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Útdráttur 

Nýr staðall um tekjuskráningu samninga við viðskiptavini, IFRS 15 tekur gildi á 

reikningsskilstímabili sem hefst 1. janúar 2018 eða síðar. Markmið staðalsins er að 

samræma tekjuskráningu og auka þar með samanburðarhæfni milli fyrirtækja, 

atvinnugreina og landa. IFRS 15 mun í sumum tilfellum hafa umtalsverð áhrif á 

tekjuskráningu fyrirtækja og leysir af hólmi ýmsa aðra staðla og túlkanir. 

 Í ritgerðinni er fjallað um helstu breytingar og áhrif sem verða við innleiðingu 

staðalsins og um leið lýst breyttu lagaumhverfi fyrirtækja. Eftir innleiðingu staðalsins 

munu fyrirtæki fara með kerfisbundum hætti í gegnum fimm skrefa líkan til að ákvarða 

hvenær og við hvaða fjárhæð skuli færa tekjur í bókhald. Fjallað er um helstu álitamál við 

tekjuskráningu, hvernig ber að færa tekjur og valin dæmi höfð til hliðsjónar. Að lokum 

verða reglur staðalsins um framsetningu og upplýsingagjöf kannaðar. 
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1 Inngangur 

Með tilkomu nýs reikningsskilastaðals, IFRS 15 – Tekjur af samningum við viðskiptavini, er 

leitast við að samræma tekjuskráningu og auka þar með samanburðarhæfni milli 

fyrirtækja, atvinnugreina og landa. Staðallinn er samstarfsverkefni alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins (IASB) og bandaríska reikningsskilaráðsins (FASB) en í meginatriðum 

gilda sömu reglur hjá þeim aðilum. Staðallinn miðar að því að auðvelda lesanda 

ársreiknings að skilja eðli, tímasetningu og aðra óvissuþætti sem tengjast tekjum og 

sjóðstreymi fyrirtækja vegna samninga (Unnar Friðrik Pálsson, 2014). 

Hins vegar eru að einhverju leyti mismunandi áherslur hjá þessum tveimur aðilum 

þar sem ekki var sameiginlegur grundvöllur hvað öll atriði varðar. Sá staðall sem er 

sambærilegur IFRS 15 í bandaríska kerfinu GAAP ber heitið (ASC 606), en ekki verður 

nánar farið út í hann hér í þessari ritgerð (IFRS Institute, 2017).  

IFRS 15 var gefinn var út þann 28. maí 2014 og átti upphaflega að taka gildi 1. 

janúar 2017, en vegna hás flækjustigs ákváðu alþjóðlega reikningsskilaráðið og bandaríska 

reikningsskilaráðið að fresta gildistöku staðalsins til 1. janúar 2018 (Anna María 

Ingvarsdóttir, 2016). 

Staðallinn var svo innleiddur í Evrópurétt með breytingu á reglugerð þann 22. 

september 2016 (Evrópureglugerð nr. 2016/1905). 

Samkvæmt grein C1 í viðauka IFRS 15 er fyrirtækjum gefinn kostur á því að taka 

staðalinn upp fyrir gildistöku hans 1. janúar 2018. Óháð því hvenær staðallinn verður 

tekinn upp, skal það gert samkvæmt grein C3, en þar gefst fyrirtækjum möguleiki á tvenns 

konar aðferð við innleiðingu. Annars vegar afturvirkt til hvers tímabils í samræmi við IAS 

8, með hliðsjón af málsgrein C5, eða hins vegar afturvirkt með uppsöfnuðum áhrifum, 

með hliðsjón af reglum C7 og C8 í viðauka. Fyrirtæki skal taka upp staðalinn í síðasta lagi 

frá því nýtt reikningstímabil byrjar. Ef reikningsár fyrirtækisins endar til dæmis 30. júní 

skal það vera búið að taka staðalinn upp 1. júlí 2018 (Ernst & Young, 2017). 

