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Útdráttur 
Í þessu verkefni eru skoðaðar skýringar á gangvirðismati fasteignafélaga á fjárfestingareignum 

þeirra. Leitað er svara við því hvort íslensku fasteignafélögin séu að framfylgja 

skýringarkröfum IFRS 13 og hvort munur sé á skýringum þeirra eftir innleiðingu staðalsins. 

Áhersla er lögð á íslensku fasteignafélögin sem skráð eru á markaði og skýringar þeirra bornar 

saman við skýringar fasteignafélaga í Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Skýrt er frá alþjóðlega 

reikningsskilastaðlinum IFRS 13 og helstu köflum hans. IFRS 13 staðallinn segir ekki hvenær 

félag skal meta eignir og skuldir á gangvirði heldur einungis hvernig þær skulu metnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ekkert félag gerir greinargóða lýsingu á ferlinu við 

ákvörðun gangvirðis og uppfylla því ekki eina af skýringarkröfum staðalsins. Einnig fylgja 

félögin ekki skýringarkröfum staðalsins um næmisgreiningu með fullnægjandi hætti. Lítill sem 

enginn munur er á þeim aðferðum sem íslensku fasteignafélögin nota við gangvirðismat á 

fjárfestingareignum sínum. Helstu niðurstöður við samanburð á aðferðum íslensku og erlendu 

fasteignafélaganna við mat á gangvirði eru þær að erlendu félögin fá óháða utanaðkomandi 

aðila ýmist til að endurskoða ferlið við gangvirðismatið og/eða til að meta gangvirði 

fjárfestingareigna félaganna. 
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1 Inngangur 

IFRS 13 – Mat á gangvirði (e. fair value measurement) er alþjóðlegur reikningsskilastaðall sem 

fjallar um hvernig félög skulu framkvæma gangvirðismat á eignum sínum og skuldum. Í 

staðlinum er að finna leiðbeinandi tilmæli ásamt skýrum kröfum um framkvæmd 

gangvirðismats ásamt birtingu upplýsinga. Staðallinn segir ekki til um hvenær skuli 

framkvæma gangvirðismat heldur hvernig það skuli gert, en samkvæmt IAS 40 alþjóðlegum 

reikningsskilastaðli um fjárfestingareignir kemur fram að heimilt sé að meta þær á gangvirði 

(IFRS Foundation, 2011). 

Á Íslandi eru þrjú fasteignafélög skráð á markaði, það eru Reginn, Reitir og Eik. Þau 

starfa öll við eignarhald, umsýslu og útleigu á atvinnuhúsnæði eins og skrifstofuhúsnæði, 

lagerhúsnæði og verslunarhúsnæði af ýmsum stærðum og gerðum. Fasteignafélögin þrjú hafa 

það öll sameiginlegt að stór hluti efnahagsreiknings þeirra eru fjárfestingareignir sem metnar 

eru á gangvirði. Reglulega þarf að endurmeta gangvirði fjárfestingareignanna enda geta 

forsendur matsins breyst fljótt. Matsbreyting fjárfestingareigna er færð í rekstrarreikning 

viðkomandi félags árlega og getur sú matsbreyting haft gífurleg áhrif á rekstrarhagnað ársins. 

Í gegnum tíðina hefur gangvirðismat verið vinsælt umræðuefni fræðimanna um heim 

allan en það er ekki óumdeilt. Gangvirðismat byggir oft á mikilli huglægni og getur því verið 

erfitt að auka áreiðanleika þess sérstaklega ef um er að ræða mat á eign eða skuld þar sem ekki 

liggja fyrir markaðsupplýsingar (Du, McEnroe og Stevens, 2014). Stuðningsmenn 

gangvirðisreikningsskila hafa þó haldið því fram að gangvirði lýsi betur núverandi aðstæðum 

á markaði heldur en sögulegt kostnaðarmat (Laux og Leuz, 2009). Farið verður ítarlegar í kosti 

og galla gangvirðisreikningsskila síðar í þessu verkefni. Í rannsókn Chung, Goh, Ng og Yong 

(2017) kemur fram að þau fyrirtæki sem hafa ítarlegri skýringar á gangvirðismati eigna þeirra 

og skulda sem falla undir þriðja stig í stigskiptri flokkun gangvirðis eru líklegri til að hafa hærra 

markaðsverð. Þetta gefur til kynna að fjárfestar kunni vel að meta ítarlegar skýringar um 

gangvirðismat fyrirtækja. Lítið er til af rannsóknum þar sem könnuð er fylgni fasteignafélaga 

við skýringarkröfur IFRS 13 og áhrif staðalsins á skýringar í ársreikningum en það er markmið 

þessarar verkefnis. 

Verkefninu er skipt í tvo hluta. Fyrst er fjallað um alþjóðlega reikningsskilastaðla, sögu 

þeirra, innleiðingu á Íslandi og megin markmið þeirra og tilgang. Farið er ítarlega í IFRS 13 

og mismunandi kafla staðalsins svo sem matsaðferðir, stigskipta flokkun gangvirðis og 

skýringarkröfur til að auka skilning lesandans á innihaldi staðalsins. Í síðari hluta verkefnisins 
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er framkvæmd rannsókn þar sem höfundar gefa íslensku fasteignafélögunum ásamt þremur 

erlendum fasteignafélögum einkunn fyrir fylgni þeirra við skýringarkröfur IFRS 13. Einnig eru 

skýringar félaganna bornar saman og að lokum eru niðurstöður túlkaðar og kynntar lesendum. 

Þessu verkefni er ætlað að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hefur innleiðing IFRS 13 haft áhrif á skýringar íslensku félaganna um mat á 

gangvirði? 

• Eru íslensku fasteignafélögin að framfylgja skýringarkröfum IFRS 13? 

• Er munur á skýringum íslensku fasteignafélaganna samanborið við sambærileg 

félög á Norðurlöndunum? 

2 Saga alþjóðlegra reikningsskilastaðla 

Á síðustu áratugum hefur umfang alþjóðlegra viðskipta aukist til muna. Fyrirtæki starfa mörg 

hver út um allan heim með tilheyrandi flækjustigi en einnig hafa ýmis fjármála- og 

reikningsskilahneyksli komið fram í dagsljósið. Þessi alþjóðlegu hneyksli ásamt aukinni 

hnattvæðingu höfðu þau áhrif að ný krafa kom fram á yfirborðið, krafa um alþjóðlega 

samræmda reikningsskilastaðla (Sigurður Þórðarsson, 2004). 

Árið 1973 stofnuðu tíu þjóðir Alþjóðlegu reikningsskilanefndina (e. International 

Accounting Standards Committee) og var hlutverk hennar að semja og gefa út alþjóðlega 

reikningsskilastaðla.  Nefndin gaf út 41 staðal og eru þeir þekktir sem IAS staðlar. Árið 2001 

tók Alþjóðlega reikningsskilaráðið (e. Internation Accounting Standards Board) við af 

nefndinni og hefur síðan þá séð alfarið um að þróa og gefa út nýja reikningsskilastaðla og eru 

þeir þekktir sem IFRS staðlar (e. International Financial Reporting Standards) (Sigurður 

Þórðarsson, 2004). IFRS staðlarnir eru í dag orðnir 16 talsins en IFRS 15 og IFRS 16 eiga þó 

enn eftir að taka gildi (IFRS Foundation, 2017). Árið 2002 samþykktu Evrópuþingið og ráðið 

reglugerð nr. 1606/2002 þar sem krafist er þess að öll félög á Evrópska efnahagssvæðinu sem 

skráð eru á verðbréfamarkað geri reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla (Signý Magnúsdóttir, 2015). 

IAS og IFRS staðlarnir byrjuðu sem tilraun til samræmingar á reikningsskilareglum í 

Evrópu en lönd um heim allan byrjuðu fljótt að sjá hag sinn í því að innleiða slíka staðla sjálf. 

Í dag eru um 116 lönd þar sem farið er fram á notkun IFRS staðlanna og 14 lönd sem heimila 

notkun þeirra (IFRS Foundation, 2015). 
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2.1 Markmið og tilgangur alþjóðlegra reikningsskilastaðla 
Í ákvæði reglugerðar Evrópuráðsins og þingsins nr. 1606/2002 kemur fram að tilgangurinn 

með innleiðingu IAS og IFRS sé að bæta virkni innri markaðarins með því að innleiða eitt safn 

af hágæða alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (Reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar ESB, nr. 

1606/2002). Alþjóðlega reikningsskilaráðið skilgreinir hlutverk sitt að auka gagnsæi, ábyrgð 

og skilvirkni á fjármálamörkuðum um allan heim. Einnig vill ráðið þjóna hagsmunum 

almennings með því að auka traust, vöxt og stöðugleika í efnahagi heimsins (IFRS Foundation, 

e.d.). 

Frá almennu sjónarhorni virka staðlarnir sem mikilvægur liður í því að auka traust og 

skilvirkni á fjármálamörkuðum. Með samræmdum reikningsskilareglum ættu fjárfestar og 

aðrir hagaðilar að geta tekið upplýstari ákvarðanir og átt auðveldara með samanburð og lestur 

reikningsskila félaga. Ábyrgð stjórnenda og annarra fjármagnshafa eykst sem leiðir til þess að 

traust almennings og fjárfesta á mörkuðum heimsins verður meira. Að lokum er það augljós 

kostur að með því að samræma reikningsskilareglur um heim allan spari það bæði tíma og 

kostnað hjá bæði fjárfestum og fyrirtækjum og stuðli þannig að aukinni skilvirkni (IFRS 

Foundation, e.d.). 

Endanlegt markmið Alþjóðlega reikningsskilaráðsins er að mynda eitt safn alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla sem gildir um allan heim (Reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar ESB, nr. 

1255/2012). Ráðið færist nær markmiði sínu árlega þar sem æ fleiri ríki vinna að umbreytingu 

á sínum reikningsskilareglum og stefna að innleiðingu IFRS. Dæmi um stóra markaði sem 

vinna nú að samræmingu við Alþjóðlega reikningskilaráðið eru Kína og Indland en bæði þessi 

lönd hafa nú þegar tekið skref á áttina að innleiðingu IFRS (Signý Magnúsdóttir, 2015). 

 

2.2 Innleiðing IFRS á Íslandi 
Innleiðing IFRS á Íslandi tók lagalegt gildi árið 2006 þegar samþykkt var reglugerð nr. 

181/2006 um notkun alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Með samþykkt hennar var loksins komið 

á öflugu regluverki yfir reikningsskil félaga á Íslandi og hafði það mikil áhrif á alla þá sem 

starfa við að semja reikningsskil og endurskoðun þeirra (Sigurður Þórðarsson, 2004). Í 

reglugerðinni kveður að íslenskum fyrirtækjum sem hafa verðbréf sín skráð í kauphöll innan 

Evrópska efnahagssvæðisins sé skylt að gera ársreikning eða samstæðureikningsskil sín í 

samræmi við IFRS. Einnig ber félögum sem er ekki skylt að gera samstæðureikningsskil að 

gera aðgreind reikningsskil eftir IFRS. Öðrum félögum er heimilt að semja reikningsskilin sín 

í samræmi við IFRS, ef þau kjósa að gera svo skulu þau gera það í fimm ár samfleytt að 
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lágmarki (Signý Magnúsdóttir, 2015). 

Eftir að reglugerðin var samþykkt hér á landi breyttist einnig hlutverk stjórnvalda á 

Íslandi. Á Íslandi voru nú stórir alþjóðlegir reikningsskilastaðlar og þýddi það augljóslega að 

auknar kvaðir og ábyrgð voru á höndum stjórnvalda. Ekki einungis var þeim fólgið það flókna 

verk að þýða og innleiða staðlana heldur einnig að hafa gott eftirlit með þeim (Sigurður 

Þórðarson, 2004). 

Ársreikningaskrá hefur eftirlit með reikningsskilum þeirra fyrirtækja sem er skylt, eða 

kjósa að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Ársreikningaskrá sér um að athuga hvort að 

reikningsskil þeirra félaga sem falla undir eftirlit eru í samræmi við Alþjóðlega 

reikningsskilastaðla. Ársreikningaskrá rukkar eftirlitskyld fyrirtæki árlegt gjald og fer það í 

ríkissjóð. Við eftirlitið getur Ársreikningaskrá krafist upplýsinga og gagna til að framkvæma 

eftirlitið en ef að fyrirtæki veita þau gögn ekki innan hæfilegs tíma geta þau þurft að borga 

óafturkræfar dagsektir (Ríkisskattstjóri, e.d.). Samkvæmt nýjustu gögnum ríkisskattstjóra frá 

árinu 2014 eru 72 félög á Íslandi sem nota alþjóðlegu reikningsskilastaðlana. Þar af eru 34 

fyrirtæki skráð í kauphöllina, 28 sem nýta sér heimild til að nota staðlana og 10 

vátryggingafélög en þeim er skylt samkvæmt lögum að hafa reikningsskil sín í samræmi við 

alþjóðlega reikningsskilastaðla (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

3 IFRS 13 Mat á gangvirði 

Í maí 2011 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið út nýjan reikningsskilastaðal IFRS 13 - Mat á 

gangvirði. Staðallin tók gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hófust 1. janúar 2013 eða síðar. 

