaráðið kemur til móts við kröfur 

fyrirtækjanna (KPMG, 2016). 

Áður en IFRS 16 tekur gildi þurfa fyrirtæki að huga að þeim breytingum sem verða á 

skilgreiningu og á reikningshaldslegri meðferð leigusamninga.  

Fyrirtæki þurfa ekki að endurskilgreina þá samninga sem ekki eru skilgreindir 

leigusamningar í núverandi staðli. Eftir 1. janúar 2019 þurfa fyrirtæki að skilgreina alla nýja 

samninga út frá skilgreiningu IFRS 16 (KPMG, 2016). 

Þegar fyrirtæki taka upp reikningshaldslega meðferð samkvæmt staðlinum þá hafa þau 

um tvo kosti að velja. Að taka upp hina nýju reikningshaldslegu meðferð staðalsins afturvirkt 

(retrospectively), til þess þarf fyrirtækið að hafa ákveðnar raunupplýsingar um eldri 
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samninga og það getur verið erfitt að nálgast þær. Því er önnur aðferð í boði sem útheimtir 

ekki að þær liggi fyrir (modified retrospective approach).  

Ef fyrirtæki ákveður að fara eftir síðarnefndri aðferð, þá er það ákveðið fyrir hvern 

leigusamning, hvort verðmat samkvæmt honum sé eins og alltaf hafi verið fylgt 

reikningshaldslegri meðferð samkvæmt IFRS 16 og notaðir séu lánsvextir (incremental 

borrowing rate) sem eru ríkjandi á þeim tíma sem staðallinn er tekinn upp eða í ákveðnum 

tilfellum að verðmat leigusamningsins sé metið jafnt og leiguskuld hans. 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið ákvað að bjóða upp á þessa aðferð vegna þess að í tilviki 

sumra fyrirtækja verður það mjög dýrt að nálgast raunupplýsingar um eldri samninga. 

Fyrirtæki sem hafa þúsundir lánasamninga geta því lent í miklum kostnaði. Aftur á móti 

mundi það gefa notendum reikningsskilanna raunhæfari mynd af stöðu fyrirtækisins (KPMG, 

2016).  
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4 IAS 17 

4.1 Skilgreining og flokkun 

Í núgildandi staðli um leigusamninga, IAS 17, er leigusamningur flokkaður með tvenns konar 

hætti: í fjármögnunarleigu og rekstrarleigu.  

Fjármögnunarleiga er leiga sem flytur verulegan hluta af áhættu og ávinningi af eign frá 

eiganda eignarinnar til leigutakans. Lagalegur eignarréttur þarf ekki endilega að flytjast á 

milli. Leigutakinn fær yfirráð yfir eigninni þar sem hann stjórnar notkun hennar og fær af 

henni allan ávinning. Rekstrarleiga eru allir leigusamningar sem falla ekki undir skilgreiningu 

fjármögnunarleigu (EC staff, 2010).   

Þau atriði sem ákvarða það hvernig meta skal hvort leigusamningur sé 

fjármögnunarleigusamningur eru eftirfarandi:  

1. Með leigusamningnum er eignarhald á eigninni yfirfært til leigutaka við lok 

leigutímans. 

2. Leigutaki á þess kost að kaupa eignina á verði sem vænta má að sé nægilega mikið 

undir gangvirði daginn sem kauprétturinn verður nýtanlegur og að það sé nokkuð víst 

þegar leigusamningurinn er gerður að kauprétturinn verði nýttur. 

3. Leigutími nær yfir meirihluta endingartíma eignarinnar, jafnvel þótt eignarréttur 

yfirfærist ekki. 

4. Núvirði lágmarksleigu er að minnsta kosti sama fjárhæð og nær allt gangvirði leigðu 

eignarinnar við upphaf samningstímans. 

5. Leigðu eignirnar eru svo sérhæfðar að aðeins leigutakinn getur notað þær án mikilla 

breytinga (EC staff, 2010).   

Þriðja og fjórða atriðið eru að orðanna hljóðan nokkuð huglæg og ætla má að tveir 

mismunandi aðilar geti komist að mismunandi niðurstöðum varðandi skilgreiningu 

leigusamningsins. Varðandi þriðja atriðið, þá er „mest allur líftíminn“ skilgreindur 

nákvæmlega sem 75% af líftíma eignar í bandarísku GAAP reikningsskilastöðlunum. Mest 
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allur líftími er huglægur og vafi leikur á hvort að það sé nákvæmlega 51% eða að það þurfi að 

vera allt að 90% eða allt þar á milli. Áður fyrr var IAS 17 með mjög skýra línu hvað líftíma 

varðar en hún var felld út vegna þeirrar meginreglu staðlanna að vera meira leiðbeinandi og 

leggja ekki beint skyldu á aðila (principle based approach).  

Sama á við um fjórða atriðið. Í GAAP reikningsskilastöðlunum er  talað um nákvæmlega 

90% af gangvirði leigðu eignarinnar en reikningsskilaráðið ákvað að taka það út úr staðlinum 

(Mackenzie, 2013). 

Önnur atriði sem geta hugsanlega leitt til þess að leigusamningur sé flokkaður sem 

fjármögnunarleigusamningur eru ef leigutaki hefur möguleika á að segja upp 

leigusamningnum og tap leigusalans er borið af leigutakanum, leigutaki tekur á sig ágóða eða 

tap af sveiflum á gangvirði hrakvirðis og leigutakinn hefur möguleika á því að framlengja 

leiguna annað tímabil og leiguverð á því tímabili er mun lægra en markaðsleiga (EC staff, 

2010). 

4.2 Reikningshaldsleg meðferð 

Eins og áður hefur verið nefnt að þá flokkar IAS 17 leigusamninga annað hvort sem 

fjármögnunar- eða rekstrarleigusamninga. Hér verður fjallað um og  tekin dæmi um þá ólíku 

meðferð sem þessar tegundir leigusamninga fá í reikningsskilum fyrirtækja.  