Staðallinn notar eignar- og skuldarviðmið (e. asset-liability approach) sem grundvöll 

fyrir tekjuskráningu, þ.e. hann byggir á breytingu í eignum og skuldbindingum. Bæði hið 

bandaríska og alþjóðlega reikningsskilaráð tóku þá ákvörðun að einblína á a) að bera 

kennsl á eignir og skuldbindingar og b) að líta til breytingar á þessum eignum og 

skuldbindingum yfir líftíma samnings. Talið er að það veiti meira aðhald við skráningu 
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tekna samanborið við áhættu og ávinning (e. risk and reward) sem var viðmiðið í fyrri 

stöðlum. Með eignar og skuldarviðmiði skrá fyrirtæki tekjur sínar í samræmi við eignir eða 

skuldbindingar sem myndast við gerð samnings (Kieso, Weygandt, Warfield, 2014). 

Samkvæmt staðlinum eiga fyrirtæki að fara í gegnum fimm skrefa ferli til að tryggja 

að tekjur séu rétt skráðar og réttilega skýrt frá þeim. Með því að fylgja fimm skrefa 

líkaninu er tekjureglan (e. revenue recognition principle) höfð til hliðsjónar en með henni 

er leitast við að skrá tekjur í samræmi við frammistöðuskuldbindingu (e. performance 

obligation) (Kieso, 2014). 
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2 Gildissvið 

Samkvæmt 5. gr. IFRS 15 nær gildissvið (e. scope) staðalsins yfir nær alla samninga við 

viðskiptavini að undanskildum samningum sem koma fyrir í eftirfarandi stöðlum:  

• Leigusamningar innan gildissviðs IFRS 16. 

• Tryggingasamningar innan gildissviðs IFRS 4. 

• Fjármálagerningar og annars konar samningsbundin réttindi sem falla innan 

gildissviðs IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 og IAS 28. 

• Ófjárhagsleg skipti milli aðila í samskonar atvinnugrein til að auðvelda sölu til 

viðskiptavina, til dæmis olíufyrirtæki sem tekur að sér að anna eftirspurn á öðru 

svæði tímabundið með samþykki um að skiptast á olíu. 

 

Í 7. gr. staðalsins er síðan fjallað um samninga við viðskiptavini sem geta að hluta til 

fallið undir gildissvið annarra staðla en IFRS 15. Í þeim aðstæðum skal fyrst beita þeim 

kröfum sem þeir staðlar segja til um og taka þann hluta frá viðskiptaverðinu áður en 73.-

86. gr. í IFRS 15 er beitt á þann hluta samnings sem eftir er.  

  



 

12 

3 Helstu breytingar og áhrif 

IFRS 15 mun leysa af hólmi ýmsa staðla og túlkanir og má þar nefna IAS 11 Verksamningar 

(e. Construction contracts), IAS 18 Tekjur (e. Revenue), IFRIC 13 Viðskiptavild (e. Customer 

loyalty programmes), IFRIC 15 Samningar um byggingu fasteigna (e. Agreements for the 

construction of real estate), IFRIC 18 Yfirfærsla eigna frá viðskiptavinum (e. Transfers of 

assets from customers) og SIC-31 Vöruviðskipti í tengslum við auglýsingaþjónustu (e. 

Revenue - Barter transactions involving advertising services) (IFRS 15, grein C10). 