IFRS 13 staðallinn skilgreinir gangvirði og kemur í staðinn fyrir kröfur sem eru í einstökum 

stöðlum (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). Í staðlinum er gangvirði skilgreint 

sem það verð sem fæst við sölu á eign eða það verð sem væri greitt við yfirfærslu á skuld í 

skipulögðum viðskiptum á milli markaðsaðila á matsdegi (Signý Magnúsdóttir, 2015). Áður 

en IFRS 13 tók gildi var gangvirði skilgreint í IAS 39. Þar er gangvirði skilgreint sem sú 

fjárhæð sem látin er í skiptum fyrir eign eða greiðslu skuldar milli upplýstra, viljugra og 

ótengdra aðila (Þorsteinn Pétur Guðjónsson, 2010).  

Samkvæmt McCarroll og Khatri (2012) hafa sumir haldið því fram að sú fjárhæð sem 

félag greiðir samningsaðila fyrir skuld sé frábrugðin þeirri fjárhæð sem félag greiðir fyrir að 

yfirfæra sömu skuld til annars markaðsaðila. Lesendur reikningsskila þurfa að reiða sig á þær 

upplýsingar sem félög birta í ársreikningum sínum og því þurfa upplýsingarnar að vera settar 

fram á læsilegan og réttan hátt. Gangvirði er oft á tíðum byggt að miklu leyti á huglægu mati 
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en ekki fyrirliggjandi upplýsingum sem leiðir til þess að erfitt er að meta áreiðanleika 

upplýsinganna sem koma fram í reikningsskilunum (Madray, 2008). 

 

3.1 Tilgangur og markmið IFRS 13 
Megintilgangur IFRS 13 er þríþættur, í fyrsta lagi að skilgreina gangvirði, í öðru lagi að setja 

fram ramma til mats á gangvirði í einstökum IFRS staðli og í þriðja lagi að krefjast birtingu 

upplýsinga um gangvirðismöt. Áhersla er lögð á það að gangvirði sé markaðsmiðað mat en 

ekki mat fyrir skipulagsheildina. Sannreynanleg markaðsviðskipti og markaðsupplýsingar eru 

þó ekki aðgengilegar fyrir allar eignir og skuldir. Hvort sem þær upplýsingar eru aðgengilegar 

eða ekki er markmið gangvirðismatsins það sama - að áætla það verð sem notað væri í 

eðlilegum viðskiptum við sölu á eign eða yfirfærslu á skuld á milli markaðsaðila á matsdegi 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). 

Þegar markaðsupplýsingar um eign eða skuld eru ekki aðgengilegar þarf félag að meta 

gangvirði með öðrum matsaðferðum sem hámarkar notkun viðeigandi sannreynanlegra breyta 

og lágmarka notkun ósannreynanlegra breyta. Í IFRS 13 staðlinum segir að vegna þess að 

gangvirði er markaðsmiðað mat, er það metið með því að nota þær forsendur sem 

markaðsaðilar myndu nota við verðmat á eign eða skuld, að meðtöldum forsendum um áhættu. 

Þar af leiðandi skiptir ekki máli fyrir gangvirðismatið hvort félag ætli sér að halda eign, greiða 

eða gera upp skuld (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). Til að skilja betur ferlið 

við ákvörðun gangvirðis getur verið nytsamlegt að styðjast við mynd 1 en hún sýnir flæðirit 

Diana sem birt var í rannsókn hans árið 2015. 
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Ákvarða reiknieiningu 

fyrir eign eða skuld 

Aðrar eignir sem 

eru ekki fjáreignir 

Er aðgangur að 

sannreynanlegum markaði? 

?? 

Ákveða 

hæstu og 

bestu 

notkun 

eignar eða 

skuldar 

Er helsti markaður ? Hver er hagstæðasti 

markaðurinn ? 
Gert er ráð fyrir að 

viðskipti eigi sér stað á 

ákveðinni dagsetningu 

Er þetta virkur markaður sem getur gefið 

verð fyrir eins eign eða skuld ? 

Notið þetta verð til 

að ákvarða 

gangvirði (Þrep 1) 

Áætlið virði með notkun verðmatsaðferða og hámarkið 

notkun sannreynanlegra breyta og lágmarkið notkun 

ósannreynanlegra breyta (Þrep 2 og 3) 

 
Markaðsaðferðin Kostnaðaraðferðin Tekjuaðferðin 

Gangvirði 

Matsaðferðir 

Nei 

Óefnislegar 

fjáreignir og skuldir 

Já 

Já Nei 

 

 Mynd  1 - Ákvörðun gangvirðis 
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3.2 Hvenær skal nota IFRS 13 
IFRS 13 segir ekki til um hvenær skal notast við gangvirði heldur segir staðallinn einungis 

hvernig það skuli metið. Aðrir staðlar geta krafist eða heimilað notkun gangvirðismats og þarf 

þá viðkomandi að nýta sér IFRS 13. Umfang IFRS 13 er nokkuð mikið en það er vegna þess 

að margir staðlar, bæði IFRS og IAS ásamt nokkrum IFRIC túlkunum krefjast eða heimila 

notkun staðalsins (IFRS Foundation, 2011). 

Í IFRS 13 koma fram nokkrar undantekningar frá kröfum um notkun staðalsins en þær 

eru meðal annars eignarhlutatengdar greiðslur innan gildissviðs IFRS 2, leigusamningar í 

gildissviði IAS 17 og möt sem eru lík gangvirði en eru það þó ekki svo sem hreint söluvirði 

eða notkunarvirði í IAS 2 og 36. Einnig er ekki nauðsynlegt að fylgja skýringarkröfum IFRS 

13 við mat á eignum til greiðslu lífeyris samkvæmt IAS 19, við fjárfestingar lífeyrissjóðs sem 

metnar eru á gangvirði samkvæmt IAS 26 og að lokum varðandi eignir sem hafa 

endurheimtanlegar fjárhæðir á gangvirði að frádregnum ráðstöfunarkostnaði í IAS 36 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). 

 

3.3 Matsaðferðir 
Tilgangur þess að nota verðmatsaðferðir er að meta verð eignar eða yfirfærsluverð 

skuldar við eðlilegar aðstæður á markaði. Í IFRS 13 eru nefndar þrjár algengar 

verðmatsaðferðir en þær eru markaðsaðferðin (e. market approach), kostnaðaraðferðin (e. cost 

approach) og tekjuaðferðin (e. income approach). Engar fastar reglur eru í staðlinum varðandi 

val á verðmatsaðferð. Hinsvegar setur staðallinn fram ákveðnar meginreglur sem kveða um að 

ávallt skuli velja þá aðferð sem er viðeigandi miðað við aðstæður og  þar sem nægjanleg og 

viðeigandi gögn eru fyrir hendi (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). Í staðlinum 

stendur að stundum getur ein matsaðferð verið viðeigandi eins og þegar meta skal eign á virkum 

markaði, en í öðrum tilvikum getur verið viðeigandi að notast við fleiri en eina matsaðferð 

(IFRS Foundation, 2011). Einnig stendur að kvarða skuli matsaðferðina svo að niðurstaða 

hennar sé jöfn því verði sem fengist í venjulegum viðskiptum. Þetta tryggir að aðferðin 

samræmist núverandi markaðsaðstæðum og hjálpi félaginu að sjá hvort að breyta þurfi 

matsaðferðinni. Matsaðferðum skal vera beitt á samræmdan hátt en breytingar eru þó leyfilegar 

ef að breytingin hefur þau áhrif að matið verði jafngilt eða sem næst gangvirði. Staðallinn 

nefnir fimm dæmi um mögulega viðburði sem gætu leitt til þessa (IFRS Foundation, 2011). 

a)     Þegar að nýir markaðir þróast. 

b)     Nýjar upplýsingar verða aðgengilegar. 
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c)     Upplýsingar sem voru notaðar eru ekki lengur til staðar. 

d)     Matsaðferðir uppfærast. 

e)      Markaðsaðstæður breytast. 

Við val á matsaðferð er mikilvægt að velja þá aðferð sem hámarkar notkun 

sannreynanlegra breyta og lágmarka notkun ósannreynanlegra breyta. Einnig er mikilvægt að 

þær breytur sem valdar eru séu í samræmi við eðli eignarinnar eða skuldarinnar. Dæmi um 

markað sem hefur oft að geyma sannreynanleg gögn fyrir eign eins og fjármálagerninga er 

gjaldeyrismarkaður og aðrir markaðir þar sem aðilar kaupa og selja fyrir eigin reikning (IFRS 

Foundation, 2011). 

 

3.3.1 Markaðsaðferðin 

Liður B5 í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB (2012) segir: „Markaðsaðferðin notar 

verð og aðrar viðeigandi upplýsingar sem orðið hafa til í markaðsviðskiptum með sambærilegar 

eða hliðstæðar eignir, skuldir eða flokk eigna og skulda s.s fyrirtæki.” Markaðsaðferðin er 

almennt talin áreiðanlegasta aðferðin enda er verið að styðjast við gögn sem hafa orðið til í 

raunverulegum markaðsviðskiptum. Hægt er að skipta markaðsaðferðinni í tvo hluta þar sem 

aðferðin notast við markaðstölur annars vegar og fylkjaverðlagningu hinsvegar (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). 

 

3.3.2 Kostnaðaraðferðin 

Kostnaðaraðferðin endurspeglar þá fjárhæð sem þyrfti til að koma í stað fyrir afkastagetu 

eignar, einnig er þetta kallað núgildandi endurnýjunarkostnaður (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). Þessi aðferð metur verð á þeim grundvelli að kaupandi 

á almennum markaði muni borga fyrir eign engu meira en það kosti hann að kaupa eða búa til 

sambærilega eign, leiðrétt fyrir úreldingu. Endurnýjunarkostnaður er því kostnaður við það að 

endurnýja eða kaupa eign sem hefur sama notagildi og afkastagetu. Mikilvægt er að skilja 

notagildi og afkastagetu þeirrar eignar sem metin er ef að nota á kostnaðaraðferðina (Diana, 

2015).  

Úrelding er víðara hugtak en afskriftir í bæði reikningshaldslegu og skattalegu tilliti. 

Hún nær yfir allar þær innri og ytri úreldingar sem geta orðið á eign en einnig flokkast 

niðurníðsla til úreldingar. Eins og eðli aðferðarinnar gefur til kynna er kostnaðaraðferðin 

yfirleitt notuð til að meta virði efnislegra eigna, og þá sérstaklega efnislegar eignir sem notaðar 

eru saman með öðrum eignum og skuldum (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). 
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3.3.3 Tekjuaðferðin 

Tekjuaðferðin horfir, eins og nafnið gefur til kynna, á væntar framtíðartekjur og útgjöld. 

Aðferðin tekur framtíðarfjármagn og breytir þeim í eina afvaxtaða fjárhæð (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). Tekjuaðferðin byggir því mikið á væntingum um 

framtíðina en ýmsar aðferðir geta verið notaðar til þess meta virði eignar með tekjuaðferðinni 

en allar hafa þær það sameiginlegt að byggjast á væntum framtíðartekjum eða sjóðstreymi  

(Cristina-Aurora, 2013). Í staðlinum eru nefndar þrjár aðferðir sem hægt sé að nota en það 

eru  núvirðisaðgerðir, verðlagslíkön og aðferð umframhagnaðar yfir fjölda tímabila (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). 

Þegar núvirðingu er beitt er notast við afvöxtunarstuðul til að umreikna væntar 

framtíðarfjárhæðir í eina fjárhæð á núvirði. Matsaðili verður að íhuga væntingar um fjárhæð 

og tímasetningu hennar í framtíðinni og huga að  tímavirði fjármuna, áhættuþóknun og aðra 

þætti sem aðilar á markaði myndu taka tillit til. Staðallinn setur fram ákveðnar meginreglur um 

notkun núvirðisaðferða en þar ber helst að nefna að allar þær forsendur sem aðilar á markaði 

myndu nota við verðmat þurfa að endurspeglast í væntum framtíðarfjárhæðum og 

afvöxtunarstuðli. Einnig skulu framtíðarfjárhæðir og afvöxtunarstuðlar einungis taka tillit til 

viðeigandi þátta er varða eignina eða skuldina (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 

2012). 

 

3.4 Stigskipt flokkun gangvirðis 
Liðir 72 - 90 í IFRS 13 staðlinum fjalla um stigskipta flokkun gangvirðis. Í stigskiptu 

flokkuninni er breytum sem notaðar eru í matsaðferðum við gangvirðismat skipt í þrjú stig. 

