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Útdráttur 

Mat á gangvirði byggir á breytum eins og markaðsverði, vöxtum og áhættu, IFRS 13 

flokkar þessar breytur niður í þrjú þrep eftir því hversu sannreynanlegar breyturnar eru. 

Breytur sem falla í 1. þrep eru sannreynanlegastar og hafa mesta vægi, þær sem falla í 3. 

þrep eru ósannreynanlegar og hafa minnsta vægið og breytur sem falla í 2. þrep eru 

samblanda þar á milli. Flokkunin miðast við hversu mikið breyturnar eru háðar huglægu 

mati. Breytur sem flokkast undir 1. þrep eru skráð markaðsverð á virkum markaði og eru 

ekki háðar huglægu mati, á meðan breytur sem falla í 3. þrep byggja á útreikningum um 

vænta atburði í framtíðinni og eru þar af leiðandi háðar miklu huglægu mati. 

Gangvirðismöt geta notast við breytur úr fleiri en einu þrepi og fellur þá gangvirðismatið 

í sama þrep og sú breyta sem er í lægðsta þrepinu. Til dæmis myndi gangvirðismat sem 

notar bæði breytur úr 2. og 3. þrepi, falla undir 3. þrep gangvirðisstiga IFRS 13.   

Skoðað var hversu stórir hlutar eigna, sex skráðra félaga í Kauphöll Íslands (þrjú 

fasteignafélög og þrjú tryggingafélög), voru skráðir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning 

undir 3. þrepi gangvirðisstiga IFRS 13. Þar að auki voru áhrif matsbreytingar eigna, metnar 

á gangvirði undir 3. þrepi, á rekstrarreikning félaganna einnig skoðuð. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að um 96-98% eigna fasteignafélaganna og 5-13% eigna tryggingafélaganna 

eru skráðar á gangvirði í gegnum rekstrareikning og falla undir 3. þrep gangvirðisstigans. 

Þar að auki kom í ljós að matsbreyting ársins var frá 68-72% af hagnaði fasteignafélaganna 

á meðan hún rokkaði frá 19-116% af afkomu tryggingafélaganna. Jafnframt kom í ljós að 

án matsbreytingu gangvirðis (í 3. Þrepi), ársins 2015 hjá Sjóvá væri félagið að sýna tap í 

rekstrarreikningi. 

Þess ber að merkja að útreikningar á sannreynanlegum jafnt sem ósannreynanlegum 

breytum miðast við alþjóðlega viðurkenndar aðferðir, hins vegar liggur það fyrir að 

breytur sem falla undir 3. þrep gangvirðisstigans eru háðar meira huglægu mati matsaðila 

en þær sem eru til dæmis í 1. þrepi. Mat á breytum sem falla undir 3. þrep 

gangvirðisstigans, byggir oft á útreikningum sem taka mið af væntingum stjórnenda og 

annarra matsaðila um framtíðina en eins og gefur að skilja geta væntingar verið misjafnar 

milli manna. 
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Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er tvíþætt og má segja að ritgerðin skiptist í tvo hluta. Fyrri 

hlutinn er um alþjóðlega reikningsskilastaðalinn IFRS 13 – Mat á gangvirði og er fyrsta 

markmiðið að gera lesanda grein fyrir nokkrum helstu köflum hans. Rætt verður um 

munin á gangvirði og kostnaðarverði, markmiði IFRS 13 og hvernig IFRS 13 metur 

gangvirði við upphafsskráningu. Þá verður rætt um þær matsaðferðir sem nefndar eru í 

IFRS 13 ásamt þeim forsendum sem lagt er út með við val á matsaðferð. Gert verður grein 

fyrir þrepaskiptingu gangvirðis þar á eftir, ásamt flokkun breyta eftir þrepum 

gangvirðisstiga IFRS 13. Fyrri hluta lýkur svo með umfjöllun um upplýsingaskyldu 

samkvæmt IFRS 13. 

Seinni hlutinn byrjar á stuttri kynningu á fimm alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem 

heimila notkun gangvirðis. Megin mál seinni hluta kemur þar á eftir en þar verður farið 

yfir skráningu og flokkun gangvirðis á meðal sex félaga sem eru skráð á skipulegan 

verðbréfamarkað í Kauphöll Íslands. Skoðað verður hversu stór hluti eigna félaganna er 

skráður á gangvirði í gegnum rekstrarreikning og þá sérstaklega sá hluti eigna sem er 

flokkaður á gangvirði sem fellur undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13. Meigin áhersla 

verður þó lögð á að skoða hvaða áhrif verða á rekstrarreikning félaganna þegar 

matsbreyting eigna, flokkaðar á gangvirði undir 3. þrepi gangvirðisstiga IFRS 13, hækkar 

eða lækkar. Markmiðið er að varpa ljósi á þann hluta afkomu félaganna sem er byggður á 

matsbreytingu gangvirðis eigna sem falla undir 3. þrep gangvirðisstiga IFRS 13 en eins og 

fram kemur síðar, þá eru eignir metnar á gangvirði undir 3. þrepi háðar huglægu mati 

stjórnenda og annarra matsmanna. 
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1 Upphafið að IFRS og innleiðingu þeirra til Íslands 

IFRS og IAS eru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar og eru leiðbeinandi reglur um gerð og 

framsetningu ársreikninga. Tilgangur þeirra er meðal annars að samræma reikningsskil á 

alþjóðavísu og ýta þannig undir aukið gagnsæi, ábyrgð og skilvirkni á fjármálamörkuðum 

um allan heim. Alþjóðlegu reikningsstaðlarnir ættu þannig að geta byggt upp traust, vöxt 

og langtíma fjármálastöðugleika í hagkerfi heimsins, ásamt því að gefa glögga mynd af 

afkomu og efnahag fyrirtækja (IFRS Foundation and the IASB, 2016). Á síðustu áratugum 

hafa kröfur varðandi alþjóðlega samræmingu reikningsskilastaðla farið vaxandi, bæði 

vegna mikillar alþjóðavæðingar sem hefur átt sér stað í viðskiptum í heiminum en ekki 

síður vegna fjölda hneykslismála varðandi fjármál og bókhald sem hafa fylgt í kjölfarið 

(Sigurður Þórðarson, 2004). 

Upphafið að alþjóðlegri samræmingu reikningsskilastaðla átti sér stað árið 1973 þegar 

Alþjóðlega reikningsskilanefndin (IASC–International Accounting Standard Committe) var 

stofnuð. Hún gaf út 41 alþjóðlegan reikningsskila staðal sem eru nefndir IAS eða 

„International Accounting Standards“. það var svo árið 2001 sem Alþjóðlega 

reikningsskila ráðið (IASB–International Accounting Standards Board) var stofnað og tók 

við þróun alþjóðlegra reikningsskilastaðla af IASC og eru þeir auðkenndir sem IFRS staðlar 

eða „International Financial Reporting Standards“ (Sigurður Þórðarson, 2004; IFRS 

Foundation and the IASB, 2016). Í dag eru 120 lönd sem annað hvort fara fram á notkun 

IFRS staðlana eða gefa leyfi fyrir notkun þeirra (The American Institute of Certified Public 

Accountants, 2016). 

Innleiðing staðlanna á Íslandi átti sér stað í gegnum ákvæði reglugerðar Evrópuþings 

og ráðs nr. 1606/2002, en þar segir að öll fyrirtæki sem hafa skráð verðbréf á 

verðbréfaþingum í Evrópska efnahagssvæðinu, er skylt frá og með 1. janúar 2005 að gera 

samstæðureikningsskil sín í samræmi við innleidda alþjóðlega reikningsskilastaðla. 

Staðlarnir tóku svo lagalegt gildi hér á landi árið 2006 með samþykki reglugerðar nr. 

181/2006 sem sett er með stoð í 1. mgr. 127. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga (IFRS 

Foundation and the IASB, 2016; Signý Magnúsdóttir, 2015; Félag löggiltra endurskoðenda, 

e.d.; Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um innleiðingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (II) nr. 181/2006). 
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2 IFRS 13 Mat á gangvirði 

Árið 2011 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út staðalinn IFRS 13 – Mat á gangvirði 

(e. fair value measurement) og tók hann gildi 1. janúar 2013. Hann er ítarlegur leiðarsvísir 

hvernig eigi að standa að gangvirðismati og útskýringum þeim tengdum. IFRS 13 segir hins 

vegar ekki til um hvenær mat skuli eiga sér stað heldur á hann við þegar aðrir staðlar 

krefjast eða heimila notkun gangvirðis eða að upplýsingar séu veittar um gangvirði í 

skýringum (Signý Magnúsdóttir, 2015).  

 

2.1 Markmið staðalsins 

Þrjú meigin markmið IFRS 13 eru að 1) skilgreina gangvirði, 2) leiðbeina hvernig á að meta 

gangvirði með einum IFRS staðli og 3) að krefjast birtingu upplýsinga um mat á gangvirði 

(Signý Magnúsdóttir, 2015; Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

Mat á gangvirði er markaðsmiðað mat sem þýðir að matsaðili verður að taka mið af 

viðeigandi markaðsbreytum og horfa á sömu forsendur og markaðsaðilar myndu nota við 

verðlagningu eignar eða skuldar þar á meðal áhættu. Ekki skiptir máli hvort aðili ætli að 

halda eign eða gera upp skuld. Umræddar breytur geta verið markaðsverð eða 

markaðsupplýsingar og þær geta verið mis aðgengilegar og mis áreiðanlegar. 

Sannreynanlegar breytur eru alltaf áreiðanlegri en ósannreynanlegar. Við mat á gangvirði 

skal matsaðili nota þá matsaðferð sem hámarkar sannreynanlegar breytur, og lágmarkar 

ósannreynanlegar breytur þegar sannreynanlegt verð á sömu eign eða skuld liggur ekki 

fyrir. Það skiptir hins vegar ekki máli hversu margar eða hvort það séu yfir höfuð 

aðgengilegar sannreynanlegar breytur til staðar eða ekki. Markmið gangvirðismatsins er 

alltaf það sama, að áætla verð sem á að nota við sölu á eign eða yfirfærslu skuldar í 

eðlilegum viðskiptum á milli markaðsaðilia á matsdegi. Miðað við gildandi 

markaðsaðstæður og séð út frá sjónarhóli markaðsaðila sem heldur eigninni eða skuldar 

skuldina (Signý Magnúsdóttir, 2015; Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

1255/2012). 
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2.2 Gangvirði eða kostnaðarverð? 