Staðallinn mun í sumum tilfellum hafa umtalsverð áhrif. Nefna má sem dæmi 

tekjuskráningu bílaframleiðanda sem selur nýjan bíl með ábyrgðartryggingu í ákveðinn 

tíma. Samkvæmt IFRS 15 yrði framleiðandanum gert að tekjufæra söluna yfir lengra 

tímabil þar sem samningsverðinu er skipt upp á milli hinnar seldu bifreiðar og 

þjónustunnar sem veitt er á ábyrgðartímabilinu. Einnig geta komið upp tilvik þar sem 

fyrirtækjum er gert að færa tekjur sínar fyrr til bókar, en þar má nefna til dæmis 

fjarskiptafyrirtæki sem selur síma og viðskiptavinurinn skuldbindur sig til að vera í áskrift 

í ákveðinn tíma. Samkvæmt IFRS 15 ber fjarskiptafyrirtækinu að skipta verðinu á milli 

símans og áskriftarinnar. Þar af leiðandi yrði tekjuskráning meiri í upphafi samnings en lok 

hans (Signý Magnúsdóttir og Helgi Einar Karlsson, 2015). 
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4 Lagaumhverfi 

4.1 Alþjóðlega reikningsskilaráðið 
Alþjóðlega reikningsskilaráðið á rætur að rekja til ársins 1973. Árið 1973 var alþjóðlega 

reikningsskilanefndin (e. International Accounting Standards Committee – IASC) stofnuð 

en hún sá um útgáfu á alþjóðlegum stöðlum (e. International Accounting Standards – IAS). 

Árið 2001 urðu síðan skipulagsbreytingar og í kjölfarið tók Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

(IASB) við og sér í dag um útgáfu á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum undir heitinu IFRS 

(e. International Financial Reporting Standards). Alþjóðlega reikningsskilaráðið tók upp 

fyrri staðla (IAS) alþjóðlegu nefndarinnar en smám saman eru nýrri IFRS staðlar að taka 

við af eldri IAS stöðlum (ICAEW, e.d.). 

4.1.1 Upptaka IFRS 
Félög sem eru með skráð verðbréf á skipulögðum verðbréfamarkaði ber skylda til að 

innleiða alþjóðlega reikningskilastaðla (IFRS) við gerð ársreiknings í samræmi við áttunda 

kafla laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Einnig þurfa vátryggingafélög að beita alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum í samræmi við lög um vátryggingafélög (RSK, e.d.). 

Samkvæmt 92. gr. laga um ársreikninga er félagi samkvæmt 1. gr. heimilt að beita 

alþjóðlegu reikningsskilastöðlum við gerð ársreiknings. Að öðrum kosti ber því að fylgja 

lögum um ársreikninga í samræmi við 1. gr. laganna.  

4.1.2 IFRS á Íslandi 
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 hefur lagagildi hér á 

landi. Félögum sem skylt er að semja ársreikninga sína í samræmi við IFRS bar að gera það 

í fyrsta sinn á því reikningsári sem hófst 1. janúar 2005 (Deloitte, 2015).  

4.2 Lög um ársreikninga 
Félög sem ekki er skylt að gera grein fyrir ársreikningi sínum í samræmi við alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana hafa val um hvort þau noti alþjóðlegu reikningsskilastaðlana eða 

lög um ársreikninga sem eru mun umfangsminni í framkvæmd (RSK, e.d.). 
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Í þriðja kafla laga um ársreikninga eru nokkrar greinar sem fjalla um tekjur fyrirtækja 

en þær helstu eru 20., 25., og 26. Sem hljóða svo:  

 

• 20. gr.: „Allar tekjur og öll gjöld reikningsársins skulu koma fram á 

rekstrarreikningi nema lög þessi eða settar reikningsskilareglur kveði á um 

annað.“ 

• 25. gr.: „Áætlaður hagnaður af samningi um langtímaverkefni skal innleystur 

hlutfallslega eftir því sem verkefninu miðar. Áætlað tap á samningi um 

langtímaverkefni skal gjaldfært strax.“ og „Þegar ekki er hægt að áætla hagnað 

eða tap á samningi um langtímaverkefni af nægilegri nákvæmni skulu tekjur af 

samningnum aðeins innleystar að því marki sem þær standa undir kostnaði við 

verkefnið. Kostnaður skal gjaldfærður þegar hann fellur til.“ 

• 26. gr.: „...Tekjur, sem innheimtar hafa verið á reikningsárinu en varða síðari 

reikningsár, skal færa til skuldar í efnahagsreikningi sem fyrirframinnheimtar 

tekjur...Tekjur, sem varða reikningsárið en innheimtast eftir lok þess, skal færa til 

eignar í efnahagsreikningi.“   
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5 Fimm skrefa tekjuskráningar líkan 