Fyrirtækið S er eitt af leiðandi fyrirtækjum í derhúfutískubransanum á Íslandi. 1. janúar 

2015 gerði félagið tvo leigusamninga við Armar ehf. varðandi notkun á annars vegar Citroen 

Jumpy Van L2H2 sendibifreið með öllum aukabúnaði og hins vegar á nýrri sérhannaðri 

framleiðsluvél fyrir derhúfur. Í þessum dæmum verður gengið út frá gefnu gangvirði.  

Í tilfelli sendibifreiðarinnar er um að ræða tveggja ára samning sem er óuppsegjanlegur. 

Leigugreiðslur greiðast fyrir fram í upphafi árs og eru 500.000 kr. á ári. Gangvirði slíkrar 

sendibifreiðar er um 6,4 milljónir kr. og er talið að slík bifreið endist í 10 ár.  

Byrjað er á að flokka leigusamninginn. Það verður engin yfirfærsla á eignarrétti í lok 

leigutímans. Það er enginn réttur til að kaupa eignina á verði sem er verulega lægra en 

gangvirði eignarinnar. Leigutíminn nær ekki yfir mest allan líftíma eignarinnar. Núvirði 

lágmarks leigugreiðslna er ekki að minnsta kosti það sama og gangvirði eignarinnar og leigð 

eign er ekki mjög sérhæfð. Þar sem samningurinn fullnægir engum skilyrðum 

fjármögnunarleigu, þá er hann flokkaður sem rekstrarleigusamningur (EC staff, 2010).  
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Leiga samkvæmt rekstrarleigu skal gjaldfærð með línulegri aðferð á leigutímanum, nema 

önnur afskriftaraðferð endurspegli betur fjárflæði leigueignarinnar á leigutímabilinu (EC 

staff, 2010). 

Færsla ársins 2015 er sýnd á mynd 1:  

Í ársreikningi félagsins kemur þessi upphæð fram sem rekstrarkostnaður. Þar sem 

leigusamningurinn er til meira en eins árs þá tekur fyrirtæki S fram leiguskuldbindinguna í 

skýringum ársreikningsins.  

Í tilfelli framleiðsluvélarinnar er um að ræða 5 ára samning sem er óuppsegjanlegur og 

flyst eignarréttur yfir til leigutaka í lok samningstíma án greiðslu. Leigugreiðslur greiðast fyrir 

fram í upphafi árs og nema þær 2.250.000 kr. á ári. Gangvirði slíkrar vélar eru 10 milljónir 

króna og er slík vél talin endast með góðu móti í 5 ár. Hægt var að ákvarða vaxtafót eða 

afvöxtunarstuðul (discount rate), hann var  6,26%. Framleiðsluvélar eru almennt afskrifaðar 

með línulegri aðferð. Byrjað er á að flokka leigusamninginn. Það er yfirfærsla á eignarrétti í 

lok leigutímans, leigutími nær yfir mest allan líftíma vélarinnar. Núvirði lágmarks 

leigugreiðslna er það sama og gangvirði eignarinnar og leigð eign er mjög sérhæfð. Leikur því 

enginn vafi á að þessi leigusamningur er fjármögnunarleigusamningur.  

„Í upphafi leigutímans skulu leigutakar færa fjármögnunarleigu sem eign og skuld í 

efnahagsreikning sinn við fjárhæðum sem eru jafnvirði gangvirðis leigðu eignarinnar eða, ef 

þær eru lægri, með lágmarksleigugreiðslum á núvirði, sem hver um sig er ákvörðuð við 

upphaf leigutímans“ (EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 39/221, bls. 

87). 

  

Mynd 1. Fært til gjalda í íslenskum krónum. 

Debit Kredit

Leigukostnaður 500.000    

Handbært fé 500.000    
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Í þessu dæmi er notað gangvirði eignarinnar og fært til bókar, sjá mynd 2.  

 

Síðan er útbúin tafla sem sýnir hvernig kostnaður skiptist í vaxtakostnað og afborganir af 

höfuðstól yfir líftíma samningsins, sjá mynd 3. 

„Lágmarksleigu skal skipta milli fjármagnskostnaðar og lækkunar á eftirstöðvum 

skuldarinnar. Fjármagnskostnaði skal skipta á tímabilin á leigutímanum á þann hátt að 

ávöxtunarkrafa á eftirstöðvar skuldarinnar verði jafnhá“ (EES-viðbætir við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 39/221, bls 87). Vegna þess að leiga greiðist fyrir fram í upphafi árs 

þá er fyrsta greiðsla laus við vaxtakostnað, sjá mynd 4.   

Fjármögnunarleiga leiðir á hverju reikningsskilatímabili til afskrifta af eignum sem og 

fjármagnskostnaðar. Afskriftaraðferðin fyrir afskrifanlegar, leigðar eignir skal vera í samræði 

við IAS 16 og IAS 38. Ef ekki er víst að leigutaki eignist eignina við lok leigutímans skal afskrifa 

eignina til fulls á þeim tíma sem styttri er, leigutíma eða nýtingartíma (EC staff, 2010).   

  

Debit Kredit

Leigueign 10.000.000     

Leiguskuld 10.000.000    

Mynd 2. Eignfærsla í íslenskum krónum. 

Ár Leigugreiðsla Vaxtakostnaður Höfuðstóll Leiguskuld

1  2.250.000      -                       2.250.000                7.750.000       

2  2.250.000      485.279          1.764.721                5.985.279       

3  2.250.000      374.778          1.875.222                4.110.057       

4  2.250.000      257.358          1.992.642                2.117.415       

5  2.250.000      132.585          2.117.415                0                        

Mynd 3. Greiðslur á líftíma samnings í íslenskum krónum. 