Síðustu tvo áratugi hefur gangvirði verið eitt umtalaðasta umræðuefni reikningsskila og 

viðskiptalífsins um allan heim og þá einkum hvort gangvirði gefi raunhæfari mynd af 

rekstri fyrirtækis en kostnaðarverð (Manea, 2013). Val á matsaðferð fyrir mismunandi 

eignir getur haft veruleg áhrif á útkomu reikningsskila og ákvarðanatöku varðandi framtíð 

fyrirtækis, það skiptir þar af leiðandi miklu máli að vanda valið á viðeigandi aðferð 

(Jaijairam, 2013). Það eru hins vegar skiptar skoðanir á þessum tveimur aðferðum og 

menn eru ekki á eitt sáttir hvor aðferðin sé betri. Þeir sem aðhyllast mati og skráningu 

eigna á gangvirði telja að gangvirði sé meira viðeigandi mælieining fyrir reikningsskil því 

að það gefur virðismat sem er í takt við markaðsaðstæður hverju sinni. Aðrir benda á að 

sögulegt kostnaðarverð gefi skýrari mynd af árangursmati fyrirtækis og að mat á gangvirði 

sé háð of miklu huglægu mati sem gerir það því óáreiðanlegt og erfitt að sannreyna. Ef 

markaðir væru fullkomlega skilvirkir þar sem allar eignir og skuldir hefðu yfir að búa 

miklum og stöðugum seljanleika og gagnsæi, væri hægt að sannmælast á að 

gangvirðismat væri áreiðanlegt. Raunin er hins vegar sú að margar eignir og skuldir búa 

ekki við skilvirka markaði sem þýðir að val og mat á breytum sem notaðar eru í gangvirðis 

mat eru háðar huglægu mati hvers matsaðila fyrir sig og eru því ekki eins áreiðanlegar 

(Schwarz, Karakitsos, Merriaman og Studener, 2014). Rannsókn sem framkvæmd var af 

seðlabanka bandaríkjanna sýndi að gangvirðismöt lána geta verið mjög mismunandi eftir 

því hvaða breytur og aðferðafræði er stuðst við. Munurinn á markaðsvöxtum gat verið 

allt frá 200 til 500 punktum (basis points) hjá fyrirtækjaskuldabréfum og sambankalánum 

í lægri einkunarflokkum (Bies, 2005). Þrátt fyrir þetta telur alþjóðlega reikningsskilaráðið 

(IASB) að gangvirðismat veiti betri innsýn á fjárhagsstöðu fyrirtækis og sé betri 

grundvöllur til að meta framtíðarsjóðstreymi eigna og skulda (Kieso, Weygandt og 

Warfield, 2014, bls 41). Ein ástæðan er að gangvirði er upphaflega þróað út frá S&L1 

fjármálakreppunni, en reikningsskil færð á sögulegu kostnaðarverði er talið eitt af því sem 

átti stórann þátt í henni (Hitz, 2007; White, 2003). Í upphafi viðskipta getur sögulegt 

kostnaðarverð (þ.e. markaðsverð/kaupverð), verið jafnt gangvirði (ef markaðir eru 

skilvirkir og viðskiptin eru undir eðlilegum kringumstæðum), en þegar á líður breytast 

                                                      

1 Savings and Loans fjármálakreppan. 
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markaðs- og efnahagslegar aðstæður sem getur leitt til misræmis á milli. Þar af leiðandi 

er gangvirði talið gefa betri upplýsingar um vænt sjóðstreymi eigna og skulda. IFRS hefur 

á síðari árum gert meiri kröfur um notkun gangvirðismats í ársreikningum2 og IASB hefur 

gefið fyrirtækjum valmöguleika á að nota gangvirði3 sem undirstöðu við mat á fjáreignum 

og fjárskuldum. Þessi aukna notkun á gangvirði í ársreikningum býður hins vegar upp á 

meira huglægt mat við reikningsskilin þegar upplýsingar og breytur liggja ekki fyrir (Kieso, 

Weygandt og Warfield, 2014, bls 41). Til að takast á við óstöðugleika sem fylgir 

gangvirðismati og auka samræmingu og samanburðarhæfni við gangvirðismats hefur 

IASB sett fram þrepaskiptingu gangvirðis með IFRS 13 sem verður farið yfir í fjórða kafla 

(IFRS-Foundation, 2011, liðir 72-75). 

 

2.3 Gangvirði við upphafsskráningu 

Þegar viðskipti eiga sér stað með eign eða skuld þá gerir IFRS 13 mun á því hvort gengið 

sé inn í samning eða út úr samningi. Inngangsverð (e. entry price) eða kaupverðið, er það 

verð sem er notað við kaup á eign eða yfirtöku á skuld. Útgangsverð (e. exit price) eða 

söluverðið, er það verð sem markaðs aðili fengi fyrir sölu eignar eða borgaði til að yfirfæra 

skuld. Þó að verð við færslu á eignum og skuldum á milli markaðsaðilia í viðskiptum er 

yfirleitt byggt á kaupverði, þá gerir IFRS 13 þá kröfu að gangvirði sé metið á söluverði. Oft 

er kaupverðið jafnt gangvirði við upphaflega skráningu en þó koma upp tilvik þar sem 

kaupverðið gefur ekki rétta mynd af gangvirði eignar eða skuldar. Þegar verið er að meta 

hvort gangvirði við upphafs skráningu sé jafnt kaupverði skal taka tillit til þeirra þátta sem 

einkenna færsluna sjálfa og þá þætti sem hafa áhrif á eignina eða skuldina. Eftirfarandi 

aðstæður geta ýtt undir mismun á milli kaupverðs og gangvirðis, 1) viðskipti á milli 

tengdra aðila, 2) viðskipti sem eiga sér stað vegna nauðungar eða seljandi neyðist til að 

sætta sig við kauptilboð vegna fjárhagserfiðleika. 3) Þegar ekki eru notaðar sömu breytur 

við útreikninga kostnaðarverðsins og gangvirðisins og 4) ef viðskiptin eiga sér stað á 

markaði sem er ekki aðalmarkaður (e. principal market) eða hagstæðasti markaður (e. 

                                                      

2 Þessi krafa er kölluð gangvirðis reglan eða „fair value principle“. 

3 Þessi valmöguleiki er kallaður gangvirðisval eða „fair value option“. 
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most advantageous market) fyrir eignina eða skuldina (IFRS Foundation and the IASB, 

2011, liðir 57-60). Við gangvirðismat gerir IFRS 13 ráð fyrir því að viðskipti á milli 

markaðsaðila séu undir eðlilegum forsendum miðað við markaðsaðstæður á matsdegi 

sbr. lið 15 og 16 í IFRS 13. Þar að auki gerir IFRS 13 ráð fyrir því að við gangvirðismat fari 

viðskiptin fram á helsta markaði fyrir eignina eða skuldina, eða á hagstæðasta markaði ef 

helsti markaður er ekki til staðar. 

Þegar annar IFRS staðall krefst eða leyfir gangvirðismat við upphaflega skráningu og 

það er munur á kaupverði og gangvirði þá á að færa mismunin sem hagnað eða tap í 

rekstrarreikningi nema IFRS 13 tilgreini annað (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1255/2012; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liðir 57-60). 
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3 Matsaðferðir 

Þrjár mest notuðumats aðferðirnar við gangvirðismat eru markaðsaðferðin (e. market 

approach), tekjuaðferðin (e. income approach) og kostnaðaraðferðin (e. cost approach). 

Markaðsaðferðin er í raun áreiðanlegasta matsaðferðin þar sem hún byggir á verðum sem 

hafa orðið til í viðskiptum á virkum markaði með samskonar eða líkum eignum. 

Tekjuaðferðin byggir á væntu sjóðstreymi eignar og kostnaðaraðferðin byggir á 

núgildandi endurnýjunarkostnaði eignar (IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 62).  

Í sumum tilvikum er nóg að nota einungis eina matsaðferð til dæmis þegar skráð verð 

er aðgengilegt á virkum markaði fyrir eins eignir eða skuldir. Í öðrum tilvikum er við hæfi 

að nota nokkrar matsaðferðir, til að mynda við mat á einingu sem gefur af sér sjóðstreymi 

(IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 63). 

Val á matsaðferð byggir alltaf að einhverju leiti á mati en ávalt skal velja þá matsaðferð 

sem á best við fyrirliggjandi aðstæður á matsdegi, Þar sem notkun viðeigandi og 

sannreynanlegra breyta er hámörkuð á sama tíma og notkun ósannreynanlegra breyta er 

lágmörkuð (IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 61). 

Við gerð og framsetningu reikningsskila ber að nota matsaðferð í samræmi við eina 

eða fleiri af þessum matsaðferðum við gangvirðismat. Markmiðið er að áætla verð sem 

markaðsaðilar geta notast við með skipulegum hætti miðað við markaðasaðstæður á 

matsdegi (IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 62).  

 Ef kaupverðið er jafnt gangvirði við upphafsskráningu og notuð er matsaðferð sem 

byggir ekki á sannreynanlegum breytum við gangvirðismat á áframhaldandi tímabilum. 

Þá skal kvarða matsaðferðina þannig að við upphafsskráningu verði niðurstaða 

aðferðarinnar jafngild verði í viðskiptum. Kvörðunin tryggir að matsaðferðin endurspegli 

markaðsaðstæður og hjálpar til við að sjá hvort nauðsynlegt sé að aðlaga aðferðina. Eftir 

upphaflega skráningu, þegar meta á gangvirði með einni eða fleiri matsaðferðum sem 

nota ósannreynanlegar breytur verður að passa að þessar breytur endurspegli 

sannreynanlegar breytur fyrir sambærilega eign eða skuld á matsdegi (IFRS Foundation 

and the IASB, 2011, liður 64).  

Almennt á að beita virðismatsaðferð sem notuð er til að meta gangvirði með 

samræmdum hætti, hins vegar er í lagi að gera breytingar á aðferðinni eða beitingu 
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hennar ef það gefur jafn góða eða betri mynd af gangvirði miðað við þáverandi aðstæður. 

Aðstæður sem geta ýtt undir breytingu á matsaðferð eða beitingu hennar eru til dæmis 

1) þegar nýjir markaðir þróast, 2) nýjar upplýsingar verða aðgengilegar eða ákveðnar 

upplýsingar eru ekki lengur aðgengilegar, 3) markaðsskilyrði breytast og 4) matsaðferðir 

þróast og verða betri (IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 65; Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012).  

 

3.1 Markaðsaðferðin 

Markaðsaðferðin notar verð og aðrar viðeigandi upplýsingar sem fyrir finnast vegna 

viðskipta sem hafa átt sér stað á markaði með sambærilegar eða hliðstæðar eignir, skuldir 

eða skuldir og eignir saman, til dæmis fyrirtæki (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1255/2012, liður B5; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður B5). Með því að 

bera saman tiltekna eign saman við eignir sem þegar eru verðlagðar og hafa hliðstæða 

eða sambærilega eiginleika og áður greind eign, gefur vísbendingar um markaðsvirði 

eignarinnar. Í þeim tilvikum þar sem sambærilegar eignir finnast ekki og hliðstæðar eignir 

eru notaðar í staðin til samanburðar þá er yfirleitt nauðsynlegt að aðlaga verðið á eigninni 

sem er til samanburðar, til að fá betri mynd af þeim mismuni sem liggur í eiginleikum 

eignanna (Cozma-Ighian, 2015). Markaðsaðferðinni er hægt að skipta í tvennt, þar sem 

matsaðferðirnar byggja oftast annað hvort á markaðstölum eða fylkjaverðlagning  (IFRS 

Foundation and the IASB, 2011, liðir B6 og B7). 

 

3.1.1 Markaðstölur 

Virðismatsaðferðir sem falla undir markaðsaðferðina nota oft markaðstölur (e. market 

multiples) sem eru fengnar úr hópi samanburðagilda (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður B6; IFRS Foundation and the IASB, 

2011, liður B6). Markaðstölur lýsa virði fyrirtækis eða annara eigna í hlutfalli við 

fjárhagslegar, rekstrarlegar og eðlislegar mælingar. Þegar markaðstölur eru fengnar frá 

nokkrum samanburðarhæfum einingum þá verður til ákveðið bil af mismunandi tölum 

(Eeftink, Santoro og Calvert, 2011). Val á viðeignadi tölum til útreikninga er því byggt á 

mati sem tekur mið af eigindlegum og megindlegum þáttum sem eiga sérstaklega við um 
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matið (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður B6; IFRS 

Foundation and the IASB, 2011, liður B6). Við val á markaðstölum til viðmiðunar út frá 

hópi samanburðagilda á alltaf að taka mið af væntingum markaðsaðila. Þar að auki verður 

að taka tillit til þess mismunar sem er á eigninni og samanburðareigninni, svo sem mun á 

stærð, vaxtahraða, möguleikum, hagnaði og áhættu (Eeftink, Santoro og Calvert, 2011).  

 

3.1.2 Fylkjaverðlagning 

Fylkjaverðlagning (e. matrix pricing) er stærðfræðileg aðferð sem er aðallega notuð við 

verðmat á skuldabréfum þegar ekki er eingöngu stuðs við skráð verð fyrir tiltekið 

skuldabréf. Þá er matið byggt á tengslum tiltekins verðbréfs við önnur skráð verðbréf sem 

eru höfð til viðmiðunar. Fylkjaverðlagningin byggir þannig á skráðum verðum verðbréfa 

sem hafa svipaða eiginleika og það verðbréf sem verið er að meta s.s. vexti, lánshæfismat 

og líftími bréfs (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður B7; IFRS 

Foundation and the IASB, 2011, liður B7; Eeftink, Santoro og Calvert, 2011). 