Til að ákvarða hvenær og við hvaða fjárhæð skuli færa tekjur ber félagi að fara með 

kerfisbundnum hætti í gegnum fimm skrefa líkan staðalsins. Þannig skal skoða í hverju 

tilviki fyrir sig hvort færa eigi tekjur á tilteknum tímapunkti þegar viðskiptavinur fær 

yfirráð yfir vöru eða þjónustu, eða hvort færa skuli tekjur yfir ákveðið tímabil (Unnar 

Friðrik Pálsson, 2014). 

Hér verður farið yfir fimm skrefa líkanið, skref fyrir skref og valin dæmi skoðuð til 

hliðsjónar.  

 

1: Fimm skrefa líkan tekjuskráningar 

5.1 Skref 1: Bera kennsl á samninginn 
Fyrirtæki þarf að byrja á því að bera kennsl á samning eða samninga sem gerðir eru við 

viðskiptavini þess um að útvega þeim vöru og/eða þjónustu. Samningur þarf að mynda 

bindandi (e. enforceable) rétt og skuldbindingu til að falla innan gildissviðs staðalsins. 

Samt sem áður þurfa ekki öll vilyrði að vera bindandi til að teljast 

frammistöðuskuldbindingar en frammistöðuskuldbinding getur mótast með þeim hætti 

að gildar væntingar viðskiptavinar eru að fyrirtæki veiti viðbótarþjónustu eða vörur sem 

eru ekki tilgreindar í samningi. Samningar geta verið með þrennu móti: skriflegir, 

munnlegir og einnig óbeinir ef viðtekin venja er að fyrirtæki hafi ákveðinn viðskiptahátt 

milli aðila. Lagarammi milli landa getur hins vegar verið mismunandi um þá túlkun hvenær 

samningur er telst ótvíræður (Ernst & Young, 2017). 

5.1.1 Eiginleikar samnings 
Til að ákvarða hvort samningar falli undir gildissvið staðalsins hefur alþjóðlega 

reikningsskilaráðið tilgreint í 9. gr. hvaða tilteknu eiginleika allir samningar þurfa að hafa 

en þeir eru: a) að aðilar hafi skuldbundið sig að framkvæma tilteknar skyldur, b) hægt sé 

að sjá skilmerkilega réttindi og skyldur hvers aðila, c) greiðsluskilmálar séu tilgreindir, d) 
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að inntak samnings sé á viðskiptalegum grundvelli (e. commerical substance) og e) að það 

séu meiri líkur en minni að fyrirtæki fái umsamda greiðslu fyrir þá vöru og þjónustu sem 

það afsalar sér til viðskiptavinar.  

A) Þegar aðilar hafa skuldbundið sig til að framkvæma tilteknar skyldur má segja að 

þeir hafi gert samning sín á milli sem er ein af forsendum þess að hægt sé að beita þessum 

staðli (Ernst & Young, 2017).  

B) Ef ekki er hægt að greina hvaða vara og eða þjónusta er veitt í samningnum er þar 

með ekki hægt að fella samninginn undir staðalinn (Ernst & Young, 2017).  

C) Greiðsluskilmálar þurfa ekki að fela í sér að samningsverð sé fast eða tilgreint í 

samningi, svo lengi sem ótvíræður réttur sé til greiðslu og hægt sé með nægjanlegri vissu 

að áætla viðskiptaverð (Ernst & Young, 2017).  