Flokkuninni er ætlað að auka samkvæmni og sambærileika í mati á gangvirði og tengdri 

upplýsingagjöf (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). Fyrsta stigs breytur eru þær 

breytur sem hafa óbreytt skráð verð á virkum markaði fyrir eins eignir eða skuldir og eru þær 

í hæsta forgangi í stigskiptri flokkun gangvirðis. Breytur sem flokkast undir þriðja stig eru 

ósannreynanlegar og eru þær settar í lægstan forgang. Í einstaka tilvikum má flokka breyturnar 

sem notaðar eru við gangvirðismat eignar eða skuldar innan mismunandi stiga í stigskiptri 

flokkun gangvirðis. Í tilfellum sem þessum er gangvirðismat í heild sinni flokkað í sama stigi 

af stigskiptri flokkun gangvirðis og lægsta stig breytu sem er marktæk í matinu öllu. Í reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar ESB (2012) kemur fram að mat á mikilvægi einstakra breyta í 

gangvirðismatinu krefst dómgreindar með tilliti til þeirra þátta sem gilda sérstaklega um 

eignina eða skuldina. 
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Þrjú stig í flokkun gangvirðis eru: 

1. stig - Söluverð á virkum markaði fyrir samskonar eignir og skuldir sem er 

aðgengilegt á matsdegi. 

2. stig - Breytur aðrar en markaðsverð, skv. 1. stigi, sem hægt er að sannreyna beint 

eða óbeint. 

3. stig - Breytur sem ekki verða sannreyndar. 

(Signý Magnúsdóttir, 2015) 

Val á verðmatsaðferðum er háð því hvaða breytur eru notaðar í matinu. Stigskipt 

flokkun gangvirðis setur því breytur við verðmatsaðferðir í forgang en ekki verðmatsaðferðir 

sem notaðar eru við gangvirðismatið (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). Til 

þess að öðlast betri skilning á þessu er gott að taka dæmi um notkun gangvirðismats. Ef notaðar 

eru ósannreynanlegar breytur við matið til þess að aðlaga sannreynanlega breytu og niðurstaðan 

hefur umtalsverð áhrif á gangvirðismatið í heild sinni mun útkoma matsins vera flokkuð innan 

3. stigs í stigskiptri flokkun gangvirðis. Til að dýpka skilning lesanda á stigskiptri flokkun 

gangvirðis er gott að skoða flæðirit Miller og Bahnson (2007) á mynd 2. 
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Mynd  2 - Stigskipting breyta notaðar við gangvirðismat 

 

3.4.1 Breytur á fyrsta stigi 

Eins og áður kom fram eru breytur á fyrsta stigi skráð verð á virkum markaði fyrir samskonar 

eignir eða skuldir sem aðgengilegt er á matsdegi. Ef til staðar eru margir markaðir fyrir eign 

eða skuld er lögð áhersla á að finna helsta virka markaðinn eða þann hagstæðasta ef sá helsti 

er ekki til staðar (Reglugerð framkvæmdastjórnar ESB, 2012). Áreiðanlegustu sannanirnar á 
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Nota það sem  
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Já Já 

Já 

Já Já 

Já 
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gangvirði eru skráð verð á virkum markaði og skal nota þau án aðlögunar, þegar þau eru til 

staðar, við gangvirðismat. Í 79. lið reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar ESB (2012) eru 

nefndar þær aðstæður sem leyfa leiðréttingar á  fyrsta stigs breytum, þær eru: 

a) „Þegar einingin hefur í vörslu sinni margar svipaðar (en ekki eins) eignir og skuldir 

(t.d. skuldabréf) sem eru metin á gangvirði og skráð verð á virkum markaði er 

tiltækt en ekki auðveldlega aðgengilegt fyrir hverja einstaka eign þessa eða skuld 

(þ.e. ef erfitt væri að fá verðlagsupplýsingar um hverja einstaka eign eða skuld á 

matsdegi ef haft er í huga að einingin hefur í vörslu sinni margar svipaðar eignir 

eða skuldir). Í því tilfelli getur aðili talið skynsamlegt að meta gangvirði með því 

að nota aðra aðferð við verðlagningu sem styðst eingöngu við skráð verð (t.d. 

fylkjaverðlagningu). Notkun á annarri aðferð við verðlagningu leiðir þó til 

gangvirðismats sem flokkað er innan lægri stiga stigskiptrar flokkunar gangvirðis.” 

b) „Þegar skráð verð á virkum markaði stendur ekki fyrir gangvirði á matsdegi. Sú 

gæti til dæmis verið raunin ef mikilvægir atburðir (svo sem viðskipti á markaði þar 

sem aðilar semja beint sín á milli, á miðlaramarkaði eða með tilkynningum) eiga 

sér stað eftir lok markaðar en fyrir matsdaginn. Einnig skal koma á fót og 

stöðuglega beita aðferð til að auðkenna þá atburði sem gætu haft áhrif á 

gangvirðismöt. Ef skráð verð er leiðrétt vegna nýrra upplýsinga leiðir leiðréttingin 

þó til gangvirðismats sem flokkað er innan lægra stigs í stigskiptri flokkun 

gangvirðis.” 

c) „Við mat á gangvirði skuldar eða eigin eiginfjárgerningi einingar með því að nota 

skráð verð á eins fjármunalið sem verslað var með sem eign á virkum markaði og 

að leiðrétta þurfi þetta verð vegna tilgreindra þátta við liðinn eða eignina. Ef engra 

leiðréttinga á skráðu verði eignarinnar er krafist verður niðurstaðan gangvirðismat 

sem flokkað er innan 1. stigs í stigskiptri flokkun gangvirðis. Leiðréttingar á skráðu 

verði eignarinnar leiða til gangvirðismats sem er flokkað innan lægri stigs í 

stigskiptri flokkun gangvirðis.” 

Ef félag á hlut í eign eða skuld eða mörgum fjáreignum og skuldum og átt er viðskipti 

með þann hlut á virkum markaði skal félagið meta gangvirði hans innan 1. stigs stigskiptrar 

flokkunar gangvirðis. Þetta á einnig við ef að dagleg viðskipti markaðarins eru ekki nægjanleg 

til að selja alla hlutina og að sala hlutanna á einu bretti muni mögulega hafa áhrif á sett 

markaðsverð (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). 
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3.4.2 Breytur á öðru stigi 

Breytur á öðru stigi eru breytur aðrar en markaðsverð (1. stig), sem hægt er að sannreyna beint 

eða óbeint. Ef eignin eða skuldin er með tilgreinda samningsbundna skilmála þarf annars stigs 

breyta að vera sannreynanleg yfir meirihluta samningstíma eignarinnar eða skuldarinnar 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). Fyrir annars stigs breytur má finna 

eftirfarandi: 

• Skráð verð á virkum mörkuðum fyrir svipaðar eignir eða skuldir. 

• Skráð verð á óvirkum mörkuðum fyrir samskonar eða svipaðar eignir eða 

skuldir. 

• Aðrar sannreynanlegar breytur en skráð verð fyrir eignina eða skuldina, til 

dæmis áhættuálag, afleitt flökt (e. implied volatilities) og vextir og vaxtaróf (e. 

yield curve), sem sannreynanlegar eru á því tímabili sem oft er vitnað til. 

• Breytur sem studdar eru af markaði. 

 

Aðlaganir á annars stigs breytum eru mismunandi og fara eftir ákveðnum eiginleikum 

tiltekinna eigna eða skulda. Þessir eiginleikar geta meðal annars verið skilyrði eða staðsetning 

eignarinnar, hversu mikið breytur tengjast fjármunaliðunum sem eru sambærilegir eigninni eða 

skuldinni eða stærð og virkni þess markaðar þar sem breyturnar eru sannreynanlegar. Aðlaganir 

á annars stigs breytum sem hafa veruleg áhrif á heildarmatið geta leitt til þess að 

gangvirðismatið yrði flokkað undir þriðja stig í stigskiptri flokkun gangvirðis ef notast er við 

mikið af verulegum ósannreynanlegum breytum (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 

2012). 

Dæmi um annars stigs breytur: 

• Vaxtaskiptasamningar með breytilegum eða föstum vöxtum sem fylgja 

kjörvöxtum banka. Annars stigs breytan væri þá kjörvextir bankans sem 

fengjust með framreikningi (e. extrapolation) ef framreiknuðu verðgildin eru 

byggð á sannreynanlegum markaðsgögnum. 

• Annars stigs breyta getur verið verð á hvern fermetra sem fengist frá 

sannreynanlegum markaðsgögnum fyrir byggingu sem félag á og er í notkun, 

t.d með gögnum um sannreynanleg viðskipti með sambærilegar byggingar á 

svipuðum slóðum. 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012) 
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3.4.3 Breytur á þriðja stigi 

Þriðja stigs breytur eru ósannreynanlegar fyrir eignina eða skuldina. Þegar engar viðeigandi 

sannreynanlegar breytur eru til staðar skal nota ósannreynanlegar breytur til að meta gangvirði 

og gefa þannig færi á að aðstæður skapist á markaði þar sem lítil eða engin starfsemi á sér stað 

á matsdegi. Markmið gangvirðismats helst þó óbreytt, það er að finna úttaksverð (e. exit price) 

á matsdegi frá sjónarmiði aðila á markaði sem hefur eign í vörslu sinni eða á eftir að greiða 

skuld. Ósannreynanlegar breytur eiga þar af leiðandi að endurspegla þær forsendur sem 

markaðsaðili myndi nota þegar verið er að meta virði eignar eða skuldar, að meðtöldum 

forsendum um áhættu. Meðal áhættuforsendna telst sú áhætta sem felst í þeirri virðismatsaðferð 

sem notuð er við gangvirðismatið ásamt þeirri áhættu sem felst í þeim breytum sem notaðar 

eru. Virðismat á eign eða skuld sem inniheldur ekki aðlögun fyrir áhættu mun ekki vera 

gangvirðismat ef markaðsaðilar myndu taka aðlögunina með í virðismat sitt á eigninni eða 

skuldinni. Í mörgum tilfellum er nauðsynlegt að aðlaga fyrir áhættu við virðismat. Til dæmis 

gæti verið nauðsynlegt að aðlaga fyrir áhættu þegar veruleg óvissa ríkir á markaði (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). 

Ósannreynanlegar breytur skulu vera þróaðar með bestu tiltæku gögnum við þessar 

aðstæður, þó það væru gögn frá félaginu sjálfu. Við þróun ósannreynanlegra breyta má félag 

byrja á því að notast við eigin gögn en þau skulu vera leiðrétt ef nægjanlega aðgengilegar 

upplýsingar gefa til kynna að aðrir markaðsaðilar myndu nota önnur gögn eða ef félagið býr 

yfir gögnum sem markaðsaðilar hafa ekki aðgang að. Dæmi um það er að eign getur verið 

verðmætari fyrir félag vegna samvirkni (e. synergy) heldur en hún er ein og sér fyrir aðra 

markaðsaðila. Ekki er gerð krafa til félaga að gera ítarlega leit fyrir þeim forsendum sem aðrir 

markaðsaðilar gefa sér. Þó þurfa félög að taka allar þær upplýsingar um forsendur markaðsaðila 

sem eru nægjanlega aðgengilegar með í reikninginn. Ósannreynanlegar breytur sem þróaðar 

eru eins og lýst er hér fyrir framan, eru taldar vera forsendur aðila á markaði og uppfylla því 

markmið gangvirðismats. 

Dæmi um þriðja stigs breytu: 

• Framtíðarsjóðsflæði eða  áætlaður hagnaður eða tap sem byggir á gögnum 

félagsins og engar upplýsingar  segja til um að aðilar á markaði myndu nota 

aðrar forsendur. 

 

3.5 Skýringarkröfur 
IFRS 13 gerir miklar kröfur um skýringar og birtingu upplýsinga. Þær eru ætlaðar til að hjálpa 
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lesendum reikningsskila að annarsvegar átta sig á þeim matsaðferðum og breytum sem notaðar 

voru til að reikna út gangvirði eigna og skulda en einnig til þess að greina fyrir lesendum hvaða 

áhrif veruleg notkun á ósannreynanlegum breytum hafa á heildarafkomu félags í 

reikningsskilum (Higgins, e.d.). 

Til þess að ná fyrrnefndum markmiðum nefnir staðallinn nokkur atriði sem er 

mikilvægt að hafa í huga við gerð skýringa. Passa þarf að uppfylla birtingarkröfur með 

sundurliðun sem telst nauðsynleg, athuga skal hversu mikil áhersla er lögð á mismunandi 

kröfur og hversu mikla aðgreiningu eða samansöfnun skal framkvæma og hvort að einhverjar 

viðbótarupplýsingar þurfi til að lesendur reikningsskilanna geti með eðlilegum hætti metið þær 

tölulegu upplýsingar sem birtar eru (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB, 2012). 