 

3.2 Kostnaðaraðferð 

Kostnaðaraðferð (e. cost approach) endurspeglar þá fjárhæð sem krafist yrði við það að 

endurnýja þjónustugetu (afkastagetu) tiltekinnar eignar á hverjum tíma fyrir sig. Þessi 

aðferð undir kostnaðaraðferðinni hefur verið nefnd „aðferð núgildandi 

endurnýjunarkostnaðar“ (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, 

liður B8), en bein þýðing er „afskrifaður endurnýjunarkostnaður“ (e. depreciated 

replacement cost). Hugmyndin á bakvið þessa aðferð er sú að fjárfestar munu aldrei 

fjárfesta hærri fjárhæð en sem nemur því að kaupa eða byggja hliðstæða eign sem býr 

yfir sama notagildi og er leiðrétt fyrir úreldingu. Verðið sem fengist fyrir eign er því byggt 

á kostnaði kaupanda við það að endurnýja þjónustugetu viðkomandi eignar, séð út frá 

sjónarhóli seljanda, þar sem bæði seljandi og kaupandi eru aðilar að markaði (Eeftink, 

Santoro og Calvert, 2011, bls. 27). Úrelding undir núgildandi endurnýjunarkostnaði er ekki 

takmörkuð við reikningshaldslegar (ráðstöfun á upphaflegu kostnaðarverði) eða 

skattalegar afskriftir (með því að nota tilgreindan endingar tíma) heldur nær hún einnig 

yfir niðurníðslu, hagnýta (tæknilega) og efnahagslega (ytri) úreldingu, þar sem 
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endurnýjunar kostnaður er reiknaður út frá þjónustugetu eignarinnar en ekki út frá 

eigninni sjálfri. Aðferð núgildandi endurnýjunarkostnaðar er oft notuð til að meta 

gangvirði efnislegra eigna sem eru ásamt öðrum eignum eða með öðrum eignum og 

skuldum (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður B9; IFRS 

Foundation and the IASB, 2011, liður B9 ; Eeftink, Santoro og Calvert, 2011, bls. 27). 

Kostnaðaraðferðin er notuð við gangvirðismat á eignir sem eru sjaldan eða ekki 

markaðssettar á markað og fyrir liggja of littlar eða engar upplýsingar um (Manea, 2011). 

 

3.3 Tekjuaðferð 

Matsaðferðir sem falla undir tekjuaðferðina (e. income approach) meta gangvirði út frá 

fyrirliggjandi markaðsvæntingum um væntar framtíðarfjárhæðir (t.d. sjóðstreymi eða 

tekjur og útgjöld). Þessar framtíðarfjárhæðir eru svo umreiknaðar í eina (afvaxtaða) 

fjárhæð sem endurspeglar gangvirðið (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

1255/2012, liður B10). Þær virðismatsaðferðir sem falla undir tekjuaðferðina eru til 

dæmis núvirðisaðferðir, verðlagslíkön og aðferð umframhagnaðar yfir mörg tímabil sem 

er notuð við mat á gangvirði ákveðinna óefnislegra eigna (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður B11). 

Núvirðisaðferðir meta gangvirði með því að afvaxta vænt framtíðarfjárflæði 

(sjóðstreymi) með afvöxtunarstuðli. Bæði fjárflæðið og afvöxtunarstuðlar eru byggð að 

ákveðnu leiti á mati en ekki þekktum fjárhæðum. Til að mynda hafa væntingar um 

hugsanlegar mismunandi fjárhæðir og tímasetningar sjóðstreymis, áhrif á mat áætlaðs 

framtíðarfjárstreymis og skapa ákveðna innbyggða óvissu um sjóðstreymi eignarinnar eða 

skuldarinnar. Afvöxtunarstuðlar eru í grunninn byggðir úr áhættulausum vöxtum4 að 

viðbættu áhættuálagi en innbyggða óvissan veldur því að fjárfestar krefjast ákveðinnar 

áhættuþóknunar sem getur einnig reynst erfitt að meta. Almennar megin reglur 

samkvæmt IFRS 13 eru að sjóðstreymi og afvöxtunarstuðlar eiga að endurspegla þær 

forsendur sem markaðsaðiliar myndu nota og einungis taka tillit til þátta sem tengjast 

eigninni eða skuldinni sem metin er. Þar að auki skulu forsendur um sjóðstreymi og 

                                                      

4 Stýrivextir Seðlabankans eru þeir vextir sem komast næst því að vera áhættulausir vextir. 
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afvöxtunarstuðla vera samræmdar innbyrgðis til að sleppa áhrifum áhættuþátta eða 

koma í veg fyrir tvítalningu. Afvöxtunarstuðlar verða einnig að vera í samræmi við 

undirliggjandi forsendur sömu myntar og sjóðstreymið er afvaxtað í (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liðir B13 og B14; IFRS Foundation and the 

IASB, 2011, liðir B13 og B14). 

Verðlagningarlíkön fyrir valrétti eru til dæmis Black-Scoles-Merton formúlan og tvíliða 

líkanið eða grindalíkanið (e. lattice model), sem fella inn núvirðisaðferðir og endurspegla 

bæði tímavirði og innra virði valréttar (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

1255/2012, B11; IFRS Foundation and the IASB, 2011, B11). 
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4 Þrepaskipting gangvirðis 

Til aukins samræmis og samanburðarhæfis við mat á gangvirði ásamt tengdri 

upplýsingagjöf, flokkar IFRS 13 breyturnar sem notaðar eru í virðismatsaðferðirnar í þrjú 

þrep. Breytur sem falla undir fyrsta þrep er gefið mesta vægið og hafa forgang á breytur 

sem falla undir annað og þriðja þrep, að sama skapi hafa breytur sem falla undir annað 

þrep meira vægi en breytur sem falla undir þriðja þrep (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður 72; IFRS Foundation and the IASB, 

2011, liður 72).  

Mynd 1 Þrepaskipting gangvirðisstigans (Kieso, Weygandt og Warfield, 2014, bls 41). 

 

Það er grundvallarregla að virðismatsaðferðir sem notaðar eru við gangvirðismat skulu 

ávallt hámarka notkun sannreynanlegra (e. observable) breyta og lágmarka notkun 

ósannreynanlegra (e. unobservable) breyta. Sannreynanlegar breytur fyrir mismunandi 

eignir og skuldir finnast á mismunandi mörkuðum en fyrir sumar eignir og skuldir getur 

hreinlega verið erfitt að finna sannreynanlegar breytur. Lokaverð á virkum 

verðbréfamarkaði er til dæmis almennt talið góður mælikvarði á sannreynanlegar breytur 

fyrir eignir og skuldir sem flokkast undir fjármálagerninga og falla almennt undir fyrsta 

þrep svo lengi sem markaðurinn er skilvirkur. Önnur grundvallarregla er að nota breytur 

sem eiga við eiginleika eignarinnar eða skuldarinnar og markaðsaðilar myndu taka tillit til 

í viðskiptum með eignina eða skuldina (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

1255/2012, liðir 67 og 69; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liðir 67 og 69). Breytur 
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sem falla undir fyrsta þrep eru þær sem eru sannreynanlegastar og áreiðanlegastar, en 

samkvæmt þrepaskiptingu IFRS 13 eru óbreytt skráð verð á virkum mörkuðum fyrir sömu 

eignir og skuldir með hæsta forgang og fara í fyrsta þrep á meðan ósannreynanlegar 

breytur hafa lægstan forgang og falla undir þriðja þrep (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður 72; IFRS Foundation and the IASB, 

2011, liður 72). Þrepaflokkunin sýnir þannig í raun áreiðanleika breytanna þar sem 

sannreynanlegar breytur eiga að gefa nákvæmari mynd af gangvirði en ósannreynanlegar.  

Í sumum tilvikum eru breytur sem notaðar eru við gangvirðismat á eign eða skuld 

flokkaðar í tvö eða fleiri þrep og er þá gangvirðismatið í heild sinni flokkað í sama þrep og 

lægsta breytan (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður 73; IFRS 

Foundation and the IASB, 2011, liður 73). Aðgengi að viðeigandi breytum og hlutfallslegt 

vægi þeirra í heildar gangvirðismatinu hefur áhrif á hvaða matsaðferð verður valin. Hins 

vegar snýst hlutverk þrepaskiptingarinnar ekki um að velja matsaðferð heldur að raða 

viðeigandi breytum á matsaðferðir. Þannig gæti gangvirðismat sem er fundið með 

núvirðismati bæði verið flokkað í annað og þriðja þrep í þrepaskiptingunni, hvort þrepið 

yrði fyrir valinu færi síðan eftir hlutfallslegu vægi breytanna á heildar matið og í hvaða 

þrep þeim er raðað (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður 74; 

IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 74). 

Ef þörf er á að aðlaga sannreynanlega breytu með því að nota ósannreynanlega breytu 

og þessi aðlögun veldur verulegum breytingum á gangvirðismatinu skal samkvæmt 75. lið 

IFRS 13, flokka matið í þriðja þrep gangvirðisstigans. Segjum sem svo að við 

gangvirðismatið er sannreynanlegt markaðsverð aðlagað með tilliti til reglugerðar sem 

hefur hamlandi áhrif á sölu eignarinnar. Ef þetta markaðsverð er flokkað í annað þrep (e. 

level 2) og aðlögunin er ósannreynanleg breyta sem hefur veruleg áhrif á heildar matið, 

þá er gangvirðismatið flokkað í þriðja þrep (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1255/2012, liður 75; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 75). 

 

4.1 Breytur í fyrsta þrepi 

Breytur sem fara í fyrsta þrep eru óleiðrétt skráð markaðsverð sem fengin eru á virkum 

markaði og eru sannreynanleg á matsdegi fyrir eins eign eða skuld. Skráð verð á virkum 
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markaði gefur áreiðanlegustu upplýsingar um gangvirði og á alltaf að nota án aðlögunar 

þegar það stendur til boða. Breytur sem falla undir fyrsta þrep geta verið viðeigandi fyrir 

margar fjáreignir og fjárskuldir sem margar hverjar skiptast á mörgum ólíkum virkum 

mörkuðum. Þar af leiðandi er í fyrsta þrepi, lögð áhersla á að finna helsta markaðinn fyrir 

eignina eða skuldina, eða hagstæðasta markaðinn ef helsti markaðurinn er ekki til staðar. 

Þar að auki verður markaðsaðili að geta átt viðskipti með eignina eða skuldina á tilteknu 

verði sem er lagt upp með á tilteknum markaði á matsdegi (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liðir 76-78; IFRS Foundation and the IASB, 

2011, liðir 76-78).  

Ekki skal aðlaga breytu sem fellur undir fyrsta þrep nema í eftirfarandi undantekningar 

tilvikum:  

 Þegar markaðsaðili á mikinn fjölda af svipuðum en ekki nákvæmlega eins 
eignum eða skuldum sem metnar eru á gangvirði, og skráð markaðsverð 
stendur til boða en er ekki sannreynanlegt fyrir allar eignir eða skuldir hverja 
fyrir sig.  

 Þegar skráð verð frá virkum markaði gefur ekki rétta mynd af gangvirði á 
matsdegi. 

 Þegar notast er við skráð verð á virkum markaði á eins skuld eða 
eiginfjárgerning en til staðar eru sérstakir þættir sem einkenna einungis aðra 
eignina eða skuldina (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
1255/2012, liður 79; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 79).  