D) Með samningi sem byggður er á viðskiptalegum grundvelli er átt við að áhætta, 

tímasetning og fjárstreymi aðila varðandi samning er háð því að samningur komist á til að 

koma í veg fyrir að aðili ýki tekjur sínar með tilbúningi (Ernst & Young, 2017). 

E) Fyrirtæki metur að lokum hvort mótaðili hafi greiðslugetu og/eða vilja til að borga 

umsamið verð en þá skoðar það viðeigandi þætti eins og hvort mótaðili sé 

borgunarmaður ásamt fyrri reynslu af þeim aðila eða þeim viðskiptaflokki sem aðili fellur 

undir. Einnig er tekið til hliðsjónar hvort það séu meiri eða minni líkur á að efndir verði 

(Ernst & Young, 2017). 

5.1.2 Samningar sameinaðir 
Þegar samningar eru gerðir með stuttu millibili við sama aðila eða einstaklinga tengda 

honum skal fyrirtæki sameina samninga ef eitt eða fleiri eftirfarandi atriði eiga við: a) 

samningarnir eru gerðir undir sameiginlegu viðskiptamarkmiði, b) samningur er háður 

samningsverði sem áður var samið um og c) vara eða þjónusta í samningi er ein 

frammistöðuskuldbinding. Staðallinn útskýrir ekki nánar hversu langur tími þarf að líða á 

milli samninga heldur er það háð mati fyrirtækjanna (Ernst & Young, 2017).  

5.1.3 Breyting á samningi 
Þegar svo kemur til að aðilar samþykki breytingar á samningi (e. contract modification) 

sín á milli, meðal annars vegna gildissviðs og/eða verðs, þarf aðili að ákveða hvort breyting 

á núgildandi samningi falli undir það að vera nýr samningur eða breyting á þeim samningi 
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sem fyrir var samkvæmt 18. og 19. gr. Þar kemur einnig fram að samningar kunni að hafa 

breyst þrátt fyrir að aðilar hafi ekki endanlega ákveðið verð og/eða gildissvið í samningi.  

5.1.3.1 Breytingar á samningi – aðskilinn samningur 
Til að geta staðið sem aðskilinn samningur eru tvö skilyrði sem hann þarf að uppfylla í 

samræmi við a. og b. lið 20. gr. Í fyrsta lagi þarf breyting á samningi um auka vöru eða 

þjónustu að vera aðgreinanleg (e. distinct) frá því sem fyrst var samið og í öðru lagi þarf 

viðbótarsamningsverð að endurspegla sjálfstætt söluverð (e. stand-alone selling price) á 

vöru eða þjónustu. Fyrirtæki hafa samt sem áður þann möguleika að veita núverandi 

kúnna afslátt á auka vöru eða þjónustu þar sem fyrirtækið þyrfti ekki að stofna til 

viðbótarkostnaðar við stofnun nýs viðskiptasambands (Ernst & Young, 2017). 

5.1.3.2 Breytingar á samningi – ekki aðskilinn samningur 
Ef samningur er ekki aðskilinn samningur í samræmi við 20. gr. þá skal fylgja 21. gr., en í 

lið a., b. og c. er fjallað um þrjár mismunandi aðstæður sem geta komið upp. Í fyrsta lagi 

skal fyrirtæki skrá breytingu á samningi eins og honum hafi verið rift og nýr samningur 

gerður ef vara eða þjónusta er aðgreinanleg frá því sem áður var samið um. Í öðru lagi 

skal fyrirtæki skrá breytingu á samningi eins og um sama samning sé að ræða ef vörur eða 

þjónusta eru ekki aðgreinanlegar og mynda því saman eina frammistöðuskuldbindingu. 

Að lokum getur samningur verið meðhöndlaður sem sambland af lið 1. og 2. lið (Ernst 

& Young, 2017).  