Debit Kredit

Leiguskuld 2.250.000        

Handbært fé 2.250.000    

Mynd 4. Innborgun á leiguskuld í íslenskum krónum. 
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Í þessu dæmi eignast fyrirtæki S vélina að loknum leigutíma svo afskrifa skal eftir 

nýtingartíma framleiðsluvélarinnar. Afskrifað er línulega (gangvirði/nýtingartími), sjá mynd 5. 

Ef það kemur til þess að fyrirtækið þurfi að meta hvort virði leigðrar eignar hafi rýrnað þá 

er það gert í samræmi við IAS-36 (EC staff, 2010).   

Í ársreikningnum er leigueignin og skuldin sýnd í efnahagsreikningnum og  

vaxtakostnaðurinn sýndur í rekstrarreikningi. Í sjóðstreyminu eru þessar hreyfingar flokkaðar 

sem fjárfestingarhreyfingar.   

4.3 Gagnrýni á IAS 17 og markmið breytinga  

Fyrir marga aðila hentar betur að leigja eign frekar en að eiga. Það að leigja hefur sína 

kosti. Það gefur færi á því að hafa aðgang að eign og skapa virði án þess að bera þá áhættu 

sem fylgir eignarhaldi. Það er mjög algengt að fyrirtæki leigi og því er mikilvægt  að gefin sé 

sem skýrust mynd af leigu í reikningsskilunum.  

IAS 17 hefur verið gagnrýndur fyrir það að gefa ekki nógu skýra mynd af leigusamningum, 

það er að flokkun í rekstrar- eða fjármögnunarleigu sé oftar en ekki byggð á huglægu mati og 

reynst hefur auðvelt fyrir fyrirtæki að byggja leigusamninga upp á þann máta að 

rekstrarleigusamningur verði formlega séð mjög líkur fjármögnunarleigusamningi. (Leases 

working group meeting, 2008).  

Það að aðilar geti komist hjá því að sýna rekstrarleiguskuldbindingar í 

efnahagsreikningnum hefur gefið skakka mynd af fjárhagslegri stöðu fyrirtækja (IFRS, 2016c). 

Það er áætlað að 85% af öllum leigusamningum séu ekki sýndir í efnahagsreikningi 

fyrirtækja. Hafa fjárfestar þurft að bæta við þeim eignum og skuldum sem hafa verið fyrir 

utan efnahagsreikninginn og þar með oftar en ekki vanmetið eða ofmetið fjárhagslega stöðu 

fyrirtækjanna (Sue Lloyd, 2016). Sem dæmi hafa matsfyrirtæki áratugum saman reynt að 

meta fjárhagslega stöðu fyrirtækja að meðtöldum þeim leigusamningum sem eru utan 

efnahagsreiknings. Matsfyrirtækið Moodys býst þó frekar við því að það hafi ofmetið liði 

utan efnahagsreiknings og að lánshæfismatið hækki eftir breytingar samkvæmt staðlinum 

(Gary Kabureck, 2015). 

Debit Kredit

Afskriftir 2.000.000        

Leigueign 2.000.000    

Mynd 5. Afskrift leigueignar í íslenskum krónum. 
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 IAS 17 er líka sannast sagna orðinn býsna gamall. Staðallinn var upphaflega gefinn út árið 

1982 og þó að hann hafi verið endurskoðaður nokkrum sinnum þá telja gagnrýnendur að 

grundvallaruppbygging staðalsins hafi með tímanum fjarlægst  uppbyggingu annarra 

reikningsskilastaðla (Leases working group meeting, 2008).   

IFRS 16 endurspeglar því viðbrögð IASB og FASB við þeirri gagnrýni að það hafi skort 

upplýsingar um leiguskuldbindingar fyrirtækja (IFRS, 2016b). 

Nýi staðallinn mun breyta reikningshaldslegri meðferð leigusamninga mikið, hann mun 

leiða til þess að fjárfestar fái betri upplýsingar en áður og að þeir fái meiri sýn í  rekstur 

fyrirtækja (Sue Lloyd, 2016). 
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5 IFRS 16 

5.1 Skilgreining og flokkun 

Með IFRS 16 er hætt að skilgreina leigusamninga sem annað hvort rekstrar- eða 

fjármögnunarleigu  og staðallinn gerir þá kröfu að leigutaki geri vegna allra leigusamninga 

grein fyrir öllum leigueignum og -skuldum á efnahagsreikningnum (KPMG, 2016). Þó með 

nokkrum undantekningum. Leigusamningar sem eru styttri en 12 mánuðir og leigusamningar 

um verðlitla eign fá svipaða meðferð og um rekstrarleigusamning væri að ræða (IFRS, 2016c). 

Á mynd 6 má sjá skilgreiningu IFRS 16.     

Samningur er leigusamningur eða inniheldur leigu ef aðili hefur yfirráð yfir eign í fyrir fram 

ákveðinn tíma gegn endurgjaldi (IFRS, 2016c). Eignin verður að vera nákvæmlega tilgreind. 

Eign er nákvæmlega tilgreind ef hún er nefnd sérstaklega í samningi eða að notkun hennar á 

leigutímabilinu er nefnd óbeint í samningnum. Ef leigusali hefur rétt til þess og á auðvelt 

með að skipta út leigðri eign þá telst eignin ekki vera nákvæmlega tilgreind (KPMG, 2016).  

  

Mynd 6. Skilgreining leigusamnings skv. IFRS 16 (KPMG, 2016). 