Ef eining á hlut í eign eða skuld, (einnig ef hlutdeildin saman stendur af mörgum eins 

eignum eða skuldum til dæmis eignahlutdeild í fjármálagerningum), sem verslað er með 

á virkum markaði fyrir skráð markaðsverð. Þá skal gangvirði eignarinnar eða skuldarinnar 

flokkað í fyrsta þrep út frá skráðu verði fyrir einstöku eignina eða skuldina ásamt því 

heildar magni sem einingin hefur í vörslu sinni. Þetta á við jafnvel þó að markaðurinn við 

venjulegar aðstæður ráði ekki við að selja allar eignirnar á einum degi og þó að skráða 

markaðsverðið verði fyrir áhrifum ef allar eignirnar eru seldar á einu bretti (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður 80; IFRS Foundation and the IASB, 

2011, liður 80). 
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4.2 Breytur í öðru þrepi 

Breytur sem falla undir annað þrep eru aðrar breytur en skráð markaðsverð sem falla 

undir fyrsta þrep og eru annað hvort sannreynanlegar beint eða óbeint fyrir eignina eða 

skuldina. Ef eignin eða skuldin hefur sérstakt samnings ákvæði á sér þá verður breyta sem 

er flokkuð í annað þrep að vera sannreynanleg í meigin dráttum út samningstíma 

eignarinnar eða skuldarinnar.  

Þær breytur sem falla meðal annars undir annað þrep eru: 

 Skráð verð fyrir svipaðar eignir eða skuldir á virkum mörkuðum.  

 Skráð verð fyrir eins eða svipaðar eignir eða skuldir á mörkuðum sem eru ekki 
virkir. 

 Breytur sem eru markaðsstuddar.  

 Aðrar breytur en skráð verð sem eru sannreynanleg fyrir eignina eða skuldina, 
til dæmis afleitt flökt, skuldaraálag og vextir og vaxtaróf sem eru sannreynanleg 
á því bili sem oft er vitnað í (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
1255/2012, liðir 81-82; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liðir 81-82). 

Aðlaganir á breytum sem falla undir annað þrep eru breytilegar og fara eftir sérstökum 

þáttum tiltekinnar eignar eða skuldar. Þessir þættir eru meðal annars ástand og 

staðsetning eignar, hversu mikið breytur tengjast hlutum sem eru sambærilegir eigninni 

eða skuldinni og stærð eða virkni þess markaðar sem breytunum er aflað frá. Ef notað er 

mikið af breytum sem eru ekki sannreynanlegar, við aðlögun á breytu sem fellur undir 

annað þrep og breytingin hefur umtalsverð áhrif á heildar gangvirðismatið, getur það 

orðið til þess að gangvirðismatið verði flokkað í þriðja þrep (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liðir 83-84; IFRS Foundation and the IASB, 

2011, liðir 83-84). 

Dæmi um breytur sem falla undir annað þrep eru:  

 LIBOR vextir skiptasamnings ef vextirnir eru sannreynanlegir með jöfnum bilum 
út gildistíma skiptasamningsins.  

 Verð birgða fullunninna vara, (sem eru teknar yfir við sameiningu fyrirtækja), 
til neytenda á smásölumarkaði eða til smásala á heildsölumarkaði með 
leiðréttingum vegna staðsetningu og ástands. 

 Sannreynanleg markaðsgögn um verð á fermetra í byggingu sem er haldin og 
notuð, t.d. margfeldi sem fengist frá verðum í sannreynanlegum viðskiptum 
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(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liður B35; IFRS 
Foundation and the IASB, 2011, liður B35). 

 

4.3 Breytur í þriðja þrepi 

Breytur í þriðja þrepi eru breytur sem eru ekki sannreynanleg fyrir eignina eða skuldina. 

Þegar það eru engar viðeigandi sannreynanlegar breytur til staðar við gangvirðismat skal 

nota ósannreynanlegar breytur og opna þannig fyrir viðskipti þar sem lítill eða jafnvel 

enginn markaður er fyrir eign eða skuld á matsdegi. Takmarkið við gangvirðismatið er 

samt sem áður það sama og áður, að finna útgangsverð (e. exit price) séð frá sjónarhóli 

markaðsaðila sem heldur eigninni eða þarf að greiða skuld á matsdegi. Ósannreynanlegar 

breytur verða því að vera byggðar á sömu forsendum og markaðsaðili myndi nota við 

verðlagningu á eigninni eða skuldinni, þar á meðal forsendur um áhættu. Áhættu 

forsendurnar byggja bæði á áhættu sem fylgir valinni virðismatsaðferð sem og breytunum 

sem hún notar við gangvirðismatið. Ef ekki er tekið tillit til áhættu í aðstæðum þar sem 

markaðsaðilar myndu taka tillit til hennar við verðlagningu eignar eða skuldar, er ekki um 

eiginlegt gangvirði að ræða. Í sumum aðstæðum getur verið nauðsynlegt að leiðrétta fyrir 

áhættu. Til dæmis þegar mikil ríkjandi óvissa á sér stað á mörkuðum vegna óeðlilega lítillar 

hreyfingar á tiltekinni eign eða skuld á markaði. Þá er miðað við það sem gengur og gerist 

á venjulegum degi og upplýst þykir að skráð verð gefi ekki rétta mynd af gangvirði 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liðir 86-88; IFRS Foundation 

and the IASB, 2011, liðir 86-88).  

Þegar eining er að þróa ósannreynanlegar breytur verður það að nota bestu mögulegar 

upplýsingar sem standa til boða, þar á meðal eru upplýsingar sem koma frá einingunni 

sjálfri. Ef að fyrirtæki notar sínar eigin upplýsingar og það eru vísbendingar um að 

markaðsaðilar nota aðrar upplýsingar, eða hafa ekki sama aðgang að sömu upplýsingum 

(eða ekki aðgang að þeim öllum). Þá tekur IFRS 13 staðallinn skýrt fram að fyrirtækið 

verður að aðlaga sínar upplýsingar að þeim nýju. IFRS 13 gerir ekki kröfu um að farið sé 

út í ýtarlega leit að þeim forsendum sem markaðsaðilar gefa sér. Hins vegar ber 

fyrirtækinu að nota allar þær almennu forsendur sem markaðsaðilar myndu gefa sér og 

eru viðeigandi og tiltækar (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, 

liður 89; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 89).  
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Eftirfarandi eru dæmi um breytur sem falla undir þriðja þrepið:  

 Vextir á ákveðnum gjaldmiðli í gjaldmiðlaskiptasamningi (til langs tíma), sem 
ekki eru sannreynanlegir og ekki er hægt að styðja með sannreynanlegum 
markaðsgögnum meirihluta samningstímann.  

 Fjárhagsspá um sjóðstreymi fjárskapandi einingar sem þróuð er út frá eigin 
gögnum einingarinnar. 

 Sögulegt flökt hlutabréfa fyrir þriggja ára valrétt sem viðskipti eru með á 
skipulegum verðbréfamarkaði (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
1255/2012, liður B36; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður B36). 
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5 Birting upplýsinga 

IFRS 13 gerir kröfu um að eining (fyrirtæki/félag) birti upplýsingar í reikningsskil sín, 

varðandi virðismatsaðferðir og breytur sem eru notaðar við gangvirðismöt eigna og 

skulda í efnahagsreikningi eftir upphafsfærslu, hvort sem um er að ræða viðvarandi eða 

einstakt mat á gangvirði. Að sama skapi gerir IFRS 13 kröfu um að birtar séu upplýsingar 

um þau áhrif sem umtalsverð notkun á ósannreynanlegum breytum hefur á 

rekstrarreikning eða aðra heildarafkomu fyrir viðvarandi gangvirðismat á því tímabili. Til 

að uppfylla þessar kröfur í reikningsskilum verður reikningsskilaaðili að taka mið af, 

nauðsynlegri sundurliðun sem þarf til að uppfylla birtingakröfur og hvaða áherslu er lagt 

á hverja kröfu fyrir sig. Þar að auki þarf að taka mið af hvort tölulegar upplýsingar sem á 

að birta séu nægjanlega skýrar fyrir notendur reikningsskila til að meta eða hvort þörf er 

á viðbótarupplýsingum. Enn frekar þarf að taka mið af, hversu mikla aðgreiningu eða 

samsöfnun er þörf á að framkvæma. Ef birting upplýsinga samkvæmt IFRS-13 og öðrum 

IFRS stöðlum dugar ekki til að uppfylla áður nefndar kröfur, þá ber reikningsskilaaðila 

skylda til að birta nauðsynlegar viðbótaupplýsingar til að uppfylla þessar kröfur 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, liðir 91-92; IFRS Foundation 

and the IASB, 2011, liðir 91-92).  

IFRS-13 setur fram lista yfir lágmarks upplýsingar sem birta skal um hvern eigna og 

skuldaflokk sem metinn er á gangvirði eftir upphafsfærslu í efnahagsreikningi, í þeim 

tilgangi að uppfylla fyrr nefndar kröfur. Þar á meðal eru upplýsingar um bæði einstök og 

viðvarandi gangvirðismöt sem aðrir staðlar krefjast eða heimila við lok 

reikningsskilatímabilsins, ásamt upplýsingum um ástæður matsins fyrir einstaka 

gangvirðismöt. Jafnframt er skylda að upplýsa í hvaða þrepi gangvirðisstiga IFRS 13 

gangvirðismötin eru flokkuð í heild sinni, bæði fyrir viðvarandi og einstök gangvirðismöt. 

Þar að auki verður að koma fram upplýsingar um þær virðismatsaðferðir og breytur sem 

notaðar eru við gangvirðismöt sem falla undir 2. og 3. Þrep, bæði á viðvarandi og 

einstökum gangvirðsmötum. Listinn sem IFRS 13 setur fram um lágmarks upplýsingar er 

of langur til að telja hann allan upp í þessari ritgerð en hann má finna í 93 lið Reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012. 

IFRS 13 fer einnig fram á að við ákvörðun viðeigandi flokka eigna og skulda sé tekið mið 

af eðli, einkenni og áhættu eignarinnar eða skuldarinnar ásamt flokkun eigna og skulda í 
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þrepaskiptingu gangvirðis, en fjöldi flokka gæti þurft að vera meiri fyrir þau gangvirðismöt 

sem falla undir þriðja þrep (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012, 

liður 94; IFRS Foundation and the IASB, 2011, liður 94). 
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6 Skráning gangvirðis 

Fyrirtæki sem eru skráð á skipulegan verðbréfamarkað hér á landi eru skuldbundin til 

að gefa upp eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Eins og áður hefur komið fram þá 

gefa ýmsir reikningsskilastaðlar leyfi fyrir því að bókfæra tilteknar eignir á gangvirði eða 

endurmeta á gangvirði og aðrir krefjast skráningar á gangvirði. Á meðal staðla sem heimila 

bókfærslu á gangvirði eða endurmat eru IAS 16 Varanlega rekstrarfjármuni, IAS 38 

Óefnislegar eignir og IAS 40 Fjárfestingareignir. IAS 39 Fjármálagerningar: Skráning og mat 

bæði krefst og heimilar færslu á gangvirði. IAS 36 Virðisrýrnun byggir á gangvirði í sumum 

tilfellum þegar gerð eru virðisrýrnunarpróf. Hér verður rétt aðeins farið yfir það hvenær 

þessir staðlar heimila færslu á gangvirði en meigin áherslan verður lögð á IAS 39 og IAS 

40 því hér á eftir verður farið yfir sex fyrirtæki sem eru skráð í Kauphöll Íslands og skoðað 

áhrif eigna, metnar og skráðar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, á efnahags- og 

rekstrarreikning hvers fyrirtækis. 

 

6.1 IAS 16 Varanlegir rekstrarfjármunir og lög um ársreikninga 

IAS 16 og 31. gr. ársreikningalaga heimila notkun gangvirðis við endurmat varanlegra 

rekstrarfjármuna ef markaðsverð þeirra er verulega hærra en skráð bókfært verð og 

ástæðan er talin varanleg (IFRS Foundation and the IASB, 2001c; Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008; Lög um Ársreikninga nr. 3/2006). 

 

6.2 IAS 36 Virðisrýrnun 

Í sumum tilfellum er stuðst við gangvirði þegar gerð eru virðisrýrnunarpróf. 