5.2 Skref 2: Bera kennsl á frammistöðuskuldbindingar 
Við samning milli aðila skal fyrirtæki meta þær vörur eða þjónustu sem samningurinn 

tekur til og bera kennsl á hverja frammistöðuskuldbindingu annaðhvort sem: vörur eða 

þjónustu sem eru aðgreinanlegar eða fjölda af aðgreinanlegum vörum/þjónustum sem 

eru í meginatriðum eins og hafa samskonar afhendingarákvæði til viðskiptavinar í 

samræmi við 23. gr. (IFRS 15, grein 22).  

5.2.1 Hvernig er „aðgreinanlegt“ ákvarðað? 
Útlistuð eru tvö atriði sem ákvarða hvort vara, þjónusta eða sambland af þessu tvennu sé 

aðgreinanleg. Annars vegar þarf vara eða þjónusta að geta gagnast viðskiptavini ein og 

sér eða með öðrum aðgengilegum aðföngum. Hins vegar þarf vara eða þjónusta að vera 

hvort um sig aðgreinanleg frá öðrum loforðum í samningi. Bæði þessi skilyrði þurfa að 
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vera uppfyllt svo hægt sé að álykta að um aðgreinda vöru eða þjónusta sé að ræða og er 

hún þar af leiðandi skráð í bókhald sem einstök frammistöðuskuldbinding (Ernst & Young, 

2017).  

5.2.2 Hvenær er komin á frammistöðuskuldbinding 
Við ákvörðun á hvort frammistöðuskuldbinding sé til staðar þarf fyrirtæki að útvega 

aðgreinda vöru eða þjónustu. Við mat á því hvort sé um að ræða eina eða fleiri 

frammistöðuskuldbindingar er horft til þess hvort varan eða þjónustan sem er 

aðgreinanleg, sé háð eða tengd fyrri skuldbindingu. Sé varan eða þjónustan tengd fyrri 

skuldbindingu er um að ræða eina frammistöðuskuldbindingu en sé hún það ekki er um 

að ræða tvær eða fleiri frammistöðuskuldbindingar (Kieso, 2014). 

5.3 Skref 3: Ákvarða samningsverð 
Samkvæmt 47. gr. í staðlinum skal fyrirtæki greina skilmála samnings og þá viðteknu venju 

hjá sér við ákvörðun á viðskiptaverði. Viðskiptaverðið er sú upphæð sem fyrirtæki gerir 

ráð fyrir að eiga tilkall til í staðinn fyrir þær vörur eða þjónustu sem það lætur viðskiptavini 

í té, án upphæða sem innheimtar eru fyrir hönd þriðja aðila, til dæmis söluskatts. 

Viðskiptaverðið getur verið fast, breytilegt eða blanda af hvoru tveggja.  

Sú upphæð sem fyrirtæki gerir ráð fyrir að eiga tilkall til endurspeglar þá upphæð sem 

fyrirtæki mun fá undir gildandi samningi. Alþjóðlega reikningsskilaráðið hefur einnig 

ákveðið að viðskiptaverð eigi ekki að innihalda áhrif lánsáhættu nema samningur kveði á 

um verulega fjármögnun frá þeim sem selur (Ernst & Young, 2017). 

5.3.1 Breytilegir þættir sem hafa áhrif á verð 
Breytilegir þættir sem hafa áhrif á verð geta tekið á sig ýmsa mynd svo sem afslættir, 

endurgreiðslur, inneignir, og árangurstengdar greiðslur svo fátt eitt sé nefnt. Í þeim 

aðstæðum metur fyrirtækið fjárhæð breytilegs þáttar sem það mun fá við gerð samnings 

(Kieso, 2014). 

Fyrirtæki skal síðan meta breytilegan kostnað með annarri hvorri aðferðinni sem lýst 

er í 53. gr. Annars vegar með áætluðu verðmæti þar sem líkur eru vegnar með verði, en 

sú aðferð getur verið hentug þegar fyrirtæki hefur marga samninga sem eru samskonar. 