↓ Já nei

↓ Já nei

↓ Já nei

Samingurinn inniheldur ekki 

leigu

Leigusamningur inniheldur 

hagrænan ávinning

Samningur inniheldur leigu eða 

er leigusamningur

Leigutaki hefur yfirráð yfir 

notkun eignarinnar

Er eign nákvæmlega tilgreind? →

→

→
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Tekið skal dæmi:  

Viðskiptavinur Z semur við vörubílafyrirtækið I að flytja vörur fyrir sig. I hefur úr mörgum 

vörubílum að velja sem allir geta sinnt því að flytja vörurnar. Allir bílarnir eru á bílastæðinu 

hjá I þegar þeir eru ekki á ferðinni. Vegna þess hversu auðvelt það er fyrir I að skipta út bílum 

þá telst eignin ekki vera nákvæmlega tilgreind. Þar af leiðandi er þetta ekki leigusamningur.  

Ef samningur inniheldur hagrænan ávinning og leigutaki hefur yfirráð yfir notkun 

eignarinnar þá er samningurinn leigusamningur eða inniheldur leigu. Hagrænn ávinningur er 

sá ávinningur sem skapast af notkun eignarinnar, einfalt dæmi væri hagnaður af framleiðslu. 

Þar nýtur leigutakinn hagræns ávinnings af hagnað við framleiðslu sem myndast frá notkun 

hinnar leigðu eignar (KPMG, 2016).  

Leigutaki hefur yfirráð  yfir notkun eignarinnar ef það eru engin skilyrði fyrir notkun 

eignarinnar eða ef leigutaki hefur algjör yfirráð yfir meðferð eignarinnar í gegnum þriðja 

aðila. Ef þannig skilyrði eru til staðar þá hefur leigutaki þó yfirráð yfir notkun eignarinnar ef 

að hann einn stjórnar rekstri eignarinnar á leigutímanum og leigusali hefur engin áhrif á 

rekstur hennar. Þó hefur leigusali heimild til þess að setja ákveðin skilyrði í samninginn sem 

verndar eignina án þess að það hafi áhrif á skilgreiningu leigusamningsins (IFRS, 2016c). 

Einnig ef leigutaki hannar eignina þannig að vel sé hægt að meta hvernig á að nýta hana á 

leigutíma (KPMG, 2016). Til dæmis ef leigutaki leigir niðurnítt húsnæði og endurhannar 

rýmið og innréttar eftir sínum þörfum.    

 

Best er að taka dæmi: 

Viðskiptavinur X semur við fyrirtæki Y um að flytja fyrir sig vörur með vörubíl frá Reykjavík 

til Akureyrar. Í samningnum stendur nákvæmlega hvenær flutningurinn á að eiga sér stað, 

bæði hvenær bíllinn á að taka vörunar og hvenær hann á að skila þeim af sér. Vörunar fylla 

allan bílinn. Y stjórnar algjörlega öllu sem við kemur vörubílnum og er ábyrgur fyrir því að 

vörunar komist alla leið til Akureyrar. X er ekki heimilt að ráða neinn annan til þess að stjórna 

vörubílnum eða að aka vörubílnum sjálfur. X hannaði ekki bílinn í þeim tilgangi að flytja sínar 

vörur. X hefur í raun öll þau sömu réttindi og allir viðskiptavinir Y. Þar af leiðandi er 

samningurinn ekki leigusamningur. 
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Annað dæmi: 

Viðskiptavinur Q semur til 5 ára við vörubílafyrirtæki R um að fá afnot af Scania R1000 

vörubíl. Q ákveður hvenær, hvort og hvernig hann notar vörubílinn. Þó eru skilyrði í 

samningnum um að hann megi ekki nota bílinn til þess að flytja sprengiefni. R ekur bílnum, 

sér um allt viðhald og ber ábyrgð á að farangurinn komist alla leið. Q stjórnar algjörlega 

notkun vörubílsins. Skilyrði samningsins eru skilyrði sem falla undir verndunarheimild sem 

leigusala er heimilt að setja (IFRS, 2016c). Þar af leiðandi er samningurinn leigusamningur.   

Það eru ákveðnir leigusamningar sem staðallinn nær ekki til. Leigusamningar um könnun 

og notkun óendurnýjanlegra auðlinda eins og steinefna, olíu eða jarðgass, leigusamingar um 

lífrænar eignir eins og þær eru skilgreindar í IAS 41, samningar um þjónustuívilnanir eins og 

þær eru skilgreindar í IFRIC 12, hugverkaréttur eins og hann er skilgreindur í IFRS 15 og  

leigusamningar um óefnislegar eignir eins og þær eru skilgreindar í IAS 38.  

Ef samningur er tvíþættur, þ.e. tekur bæði til leigu og þjónustu þá verður leigutaki að 

aðgreina þann hluta sem er leigður. Til þess að það sé hægt verður að uppfylla tvö skilyrði. 

Leigutaki þarf að getað notað eignina án þjónustu og að hin leigða eign sé ekki verulega háð 

né tengd þjónustuhluta samningsins (KPMG, 2016). 

5.2 Reikningshaldsleg meðferð  

Megináherslan í IAS 17 var að leitast við að koma auga á hvenær leiga væri á því stigi að vera 

efnislega svipuð því að eign sé keypt. Ef talið er að leigan sé efnislega svipuð þá er hún 

flokkuð sem fjármögnununarleiga og kemur fram á efnahagsreikningnum. Öll önnur leiga er 

flokkuð sem rekstrarleiga og kemur ekki fram á efnahagsreikningi (IFRS, 2016b). 

Leigusamningar eru eignfærðir með því að finna út gangvirði eða núvirði lágmarks 

leigugreiðslna og þeir sýndir sem leigueign eða sýndir í flokki með fastafjármunum. 

Leigueignin er síðan afskrifuð og fjármagnskostnaður fellur til vegna leigueignarinnar. Ef 

leigugreiðslur eru dreifðar yfir langt tímabil þá á fyrirtæki að gera ráð fyrir þeirri 

skuldbindingu og greina frá henni sem framtíðarleigugjöldum (IFRS, 2016b).  
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Til þess að sýna fram á breytta reikningshaldslega meðferð rekstrarleigusamnings er best 

að taka dæmi. 