Virðisrýrnun er þegar fyrirtæki getur ekki lengur endurheimt bókfært virði eignar, annað 

hvort í gegnum notkun hennar eða með sölu hennar. Þegar eignir eru metnar á gangvirði  

þarf að framkvæma virðisrýrnunarpróf að lágmarki einu sinni á ári eða þegar til staðar eru 

vísbendingar um virðisrýrnun eignar. Virðisrýrnunarpróf eru gerð í þeim tilgangi að finna 

endurheimtanlegt virði eignarinnar. Endurheimtanlegt virði er það sem er hærra af 

gangvirði að frádregnum sölukostnaði eða nýtingarvirði. Ef endurheimtanlegt virði er 
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hærra en bófært virði þá þarf ekki að framkvæma virðisrýrnun (IFRS Foundation and the 

IASB, 2001b; Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

 

6.3 IAS 38 Óefnislegar eignir 

Krafist er skráningar á gangvirði á viðskiptavild sem myndast þegar fyrirtæki er keypt 

á yfirverði í samrunna og í einhverjum tilfellum við virðisrýrnunarpróf sbr. IAS 36. Þegar 

samrunni á sér stað eru eignir þess fyrirtækis sem á að kaupa metnar á gangvirði og borið 

saman við bókfærða virði fyrirtækisins, mismunurinn er viðskiptavild sem er dreyft á hinar 

mismunandi eignir. Við virðisrýrnun er viðskiptavildin færð niður fyrst (IFRS Foundation 

and the IASB, 2001c; Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

 

6.4 IAS 39 Fjármálagerningar 

IAS 39 annað hvort krefst og heimilar notkun gangvirðis fyrir ýmsa flokka fjáreigna og 

fjárskulda og veltur það á aðstæðum. Í upphafi eru allar fjáreignir og fjárskuldir metnar á 

gangvirði, þær sem ekki eru metnar á gangvirði í gegnum rekstur eru metnar á gangvirði 

að viðbættum viðskiptakostnaði. Við síðari möt eru fjáreignir annað hvort metnar á 

gangvirði eða kostnaðarverði og fer það eftir því hvort þær eru flokkaðar á gangvirði í 

gegnum rekstrarreikning, haldið til gjalddaga, eru lán og kröfur eða eru ætlaðar til sölu. 

Mynd 2 Flokkun og reikningshaldsleg meðferð fjáreigna (IFRS Foundation and the IASB, 2009 og 2001b). 
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Við síðari möt eru fjárskuldir metnar á afskrifuðu kostnaðarverði með því að nota virka 

vexti að undanskyldum þeim fjárskuldum sem, 1) metnar eru á gangvirði í gegnum rekstur 

(einnig afleiður), 2) þeim sem myndast vegna viðskipta með fjáreignir og 3) þeim sem eru 

vegna áhættuvarins hlutar. 

Félög hafa einnig möguleika á því að meta flestar fjáreignir á gangvirði (fair value 

option). Þessum möguleika er beitt á hvern fjármálagerning fyrir sig og er almennt í boði 

við upphaflega skráningu á fjáreign eða fjárskuld. Ef gangvirðismöguleikinn er nýttur þá 

þarf að meta fjármálagerninginn á gangvirði þar til félagið hefur ekki lengur eignarhald á 

honum. 

Mynd 3 Yfirlit yfir reikningshaldslega meðferð skuldagerninga (Kieso, Weygandt og Warfield, 2014, bls 
823). 

 

Hlutabréf í öðrum félögum eru fjárfestingar í eignarhlutum og fer það eftir stærð 

eignarhlutans hver reikningshaldsleg meðferð verður á honum, (yfirráð eru í raun 

ákvarðandi þáttur en hlutfall eignarhluta er oft notað til viðmiðunar). Eignarhlutur sem er 

minni en 20% er skráður á gangvirði, ef hann er hins vegar meiri en 20% er annaðhvort 

skráð samkvæmt hlutdeildaraðferð eða samstæðureikningsskilum, ekki verður farið 

nánar út í það hér. Allar fjáreignir, fyrir utan þær sem metnar eru á gangvirði í gegnum 

rekstrarreikning verða að gangast undir virðisrýrnunarpróf. IASB gerir ráð fyrir því að 

endurflokkun á fjárfestingu frá einum flokki í annan verði fátíðar (IFRS Foundation and the 

IASB, 2009; Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 
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6.5 IAS 40 Fjárfestingareignir og lög um ársreikninga 

IAS 40 og 39. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 heimila félögum sem eru með 

starfsemi á sviði fjárfestinga í fjárfestingareignum, að meta eignir og skuldbindingar sem 

þeim tengjast innan þessarar starfsemi, til gangvirðis. Með fjárfestingareign er átt við eign 

sem ætluð er til öflunar tekna, svo sem til útleigu, en ekki til notkunar í rekstri félags (Lög 

um Ársreikninga nr. 3/2006). Í upphafi er fjárfestingareign metin á kostnaðarverði að 

viðbættum þeim viðskiptakostnaði sem fellur til svo sem sérfræðiþóknun fyrir 

lögfræðiþjónustu. Eftir upphafsfærslu verður fyrirtæki annað hvort að velja 

gangvirðislíkanið eða kostnaðarverðslíkanið við virðismat á fjárfestingareign og verður að 

beita þeirri aðerð á allar fjárfestingareignir sínar. Ef gangvirðislíkan er valið eftir 

upphafsfærslu skal fyrirtæki meta allar fjáfestingareignir sínar á gangvirði. Undantekning 

frá þessu er ef ekki reynist unnt að meta áreiðanlegt gangvirði en þá skal meta eignina 

samkvæmt IAS 16 um varanlega rekstrarfjármuni. Þær fjárfestingareignir fyrirtækis sem 

áður hafa verið metnar á gangvirði verður að halda áfram að meta á gangvirði þar til þeim 

verður ráðstafað. Þetta á við jafnvel þótt erfiðara verði að afla upplýsinga um 

markaðsverð eða markaðsviðskipti með samskonar eignir verða fátíðari. Ágóði eða tap af 

breytingum á gangvirði fjárfestingareigna skal telja með í hreinum hagnaði eða tapi á því 

tímabili sem það verður rakið til. Ágóði eða tap vegna niðurlagningar eða ráðstöfunar er 

mismunurinn á hreinum afrakstri ráðstöfunarinnar og bókfærðs verðs eignarinnar og er 

fært sem tekjur eða gjöld í rekstrrarreikning (IFRS Foundation and the IASB, 2003; 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008; Lög um Ársreikninga nr. 

3/2006). 
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7 Flokkun gangvirðis meðal skráðra félaga 

Mat og matsbreytingar á gangvirði geta haft mikil áhrif á fjárhagsstöðu fyrirtækis og 

skiptir þá ekki máli undir hvaða þrep gangvirðismatið fellur. Það er hins vegar áhugavert 

að skoða áhrif matsbreytingu gangvirðis eigna, sem falla undir 3. þrep gangvirðisstiga IFRS 

13, á efnahags- og rekstrarreikning fyrirtækis. Ástæðan er að gangvirði sem fellur undir 3. 

þrep gangvirðisstigans byggir á ósannreynanlegum breytum sem eru háðar huglægu mati 

stjórnenda og annarra matsaðila. Með öðrum orðum, ef tveir eða fleiri aðilar meta 

gangvirði sömu eignar og nauðsyn er að nota ósannreynanlegar breytur, þá eru líkur á því 

að mötin verði frábrugðin og gefi ekki sömu niðurstöðu. Það verður þó ekki reynt að svara 

spurningum eins og „hversu áreiðanleg gangvirðismöt geta verið ef þau eru byggð á 

huglægu mati?“ eða „hvort þau geti hreinlega verið kolröng?“. Heldur er ætlunin að skoða 

hversu mikil áhrif mat á gangvirði og gangvirðisbreytingar, eigna metnar á gangvirði í 

gegnum rekstrarreikning sem falla undir 3. þrep, hafa á efnahags- og rekstrarreikning sex 

félaga sem eru skráð í Kauphöll Íslands.  

Farið var yfir ársreikninga sex félaga sem eru skráð á skipulegan verðbréfamarkað í 

Kauphöll Íslands og skrá hluta af eignum sínum á gangvirði í gegnum rekstrarreikning í 

samræmi við IFRS 13 Mat á gangvirði, IAS 39 Fjármálagerningar og IAS 40 

Fjárfestingarfasteignir. Skoðað er hversu stór partur af eignum þeirra er skráð á gangvirði 

og í hvaða flokk gangvirðismötin falla samkvæmt þrepaskala IFRS 13. Mestu áherslu er þó 

lagt á að skoða áhrif matsbreytingar gangvirðis sem fellur undir 3. þrep gangvirðisskalans, 

á rekstrarreikning félagana að öllu öðru óbreyttu og miðað við virka vexti hverju sinni. Þau 

fyrirtæki sem voru valin falla undir tvær starfsgreinar, það eru fasteignafélögin Eik, Reitir 

og Reginn og tryggingafélögin Sjóvá, Vís og TM. 

 

7.1 Eik fasteignafélag hf 

Í ársreikningi Eikar fasteignafélags hf fyrir árið 2015 kemur fram, á bls. 34, undir 

skýringu 2a, að gerð og framsetning reikningsskilanna byggir á alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Í 

sama ársreikning á bls. 38, undir skýringu 10, kemur einnig fram að fjárfestingareignir 

samstæðunnar eru metnar á gangvirði samkvæmt alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 
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40 Fjárfestingareignir. Þar af leiðandi er hægt að gera ráð fyrir að félagið meti gangvirði 

einnig samkvæmt IFRS 13 Mat á gangvirði, en eins og kom fram hér að framan þá verður 

IFRS 13 virkur þegar aðrir staðlar heimila eða krefjast notkunar á gangvirði. 

Allar fjárfestingareignir félagsins eru flokkaðar í 3. þrep gangvirðisstiga IFRS  13 og 

byggir matið á gangvirði hliðstæðra eigna og væntu sjóðstreymi, núverandi og væntum 

framtíðar leigusamningum. Fjárfestingareignir félagsins eru metnar af stjórnendum 

félagsins þar sem ályktunum er beitt sem hafa áhrif á fjárhæðir eigna og skulda (Eik 

fasteignafélag hf, 2016, skýring 10). 

Mynd 4 Hlutfall eigna Eikar hf skráð á gangvirði í gegnum rekstrarreikning (Útreikningar höfndar). 

 

Þegar efnahagsreikningur félagsins er skoðaður, sést að fjárfestingareignir félagsins 

námu 97%5 af eignum félagsins árið 2015. Þetta þýðir að 97% af eignum félagsins árið 

2015 voru metnar á gangvirði sem flokkast undir 3. þrep gangvirðisstigans (Eik 

fasteignafélag hf, 2016, bls. 38). Í skýringu 10, bls. 38 í ársreikning félagsins, sést jafnframt 

að 76%6 af hækkun fjárfestingareigna á árinu var vegna matsbreytinga gangvirðis. 

                                                      

5 Fjárfestingareignir 31.12.2015 / eignir 31.12.2015 = (67.625 m.kr. / 69.687 m.kr.) 

6 Matsbreyting 2015 / breyting á fjárfestingareignum á árinu 2015 = (4.168 m.kr. 
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Virði eigna félagsins hækkaði einnig um nettó 3.5387 m.kr. á milli ára. Heildar breyting 

eigna á árinu var hins vegar brúttó 8.1608 m.kr. með hækkun upp á 5.8499 m.kr. og lækkun 

upp á 2.311 m.kr. Af þessari hækkun10 var 93% vegna hækkunar fjárfestingareigna þar 

sem matsbreyting gangvirðis var ein og sér 71% af hækkun11 fjárfestingareigna og 72%12 

af hagnaði ársins 2015. Sbr. efnahagsreikning bls. 30 og skýringu 10 bls. 38 í ársreikningi 

Eikar fasteignafélag hf fyrir árið 2015.  

Mynd 5 Hækkun og lækkun á matsbreytingu gangvirðis eigna Eikar fasteignafélags hf 2015 sem falla 
undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 og áhrif þess á hagnað félagsins miðað við virkan 

tekjuskatt 19,9% (Útreikningar höfundar). 

 

                                                      

7 Eignir 31.12.2015 – eignir 31.12.2014 

8 Summan af breytingu eigna árið 2015: (breyting fjárfestingareigna + breyting eigna til eigin nota + 

breyting viðskiptakrafna og annara skammtíma krafna – breyting handbærs fjárs) = 8.160 m.kr. 