IFRS 13 fer ítarlega yfir öll þau atriði sem nauðsynlegt er fyrir félög að birta. Mikilvægt 

er fyrir rannsakendur að skýra frá þeim en tilgangur þessara ritgerðar er að bera saman 

skýringar fasteignafélaganna þriggja við þær kröfur sem koma fram í IFRS 13. 

Í 93. lið reglugerðar framkvæmdarstjórnar ESB koma fram þau lágmarksatriði sem 

nauðsynlegt er fyrir félög að birta fyrir hvern flokk eigna og skulda. Fyrst er talað um að birta 

skuli gangvirðismatið við lok tímabilsins fyrir bæði einstök eða viðvarandi gangvirðismöt og 

taka þarf fram ástæður fyrir matinu ef um er að ræða einstakt mat. Fyrir bæði einstök og 

viðvarandi gangvirðismöt þarf að birta hvaða stig í stigskiptri flokkun gangvirðis þau eru 

flokkuð í heild sinni (1., 2. og 3. stig). Ef yfirfærslur á fjárhæðum á milli 1. og 2. stigs í 

stigskiptri flokkun gangvirðis hafa átt sér stað skal taka það fram og birta skal ástæður þessara 

yfirfærslna og þá aðferð sem félagið notar til að ákvarða hvenær yfirfærslur skuli eiga sér stað. 

Enn frekar þarf félag að birta lýsingu á þeim verðmatsaðferðum og breytum sem notaðar voru 

við gangvirðismatið á þeim mötum sem eru flokkuð innan 2. og 3. stigs. Ef að breyting hefur 

orðið á verðmatsaðferð skal það tekið fram. Ef að gangvirðismat er flokkað innan 3. stigs þarf 

félagið að veita magnbundnar upplýsingar um þær ósannreynanlegu breytur sem notaðar voru 

við gangvirðismatið. Til að fara að birtingarkröfunni þurfa félög að sýna í skýringum 

afstemmingu á upphafstöðu til lokastöðu ef að um er að ræða viðvarandi gangvirðistmat á 3. 

stigi og taka þarf sérstaklega fram þær breytingar sem urðu á umræddu tímabili ef að rekja má 

þær til nokkurra tilgreinda þátta svo sem heildarhagnaðar eða -taps sem er fært í 

rekstrarreikning og heildarhagnað eða -tap sem fært er á aðra heildarafkomu. Ef að á tímabilinu 

hafa farið fram kaup, sala, útgáfa eða uppgjör þarf að birta upplýsingar um það, og að lokum 

þarf að koma fram fjárhæð yfirfærslna af eða á 3. stig í stigskiptri flokkun gangvirðis ásamt 

ástæðum og aðferð við yfirfærsluna. Birta þarf lýsingu á þeim ferlum sem félag notar við matið 

og einnig hvernig það ákveður þessar aðferðir og breytingar á þeim. Einnig kemur fram að fyrir 
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eignir og skuldir sem eru metnar með viðvarandi hætti á 3. stigi skal lýsa í samfelldu máli næmi 

matsins fyrir breytingum á ósannreynanlegum breytum og lýsa tengingu og áhrifum þeirra 

breytinga ásamt því að gera töflu um næmisgreiningu. Að lokum kemur fram að fyrir bæði 

einstaka og viðvarandi möt, skal félag birta upplýsingar um þær eignir sem ekki eru fjáreignir 

og eru ekki notaðar á hæstan og bestan hátt og útskýra ástæður þess. 

IFRS 13 tekur einnig fram hvernig skuli ákveða viðeigandi flokka fyrir eignir og skuldir 

en við þá ákvörðun skal styðja sig við eðli, einkenni, áhættu og því stigi sem eignin eða skuldin 

er í stigskiptri flokkun gangvirðis. Fram kemur að flokkar geta orðið fleiri fyrir möt innan 3. 

stigs vegna aukinnar huglægni og spámennsku og að þær tölulegu upplýsingar sem krafist er í 

skýringum skulu vera settar fram í töflu nema annað eigi betur við. 

4 Rök með og á móti gangvirðisreikningsskilum 

Gangvirðismat hefur í gegnum tíðina verið vinsælt umræðuefni fræðimanna um heim allan en 

það er ekki óumdeilt. Það er því áhugavert að kanna rök með og á móti 

gangvirðisreikningsskilum. 

 

4.1 Rök með gangvirðisreikningsskilum   
Fylgjendur gangvirðisreikningsskila vilja meina að gangvirði lýsi betur núverandi aðstæðum á 

markaði og gefi þar af leiðandi mikilvægar upplýsingar tímanlega (Laux og Leuz, 2009). 

Fjárfestar starfa við þessar aðstæður á markaði og er því hægt að færa rök fyrir því að 

gangvirðisreikningsskil hagnist þeim en með gangvirðisreikningsskilum er ætlunin að tryggja 

meiri gagnsæi í reikningsskilum sem ætti að gefa markaðsaðilum betri upplýsingar til þess að 

meta raunverulegt virði félaga (Palea, 2014). Notkun gangvirðisreikningsskila tryggir meiri 

samanburðarhæfni vegna þess að gangvirði eignar eða skuldar byggir á eigninni eða skuldinni 

sjálfri en er ekki bundið því samhengi sem hvílir á því félagi sem á eignina eða skuldina 

(Emerson, Karim og Rutledge, 2010). Herrmann, Saudagaran og Thomas (2006) vildu meina 

að gangvirðismat væri betri aðferð heldur en sögulegt kostnaðarmat (e. historical cost) vegna 

þess að það sé áreiðanlegra, samanburðarhæfara, stöðugara og meira viðeigandi mat heldur en 

sögulegt kostnaðarmat. Það er því augljóst að gangvirðisreikningsskil hafa sinn tilgang, þau 

auðvelda samanburð eigna og skulda eftir tímabilum og auka tímanlega upplýsingagjöf til 

markaðsaðila um vænt tekjustreymi eignarinnar eða skuldarinnar þrátt fyrir að oft sé um að 

ræða huglægt mat stjórnenda. 
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4.2 Rök á móti gangvirðisreikningsskilum 
Gangvirðisreikningsskil hafa oft verið gagnrýnd fyrir lítinn áreiðanleika. Vegna mikillar óvissu 

og huglægni sem fylgir gangvirðisreikningsskilum er lítið hægt að gera til þess að auka 

áreiðanleika við mat á gangvirði  (Du o.fl, 2014). Samkvæmt Barth og Landsman (1995) virkar 

mat á gangvirði vel í einföldum og fullkomnum mörkuðum. Hins vegar eru markaðir í raun 

flóknir og fullkomnar upplýsingar eru ekki alltaf aðgengilegar á markaði. Vegna þess að 

fullkomnar upplýsingar eru ekki alltaf aðgengilegar er nauðsynlegt að gefa sér forsendur við 

mat á gangvirði en það eykur líkur á villu í matinu (Barth og Landsman, 1995). Í kjölfar 

fjármálahrunsins árið 2008 hefur sviðsljósið beinst að gangvirðisreikningsskilum og leitt til 

meiriháttar umræðu um stefnumál. Sumir gagnrýnendur telja að gangvirðisreikningsskil hafi 

átt mikinn þátt í hruninu og aukið alvarleika þess fyrir fjármálastofnanir víðsvegar um heiminn 

(Trajkovska, Temjanovski og Koleva, 2016).  

Sambandið á milli gangvirðis og markaðsvirðis er oft vafasamt þegar verið er að meta 

virði fjárfestingaeigna. Þrátt fyrir það er skilgreining International Valuation Standards (IVS) 

á markaðsvirði almennt í samræmi við skilgreiningu IFRS á gangvirði (Yamamoto, 2014). Með 

áherslu á fasteignafélög fundu Muller og Riedl (2002) vísbendingar um að markaðsaðilar telja 

mat á eign sem unnið er af utanaðkomandi matsaðila töluvert meira upplýsandi heldur en mat 

sem framkvæmt er af fasteignafélaginu sjálfu, sem gefur til kynna að markaðsaðilar telja 

utanaðkomandi matsaðila vera áreiðanlegri.  

5 Aðferð 

5.1 Framkvæmd 
Í þessu verkefni er verið að bera saman skýringar um gangvirðismat hjá íslensku 

fasteignafélögunum Reginn, Reitir og Eik við skýringar hjá erlendum fasteignafélögum. 

Ákveðið var að velja þrjú fasteignafélög á Norðurlöndunum eða eitt í Finnlandi, eitt í Svíþjóð 

og eitt í Noregi. Til þess að velja erlendu félögin var farið á heimasíðu Nasdaq Nordic og sóttir 

listar yfir fasteignafélög á markaði í hverju landi. Mikill fjöldi fasteignafélaga voru á listunum 

og reyndu höfundar að velja þrjú félög sem starfa á sviði eignarhalds og útleigu á 

atvinnuhúsnæði. Eftir að hafa skoðað mörg félög var ákveðið að velja norska félagið Entra, 

sænska félagið Wihlborgs og finnska félagið Sponda. 

Höfundar útbúðu tékklista í Excel 2016 sem líkist hefðbundnu vinnuskjali 

endurskoðenda en hægt er að skoða það í viðauka A. Tékklistinn var notaður til að finna út 

hversu vel fasteignafélögin eru að fylgja skýringarkröfum IFRS 13 staðalsins. Í A og B dálkum 
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tékklistans voru skrifaðar niður þær skýringarkröfur sem höfundum fannst skipta mestu máli 

og eiga best við gangvirðismat á fjárfestingareignum. Það eru skýringarkröfur 13.93 (a), (b), 

(d), (e), (g) og (h). Liður (d) er stór og mikilvægur og var honum skipt upp í þrjár línur. Liður 

(h) er með tvo undirkafla og því var liðnum skipt upp í tvær línur eftir þeim, (h)(i) og (h)(ii). 

Fjöldi lína fyrir skýringarkröfurnar í tékklistanum voru því níu talsins. Dálkur C var skýrður 

„Stig” en í hann voru skráð inn viðeigandi gildi eftir því hvort félögin eru að fylgja þeirri 

skýringarkröfu eða ekki.  

Höfundar  skoðuðu skýringar í ársreikningum fasteignafélaganna og gáfu þeim stig fyrir 

hverja skýringarkröfu IFRS 13 sem það uppfyllir. Fyrir hverja skýringarkröfu í tékklistanum 

var eitt stig í boði, því alls níu stig. Félag fékk eitt heilt stig fyrir fullnægjandi fylgni við hverja 

skýringarkröfu en aðeins hálft stig fyrir hálffullnægjandi fylgni. Ef höfundar töldu félag ekki 

uppfylla skýringarkröfu fékk það núll stig fyrir þann lið. Þegar búið var að gefa stig fyrir allar 

níu skýringarkröfurnar var komið að því að gefa einkunn fyrir fylgni við skýringarkröfur 

staðalsins. Hvert félag fékk einkunn á bilinu 0-10 og var hún reiknuð út með því að deila fjölda 

stiga sem félagið fékk upp í heildarfjölda stiga í boði og margfalda útkomuna með tíu.  

Helsti gallinn við þessa aðferð er sá að stigagjöfin er að hluta til háð huglægu mati. Erfitt 

er að fullyrða að félög séu ekki að uppfylla skýringarkröfu því stjórnendur sjá til þess að félögin 

séu allavega að uppfylla lágmarkskröfur staðalsins. 

 

5.2 Fyrirtækin 
5.2.1 Reginn 

Reginn er fasteignafélag sem stofnað var árið 2009 af Landsbankanum með yfirtöku á 

Eignarhaldsfélaginu Smáralind ehf., Knatthöllinni ehf. og Kvikmyndahöllinni ehf. (Stefán 

Stefánsson, 2015). Félagið var skráð í kauphöll árið 2011 og hefur á síðustu árum keypt nokkur 

fasteignafélög og stækkað þannig umfang sitt verulega (Reginn, e.d.). Í eignasafni félagsins 

eru 124 fasteignir sem samanstanda af 316.113 heildarfermetrum. Gangvirði fjárfestingareigna 

félagsins er metið á rúma 83 milljarða króna í lok árs 2016 (Reginn, 2016). 

 

5.2.2 Reitir 

Reitir hefur verið starfandi á fasteignamarkaði með atvinnuhúsnæði í þrjá áratugi undir 

mismunandi merkjum. Það byrjaði með eignarhaldsfélagi Kringlunnar árið 1987 og hefur í 

gengum árin sameinast eða keypt ýmis fasteignafélög eins og Þyrpingu og Stoðir og fleiri en 

árið 2010 var nafnið Reitir tekið upp (Reitir fasteignafélag, e.d.). Eignasafn fyrirtækisins 
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samanstendur af fjölbreyttu atvinnuhúsnæði og eru um 140 eignir í því í dag um landið allt eða 

samtals 440 þúsund útleigufermetrar. Í efnahagsreikningi félagsins stendur að 

fjárfestingareignir séu tæpir 126 milljarðar króna í lok árs 2016 (Reitir fasteignafélag, 2016). 