Leigutaki tekur Scania R1000 vörubíl á leigu, hann hefur yfirráð yfir eigninni út 

leigutímann. Leigutaki sér um allt viðhald og allan rekstrarkostnað og ekur bílnum þegar 

honum hentar án skilyrða frá leigusalanum. Samningurinn er til 6 ára og er óuppsegjanlegur. 

Leigugreiðslur greiðast í byrjun hvers árs og eru þær 2.500.000 kr. Gangvirði slíks vörubíls er 

13.000.000 kr. og er hann talinn endast í 12 ár. Hægt var að ákvarða vaxtafót, hann var 

6,11%. Slíkur bíll er almennt afskrifaður með línulegri aðferð. 

Flokkun á leigusamningi mun breytast með innleiðingu IFRS 16. Þær breytingar munu þó 

ekki hafa þau áhrif að leigusamningur eins og hann er skilgreindur í IAS 17 muni missa gildi 

sitt, það er að leigusamningur undir IAS 17 verður að öllum líkindum áfram leigusamningur 

samkvæmt IFRS 16 ( IFRSc, 2016). 

Samkvæmt IAS 17 mundi þessi samningur teljast sem rekstrarleigusamningur. Það er 

engin yfirfærsla á eignarhaldi í lok leigutímans, leigutaki á þess ekki kost á að kaupa eignina á 

verði sem er verulega undir gangvirði eignarinnar, hægt er að túlkað það svo að leigutími 

nær ekki yfir mest allan líftíma eignarinnar, núvirði lágmarksleigu er að minnsta kosti ekki 

það sama og gangvirði eignarinnar og leigð eign er ekki sérhæfð. Eina sem þarf að gera er að 

færa leigugreiðslunar sem gjöld í rekstrareikningi.  

Samkvæmt IFRS 16 þarf að gá að því hvort að leigutaki geti tilgreint eignina nákvæmlega, 

hvort hann njóti hagræns ávinnings af notkun vörubílsins og hvort hann hafi yfirráð yfir 

eigninni. Scania R1000 vörubílinn er nákvæmlega tilgreindur í samningnum og leigusali getur 

ekki skipt eigninni út fyrir annan vörubíl, leigutaki nýtur hagræns ávinnings af notkun 

vörubílsins og hann hefur full yfirráð yfir honum, þar af leiðandi er samningurinn 

leigusamningur.   

Samkvæmt IFRS 16 myndi þessi samningur fá svipaða meðferð og um 

fjármögnunarleigusamning væri að ræða eins og hann er skilgreindur í IAS 17. Eignin væri 

sýnd á efnahagsreikningi sem leigueign og sú eign afskrifuð yfir líftíma samningsins. Einnig 

mundi leigugreiðslan skiptast í afborgun og vaxtagreiðslu.   

Með þessum breytingum er komin aðgreining á milli þjónustu og leigu  í staðinn fyrir 

aðgreiningu rekstrar- og fjármögnunarleigu (Veronica Poole, 2016).  
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6 Áhrif af upptöku nýs staðals 

6.1 Áhrif á leigumarkaðinn 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið athugaði hvort breytingarnar gætu haft áhrif á 

leigumarkaðinn, hvort fyrirtæki mundu eftir breytinguna kaupa frekar en að leigja. Ráðið 

athugaði líka hvort breytingarnar mundu hafa þau áhrif að fyrirtæki myndu reyna að breyta 

uppbyggingu leiguskuldbindinga til þess að komast hjá því að gefa þær upp á 

efnahagsreikningi, til dæmis með því að leigja bara í eitt ár í senn. Með þetta í huga komst 

ráðið að því að svo lengi sem það verða ekki miklar breytingar í hagkerfinu þá munu fyrirtæki 

þurfa að ráða yfir eignum til þess að mynda hagnað, eins og var fyrir breytingarnar. Fyrirtæki 

hafa tvo kosti til þess, leigja eða kaupa eignir. Breytingarnar munu ekki hafa áhrif á þessa 

grunnþörf.  

Sum fyrirtæki munu líklega kaupa eignina frekar en að leigja hana. Ef fyrirtæki er til dæmis 

tilbúið að leigja eignina á hærra verði eingöngu til þess að sleppa við að gefa upp 

leiguskuldbindingar þá er líklegra að það vilja kaupa eignina. Ráðið telur þó að þrátt fyrir 

breytingarnar þá sé ennþá grundvöllur fyrir leigu sem eignarformi. Ef fyrirtæki ætlar að 

kaupa þá þarf það að fara í greiðslumat og það getur reynst sumum erfitt, sérstaklega litlum 

fyrirtækjum (IFRS, 2016c). 
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6.2 Efnahagsreikningur 

Eins og áður hefur komið fram  þá verður, samkvæmt IFRS 16, hætt að skipta 

leigusamningum í rekstrarleigu og fjármögnunarleigu. Í stað þess nálgast staðallinn alla 

leigusamninga á svipaðan máta og IAS 17 nálgaðist fjármögnunarleigusamninga (IFRS, 

2016b). Eins og áður hefur einnig komið fram þá er gerð sú undanteking að staðallinn nær 

ekki utan um leigusamninga sem eru styttri en 12 mánuðir og leigusamninga um eignir sem 

eru verðlitlar (IFRS, 2016c). Þannig leigusamningar munu fá reikningshaldslega meðferð eins 

og um væri að ræða rekstrarleigu. Breytingar efnahagsreiknings má sjá á mynd 7.  