9 Summan af öllum jákvæðum eigna breytingum milli árið 2015: (breyting fjárfestingareigna + breyting 

eigna til eigin nota + breyting viðskiptakrafna og annara skammtíma krafna) = 5.849 m.kr. 

10 Jákvæð breyting eigna er 5.849 m.kr. (5.449 m.kr. fjárfestingar eignir + 14 m.kr. Eignir til eigin nota + 

386 m.kr. viðskiptakröfur og aðrar skammtímaksröfur). Hlutfall fjárfestingareigna af hækkuninni er því 93% 

= (5.449/5.849). 

11 Breyting fjárfestingareigna er 5.449 m.kr. þar af er matsbreyting upp á 4.168 m.kr. eða 76% 

(4.168/5.449) af heildar breytingu fjárfestingareigna. Hlutfall matsbreytingar er því 71% (76%*93%) af 

heildar hækkuninni. 

12 (4.630-1.291)/4.630 = (hagnaður ársins 2015 með matsbreytingu – hagnaður ársins 2015 án 

matsbreytingar)/(hagnaður ársins með matsbreytingu). 
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Mynd 5 sýnir hvernig breyting frá matsbreytingu ársins samkvæmt ársreikningi 2015, 

gæti haft áhrif á tekjur og hagnað félagsins miðað við virkan tekjuskatt, sbr skýringu 9 bls. 

36 í ársreikningi 2015. Fjárhæðirnar 4.168 m.kr. undir „Matsbreyting“, 8.363 m.kr. undir 

„Rekstrarhagnaður“ og 4.629 m.kr. undir „Hagnaður“, eru allar teknar beint úr 

rekstrarreikning félagsins sbr. bls. 29 í ársreikningi 2015. Liðurinn „Matsbreyting“ sýnir 

hækkun eða lækkun á matsbreytingu ársins miðað við ákveðna prósentur. Matsbreyting 

ársins var 4.168 m.kr. samkvæmt ársreikningi 2015 en ef til dæmis, hún hefði verið 5% 

hærri þá stæði hún í 4.376 m.kr. og væri 208 m.kr. hærri. Þessi hækkun samsvarar 2,49% 

hækkun í rekstrarhagnaði og 3,6% hækkun á afkomu ársins. Allar prósentur undir liðnum 

„Breyting“ eru út frá matsbreytingu ársins 2015. Þannig sýnir myndin okkur hvernig 

breyting út frá matsbreytingu ársins hefur áhrif á rekstrarreikning félagsins.  

Ef matsbreytingin væri alveg dregin frá, þá fellur hagnaður ársins frá 4.630 m.kr. niður 

í 1.291 m.kr13 og arðsemi eiginfjár fyrir árið 2015 fellur um 17 prósentu stig eða frá 24% 

niður í 7%14, sbr. Viðauki 1, (Eik fasteignafélag hf, 2016, bls. 16 og skýring 9).  

 

7.2 Reginn hf 

Í ársreikningi Regins hf fyrir árið 2015 kemur fram, á bls. 11, undir lið 2a, „Grundvöllur 

reikningsskilanna“, að gerð og framsetning reikningsskilanna byggir á alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Í lið 

2b „Grundvöllur matsaðferða“ á sömu blaðsíðu kemur einnig fram að félagið gerir 

ársreikninginn á grundvelli kostnaðarverðs að fjárfestingareignum félagsins 

undanskyldum en þær eru metnar á gangvirði. Í lið 9 „Fjárfestingareignir – Ákvörðun 

gangvirðis“ á bls 15 í ársreikningi félagsins, kemur jafnframt fram að fjárfestingareignir 

samstæðunnar eru metnar samkvæmt IAS 40 Fjárfestingareignir og IFRS 13 Mat á 

gangvirði. Í sama lið kemur einnig fram að mat á fjárfestingareignum er unnið af 

                                                      

13 Miðað er við virkan tekjuskatt 2015 19,9% til að reikna skattinn en hagnaður fyrir skatt fellur úr 5.780    

m.kr. í 1.612 m.kr. þegar matsbreytingin er dregin frá.  

14 Arðsemi eigin fjár 2015= Hagnaður ársins 2015/ Eigið fé 31.12.2014 x 100 => (1.291 / 19.488)x100 = 

7%. 
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starfsmönnum móðurfélagsins en mötin byggja ekki á fáanlegum markaðsupplýsingum 

og falla allar fjárfestingareignir félagsins undir 3. Þrep gangvirðisstigans. 

Mynd 6 Hlutfall eigna Regins hf skráð á gangvirði í gegnum rekstrarreikning (Útreikningar höfundar). 

 

Samkvæmt efnahagsreikningi félagsins fyrir árið 2015, bls. 8 í ársreikningi 2015, er 

96%15 eigna félagsins flokkaðar á gangvirði í 3. þrep gangvirðisstigans. Hækkun 

fjárfestingareigna á árinu nam 10.312 m.kr. og var 34%16 vegna matsbreytinga, (Reginn 

hf, 2016, skýring nr. 9). Eignir félagsins hækka um 11.878 m.kr. á árinu sem þýðir að 87%17 

stafar af hækkun fjárfestingareigna og 30%18 vegna matsbreytingar fjárfestingareigna, 

sbr. efnahagsreikning bls. 8 og skýringu 9 bls 15 í ársreikning félagsins. 

Mynd 7 sýnir hvernig breyting frá matsbreytingu ársins samkvæmt ársreikningi Regins 

hf fyrir árið 2015 (3.505 m.kr.), gæti haft áhrif á tekjur og hagnað félagsins miðað við 

virkan tekjuskatt ársins 2015. Þar sjáum við hvernig hagnaður ársins myndi hækka um 150 

m.kr. ef matsbreytingin samkvæmt ársreikningi félagsins væri 5% hærri. Í 

rekstrarreikningi félagsins, bls. 7 í ársreikningi fyrir árið 2015, er hægt að sjá að hagnaður 

                                                      

15 (Eignir 2015 – fjárfestingareignir 2015) / eignir 2015 x 100. 

16 Matsbreyting 2015 / (fjárfestingareignir 2015 – fjárfestingareignir 2014). 

17 (Fjárfestingareignir 31.12.2015 – fjárfestingareignir 31.12.2014) / (eignir 31.12.2015 – eignir 

31.12.2014) = 87%. 

18 87% x 34% = 30% 
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ársins fellur niður um 68%19 ef matsbreytingin er öll dreginn frá rekstrarhagnaði að öllu 

öðru óbreyttu og miðað er við virkan skatt 14,5% samkvæmt ársreikningi 2015. Arðsemi 

eiginfjár fellur einnig niður um 16,7% eða úr 24,5%20 í 7,7%21 þegar matsbreytingin er 

dregin frá. Sbr. Viðauki 2, skýringu 16 „Tekjuskattur“ bls. 20 og rekstrarreikning félagsins 

bls. 7 í ársreikning félagsins (Reginn hf, 2016).  

Mynd 7 Hækkun og lækkun matsbreytingu gangvirðis eigna Reigins hf 2015 sem falla undir 3. Þrep 
gangvirðisstiga IFRS 13 og áhrif þess á hagnað félagsins miðað við virkan tekjuskatt 14,5% 

(Útreikningar höfundar). 

 

7.3 Reitir fasteignafélag hf 

Í ársreikningi Reitar fasteignafélags hf fyrir árið 2015 kemur fram, á bls. 10, undir lið 

2a, „Grundvöllur reikningsskilanna“, að gerð og framsetning reikningsskilanna byggir á 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af 

Evrópusambandinu. Í lið 2b „Grundvöllur matsaðferða“ á sömu blaðsíðu kemur einnig 

fram að félagið gerir ársreikninginn á grundvelli kostnaðarverðs að fjárfestingareignum 

félagsins undanskyldum en þær eru metnar á gangvirði. Í skýringu 8 „Fjárfestingareignir – 

Mat fjárfestingareigna“ á bls 13 í ársreikningi félagsins, kemur jafnframt fram að 

fjárfestingareignir eru metnar samkvæmt IAS 40 Fjárfestingareignir og IFRS 13 Mat á 

                                                      

19 Hagnaður ársins fellur úr 4.378 m.kr. í 1.381 m.kr. (miðað er við virkan skatt 14,5% árið 2015).  

20 Arðsemi eiginfjár 2015 = hagnaður ársins 2015/eigið fé 31.12.2014 

21 Arðsemi eiginfjár án matsbreytingar 2015 = hagnaður ársins 2015 án matsbreytingar / eigið fé 

31.12.2014 
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gangvirði. Í sama lið kemur einnig fram að mat á gangvirði fjárfestingareigna er háð mati 

stjórnenda en mötin byggja ekki á fáanlegum markaðsupplýsingum og falla allar 

fjárfestingareignir félagsins undir 3. Þrep gangvirðisstigans. 

Mynd 8 Hlutfall eigna Reita hf skráð á gangvirði í gegnum rekstrarreikning (Útreikningar höfundar). 

 

Þegar efnahagsreikningur félagsins er skoðaður er hægt að sjá að 98%22 af eignum 

Reitar fasteignafélags hf eru færðar á gangvirði sem fellur undir 3. þrep. Þar er einnig 

hægt að sjá að fjárfestingareignir félagsins jukust um 9.937 m.kr. á árinu og að 66%23 af 

þeirri hækkun er vegna matsbreytinga. Eignir félagsins hækkuðu um 10.503 m.kr. á árinu 

en 94,6%24 er vegna hækkunar fjárfestingareigna og 62%25 er vegna matsbreytinga á 

gangvirði á árinu. Sbr. bls. 6 „rekstrarreikningur“, bls. 7 „efnahagsreikningur“ og bls. 12 

„fjárfestingareignir“ í ársreikning félagsins, (Reitir fasteignafélag hf, 2016). 

Mynd 9 sýnir hvernig breyting frá matsbreytingu ársins samkvæmt ársreikningi Reitar 

fasteignafélags hf fyrir árið 2015 (6.548 m.kr.), hefur áhrif á tekjur og hagnað félagsins 

miðað við virkan tekjuskatt ársins 2015. Þar sést hvernig hagnaður ársins myndi hækka 

um 257 m.kr. ef matsbreytingin samkvæmt ársreikningi félagsins væri 5% hærri. Sbr. 

                                                      

22 Fjárfestingareignir 31.12.2015 / eignir 31.12.2015. 

23 Matsbreyting árið 2015 / Breyting fjárfestingareigna árið 2015. 

24 Breyting fjárfestingareigna árið 2015 / Breyting eigna árið 2015. 

25 62% = 66% x 94,6% = hlutfall matsbreytingar af hækkun fjárfestingareigna x hlutfall hækkunar 

fjárfestingareigna af hækkun eigna. 
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rekstrarreikning ársins bls. 6 og skýringu 15 „Tekjuskattur“ bls. 19 í ársreikningi Reitar 

fasteignafélags hf fyrir árið 2015. 

Mynd 9 Hækkun og lækkun á matsbreytingu gangvirðis eigna Reitar fasteignafélags hf fyrir árið 2015 
sem falla undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 og áhrif þess á hagnað félagsins miðað við 

virkan tekjuskatt 21,6% (Útreikningar höfundar). 

 

Þegar samanburður er gerður á rekstrarreikningi félagsins með og án matsbreytingu 

gangvirðis, sést að hagnaður ársins samkvæmt ársreikningi (7.396 m.kr.) fellur niður í 

2.263 m.kr. ef matsbreytingin er dregin frá, að öllu öðru óbreyttu. Miðað er við 21,6% 

virkann tekjuskatt. Þetta þýðir að 69%26 hagnaðar ársins 2015 er kominn til vegna 

matsbreytingar eigna metnar á gangvirði sem fellur undir 3. þrep gangvirðisstiga IFRS 13. 