 

5.2.3 Eik 

Fasteignafélagið Eik kom inná íslenskan fasteignamarkað með atvinnuhúsnæði árið 2002 og 

hélt fyrst um sinn utan um fasteignir tengdar Húsasmiðjunni (Stefán Stefánsson, 2015). Síðan 

þá hefur fyrirtækið vaxið ört og hefur í dag rétt yfir 100 eignir í sínu eignasafni í alls 287 

þúsund fermetrum og um 400 leigutaka (Eik fasteignafélag hf., e.d.). Meirihluti eignasafns 

Eikar er á völdum svæðum á höfuðborgarsvæðinu en einnig eru þeir með um 10% af eignasafni 

sínu á landsbyggðini en fjárfestingareignir þeirra voru metnar á tæpa 73 milljarða í lok árs 2016 

(Eik fasteignafélag hf., 2016).  

 

5.2.4 Entra 

Entra er norskt fasteignafélag sem var stofnað árið 2000 en þann 17. október 2014 var félagið 

skráð í kauphöll Osló. Flestar eignir félagsins eru í fjórum stærstu borgum Noregs sem eru 

Osló, Bergen, Stavanger og Þrándheimur.  Eignarsafn Entra samanstendur af 94 eignum sem 

ná yfir alls 1,3 milljón fermetra og er metið á um það bil 437 milljarða íslenskra króna. Félagið 

leggur áherslu á hágæða og umhverfisvænt skrifstofuhúsnæði miðsvæðis í fyrrnefndum 

borgum (Entra, e.d.). 

 

5.2.5 Wihlborgs 

Wihlborgs er sænskt fasteignafélag sem starfar við eignarhald og útleigu á atvinnuhúsnæði. 

Fyrirtækið á sér ríka sögu en Wihlborgs í núverandi mynd varð til árið 2005. Sama ár þann 23. 

maí var félagið skráð í kauphöll Stokkhólms. Í dag á fyrirtækið 286 eignir sem ná yfir 1,9 

milljón fermetra og eru metnar á tæpa 400 milljarða íslenskra króna. Eignasafn félagsins er 

fyrst og fremst staðsett á Eyrarsundssvæðinu í borgum eins og Malmö, Kaupmannahöfn, Lund 

og Helsingborg. Wihlborgs er stærsti eigandi verslunarhúsnæðis í Malmö, Lund og 

Helsingborg  (Wihlborgs, e.d.). 

 

5.2.6 Sponda 

Sponda er finnskt fasteignafélag sem stofnað var í núverandi mynd árið 1991. Sponda var skráð 

á hlutabréfamarkað í kauphöll Helsinki þann 1. júní árið 1998. Félagið starfar eins og hin 

félögin á sviði eignarhalds og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið sérhæfir sig í útleigu á 
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skrifstofuhúsnæði og verslunarmiðstöðum, bæði í Finnlandi og Rússlandi.  Fjárfestingareignir 

félagsins eru yfir 100 talsins og ná yfir 1,2 milljón fermetra. Fjárfestingareignirnar eru metnar 

á um 432 milljarða íslenskra króna (Sponda, e.d.). 

6 Greining 

Niðurstöðurnar úr tékklistanum sem notaður var við rannsóknina má sjá í töflu 1. Á myndum 

í viðauka A sést að öll fasteignafélögin fylgja fyrstu sex skýringarkröfunum með fullnægjandi 

hætti. Öll félögin birta upplýsingar um gangvirðismatið á reikningsskiladegi og ástæður fyrir 

matinu og uppfylla því lið 93(a). Einnig taka öll félög fram það stig stigskiptrar flokkunar 

gangvirðis sem matið fellur undir og fá því öll heilt stig fyrir lið 93(b). Öll félög fá einnig fullt 

hús stiga fyrir lið 93(d) en eins og sjá má á tékklistanum í viðauka A var þeim lið skipt upp í 

þrjár línur. Þrátt fyrir að öll félögin uppfylli þessa skýringarkröfu er áhugavert að bera saman 

þær mismunandi aðferðir og breytur sem þau nota við gangvirðismat. Höfundar ákváðu því að 

fjalla nánar um þær upplýsingar sem félögin birta til að uppfylla umrædda skýringarkröfu í 

undirkafla 6.1. Félögin birta öll töflu sem inniheldur upphafsstöðu og lokastöðu gangvirðis 

fjárfestingareigna. Í töflunum koma einnig fram upplýsingar um kaup, sölu og matsbreytingu 

fjárfestingareigna sem hafa átt sér stað á reikningsskilatímabilinu og uppfylla félögin því 

skýringarkröfu 93(e) að fullu. Eftir fyrstu sex skýringarkröfurnar eru félögin með fullt hús stiga 

en þau fylgja síðustu þremur skýringarkröfunum misjafnlega vel. Í undirköflum 6.2 og 6.3 er 

farið ítarlega í skýringar félaganna um ferli við matsaðferðir og skýringar um næmisgreiningu. 

Í töflu 1 hér að neðan má sjá heildareinkunn fasteignafélaganna en niðurstöður sýna að Reitir 

og Entra fylgja skýringarkröfum staðalsins best með 8,33 í einkunn samaborið við 7,78 hjá 

hinum fasteignafélögunum. 
Tafla 1: Niðurstöður tékklista 

 Fjöldi stiga gefin Einkunn 
Reginn 7 7,78 
Reitir 7,5 8,33 
Eik 7 7,78 
Entra 7,5 8,33 
Wihlborgs 7 7,78 
Sponda 7 7,78 
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6.1 Matsaðferðir og breytur félaganna 
6.1.1 Reginn 

Í ársreikningi Regins kemur fram að gangvirðismat á fjárfestingareignum er unnið af 

stjórnendum og fara þeir reglulega yfir þær mikilvægu forsendur sem byggðar eru á gögnum 

sem eru óaðgengileg fyrir aðila á markaði.  Vegna þess að þær forsendur byggja ekki  á 

fáanlegum markaðsupplýsingum fellur gangvirðismatið undir þriðja stig í flokkunarkerfi 

gangvirðismats. Forsendur við ákvörðun gangvirðis eru háðar mati stjórnenda og því getur 

raunverulegt söluverð fjárfestingareigna verið frábrugðið matinu. Stuðst er við núvirt framtíðar 

sjóðsflæði (e. discounted cash flow) einstakra eigna  við matið á fjárfestingareignum. 

Sjóðsflæðisáætlunin í líkaninu er til 50 ára og er það núvirt með veginni ávöxturnarkröfu 

fjármagns (e. weighted average cost of capital) sem gerð er til félagsins. Veginn 

fjármagnskostnaður fyrir alla flokka fjárfestingareigna er á bilinu 5,7% - 9,0%. Félagið notar 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) líkanið til að meta ávöxtunarkröfu eigin fjár. Líkanið 

byggir á áhættulausum verðtryggðum vöxtum að viðbættu áhættuálagi sem fylgir rekstri 

félagsins. Við mat á vöxtum lánsfjármagns eru almenn vaxtakjör markaðar höfð til hliðsjónar. 

Við matið er gert ráð fyrir 30% eiginfjárhlutfalli til framtíðar. Þegar verið er að áætla sjóðsflæði 

eru skoðaðir fyrirliggjandi leigusamningar og vænt þróun þeirra. Einnig er tekið tillit til þeirra 

áhættuþátta sem skipta máli, gæði og tímalengd gildandi leigusamninga og þeirrar 

markaðsleigu sem talið er að muni taka við að samningi loknum. Vegið meðaltal áætlaðra 

leigutekna per fermetra á mánuði fyrir allar tegundir fjárfestingareigna er á bilinu 1.361 – 3.733 

kr. Nýtingarhlutfall fasteigna er áætlað að meðaltali 97,6%. Þær forsendur sem notaðar eru í 

virðislíkaninu byggja á reynslutölum úr rekstri félagsins ásamt spá um vöxt lykilþátta til 

framtíðar (Reginn, 2016). 

 

6.1.2 Reitir 

Matið er í heild sinni unnið af stjórnendum móðurfélagsins. Líkt og í ársreikningi Regins þá 

kemur fram í ársreikningi Reita að stjórnendur fara reglulega yfir mikilvægar forsendur sem 

ógreinanlegar eru af aðilum á markaði. Vegna forsendanna sem notaðar eru við 

gangvirðismatið fellur það einnig undir þriðja stig í stigskiptri flokkun gangvirðis. Forsendur 

gangvirðismatsins byggja á mati stjórnenda og getur því raunverulegt söluverð eigna verið 

frábrugðið matinu. Við mat fjárfestingareigna á gangvirði er stuðst við núvirt sjóðstreymi 

einstakra eigna. Sjóðstreymið byggir á almennum viðurkenndum matsaðferðum svo sem 

alþjóðlegum matsstöðlum IVS nr. 1 Market Value Basis of Valuation. Matið á þeim eignum 
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sem eru í þróun er unnið út frá væntingum um byggingamagn og áætlað söluverð eignanna. 

Matslíkanið sem félagið notar byggir á áætluðu frjálsu sjóðstreymi á föstu verðlagi yfir næstu 

30 ár að viðbættu hrakvirði í lok tímans. Vænt tekjuflæði leigutekna að frádregnum áætluðum 

kostnaði er notað til að áætla sjóðstreymi fjárfestingareigna (Reitir fasteignafélag, 2016).  

Mikilvægustu forsendur líkansins að mati stjórnenda eru áætlaðar leigutekjur og veginn 

fjármagnskostnaður. Frjálst sjóðstreymi er núvirt með afvöxtunarstuðli sem endurspeglar 

væntan veginn fjármagnskostnað og tímavirði sjóðstreymisins við útreikning á virði hverrar 

fjárfestingareignar. Þegar raunávöxtunarkrafa eigin fjár er ákvörðuð er stuðst við upplýsingar 

af markaði og CAPM líkanið. Ávöxtunarkrafan sem félagið notar byggir á ávöxtunarkröfu 

ríkisskuldabréfa ásamt áhættuálagi fyrir fasteignamarkaðinn og sérstöku álagi fyrir hverja 

fasteign. Gert er ráð fyrir 35% eiginfjárhlutfalli. Vegið meðaltal áætlaðra leigutekna per 

fermetra á mánuði fyrir allar tegundir fjárfestingaeigna er á bilinu 1.511  – 3.697 kr. 

Nýtingahlutfall fasteigna er áætlað að meðaltali 97%. Veginn fjármagnskostnaður fyrir alla 

flokka fjárfestingareigna er á bilinu 6,0% - 7,4% (Reitir fasteignafélag, 2016). 

 

6.1.3 Eik 

Í ársreikningi Eikar kemur fram að  stjórnendur félagsins meta fjárfestingareignir 

samstæðunnar á gangvirði og bera ábyrgð á öllum mikilvægum ákvörðunum. Gangvirðismatið 

byggir á sambærilegum eignum á virkum markaði í viðskiptum milli ótengdra upplýstra aðila 

á reikningsskiladegi. Við matið notast stjórnendur við markaðsupplýsingar að eins miklu leyti 

og hægt er, en ef þær upplýsingar eru óaðgengilegar er byggt á mati stjórnenda. Stjórnendur 

endurmeta stöðugt þær ályktanir sem hafa áhrif á fjárhæðir eigna og byggja þær á reynslu og 

væntingum atburða í framtíðinni. Stjórendur hafa metið til fjár vænt sjóðflæði af núverandi 

leigusamningum ásamt þeim sem félagið sér fram á að gera að loknum núgildandi 

leigusamningum (Eik fasteignafélag, 2016). Gangvirðismatið hjá Eik fellur undir þriðja stig í 

flokkun gangvirðismats líkt og matið hjá Reitum og Reginn.  

Grundvallar forsendur sem notaðar eru við matið eru áætlað nýtingarhlutfall eigna í 

framtíðinni, markaðsleiga að loknum gildandi leigusamningum að frádregnum kostnaði þeirra. 

Einnig meta stjórnendur þróun ýmissa þátta í framtíðinni svo sem breytingu á fjármála- og 

leigumörkuðum. Félagið notar CAPM líkanið við mat á ávöxtunarkröfu eiginfjár líkt og hin 

íslensku fasteignafélög. Væntingar stjórnenda um markaðsvexti eigna eru notaðar við 

útreikning á vegnum meðalfjármagnskostnaði félagsins. Vegin ávöxtunarkrafa fjármagns fyrir 

allar tegundir eigna sem gerð er til félagsins er á bilinu 5,8% - 7,5%. Félagið gerir ráð fyrir 

30% eiginfjárhlutfalli. Við gangvirðismatið er áætlað nýtingahlutfall fasteigna 95% til 
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framtíðar. Vegið meðaltal áætlaðra leigutekna per fermetra á mánuði er á bilinu 1.183 – 2.953 

kr. (Eik fasteignafélag, 2016). 