Fyrir fyrirtæki með miklar skuldbindingar utan efnahagreiknings munu þessar breytingar 

hafa í för með sér aukningu á leigueignum og leiguskuldum. Þar munu leigueignir tilheyra 

veltu- eða fastafjármunum og leiguskuldir tilheyra til langtíma- eða skammtímaskulda. Einnig 

munu breytingarnar hafa það í för með sér að eigið fé mun lækka. Ástæðan fyrir því er að yfir 

tímabilið mun leigueign afskrifast línulega á meðan leiguskuld minnkar við hverja 

leigugreiðslu og gjöldin aukast vegna vaxta. 

Þar að leiðandi mun leigueignin verða lægri fjárhæð yfir leigutímann. Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið telur að samsvarandi lækkun á eigin fé muni hafa lítil áhrif hjá flestum 

fyrirtækjum (IFRS, 2016b).  

  

Mynd 7. Breytingar á efnahagsreikningi (IFRS, 2015b). 

Leigusamningar Fjármögnunar Rekstrar Allir leigusamningar

IFRS 16

---

$$$$$$$$$$$

 Skuldbindingar utan 

efnahagsreiknings 

 Skuldir 

Eignir

---

---

---

IAS 17
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6.3 Rekstrarreikningur og sjóðstreymi 

Flokkun kostnaðar mun  breytast.  Samkvæmt IAS 17 voru gjöld af rekstrarleigusamningi 

tilgreind sem rekstrakostnaður. Samkvæmt IFRS 16 mun kostnaðurinn af leigueign færast í 

afskriftir og kostnaður af leiguskuld í fjármagnskostnað. Sjá má breytingar á rekstrarreikningi 

á mynd 8. 

EBITDA mun hækka með breytingunum þar sem allur kostnaður af leiguskuldbindingum 

utan efnahagsreiknings var reiknaður inn í EBITDA. Rekstrarhagnaður mun einnig hækka 

vegna þess að vaxtakostnaður er ekki tekinn inn í rekstrarhagnað en áður var vaxtakostnaður 

af leiguskuldbindingum utan efnahagsreiknings ekki til. Það mun hafa einhver áhrif á 

skattgreiðslur en þau áhrif fara eftir skattaumhverfi fyrirtækjanna (IFRS, 2015b).   

  

Mynd 8. Breytingar á rekstrareikningi (IFRS, 2015b). 

Leigusamningar Fjármögnunar Rekstrar Allir leigusamningar

Hagnaður fyrir skatta

--- Leigugjöld

↔

X X X

IAS 17 IFRS 16

Vaxtakostnaður --- Vaxtakostnaður Fjármagnskostnaður 

 Rekstrahagnaður 

 Afskriftir  

 EBITDA 

 Rekstrakostnaður ---

 Hagnaður 

↑

↑↑

Afskriftir --- Afskriftir



26 

Breytingarnar hafa líka áhrif á tímasetningu greiðslna. Upphæðin sjálf breytist ekki, en 

vegna þess að fjármagnskostnaður fellur fyrr á aðila heldur en var samkvæmt IAS 17, þá 

munu greiðslur aukast á fyrri hluta leigusamningsins (Veronica Poole, 2016). Leigugjöld 

rekstrarleigusamnings eru alltaf sama fjárhæðin yfir líftímann á meðan fjárhæðir afskrifta og 

vaxtagjalda eru hæstar í byrjun leigusamningsins.  

Breytingarnar hafa einnig áhrif á sjóðstreymi. Fjármagn frá rekstrarhreyfingum mun 

aukast á meðan fjármagn frá fjármagnshreyfingum mun lækka. Öll gjöld af 

leiguskuldbindingum utan efnahagsreiknings voru flokkuð sem rekstrarhreyfingar en með 

breytingunum eru þau flokkuð sem fjármagnshreyfingar (IFRS, 2015b). 
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6.4 Áhrif á kennitölur 

Staðalsskiptin hafa líka í för með sér breytingar á nokkrum algengum kennitölum. Þær 

helstu má sjá á mynd 9.  

Mynd 9. Kennitölur (IFRS, 2015b). 

Skuldsetningarhlutfall mun hækka af þeirri ástæðu að með breytingunum hækka 

fjármagnsskuldbindingar sem eru í teljara jöfnunnar. Því hærri sem talan er því háðara er 

fyrirtækið lánardrottnum sínum. Fjárfestar hafa reynt að bæta við leiguskuldbindingum utan 

efnahagsreiknings við kennitöluna en erfitt hefur verið að finna nákvæmlega hvaða upphæð 

bætist við. Með breytingunum verður fyrirtækjum skylt að gefa upp leiguskuldbindingar sínar 

í rekstrarreikningi og því munu breytingarnar gefa betri mynd af skuldsetningarhlutfallinu 

(Daniel Kurt, 2013).  

EBITDA framlegð er hlutfall milli rekstrahagnaðar fyrir afskriftir og rekstratekna. Með 

breytingunum hækkar EBITDA sem er teljari jöfnunnar. Kennitalan sýnir hversu hátt hlutfall 

rekstrartekna fyrirtækið skilar til þess að standa undir fjármagnskostnaði, hagnaði til eigenda 

og sköttum (VÍB, e.d.).   

Veltufjárhlutfall er hlutfallið milli veltufjármuna og skammtímaskulda. Breytingarnar valda 

því að hlutfallið lækkar því að skammtímaskuldir sem eru í nefnara jöfnunnar hækka. 

Veltufjármunir eru þeir fjármunir sem fyrirtækið á auðvelt með að breyta í handbært fé með 

skömmum fyrirvara. Skammtímaskuldir eru þær skuldir sem félagið þarf að borga af innan 

breytilegt

↓ Lækkar

↓ Lækkar

breytilegt

Hagnaður/eigið fé

Arðsemi fjármagns

Arðsemi eigin fjár
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Formúla

Rekstrahagnaður fyrir vexti og 
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Rekstrahagnaður fyrir afskriftir/ Rekstratekjur

Veltufjáreignir/skammtímaskuldir

Sala/heildar eignir
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árs. Því hærra sem hlutfallið er því betra. Ef það er lægra en einn, þá er líklegt að fyrirtæki 

lendi í greiðsluerfileikum (VÍB, e.d.). 