Matsbreytingin hefur líka áhrif á arðsemi eigin fjár en án hennar fellur hlutfallið niður úr 

18,5%27 í 5,7%28 eða um heil 12,9%29. Sbr. Viðauki 3, rekstrarreikning ársins 2015 bls. 6 og 

„Tekjuskattur“ bls. 19 í ársreikningi félagsins (Reitir fasteignafélag hf, 2016). 

                                                      

26 Mismunur á hagnaði ársins 2015 og hagnaði ársins 2015 án matsbreytingar / hagnaði ársins 2015. 

27 Hagnaður ársins 2015 / eigið fé 31.12.2014. 

28 Hagnaður ársins 2015 án matsbreytingar / eigið fé 31.12.2014. 

29 12,9% = 18,5% - 5,7%. 
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7.4 Sjóvá-Almennar tryggingar hf 

Í ársreikningi Sjóvá-Almennar tryggingar hf (hér eftir Sjóvá) fyrir árið 2015 kemur fram, 

á bls. 10, undir lið 2a, „Grundvöllur reikningsskilanna“, að gerð og framsetning 

reikningsskilanna byggir á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) eins og þeir hafa verið 

staðfestir af Evrópusambandinu. Í lið 2b „Grundvöllur matsaðferða“ á sömu blaðsíðu 

kemur einnig fram að félagið gerir ársreikninginn á grundvelli kostnaðarverðs að 

verðbréfum félagsins undanskyldum en þær eru metnar á gangvirði. Í skýringu 4. 

„Reikningshaldslegt mat og ákvarðanir frh. – Mat á gangvirði fjáreigna“ á bls. 12 kemur 

jafnframt fram að Sjóvá  metur gangvirði samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum 

IFRS 13 og IAS 39 (Sjóvá-Almennar tryggingar hf, 2016). 

Mynd 10 Hlutfall og flokkun eigna Sjóvá-Almennar hf skráð á gangvirði í gegnum rekstrarreikning 
(Útreikningar höfundar). 

 

Í efnahagsreikningi Sjóvá fyrir árið 2015, á bls. 7 í ársreikningi félagsins er hægt að sjá 

að 81,5%30 eigna félagsins eru verðbréf og voru þau öll færð á gangvirði í gegnum 

rekstrarreikning. Um 45%31 eigna metnar á gangvirði, byggir á skráðum verðum á virkum 

markaði og fellur því undir 1. þrep gangvirðisstigans, 32%32 eigna falla undir 2. þrep og 

                                                      

30 Verðbréf 31.12.2015 / Eignir 31.12.2015. 

31 Fjáreignir sem falla undir 1. Þrep 31.12.2015 / eignir 31.12.2015. 

32 Fjáreignir sem falla undir 2. Þrep 31.12.2015 / eignir 31.12.2015. 
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um 5%33 í 3. þrep gangvirðisstigans. Fjáreignir sem falla undir 2. þrep eru verðbréfasjóðir 

og fjáreignir þar sem ekki er virkur markaður og byggist matið á nýlegum viðskiptum 

ótengdra aðila og gangvirði annarra sambærilegra fjáreigna. Fjáreignir sem falla undir 3. 

þrep eru óskráð hlutabréf sem eru færð á kaupverði, sjóðir með óskráðar eignir færðar á 

gengi sem er reiknað af umsjónaraðila sjóðanna og óskráðu skuldabréfi sem fært er á 

kaupkröfu. Sbr. skýringu 17. Fjáreignir, á bls. 19 í ársreikningi félagsins fyrir árið 2015 

(Sjóvá-Almennar tryggingar hf, 2016).  

Mynd 11 sýnir hvernig breyting frá matsbreytingu ársins samkvæmt ársreikningi Sjóvá 

fyrir árið 2015 (208.675 þ.kr.), gæti haft áhrif á tekjur og hagnað félagsins miðað við virkan 

tekjuskatt ársins 2015. Þar sést hvernig hagnaður ársins myndi hækka um 65.560 þ.kr. ef 

matsbreytingin samkvæmt ársreikningi félagsins væri 5% hærri  (219.10934), þar að auki 

værum við að sjá 0,06% tekjuhækkun og 10% hækkun á hagnaði en ástæða svo mikils 

mismunar er vegna mikillar skattinneignar Sjóvá fyrir árið 2015. Sbr. rekstrarreikning 

ársins bls. 6 og skýringu 12 „Tekjuskattur“ bls. 17 í ársreikningi Sjóvá fyrir árið 2015. 

Mynd 11 Hækkun og lækkun matsbreytingu gangvirðis eigna Sjóvá-Almennar hf 2015 sem falla undir 3. 
þrep gangvirðisstiga IFRS 13 og áhrif þess á hagnað félagsins miðað við virkan tekjuskatt -

528,3% (Útreikningar höfundar). 

 

                                                      

33 Fjáreignir sem falla undir 3. Þrep 31.12.2015 / eignir 31.12.2015. 

34 208.675 x (1+5%) = 219.109 
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Í rekstrarreikningi Sjóvá fyrir árið 2015 bls. 6 í ársreikningi félagsins, er hægt að sjá að 

gangvirðisbreyting fjáreigna árið 2015 nemur um 23%35 af tekjum félagsins. Í skýringu 17. 

„Fjáreignir“, á bls. 19 í ársreikning félagsins, kemur jafnframt fram að matsbreyting 

fjáreigna sem falla undir 3. þrep er jákvæð um 208.675 þ.kr. sem samsvarar um 1,2%36 af 

tekjum félagsins. Þetta þýðir að ef við drögum frá matsbreytingu eigna metna á gangvirði 

sem fellur undir 3. Þrep gangvirðisstigans þá falla tekjur félagsins um 1,16%37. Þetta kann 

að líta út fyrir að vera lítil lækkun en hefur hins vegar afdrifarík áhrif því að 1,16% lækkun 

á tekjum félagsins leiðir til 115,8%38 lækkunar á hagnaði ársins samkvæmt ársreikningi 

félagsins fyrir árið 2015 að öllu öðru óbreittu. Afkoma félagsins myndi því falla úr hagnaði 

upp á 657.084 þ.kr. niður í tap upp á 104.101 þ.kr.  sbr. Viðhengi 4, rekstrarreikningur bls. 

6 og skýringu 12. „Tekjuskattur“ bls. 17 í ársreikningi Sjóvá fyrir árið 2015 (Sjóvá-Almennar 

tryggingar hf, 2016). 

 

7.5 Tryggingamiðstöðin hf 

Í ársreikningi Tryggingamiðstöðvarinnar hf (hér eftir TM) fyrir árið 2015 kemur fram, á 

bls. 12, undir skýringu 2 „Grundvöllur reikningsskilanna“, að gerð og framsetning 

reikningsskilanna byggir á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) eins og þeir hafa verið 

staðfestir af Evrópusambandinu. Í skýringu 6 „Grundvöllur matsaðferða“ á sömu blaðsíðu 

kemur einnig fram að félagið gerir ársreikninginn á grundvelli kostnaðarverðs að 

verðbréfum og fjárfestingareignum félagsins undanskyldum sem eru færðar á gangvirði. 

Í skýringu 21. „Fjárfestingafasteignir“ bls. 19 í ársreikningi félagsins, kemur jafnframt fram 

að TM metur gangvirði fjárfestingareigna samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum 

IFRS 13 og IAS 40. Í iii. tölulið, a liðar í skýringu 23 á bls. 21 og í b lið í skýringu 23 á bls. 22 

                                                      

35 Gangvirðisbreyting fjáreigna 2015 / tekjur 2015. 

36 Matsbreyting fjáreigna færðar á gangvirði undir 3. Þrepi 2015 / tekjum 2015. 

37 Mismunur á tekjum (með og án matsbreytingar gangvirðis sem fellur undir 3. Þrep) / tekjum með 

matsbreytingu þ.e. -(17.992.201-17.783.526)/ 17.992.201. 

38 -(657.084 – 104.101) / 657.084 = 115,8% lækkun. 
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er jafnframt hægt að sjá að verðbréf félagsins eru metin samkvæmt IAS 39 og IFRS 13  

(Tryggingamiðstöðin hf, 2016).  

Fjárfestingareignir eru færðar á kostnaðarverði í upphafsfærslu og á gangvirði í 

gegnum rekstrarreikning við síðari möt (IFRS Foundation and the IASB, 2009). 

Fjármálagerningar félagsins sem flokkaðir eru sem fjáreignir á gangvirði í gegnum 

rekstrarreikning eru skráðir sem verðbréf í efnahagsreikning. Og undir verðbréf í 

efnahagsreikningi eru fjárfestingar í hlutabréfum, skuldabréfum og verðbréfasjóðum. 

Fjáreignir sem færðar eru á gangvirði gegnum rekstrarreikning eru jafnframt metnar á 

gangvirði í efnahagsreikningi og gangvirðisbreytingar eru færðar í rekstrarreikning. 

Viðskiptakostnaður er færður í rekstrarreikning þegar hann fellur til. Sbr. iii. tölulið, a liðar 

í skýringu 23, bls. 21 og b lið í skýringu 23 á bls. 22 í ársreikningi félagsins 

(Tryggingamiðstöðin hf, 2016). 

Mynd 12 Hlutfall og flokkun eigna Tryggingamiðstöðvarinnar hf á gagvirði í gegnum rekstrarreikning 
(Útreikningar höfundar). 

 

Í efnahagsreikningi félagsins bls. 8 í ársreikningi 2015 er hægt að sjá með einföldum 

útreikningi, að 71,6%39 af eignum félagsins eru eignir skráðar á gangvirði í gegnum 

rekstrarreikning og saman standa af fjáreignum og fjárfestingareignum. Fjáreignir 

félagsins falla undir öll þrjú þrep gangvirðisstigans en fjárfestingareignirnar falla allar 

                                                      

39 Gangvirði samtals 2015 / Eignir samtals 2015 = (verðbréf + fjárfestingareignir) / Eignir samtals  

= 22.719.597 þ.kr. / 31.720.499 þ.kr. 
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undir 2. þrep gangvirðisstigans sbr. skýringu 21 bls 19 og skýringu 23d bls. 23 

(Tryggingamiðstöðin hf, 2016).  

Mynd 13 sýnir hvernig breyting frá matsbreytingu gangvirðis fjáreigna flokkaðar í 3. 

þrep40 samkvæmt ársreikningi TM 2015 (602.737 þ.kr.), hefur áhrif á tekjur og hagnað 

félagsins miðað við virkan tekjuskatt ársins 2015. Þar er hægt að sjá hvernig hagnaður 

ársins myndi hækka um 0,95% eða um 26.902 þ.kr. og tekjur um 0,18% ef matsbreytingin 

2015 samkvæmt ársreikningi félagsins væri 5% hærri (Í 632.87441 þ.kr.). Sbr. 

rekstrarreikning ársins bls. 6 og skýringu 12 í ársreikningi TM 2015 (Tryggingamiðstöðin 

hf, 2016). 

Mynd 13 Hækkun og lækkun matsbreytingu gangvirðis eigna Tryggingamiðstövarinnar hf 2015 sem falla 
undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 og áhrif þess á hagnað félagsins miðað við virkan tekjuskatt 10,7% 

(Útreikningar höfundar). 

 

Í Viðauka 5  er gerður samanburður á rekstrarreikningi TM fyrir árið 2015 með og án 

matsbreytingu42 gangvirðis fjáreigna flokkaðar í 3. þrep gangvirðisstigans. Þar sést hvaða 

áhrif matsbreytingin hefur á tekjur og hagnað félagsins að öllu öðru óbreyttu og miðað 

við virka vexti samkvæmt ársreikningi félagsins fyrir árið 2015. Án matsbreytingarinnar 

                                                      

40 Hafa ber í huga að útreikningar á matsbreytingu fjáreigna sem falla undir 3. þrep byggja á tölulegum 

upphæðum sem innihalda einnig vexti fjáreinga sem falla undir 3. Þrep gangvirðisstigans. 