6.1.4 Entra 

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði, en það mat byggir á markaðsupplýsingum 

og er unnið af tveimur óháðum utanaðkomandi matsaðilum. Óháðu matsaðilarnir eru fyrirtækin 

Akershus Eiendom og Cushman & Wakefield Realkapital og meta þau fjárfestingareignir 

félagsins ársfjórðungslega. Gangvirðismatið byggir á áætluðu framtíðar sjóðsflæði einstakra 

eigna og er núvirt með ávöxtunarkröfu sem búið er að aðlaga fyrir áhættu. Þegar 

ávöxtunarkrafa fyrir hverja eign er metin er stuðst við vexti á langtíma áhættulausum 

skuldabréfum ásamt áhættuálagi eignar. Áhættuálag hverrar eignar fer eftir flokkun eftir 

atvinnugeira, staðsetningu, ástandi, nýtingarhlutfalli, fjárhagslegum stöðugleika leigutaka og 

lengd núgildandi samnings. Einnig er fylgst með sölu á svipuðum eignum á sömu 

landssvæðum. Við mat á verðbólgu notar félagið upplýsingar frá völdum bönkum ásamt 

opinberri tölfræði. Matið fellur í heild sinni undir þriðja stig í flokkun gangvirðis. Helstu 

forsendur við útreikning gangvirðis fjárfestingareigna Entra eru vegin ávöxtunarkrafa, áætlað 

nýtingahlutfall eigna og markaðsleiga per fermetra. Við útreikning á gangvirði 

fjárfestingareigna er áætlað nýtingahlutfall þeirra á bilinu 87,4% - 99,4% en það breytilegt eftir 

borgum og bæjum í Noregi. Vegin ávöxtunarkrafa félagsins er á bilinu 5,4% - 7,2% en hún fer 

einnig eftir staðsetningu eigna. Áætluð markaðsleiga á ári per fermetra er á bilinu 1.152 – 2.238 

norskra króna fyrir allar tegundir eigna. 

 

6.1.5 Wihlborgs 

Allar fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði og er það gert ársfjórðungslega með 

matsaðferð sem þróuð er af félaginu. Í lok hvers árs eru þó allar fjárfestingareignir metnar af 

tveimur óháðum utanaðkomandi aðilum. Matið fellur í heild sinni undir þriðja stig í stigskiptri 

flokkun gangvirðis vegna þeirra ósannreynanlegra breyta sem hafa áhrif á matið. 

Fjárfestingareignir félagsins í Svíþjóð voru metnar af Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB á 

meðan Newsec mat fjárfestingareignir félagsins í Danmörku. Gangvirðismatið var unnið í 

samræmi við International Valuation Standards. Matið er byggt á tveimur matsaðferðum, 

aðferð sem byggir á verði svipaðra eigna á sama stað og áætluðu framtíðar sjóðsflæði. 

Framtíðar sjóðsflæði eigna er aðlagað að breytingum á markaði og að lokum núvirt. Venjulega 

er reiknað framtíðar sjóðsflæði næstu fimm ár fyrir sænskar eignir en tíu ár fyrir danskar eignir. 

Það fer þó eftir lengd hvers leigusamnings hvernig framtíðar sjóðsflæði eignarinnar er metið. 

Helstu forsendur gangvirðismatsins eru áætluð fjárfestingarávöxtun, ávöxtunarkrafa eigna, 
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rekstrar- og viðhaldskostnaður, nýtingahlutfall fasteigna og spá um verðbólgu. Áætluð 

fjárfestingarávöxtun eigna er metin á milli 4% – 9% og ávöxtunarkrafan er metin á bilinu 4,5% 

- 8,7%. Nýtingahlutfall fasteigna er metið á bilinu 88% - 97%. Vísitala neysluverðs er talin 

hækka um 2% hvert ár nema einungis 1,4% árið 2017. Í skýringunum í ársreikningnum er bent 

á að nánari upplýsingar um gangvirðismatið megi finna í ársskýrslu félagsins (Wihlborgs, 

2016). 

 

6.1.6 Sponda 

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði og fer matið fram innan félagsins. Allar 

fjárfestingareignir félagsins falla undir stig þrjú í stigskiptri flokkun gangvirðis. Forstjóri og 

fjármálastjóri félagsins fara yfir matið á fjárfestingareignunum að minnsta kosti fjórum sinnum 

á ári. Ferlið og aðferðin sem félagið notast við er endurskoðuð af óháðum matsaðila á hverju 

ári til þess að ganga úr skugga um að félagið fylgi matskröfum IFRS og IVS. Ásamt því fær 

félagið óháðan utanaðkomandi aðila til þess að fara yfir og staðfesta það að þær forsendur sem 

notaðar eru við gangvirðismatið gefi rétta mynd af stöðunni á markaðnum. Fjárfestingareignir 

Sponda í Finnlandi voru metnar af Catella Property Oy en fjárfestingareignir félagsins í 

Rússlandi voru metnar af CB Richard Ellis (Sponda, 2016). 

Gangvirði fjárfestingareigna félagsins er reiknað með núvirtu framtíðarsjóðsflæði eigna 

næstu tíu árin. Áætlaðar brúttó tekjur hverrar eignar eru metnar eftir leigusamningi eignarinnar 

og áætluðu nýtingarhlutfalli hennar. Leigusamningar félagsins fylgja vísitölu neysluverðs. 

Helstu forsendur gangvirðismatsins eru ávöxtunarkrafa, leigutekjur á mánuði per fermetra, 

nýtingarhlutfall eigna og viðhaldskostnaður. Meðalávöxtunarkrafan sem félagið gerir er 5,8% 

fyrir eignir í Finnlandi en 10,1% fyrir eignir í Rússlandi. Félagið gerir ráð fyrir 88,5% 

nýtingarhlutfalli eigna í Finnlandi en aðeins 70,7% fyrir eignir í Rússlandi. Áætlaðar 

leigutekjur félagsins af leigusamningum er að meðaltali 22,8 evrur á mánuði per fermetra í 

Finnlandi en 44,1 evrur á mánuði per fermetra í Rússlandi. Áætlaður viðhaldskostnaður eigna 

á mánuði er að meðaltali 3,4 evrur per fermetra fyrir eignir í Finnlandi en 8,8 evrur per fermetra 

fyrir eignir í Rússlandi (Sponda, 2016). 

 

6.2 Ferlið við ákvörðun gangvirðis 
Í lið 93(g) um skýringarkröfur við gangvirðismat segir að fyrir gangvirðismat sem fellur undir 

þriðja stig í stigskiptri flokkun gangvirðis þá þarf félag að gera greinargóða lýsingu á því ferli 

sem félagið fer eftir við matið á gangvirði. Sú lýsing á til dæmis að innihalda hvernig félag 
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ákveður matsaðferðir og málsmeðferðarreglur og greinir breytingar á gangvirðismötum á milli 

reikningsskilatímabila. Eftir að hafa skoðað skýringar fasteignafélaganna var komist að þeirri 

niðurstöðu að ekkert félag uppfyllir þessa skýringarkröfu að fullu. Höfundum fannst skýringar 

í ársreikningi Entra komast næst því að uppfylla kröfu staðalsins og fékk félagið því hálft stig 

fyrir þennan lið.  

 

6.2.1 Íslensku fasteignafélögin 

Í skýringu þrjú um ákvörðun gangvirðis í ársreikningi Regins 2016 stendur „Félagið hefur 

komið upp ferli vegna ákvörðunar gangvirðis. Í því felst að stjórnendur bera ábyrgð á öllum 

mikilvægum ákvörðunum um gangvirði, þar með talið ákvarðanir vegna matsaðferða sem falla 

undir 3. stig gangvirðismats.” Athyglisvert er að þessi málsgrein kemur nánast orðrétt fyrir í 

ársreikningi Reita og Eikar árið 2016. Með þessum orðum eru íslensku fasteignafélögin að 

segja að þau séu með ákveðið ferli við ákvörðun gangvirðis en hvergi kemur fram greinargóð 

lýsing á þessu ferli.  

 

6.2.2 Entra 

Skýringar erlendu félaganna eru ekki eins og því eru teknar skýringar hvers félags fyrir sig. Í 

skýringum í ársreikningi Entra 2016 er lítið af upplýsingum um þetta ferli. Í skýringu þrjú 

kemur fram að ársfjórðungslega eru fengin tvö óháð utanaðkomandi félög til að meta 

fjárfestingareignir félagsins. Einnig stendur að við framkvæmd matsins fá matsaðilarnir aðgang 

að öllum nauðsynlegum upplýsingum. Stjórnendur félagsins nota innra eftirlit til að tryggja að 

allar viðeigandi upplýsingar séu innifaldar í verðmatinu (Entra, 2016). Höfundar telja þessa 

lýsingu á ferlinu ekki uppfylla kröfu IFRS 13 að fullu og var því ákveðið að gefa Entra hálft 

stig fyrir þennan lið.  

 

6.2.3 Wihlborgs 

Engar skýringar eru um ferlið við gangvirðismat í ársreikningi Wihlborgs, þar kemur einungis 

fram að félagið metur fjárfestingareignir sínar ársfjórðungslega og óháðir utanaðkomandi 

aðilar meta þær einu sinni á ári (Wihlborgs, 2016). Í skýringu félagsins um fjárfestingareignir 

er vísað í blaðsíður 82-83 í ársskýrslu félagsins fyrir nánari upplýsingar um mat óháðu 

félaganna á fjárfestingareignum Wihlborgs. Vegna þess að blaðsíður 82-83 eru á undan 

ársreikningi félagsins er félagið ekki að uppfylla kröfu IFRS 13 um að birta upplýsingar um 

ferlið við gangivirðismat í skýringum ársreikningsins. Wihlborgs fær því ekkert stig fyrir 

þennan lið. 
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6.2.4 Sponda 

Líkt og í skýringum Entra og Wihlborgs þá kemur fram í skýringum Sponda að félagið fær tvö 

óháð utanaðkomandi félög til þess að meta fjárfestingareignir félagsins tvisvar á ári (Sponda, 

2016). Fyrir utan það er ekkert fjallað um ferlið við mat fjárfestingareigna á gangvirði í 

ársreikningnum. Í skýringu 2.2 í ársreikningi Sponda 2016 um gangvirðismat á 

fjárfestingareignum stendur að nákvæma lýsingu á gangvirðismatinu megi finna í skýrslum frá 

óháðu utanaðkomandi matsaðilunum en þær eru birtar á heimasíðu Sponda. Vegna þess að ekki 

er að finna góðar upplýsingar um ferli við gangvirðismat Sponda í ársreikningnum fær félagið 

ekkert stig fyrir þann lið. 

 

6.3 Skýringarkröfur um næmisgreiningu 
Í staðlinum eru skýringarkröfur sem fjalla um birtingu næmisgreiningar og umjöllun um hana 

númer 93 (h)(i) og (h)(ii). Kröfurnar eru svo hljóðandi: 

93(h)(i) 

„For all such measurements, a narrative description of the sensitivity of the fair value 

measurement to changes in unobservable inputs if a change in those inputs to a different amount 

might result in a significantly higher or lower fair value measurement. If there are 

interrelationships between those inputs and other unobservable inputs used in the fair value 

measurement, then provide a description of those interrelationships and of how they might 

magnify or mitigate the effect of changes in the unobservable inputs on the fair value 

measurement. To comply with that disclosure requirement, the narrative description of the 

sensitivity to changes in unobservable inputs includes, at a minimum, the unobservable inputs 

disclosed when complying with (d).” 

93(h)(ii) 

„For financial assets and financial liabilities, if changing one or more of the 

unobservable inputs to reflect reasonably possible alternative assumptions would change fair 

value significantly, then state that fact and disclose the effect of those changes. Disclose how 

the effect of a change to reflect a reasonably possible alternative assumption was calculated. 

For that purpose, significance is judged with respect to profit or loss and total assets or total 

liabilities, or, when changes in fair value are recognised in OCI, total equity.” 

Fyrri krafan talar um að útgefandi skuli í samfelldum texta lýsa næmni gangvirðis við 

breytingu á ósannreynanlegu breytunum. Einnig skal lýsa í samfelldu máli sambandi á milli 

breytanna sem notaðar voru við næmigreininguna ef það er viðeigandi. Lykilorðið í þessari 
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kröfu er orðið samfelldur texti (e. narrative description) og er því átt við að útgefandi skuli 

fjalla um næmni gangvirðis við þessum breytum og sambandið þeirra á milli í rituðu máli. Í 

lok kröfunnar er þó sagt að til þess að framfylgja þessari kröfu skal að minnsta kosti birta 

ósannreynanlegu breyturnar þegar verið er að fullnægja lið d en það er liðurinn hér að ofan sem 

fjallar um lýsingu á matsaðferðinni og breytum hennar. 