Veltuhraði eigna er hlutfall sölu og heildareigna. Breytingarnar valda því að hlutfallið 

lækkar því að heildareignir sem eru í nefnara jöfnunar hækka. Því hærra sem hlutfallið er því 

meiri hagnaði er fyrirtækið að skila fyrir hverja krónu sem bundin er í eignum þess.  

Aðrar kennitölur sem sýndar eru í töflunni verða fyrir áhrifum en breytingarnar fara eftir 

stöðu leiguskuldbindinga utan efnahagsreiknings og stöðu fyrirtækisins. Bæði teljarinn og 

nefnarinn verða fyrir áhrifum breytinga. 

Þessar tölur geta verið viðkvæmar fyrir breytingum og margir fjárfestar rýna í þær. Einnig 

eru þessar kennitölur notaðar sem mælikvarði í mörgum samningum (Veronica Poole, 2016). 

Áhrif á hlutfallsbreytingum kennitala gæti verið efni í aðra ritgerð. 
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6.5 Samanburður á IAS 17 og IFRS 16 - Skýringardæmi 

Tekið skal dæmi um flugfélag. Flugfélög ásamt smásölum og ferðaþjónustufyrirtækjum eru 

talin vera þau fyrirtæki sem verða fyrir hvað mestum áhrifum af breytingunum. Þetta dæmi 

er byggt á upplýsingum frá nokkrum flugfélögum. Þetta dæmi er ekki raunverulegt en ætti að 

gefa skýra mynd af áhrifum af innleiðingu nýja staðalsins (IFRS, 2015b). Efnahagsreikningur, 

rekstrarreikningur og sjóðstreymi má sjá á mynd 10.  

Til þess að kanna áhrifin er ákvarðaður vaxtafótur upp á 5% fyrir alla leiguskuldbindingar 

utan efnahagsreiknings, leigueignir eru afskrifaðar línulega og leigusamningar sem eru styttri 

en 12 mánuðir og samningar um verðlitlar eignir eru ekki teknir með. Hér að neðan má sjá 

efnahags- og rekstrarreikning ásamt sjóðstreymisyfirliti. Hér eru tekin saman þau áhrif sem 

skapast vegna upptöku nýja staðalsins. Í efnahagsreikningi verður aukning á leigueignum og 

leiguskuldum. Það hefur þau áhrif að heildareignir aukast umtalsvert. Rekstrarkostnaður 

lækkar og hluti af honum fer í afskriftir og vaxtakostnað og rekstrarhreyfingar hækka á 

meðan fjármögnunarhreyfingar lækka um sömu fjárhæð (IFRS, 2015b). 

Efnahagsreikningur IAS 17 IFRS 16

Varanlegir rekstrafjármunir 27.886       27.886    

Aðrar eignir 9.114         8.952      

Fastafjármunir 49.030       62.268    

Veltufjármunir 21.152       21.152    

Heildar eignir 70.182       83.420    

Lán 9.430         9.430      

Aðrar skuldir 34.818       34.818    

Samtals skuldir 54.764       69.525    

Eigið fé 15.418       13.895    

Samtals skuldir og eigið fé 70.182       83.420    

Rekstrareikningur IAS 17 IFRS 16

Hagnaður 67.272       67.272    

Rekstrakostnaður 60.893 -      58.340 -   

EBITDA 6.379         8.932      

Afskriftir 3.908 -        5.674 -     

EBIT 2.471         3.258      

Fjármagnskostnaður 865 -            1.656 -     

Hagnaður fyrir skatta 1.606         1.602      

Skattar 285 -            285 -         

Hagnaður ársins 1.321         1.317      

Sjóðstreymi IAS 17 IFRS 16

Rekstrahreyfingar 6.265         8.026      

Fjárfestingahreyfingar 5.190 -        5.190 -     

Fjármögnunarhreyfingar 851 -            2.612 -     

Innstreymi fjármagns 224             224          

 Leiguskuldir          10.516           25.277     

 Leigueignir          12.030           25.430     

Mynd 10. Skýringardæmi í bandarískum dollurum (IFRS, 2015b). 
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7 Bókhaldsæfingar hjá Reykjanesbæ 

Á bæjarstjórnarfundi 10. desember 2002 stofnaði Reykjanesbær fasteignafélag, 

Reykjanesbæjar ehf. til undirbúnings sölu eigna og rekstur fasteigna til félagsins Fasteign hf. Í 

mars 2003 var formlega samþykkt af bæjarstjórn að selja fasteignarfélag Reykjanesbæjar til 

Fasteigna hf. fyrir 525 milljónir króna. Tilgangur með stofnun Fasteignar hf. var að halda utan 

um fasteignir Reykjanesbæjar auk fasteigna Landsbankans, Íslandsbanka, Seltjarnarness og 

annarra sveitarfélaga og fyrirtækja sem höfðu áhuga á að ganga í félagið („Söluandvirði 

nýtt“, 2003). Með þessum gjörningi gat Reykjanesbær lækkað eignir sínar og skuldir 

umtalsvert og slapp við að skýra frá leiguskuldbindingum í efnahagsreikningi og kennitölum 

sem fylgja á ársreikningum sveitarfélaga. Einnig gat Fasteign hf. veðsett eignir sínar, en í 68. 

gr. sveitarstjórnarlaga er lagt blátt bann við því að sveitarfélög veðseti fasteignir og aðrar 

eignir sem þau eiga og eru nauðsynlegar til að lögboðin verkefni sveitarfélags verði rækt 

(Sveitarstjórnarlög nr.138/2011). 