41 602.737 x (1+5%) = 632.874 

42 Vextir eigna sem falla undir 3. Þrep eru innifalnir með matsbreytingunni. 
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lækka tekjur félagsins um 3,6%43 eða um 602.737 þ.kr. og hagnaður ársins myndi falla um 

19%44 eða um 538.039 þ.kr. Sbr. Viðhengi 5 og rekstrarreikningur félagsins bls. 7, skýringu 

19 „Tekjuskattur“ bls. 18 og skýringu 23 bls. 24 (Tryggingamiðstöðin hf, 2016).  

 

7.6 Vátryggingafélag Íslands hf 

Í ársreikningi Vátryggingafélags Íslands hf (hér eftir Vís) fyrir árið 2015 kemur fram, á 

bls. 9, í skýringu 2 „Grundvöllur reikningsskila“, að gerð og framsetning reikningsskilanna 

byggir á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af 

Evrópusambandinu. Í skýringu 31 „Mikilvægar reikningsskilaaðferðir“ bls. 29 í ársreikningi 

félagsins, kemur jafnframt fram að Vís notast við alla alþjóðlega reikningsskilastaðla, 

túlkanir og breytingar á þeim sem gilda fyrir 1. janúar 2015 (Vátryggingafélag Íslands hf, 

2016).  

Mynd 14 Hlutfall og flokkun eigna Vátryggingafélags Íslands hf á gagvirði í gegnum rekstrarreikning 
(Útreikningar höfundar). 

 

                                                      

43 (Tekjur 2015 - Matsbreyting gangvirðis sem fellur undir 3. Þrep 2015) / Tekjur 2015 = (16.740.669 þ.kr. 

– 602.737 þ.kr.) / 16.740.669 þ.kr. 

(Hagnaður ársins 2015 – Hagnaður ársins 2015 án matsbreytingar) / Hagnaður ársins 2015 = 538.039 

þ.kr. / 2.827.266 þ.kr. 
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Í efnahagsreikningi félagsins, á bls. 6 í ársreikningi fyrir árið 2015, er hægt að sjá að 

62%45 af öllum eignum sínum færir Vís á gangvirði í gegnum rekstrarreikning. Á Mynd 14 

er gerð grein fyrir hluta gangvirðis af eignum, sem fært er í gegnum rekstrarreikning. Þar 

sést einnig að fjáreignir metnar á gangvirði sem flokkast undir 3. þrep eru 13% af eignum 

félagsins.  

Þegar rekstrarreikningur félagsins er skoðaður, kemur í ljós að hlutfall matsbreytingar 

gangvirðis fjáreigna á árinu 2015 nam um 18%46 af tekjum félagsins. 3,9%47 er komið 

vegna matsbreytinga gangvirðis sem fellur undir 3. þrep gangvirðisstigans. Sbr. 

rekstrarreikning bls. 5 og skýring 26.2 „Stigskipting gangvirðis – Breytingar sem falla undir 

stig 3 á árinu eru eftirfarandi:“ bls. 21 í ársreikningi 2015 (Vátryggingafélag Íslands hf, 

2016).  

Mynd 15 Hækkun og lækkun matsbreytingu gangvirðis eigna Vátryggingafélags Íslands hf 2015 sem falla 
undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 og áhrif þess á hagnað félagsins miðað við virkan tekjuskatt -3,8% 

(Útreikningar höfundar). 

 

Mynd 15 sýnir hvernig matsbreyting gangvirðis fjáreigna sem flokkas undir 3. þrep 

gangvirðisstigans getur haft áhrif á tekjur og hagnað félagsins. Við sjáum að ef 

upprunalega matsbreytingin samkvæmt ársreikningi 2015 (798.630 þ.kr.), hækkar eða 

lækkar um 5% þá hækkar eða lækkar hagnaður félagsins  um rúmar 41 m.kr., að öllu öðru 

                                                      

45 Gangvirði samtals 2015 / Eignir samtals 2015. 

46 Matsbreyting gangvirðis 2015 / tekjur félagsins 2015. 

47 Matsbreyting gangvirðis undir 3. þrepi 2015  / tekjur 2015.  
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óbreyttu og miðað við virka vexti ársins 2015. Sbr. rekstrarreikning ársins bls. 5, skýringu 

12 „Tekjuskattar“ bls 14 og skýringu 26.2 „Stigskipting gangvirðis“ bls. 21 í ársreikningi 

2015 (Vátryggingafélag Íslands hf, 2016). 

Í Viðauka 6 er gerður samanburður á tekjum og hagnaði ársins 2015 með og án 

matsbreytingu gangvirðis fjáreigna sem eru flokkaðar í 3. Þrep gangivirðsstiga IFRS 13. Þar 

sést að 3. þreps matsbreytingin hækkar tekjur félagsins um 3,94%48 og afkomu ársins um 

39,93%49 að öllu öðru óbreyttu og miðað við virkann tekjuskatt samkvæmt ársreikningi 

félagsins fyrir árið 2015. Með öðrum orðum samanstendur 39,93% af hagnaði ársins af 

matsbreytingu gangvirðis fjáreigna sem falla undir 3. þrep. Sbr. Viðauki 6, 

rekstrarreikningur ársins 2015 bls. 5 og skýringu 12 „Tekjuskattar“ bls. 14 í ársreikningi 

fyrir árið 2015 (Vátryggingafélag Íslands hf, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

48 (Tekjur 2015  – Tekjur án matsbreytingar gangvirðis undir 3. Þrepi 2015) / Tekjur 2015. 

49 (Hagnaður ársins 2015 – Hagnaður ársins án matsbreytingar gangvirðis undir 3. Þrepi 2015) / 

Hagnaður ársins. 
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8 Samantekt 

Þegar niðurstöður allra fyrirtækjana eru teknar saman sést hversu stór hluti eigna 

fasteignafélaganna, samanborið við tryggingafélögin, er metinn og skráður á gangvirði 

sem flokkast undir 3. þrep gangvirðisstiga IFRS 13 (sjá Mynd 16). Skýringin getur meðal 

annars legið í því hversu frábrugðnar fjárfestingareignir geta verið frá hvor annarri í 

eiginleikum og einnig hversu óskilvirkur markaðurinn á Íslandi er fyrir fjárrfestingareignir.  

Á Mynd 17 sjáum við hversu mikið hagnaður hvers félags hækkar vegna 

matsbreytingar sem fellur undir 3. þrep gangvirðisstiga IFRS 13. Sem dæmi er 72% af 

hagnaði ársins hjá Eik fasteignafélagi hf tilkomið vegna matsbreytingarinnar. Við sjáum 

að það er augljóst samband á milli hversu stór hluti eigna er færður á gangvirði flokkað 

undir 3. þrepi og áhrif matsbreytingar á hagnað. Ástæða svo háu hlutfalli Sjóvá er vegna 

mikillar uppsafnaðar skattainneignar í formi óskattskyldra tekna sem eru tengdar 

hlutabréfum sbr. skýringu 12 á bls. 17 í ársreikningi Sjóvá fyrir árið 2015. 

Mynd 16 Samanburður á hlutfalli eigna metnar á gangvirði undir 3. þrepi gangvirðissttiga IFRS 13 
(Útreikningar höfundar). 

Mynd 17 Samanburður á áhrifum matsbreytingu eigna, metnar á gangvirði undir 3. þrepi 
gangvirðisstiga IFRS 13,  á hagnað hvers fyrirtækis árið 2015 (Útreikningar höfundar). 
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9 Lokaorð 

Hér að framan var farið yfir helstu kafla Alþjóðlega reikningsskilastaðalsins IFRS 13 Mat á 

gangvirði. Rætt var meðal annars um túlkun IFRS 13 á gangvirði og þeim aðstæðum sem 

staðallinn gerir kröfu um að liggi fyrir hendi, við mat á gangvirði. Gerð voru nokkuð ýtarleg 

skil á virðismatsaðferðunum þremur sem IFRS 13 fjallar um. Mestu áherslu var þó lagt í 

að gera grein fyrir þrepaskiptingu gangvirðis samkvæmt IFRS 13. Þar er meðal annars 

fjallað um hvernig IFRS 13 flokkar breytur sem notaðar eru í virðismatsaðferðinar í 3 þrep. 

Í 1. þrep fara breytur sem eru skráð óleiðrétt verð á virkum mörkuðum með sömu eignir 

eða skuldir á matsdegi og eru því breytur sem byggja minnst á huglægu mati stjórnenda 

og annarra matsmanna. Breytur sem falla undir 3. þrep eru hins vegar ósannreynanlegar 

og byggja að miklu eða jafnvel öllu leiti á huglægu mati stjórnenda og annarra 

matsmanna. Við komumst einnig að því að IFRS 13 flokkar gangvirði í sama flokk og 

lægðsta breytan í matinu. Þannig ef að gangvirðismat eignar byggir á breytum sem 

flokkast í 2. og 3. þrep þá flokkast gangvirðið í 3. þrep.  Í síðari hluta ritgerðarinnar er 

einmitt skoðað árhrif gangvirðis sem flokkað er í 3. þrep, á efnahags- og rekstrarreikning 

sex félaga sem eru á skipulegum verðbréfamarkaði í Kauphöll Íslands. Áhugavert var að 

sjá hversu stórann hluta af eignum sínum, félögin og þá einkum fasteignafélögin, meta og 

skrá á gangvirði sem er í 3. þrepi gangvirðisstigans. Áhugaverðara var þó að sjá hversu 

stór partur af hagnaði félagana samanstóð af matsbreytingu eigna sem metnar eru á 

gangvirði sem flokkast í 3. þrep. Til að mynda var hagnaður ársins hjá fasteignafélögunum 

í kringum 70% vegna matsbreytinga fjárfestingaeigna sem allar eru flokkaðar í 3. þrep 

gangvirðisstigans. 19% af hagnaði ársins hjá TM og um 40% hjá Vís samanstendur vegna 

matsbreytinga gangvirðis flokkað í 3. þrep og ef ekki væri fyrir matsbreytingu fjáreigna 

sem flokkaðar eru í 3. þrep þá væri rekstrarreikningur Sjóvá að sýna tap fyrir árið 2015. 

Það er því augljóst að gangvirði eigna sem flokkast í 3. þrep, og eru þar með byggð að 

einhverju eða jafnvel öllu leiti á útreikningum um væntingar stjórnenda og matsmanna, 

gegna ansi þýðingarmiklu hlutverki fyrir félögin. Það ber þó að nefna að við útreikninga 

og möt félaganna á gangvirði sem falla undir 3. þrep gangvirðisstigans, eru notaðar 

alþjóðlega viðurkendar aðferðir. Þar að auki eru áhrif matsbreytinga hugsanlega 

takmörkuð að einhverju leiti til langstíma litið vegna jöfnunar á milli ára. Hins vegar eru 

áhrifin til skammstíma nokkuð afgerandi eins og komið hefur fram. 
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Viðauki 1 

Samanburður á 2015 rekstrarreikningi Eikar fasteignafélags hf með og án matsbreytingar 

gangvirðis sem fellur undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 (Útreikningar höfundar).  
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Viðauki 2 

Samanburður á 2015 rekstrarreikningi Regins hf með og án matsbreytingar gangvirðis 

sem fellur undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 (Útreikningar höfundar).  
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Viðauki 3 

Samanburður á 2015 rekstrarreikningi Reitar fasteignafelags hf með og án matsbreytingar 

gangvirðis sem fellur undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 (Útreikningar höfundar).  
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Viðauki 4 

Samanburður á 2015 rekstrarreikningi Sjóvá-almennar tryggingar hf með og án 

matsbreytingar gangvirðis sem fellur undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13. Við sjáum hér 

að félagið skilar inn tapi ef matsbreytingin samkvæmt ársreikningi 2015 er dregin frá 

tekjum félagsins (Útreikningar höfundar). 
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Viðauki 5 

Samanburður á 2015 rekstrarreikningi Tryggingamiðstöðvarinnar hf með og án 

matsbreytingar gangvirðis sem fellur undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 (Útreikningar 

höfundar).  
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Viðauki 6 

Samanburður á 2015 rekstrarreikningi Vátryggingafélags Íslands hf með og án 

matsbreytingar gangvirðis sem fellur undir 3. Þrep gangvirðisstiga IFRS 13 (Útreikningar 

höfundar).  

 

 

 

 