Síðari krafan er lík þeirri fyrri en í henni segir að lýsa skuli breytingu á gangvirðismati 

ef að raunhæf breyting verður á forsendum sem notaðar eru við gangvirðismatið. Það sem átt 

er við hér er að útgefandi skal veita tölulegar upplýsingar um raunhæfar breytingar á forsendum 

og er því aðal munurinn á þessum tveimur kröfum að í þeirri síðari er krafist tölulegra 

upplýsingar um breytingar á raunhæfum forsendum á meðan sú fyrri segir að lýsa skal í rituðu 

máli næmni gangvirði við breytingu á ósannreynanlegum breytum. Í lok kröfunnar kemur 

einnig fram að útgefandi skuli einnig útskýra fyrir lesanda hvernig áhrif breytinganna séu 

reiknuð og að mikilvægi skuli metið með tilliti til rekstrarreiknings og heildareign og skulda. 

 

6.3.1 Reginn 

Í ársskýrslu Regins er hvergi að finna samfelldan texta um næmni gangvirðis gagnvart hækkun 

eða lækkun á helstu breytum gangvirðismatsins. Ennfremur er engan texta að finna um 

samband þessara breyta eða hvernig breyting á einni breytu hefur áhrif á aðra. Þar sem félagið 

hefur ekki neinn ritaðan texta um áhrif breytinga á gangvirðismat er það ekki að framfylgja 

þeim tilmælum sem staðallinn setur. Reginn tekur þó fram þær ósannreynanlegu breytur sem 

notaðar eru við gangvirðismatið og er því að framfylgja algjörum lágmarskröfum staðalsins og 

fær hálft stig fyrir. 

Það sem kemur hinsvegar fram í ársreikning Regins er næmisgreining í töfluformi. Þar 

koma fram tölulegar upplýsingar um áhrif hækkunar eða lækkunar á tveimur helstu breytunum 

sem notaðar eru við gangvirðismat félagsins. Hvergi er að finna upplýsingar um útreikninginn 

sem notaður var til að fá út tölurnar í næmisgreiningunni og finnst höfundum sérstakt að ekki 

séu sýndar fleiri en tvær breytur og gáfu félaginu því hálft stig fyrir þennan lið (Reginn, 2016). 

 

6.3.2 Reitir 

Þegar ársreikingur Reita er skoðaður og fundnar eru skýringar um næmisgreiningu má sjá 

stuttan samfelldan texta. Í honum er farið í ástæður þess að matsbreytingin sé jákvæð og útskýrt 

fyrir lesanda reikningsskilanna hvaða breytur hafa hækkandi áhrif á gangvirðismatið, til dæmis 

væntingar um hærri markaðsleigu, lægri ávöxtunarkrafa og verðlagsbreytingar. Einnig er tekið 

fram hvaða breytur hafa lækkandi áhrif á gangvirðismatið en hjá Reitum segja þeir að það sé 
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hækkun fasteignagjalda sem spili þar stærstan þátt. Reitir eru því að fullnægja skýringarkröfu 

93 (h)(i) betur en Reginn því þeir rita samfelldann texta og útskýra í honum áhrif breyttra 

forsenda á gangvirðismatið og fær félagið því heilt stig fyrir þennan lið. 

Reitir er einnig með næmisgreiningu í töfluformi sem sýnir tölulegar upplýsingar um 

áhrif hækkunar eða lækkunar sem teljast raunhæfar á gangvirðismatið. Reitir eru rétt eins og 

Reginn með einungis tvær breytur í töflunni, markaðsleigu og veginn fjármagnskostnað (e. 

WACC) en taka hvergi fram nákvæmlega hvernig þessar tölur séu fengnar. Reitir eru þar af 

leiðandi ekki að uppfylla síðari skýringarkröfu staðalsins um næmisgreiningu á fullnægjandi 

hátt og fá hálft stig fyrir (Reitir fasteignafélag, 2016). 

 

6.3.3 Eik 

Ársreikningur Eikar svipar mikið til ársreiknings Regins en rétt eins og Reginn er hvergi að 

finna samfelldan texta um þær breytur sem gætu helst haft hækkandi eða lækkandi áhrif á 

gangvirðismatið. Einnig er ekki hægt að finna neina lýsingu í rituðu máli á sambandi helstu 

breyta en rétt eins og Reginn telur þó Eik upp helstu ósannreynanlegu breytur sem fyrirtækið 

notar við gangvirðismat fjárfestingaeigna sinna. Félagið er því að fylgja algjörri lágmarkskröfu 

staðalsins en hunsar tilmælin um að ársreikningurinn skuli innihalda samfelldan texta um 

næmisgreiningu og fær því einungis hálft stig fyrir þennan lið. 

Rétt eins og félögin tvö fyrrnefndu birtir Eik tölulegar upplýsingar um hvaða áhrif 

hækkun eða lækkun helstu breyta myndi hafa á gangvirðismatið í sérstakri 

næmisgreiningartöflu. Það sem Eik gerir hinsvegar er að félagið hefur þrjár breytur í 

næmisgreiningunni samanborið við tvær hjá hinum félögunum. Þriðja breytan sem félagið 

birtir er virðisútleiguhlutfallið en það lýsir hlutfalli húsnæðis þeirra sem er í leigu miðað við 

leigufjárhæðir. Rétt eins og hjá hinum íslensku félögunum koma hvergi fram í 

næmisgreiningunni upplýsingar um útreikninginn sjálfan. Félagið er því ekki að framfylgja 

skýringarkröfum staðalsins á fullnægjandi hátt og fær því einungis hálft stig (Eik 

fasteignafélag, 2016). 

Íslensku félögin eru mjög lík þegar kemur að skýringarkröfum um næmisgreiningu en 

ekkert þeirra framfylgir báðum kröfunum á fullnægjandi hátt. Reitir er eina íslenska félagið 

sem birtir samfelldan texta um áhrif breyttra forsenda á gangvirðismatið og tengsl breytanna 

sem notaðar eru við matið. Fróðlegt er að skoða hvernig erlendu félögin standa sig í samanburði 

við hin íslensku. 
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6.3.4 Entra 

Skýringar um gangvirðismat fjárfestingareigna hjá Entra eru sambærilegar við íslensku félögin. 

Félagið birtir ekki neinn samfelldan texta um áhrif ósannreynanlegra breyta á gangvirðismatið 

en einnig birtir það engan texta um tengsl þessara breyta við gangvirðismatið. Félagið nefnir 

þó mikilvægustu breyturnar sem hafa áhrif á matið en lýsa áhrifum þeirra ekkert frekar. Félagið 

er því aðeins að framfylgja lágmarkskröfum staðalsins en hægt væri að gera betur og fær þess 

vegna hálft stig fyrir þennan lið. 

 Félagið framkvæmir næmisgreiningu á töfluformi en í töflunni birtast tölulegar 

upplýsingar um þau áhrif sem gangvirðismatið verður fyrir ef raunhæf breyting verður á einni 

breytunni, að hinum óbreyttum. Entra telur fram fjórar breytur í sinni næmisgreiningu 

samanborið við tvær eða þrjár breytur íslensku félaganna. Félagið birtir þó engar upplýsingar 

um útreikninginn sem notaður var við næmisgreininguna. Félagið er því ekki að fylgja með 

fullnægjandi hætti skýringarkröfum staðalsins um næmisgreiningu og fær einnig hálft stig fyrir 

þennan lið (Entra, 2016). 

 

6.3.5 Wihlborgs 

Wihblorgs birtir í ársskýrslu sinni greinargóðan samfelldan texta um þær ósannreynanlegu 

breytur sem félagið notar við gangvirðismat sitt og tekur nokkur dæmi um áhrif breytinga á 

þeim á gangvirðismatið. Þessi samfelldi texti er hinsvegar eins og fyrr var nefnt í ársskýrslu 

félagsins en ekki ársreikningnum sjálfum eins og staðallinn gerir kröfu um. Textinn er þó á 

síðustu blaðsíðu ársskýrslunnar og því rétt á undan ársreikningnum svo lesendur 

reikningsskilanna ættu ekki að fara á mis við þessar upplýsingar. Félagið birtir í 

ársreikningnum sjálfum upplýsingar um helstu breytur sem fyrirtækið notfærir sér við 

útreikning á gangvirði og er því að fylgja lágmarks skýringarkröfum staðalsins. Væri textinn í 

ársreikningi félagsins hefði það fengið heilt stig en vegna þess að textann er að finna í 

ársskýrslunni neyðast höfundar til að gefa hálft stig fyrir þennan lið. Wihlborgs birtir einnig 

næmisgreiningu með tölulegum upplýsingum í töfluformi og sýnir þar áhrif hækkunar og 

lækkunar á þrjár mikilvægustu breytur gangvirðismatsins en hvergi er að finna upplýsingar um 

útreikninginn sem notaður var við að framkvæma þessa næmisgreiningu. Félagið fær því hálft 

stig fyrir síðari lið næmisgreiningunnar (Wihlborgs, 2016). 

 

6.3.6 Sponda 

Í skýringum um gangvirðismat í ársreikningi Sponda er að finna örlítinn texta um 

næmisgreiningu félagsins. Félagið nefnir þó hvergi tengsl breytanna sín á milli en nefnir helstu 
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breyturnar sem notaðar eru við gangvirðismatið og fær því hálft stig fyrir. Sponda birtir 

greinargóða og ítarlega næmisgreiningu í töfluformi með tölulegum upplýsingum um áhrif 

breytinga á forsendur virðismatsins. Þar eru nefndar fjórar breytur og fjögur mismunandi 

prósentustig sem hafa mismunandi áhrif á gangvirðið. Sponda birtir þó ekki nægilega ítarlegar 

upplýsingar um útreikninginn sem fer fram í næmisgreiningunni og fær því einnig hálft stig 

fyrir síðari liðinn (Sponda, 2016). 

7 Niðurstöður 

Í upphafi kafla 3.5 um skýringarkröfur í IFRS 13 koma fram markmið og tilgangur 

skýringarkrafnanna. Þar stendur að útgefandi skuli birta nægar upplýsingar í skýringum 

reikningsskila til að hjálpa lesendum að skilja þær matsaðferðir og breytur sem notaðar eru við 

gangvirðismat. Einnig skulu skýringarnar hjálpa lesandanum að skilja áhrif gangvirðismats á 

rekstrarreikninginn eða annarri heildarafkomu þegar notast er við verulegann hluta af 

ósannreynanlegum breytum. Áhugavert er að hafa þessi markmið í huga þegar rýnt er í 

skýringar félaganna um gangvirðismat. Félögin standa sig ágætlega í því að lýsa þeim 

matsaðferðum sem notaðar eru við gangvirðismatið og taka öll fram að minnsta kosti tvær 

helstu ósannreynanlegu breyturnar sem notaðar eru við gangvirðismatið. Félögin gætu þó gert 

betur með því að upplýsa lesendur reikningsskilana í meira mæli um útreikning 

gangvirðismatsins en það gætu þau gert með því að telja upp tæmandi lista af breytum sem 

notaðar eru við matið og skýrt frá ferlinu og aðferðunum við ákvörðun gangvirðismatsins. 

Áhrif gangvirðismatsins á rekstrarreikning ættu að vera nokkuð skýr enda sést það best með 

því að líta á rekstrarreikninginn sjálfan en félögin gætu þó gert betur í næmisgreiningu sinni til 

að uppfylla þetta markmið. Þegar félögin framkvæma sína næmisgreiningu koma fram áhrif 

breyttra forsenda á gangvirðismatið. Rétt eins og staðallinn mælir með telja höfundar að gott 

væri fyrir lesendur reikningsskilanna ef að félögin myndu ekki einungis taka fram áhrifin á 

matið sjálft, heldur áhrif breyttra forsenda á heildar- eða rekstrarafkomu. Í næstu köflum verða 

niðurstöður verkefnisins dregnar saman og settar í samhengi við þær rannsóknarspurningar sem 

höfundar lögðu upp með að svara í þessu verkefni. 

 
7.1 Áhrif IFRS 13 á skýringar íslensku fasteignafélaganna og fylgni þeirra 

við kröfur staðalsins 
Þann 1. janúar 2013 tók alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IFRS 13 gildi. Fyrir innleiðingu 

hans var enginn einn samræmdur staðall sem talaði um gangvirðismat eða skýringarkröfur 
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þess. Upplýsingar um gangvirðismat var hinsvegar að finna í ýmsum mismunandi stöðlum en 

margir þeirra höfðu litla leiðsögn um hvernig ætti nákvæmlega að framkvæma 

gangvirðismatið. Með innleiðingu IFRS 13 var loksins kominn einn staðall sem tók saman á 

skýru og samræmdu máli allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma 

gangvirðismat. Þegar skoðaðir eru ársreikningar íslensku félaganna þriggja frá 2011 

annarsvegar og 2016 hinsvegar er hægt að bera saman skýringar félaganna um gangvirðismat 

fjárfestingaeigna fyrir og eftir innleiðingu staðalsins. 