Staða bæjarins samkvæmt ársreikningi batnaði til muna. Árni Sigfússon bæjarstjóri sagði í 

bókun meirihlutans í júní 2004 að Reykjanesbæ hafi tekist að lækka skuldir sínar og styrkja 

efnahag bæjarins til muna. „Það hafði verið gert með áherslu á það að leita til samstarfsaðila 

við uppbyggingarverkefni og þar með margfaldað framkvæmdaþróttinn“ („Minnihluti segir“ 

2004, bls. 23). Minnihluti bæjarstjórnar gaf lítið fyrir þetta og sagði að mikill rekstrarhalli hafi 

verið fjármagnaður með sölu á fasteignum til Fasteignar eignarhaldsfélags og taldi að erfitt 

væri að gera það til langtíma. Svo vakti minnihlutinn athygli á því að leiguskuldbindingar 

Reykjanesbæjar gagnvart Fasteign eignarhaldsfélagi væru ekki  teknar með í 

efnahagsreikningi bæjarins. „Að breyta lánum í leigu breytir því ekki að sveitarfélagið er 

skuldbundið næstu 30 ár til að greiða þau“, sagði fulltrúi minnihlutans („Minnihluti segir“ 

2004, bls.23).  

Í ársreikningi Reykjanesbæjar 2008 má sjá að skuldir bæjarsjóðs samkvæmt 

efnahagsreikningi námu 10.720 milljónum króna og skuldbindingar vegna 

rekstrarleigusamninga 11.949 milljónum (ársreikningur 2008). Skuldahlutfall 

(skuldir/rekstrartekjur) án skuldbindinga utan efnahagsreiknings var 212% en þegar 

skuldbindingar utan efnahagsreiknings voru teknar með var það 345% (Reykjanesbær, 2009).   
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Um reikningsskil sveitarfélaga gilda almennar reikningsskilarreglur. Árið 2010 setti 

reikningsskila- og upplýsingarnefnd sveitarfélaganna fram álit 1/2010 sem skyldaði 

sveitarfélög að gefa upp leiguskuldbindingar sínar í efnahagsreikningi. Rökin fyrir þeirri 

sérreglu voru að nauðsynlegt væri fyrir sveitarfélögin að gera skattgreiðendum sínum og 

öðrum sem besta grein fyrir því hvernig tekna er aflað og hvernig þeim er ráðstafað. Einnig 

væri mikið ósamræmi milli þeirra sveitarfélaga sem höfðu keypt eða byggt fasteignir og 

eignfært þær og þeirra sveitarfélaga sem gert höfðu einkaframkvæmdarsamninga, farið með 

þá sem rekstrarleigusamninga og eingöngu gjaldfært leigugreiðslunar. Í álitinu eru einnig 

nefndar sem rök fyrir því að setja þessa sérreglu, þær breytingar sem Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið er að gera á IAS 17 (Færsla leigusamninga fasteigna og annarra 

mannvirkja í bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga álit nr. 1/2010).  

Í dag, árið 2016, er Reykjanesbær næstskuldugasta sveitarfélag á Íslandi. Samkvæmt 

sveitastjórnarlögum á skuldaviðmið sveitarfélaga að vera undir 150% af útsvarstekjum árið 

2022. Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar til ársins 2019 verður skuldhlutfallið yfir 

200% að öllu óbreyttu (Bjarni Ólafsson, 2016b).  

Þetta dæmi var nefnt hér vegna þess að með því eru augljós líkindi með ástæðunum fyrir 

því að IFRS 16 er innleiddur í stað IAS 17. Markmiðið er að færa allar skuldbindingar inn í 

efnahagsreikninginn og hafa hlutina þannig uppi á borðinu, þannig að lesendur 

ársreikningsins sjá sem gleggsta mynd af fjárhagslegri stöðu viðkomandi félags. 
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8 Lokaorð 

Breytingarnar sem upptaka IFRS 16 veldur verða miklar fyrir fyrirtæki sem eru með mikið af 

leiguskuldbindingum utan efnahagsreiknings. Sú reikningshaldslega meðferð að skipta 

leigusamningum í tvo flokka hefur ekki gefið glögga mynd af fjárhagsstöðu fyrirtækja. 

Reikningsskilastaðlar sem setja ógreinileg viðmið og mikið svigrúm til túlkunar hafa leitt til 

þess að rekstrarleigusamningar eru 85% af öllum leigusamningum. Eðlismunur á 

rekstrarleigu- og fjármögnunarleigusamningi er nefnilega ekki svo ýkja mikill.  

Þessar breytingar hafa lengi verið í fæðingu og er líkleg ástæða fyrir því að Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið hefur viljað gefa sér góðan tíma til að að útfæra IFRS 16. Staðallinn var 

unninn með mjög lýðræðislegum hætti þar sem þúsundir athugasemda bárust Alþjóðlega 

reikningsskilaráðinu. Fyrirtækjum er gefinn góður undirbúningstími til að gera ráð fyrir 

breytingunum til þess að þetta verði ekki mikill skellur fyrir þau.  

Áhugavert er að skoða málefni Reykjanesbæjar. Umrædd hola í regluverkinu var notuð til 

að búa til mikla bólu og hefur útlitið orðið æ svartara með hverju árinu. Telja má að við 

tvennt sé að sakast. Að regluverkið hafi gefið mönnum tækifæri til að haga málunum svo 

sem gert var, og svo einnig það að meirihluti bæjarstjórnar í Reykjanesbæ hafi haldið að með 

þessu bragði væri hann búinn að finna töfralausn á skuldavandræðum sveitarfélagsins. Að 

reikningsskila- og upplýsinganefnd sveitarfélaganna skyldi setja þessa sérreglu áður en 

títtnefndur reikningsskilastaðall kemur út sýnir líka hversu nauðsynlegt það var orðið að 

breyta reikningshaldslegri meðferð leigusamninga. 
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