Hin aðferðin metur hvort meiri eða minni líkur séu á að breytilegi þátturinn komi inn í 

verð, en dæmi um það gæti til dæmis verið frammistöðubónus þar sem við fáum 
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annaðhvort bónusinn eða ekki. Þegar fyrirtæki hefur ákveðið hvora aðferðina það notar 

skal það nota sömu aðferð á samskonar samninga samkvæmt 54. gr. 

1: Magnafsláttur 

• Semji fyrirtæki um að selja vöru á 100 krónur en ef kaupandinn kaupir meira 

en 1000 stykki á árlegum grundvelli fær hann 10% afslátt eða hvert stykki á 90 

krónur. Í lok fyrsta ársfjórðungs er búið að selja 75 vörur og bendir flest til þess 

að kaupandinn muni ekki kaupa meira en 1000 stykki. Fyrirtækið skráir þá 7500 

krónur í tekjur (75x100) í lok fyrsta ársfjórðungs. Í maí kaupir kaupandinn 500 

stykki til viðbótar og er þar með búinn að kaupa samtals 575 stykki. Því áætlar 

fyrirtækið að kaupandinn muni nýta sér afsláttinn og skráir tekjur að fjárhæð 

44.250* krónur í lok annars ársfjórðungs, sem er mismunur á heildargreiðslu 

og því sem áður hefur verið greitt og lækkar stykkjaverðið samhliða í 90 krónur 

(Ernst & Young, 2017). 

• *(575x90 = 51.750 og síðan 51.750-7.500 = 44.250) 

5.3.2 Sala með skilarétti 
Þegar fyrirtæki selur vöru með skilarétti (e. right to return) þarf það að áætla hversu háu 

hlutfalli af vörum verði skilað aftur. Þar af leiðandi skráir fyrirtæki ekki hjá sér tekjur fyrir 

það hlutfall vara sem það áætlar að verði skilað aftur (Ernst & Young, 2017). 

Í grein B21 eru þrjú atriði sem fyrirtæki skal gangast undir í tengslum við skilarétt og 

aðra þjónustu með fyrirvara um endurgreiðslu. Í fyrsta lagi skal fyrirtæki einungis skrá þær 

tekjur sem það býst við fá. Í öðru lagi skal skrá endurgreiðsluskuldbindingu (e. refund 

liability) og í þriðja lagi skrá kostnaðarverð varanna sem við áætlum að verði skilað á 

eignareikning og þar með ganga frá endurgreiðsluskuldbindingunni.  

Í lok hvers reikningstímabils uppfærir fyrirtæki mat sitt á fjárhæðum sem það áætlar 

að muni koma í sinn hlut og mat sitt á endurgreiðsluskuldbindingum (Ernst & Young, 

2017). 
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2. Skilaréttur 

• Fyrirtæki gerir 100 sölusamninga, en hver samningur hljóðar upp á eina vöru að 

fjárhæð 100 krónur (100x100 = 10.000). Kostnaðarverð hverrar vöru er 60 krónur. 

Fyrirtæki áætlar að þremur vörum verði skilað. Fyrirtæki skráir í fyrsta lagi hjá sér 

sem tekjur 9.700 krónur (97x100) fyrir þær vörur sem það áætlar að verði ekki 

skilað. Í öðru lagi endurgreiðsluskuldbindingu (e. refund liability) að fjárhæð 300 

(3x100) og á eignareikning 180 krónur yfir þær vörur sem áætlað er að verði skilað 

(3x60) (Kieso, 2014). 