Við samanburðinn kom í ljós að öll félögin hafa fært gangvirðisreikningsskil sín á 

svipaðan hátt bæði fyrir og eftir innleiðingu. Hér verður talað almennt um muninn hjá íslensku 

félögunum fyrir og eftir innleiðingu í stað þess að fara í hvert og eitt félag fyrir sig. Það kom 

höfundum á óvart hversu vel var staðið að skýringarköflunum um gangvirðismat 

fjárfestingareigna í öllum ársreikningum fyrir árið 2011. Í þeim voru gerð greinargóð skil á 

matsaðferðunum sem notaðar voru við gangvirðismatið. Líkt og í ársreikningum félaganna 

fyrir árið 2016 var sagt frá mikilvægustu breytunum sem félögin notuðu við gangvirðismatið. 

Það var þó þrennt sem ekki fannst í ársreikningum félaganna á árinu 2011. Fyrsta atriðið sem 

ekki er að finna í skýringum frá árinu 2011 kemur ekkert á óvart en engar upplýsingar eru um 

þau þrjú stig stigskiptrar flokkunar gangvirðis sem gangvirðismötin eru flokkuð eftir. Það 

verður að teljast eðlilegt enda eru þessu stig skilgreind í IFRS 13 og þar með tekin til notkunar 

á árinu 2013. Einnig er vert að nefna að lítil eða engin sérstök skipting er á fjárfestingareignum 

í mismunandi flokka með tilliti til eðlis, einkenna eða áhættu eins og IFRS 13 gerir ráð fyrir en 

hún er til staðar hjá félögunum gera það í dag. Síðasta atriðið sem er ólíkt með skýringum um 

gangvirði fyrir og eftir innleiðingu staðalsins er næmisgreiningin. Í dag er krafist af félögunum 

að greina frá næmni gangvirðis við breytingum á helstu forsendum matsins í bæði rituðu og 

tölulegu formi. Árið 2011 er hvergi að finna slíka greiningu á tölulegu formi en Reitir taka þó 

fram í rituðu máli áhrif breytingu á ávöxtunarkröfu félagsins á gangvirðismatið.  

Í upphafi þessa verkefnis spurðu höfundar sig hvort munur væri á skýringum íslensku 

fasteignafélaganna fyrir og eftir innleiðingu IFRS 13. Svarið er jákvætt því einhvern mun er að 

finna á skýringum félaganna. Helsta breytingin verður að teljast vera næmisgreiningin enda 

hefur hún það mikilvæga hlutverk að auka skilning lesandans á breytum gangvirðismatsins og 

sambands þeirra á milli. Staðallinn setur nýjar kröfur á útgefendur reikningsskilanna en 

munurinn verður þó að teljast minni en höfundar bjuggust við. Höfundar leituðu svara við 

spurningunum sem settar voru fram í inngangi verkefnisins með því að rannsaka skýringar 

íslensku fasteignafélaganna. Niðurstöður leiddu í ljós að íslensku fasteignafélögin eru ekki að 

fylgja skýringarkröfum staðalsins að fullu en ekkert félaganna fékk hærra en 8,33 í einkunn. 
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Félögin fylgja ekki skýringarkröfu staðalsins um að birta upplýsingar um ferlið sem notað er 

við ákvörðun gangvirðis og breytingu þess á milli ára. Einnig uppfylla þau ekki skýringarkröfur 

um næmisgreiningu vegna skorts á samfelldum texta og útleiðslu á útreikning greiningarinnar. 

 

7.2 Samanburður á skýringum íslensku og erlendu félaganna 
Höfundar vildu bera saman skýringar íslensku félaganna við hin erlendu. Af þeirri ástæðu voru 

skýringar erlendu félaganna einnig kannaðar. 

 

7.2.1 Skýringar félaganna um matsaðferðir 

Eftir samanburð á skýringum íslensku fasteignafélaganna um mat þeirra á gangvirði 

fjárfestingareigna kemur í ljós að margt er líkt með skýringunum. Hjá öllum þremur 

fasteignafélögunum eru það stjórnendur sem meta fjárfestingareignir félagsins og bera ábyrgð 

á matinu. Einnig nota öll íslensku félögin sömu matsaðferð, núvirt framtíðar sjóðsflæði, við 

gangvirðismatið á fjárfestingareignum.  

Gangvirðismötin hjá öllum fasteignafélögunum sem skoðuð voru í þessu verkefni falla 

undir þriðja stig í stigskiptri flokkun gangvirðis. Það þýðir að við gangvirðismötin eru notaðar 

forsendur sem ekki eru aðgengilegar aðilum á markaði.  Öll erlendu félögin sem skoðuð voru 

í þessu verkefni fá óháða utanaðkomandi aðila ýmist til þess að meta fjárfestingareignirnar 

og/eða til að staðfesta þær forsendur sem stjórnendur félaganna notast við. Höfundar telja að 

með því að fá óháða utanaðkomandi aðila til að reikna út gangvirði fjárfestingareigna geti félag 

aukið trúverðugleika upplýsinganna þar sem að minni líkur væru á að stjórnendur gætu haft 

áhrif á matið. Íslensku fasteignafélögin gætu tekið sér erlendu félögin til fyrirmyndar og 

tileinkað sér þessi vinnubrögð. 

 

7.2.2 Skýringar félaganna um ferlið við ákvörðun gangvirðis 

Gangvirðismat á fjárfestingareignum allra fasteignafélaganna sem skoðuð eru í þessu verkefni 

fellur undir þriðja stig stigskiptrar flokkunar gangvirðis og eiga félögin því að hafa í skýringum 

ársreikningsins greinargóða lýsingu á ferlinu við ákvörðun gangvirðis. Í IFRS 13 eru tekin 

dæmi um þau atriði sem gætu komið fram í lýsingunni á ferlinu. Eins og áður kom fram er 

ekkert félag sem uppfyllir þessa skýringarkröfu að fullu. Íslensku félögin taka það fram í 

skýringum ársreikninganna að búið sé að koma upp ferli við ákvörðun gangvirðis en því er 

ekki lýst. Bæði Wihlborgs og Sponda eru með greinargóðar lýsingar á ferlinu við ákvörðun 

gangvirðis en fá ekki stig fyrir þann lið því þær eru ýmist birtar í ársskýrslu félagsins eða á 
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heimasíðu þess en ekki í skýringum ársreikninganna. Entra er eina fasteignafélagið sem ekki 

fær núll stig fyrir þennan lið tékklistans en það birtir örstutta lýsingu í skýringum 

ársreikningsins. Vegna þess hve litlar upplýsingarnar eru um ferlið ákváðu höfundar að gefa 

Entra hálft stig fyrir þennan lið. Skýringar fasteignafélaganna um ferlið við ákvörðun 

gangvirðis eru nánast engar en áhugavert væri að fylgja eftir þessum niðurstöðum með annarri 

rannsókn. 

 

7.2.3 Skýringar félaganna um næmisgreiningu 

Niðurstöður úr greiningu fyrir skýringarkröfu 93 h(i) og (h)(ii) sýna að fæst fyrirtækin hafa 

samfelldan texta um áhrif hækkunar eða lækkunar á helstu breytum matsaðferðarinnar á 

gangvirðismatið í heild sinni. Reitir var eina íslenska félagið sem hefur einhvern texta um þetta 

en Wihlborgs var einnig með góðan samfelldan texta en hann var staðsettur fyrir utan 

ársreikninginn, eða í árskýrslunni. Þessi texti er eitthvað sem félögin mættu tileinka sér, enda 

veitir hann góðar upplýsingar á mannamáli um tengsl helstu breyta og áhrif breytinga á þeim á 

gangvirðismatið. Það eykur skilning þeirra lesanda sem ekki hafa nægilega þekkingu til þess 

að lesa einungis tölulegar upplýsingar í næmisgreiningunni. Félögin eru þó að fylgja 

lágmarkskröfu staðalsins en fara ekki eftir þeim leiðbeiningum sem staðallinn setur. Félögin 

hafa því öll svigrúm til bætingar í þessum lið. 

Öll félögin framkvæma næmisgreiningu með helstu breytum sem þau nota við 

gangvirðismatið. Greiningin inniheldur tölulegar upplýsingar á töfluformi en félögin birta 

mismargar breytur í sínum næmisgreiningum. Íslensku félögin Reginn og Reitir birta tvær 

breytur í sinni næmisgreiningu á meðan Eik birtir þrjár. Af erlendu félögunum birtir Wihlborgs 

þrjár breytur á meðan Sponda og Entra birta fjórar breytur. Erlendu félögin eru því að birta 

fleiri breytur í næmisgreiningunni að meðaltali samanborið við þau íslensku og telja höfundar 

að Reginn og Reitir gætu birt fleiri breytur í skýringum sínum. Erfitt er þó að segja til um 

hversu margar breytur séu notaðar við gangvirðismatið enda birta félögin hvergi tæmandi lista 

yfir forsendur sem notaðar eru við gangvirðismatið. Höfundar telja það þó nær öruggt að hægt 

væri að birta nánari upplýsingar um helstu breytur gangvirðismatsins og myndi það líklega 

auka skilning lesenda á gangvirðismatinu. Í lok síðari kröfunnar stendur að úgefandi skuli 

einnig birta upplýsingar um útreikninginn sem notaður var til að framkvæma 

næmisgreininguna. Ekkert félaganna er að framfylgja þeim hluta skýringarkröfunnar sem 

verður að teljast einkennilegt en það virðist sem að félögin hafi ekki áhuga á að greina ítarlega 

frá útreikningum sínum. 
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7.2.4 Samantekt 

Niðurstöður leiddu það í ljós að lítill munur er á skýringum íslensku félaganna samanborið við 

þau erlendu. Erlendu félögin fengu sömu einkunn og þau íslensku og kom í ljós að norska 

félagið Entra er að fylgja skýringarkröfum staðalsins best ásamt Reitum. Það sem helst skilur 

erlendu félögin frá hinum íslensku er það að erlendu félögin nýta sér öll utankomandi aðila til 

að framkvæma gangvirðismat fjárfestingareigna eða til þess að yfirfara forsendur félaganna. 

Íslensku félögin framkvæma gangvirðismatið sjálf innanhús og er það gert af stjórnendum. 

8 Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um alþjóðlega reikningsskilastaðalinn IFRS 13 sem tók 

gildi þann 1. janúar 2013. Helstu kaflar staðalsins voru kynntir fyrir lesendum ásamt sögu 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla og innleiðingu þeirra á Íslandi. Leitað var svara við því hvort 

munur væri á skýringum íslensku félaganna eftir innleiðingu staðalsins. Þá var einnig leitað 

svara við því hvort félögin væru að fylgja öllum skýringarkröfum staðalsins ásamt því að bera 

íslensku félögin saman við sambærileg félög frá Norðurlöndunum. Niðurstöður leiddu í ljós að 

munur er á skýringum um gangvirði íslensku félaganna eftir innleiðingu staðalsins en munurinn 

er þó ekki sérlega mikill. Ekkert félaganna fylgir skýringarkröfum staðalsins með fullnægjandi 

hætti en til að gera það þyrftu félögin að bæta við lýsingu á ferlinu við ákvörðun 

gangvirðismats. Einnig kom í ljós að útleiðslu á útreikning næmisgreiningarinnar vanti ásamt 

samfelldum texta. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að lítill munur er á skýringum íslensku 

fasteignafélaganna samanborið við þau erlendu. Erlendu félögin nýta sér þó öll utankomandi 

aðila til að framkvæma gangvirðismatið sitt eða yfirfara forsendur félaganna en höfundar telja 

að það sé líklegt til að auka traust lesanda á matinu. 

IFRS 13 er ennþá nokkuð nýtilkominn en það virðist sem að félögin sjálf setji fordæmi 

fyrir hvert annað um túlkun hans. Þetta sést þegar ársreikningar þeirra eru bornir saman. 

Íslensku félögin hafa öll nánast sömu lýsingu á matsaðferð sinni og sleppa því öll að tala um 

ferlið sem þau nota við að ákvarða þetta gangvirðismat. Einnig sleppa þau öll því sama í 

næmisgreiningu að undanskildum Reitum, sem birtir samfelldan texta um áhrif breytanna á 

gangvirðismatið. Höfundum grunar að þetta sé vegna þess að ekkert félaganna vilji gefa 

ítarlegri upplýsingar en samkeppnisaðilarnir um þær aðferðir og forsendur sem notaðar eru við 

gangvirðismatið. Áhugavert væri að gera rannsókn á því í framtíðinni hvort að ástæðan fyrir 

þessu samræmi í skýringum félaganna sé tilkomin vegna þessa, hvort sem það væri fyrir IFRS 

13 eða aðra staðla.  
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10 Viðauki A: Tékklistar 
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Tékklisti - Eik 
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Tékklisti - Entra 
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