• Færslurnar yrðu með eftirfarandi móti:  

Handbært fé          10.000        
  Sölutekjur           9.700      
  Endurgreiðsluskuldbinding              300      
        
kostnaðarverð seldra vara            5.820        
Áætluð skil (KSV)               180        
  Birgðir           6.000      

 

• Tveimur af þremur vörum er svo endanlega skilað: 
 

Endurgreiðsluskuldbinding               200        
  Viðskiptaskuldlir              200      
Vörum skilað               120        
  Áætluð skil              120      

 

5.3.3 Sala með fjármögnun 
Tímasetning greiðslna sem fyrirtækinu berast er stundum ekki í samræmi við þá vöru eða 

þjónustu sem fyrirtækið lætur viðskiptavini í té. Fyrirtæki gera grein fyrir tímavirði 

peninga ef samningur felur í sér verulegan fjármögnunarþátt (e. significant financing 

component) af þeirra hálfu. Gangvirði samnings með fjármögnun er annaðhvort metin út 

frá þeirri upphæð sem fengin er eða með því að núvirða greiðsluflæðið, en þá er miðað 

við þá vexti sem bjóðast sambærilegum viðskiptavini eða þá vexti sem gera nafnvirði 

greiðslunnar jafnt söluverði hennar (Kieso, 2014).   

Fyrirtækið bókar áhrifin sem vaxtagjöld þegar viðskiptavinur borgar fyrirfram og 

vaxtatekjur þegar hann borgar síðar. Vaxtatekjur og vaxtagjöld eru skráð yfir líftíma 
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samnings með aðferð virkra vaxta eins og þeim er lýst í IFRS 9 eða IAS 39. Framsetning á 

samningi með verulegum fjármögnunarþætti er skipt í tekjuþátt og lánsfjárþátt (Ernst & 

Young, 2017).    

Fyrirtækjum er ekki skylt að aðlaga fjárhæðina að verulegri fjármögnun ef greiðsla 

berst innan árs (Ernst & Young, 2017).  

3. Veruleg fjármögnun 

• Fyrirtæki selur vöru að fjárhæð 900.000 krónur í upphafi árs gegn fjögurra ára 

vaxtalausu skuldabréfi að nafnverði 1.416.163 krónur. Kostnaðarverð seldra vara 

er 590.000 krónur. Fyrirtækið ályktar að virkir vextir lánsins séu 12%. Að neðan er 

yfirlit yfir virka vexti og þær færslur sem fyrirtæki gerir við söluna, sem og færslu 

virkra vaxta í lok árs. Virku vextirnir eru síðan færðir árlega uns staðan nemur 0 á 

reikningi (Kieso, 2014).   

     

   vextir: 12,00% 
Tími Afborgun Vextir Höfuðstóll Núvirðing 
       1.416.163       

1                    -          169.940          1.416.163          151.731      
2                    -          169.940          1.416.163          135.474      
3                    -          169.940          1.416.163          120.959      
4     1.416.163          169.940                         -          107.999      

        516.163      
 

Viðskiptakröfur     1.416.163        
  Sala       900.000      
  Afsláttur af viðskiptakröfum       516.163      

 

Kostnaðarverð seldra vara        590.000        
  Birgðir       590.000      

 

Afsláttur af viðskiptakröfum        151.731        
  Vaxtatekjur       151.731      

 

Einnig getur komið upp sú staða að viðskiptavinur borgi fyrirfram en þá má segja að 

fyrirtæki fái fjármögnun frá viðskiptavini (Ernst & Young, 2017). 
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5.3.4 Sala sem hreyfir ekki handbært fé 
Sé greitt í öðru formi en með peningum (e. non-cash consideration) þá er miðað við 

gangvirði þess sem greitt er með. Dæmi um greiðslu sem ekki hreyfir handbært fé er 

meðal annars húseign, tæki og hlutabréf. Við mat á greiðslu sem ekki hreyfir handbært fé 

er líklegt að fyrirtæki beiti IFRS 13 (Fair value measurement) eða IFRS 2 (Share-based 

payment when measuring the fair value of any non-cash consideration) (Ernst & Young, 

2017).  

5.4 Skref 4: Úthlutun á samningsverði 
Markmiðið með úthlutun á samningsverði er að skipta söluverðinu á þær 

frammistöðuskuldbindingar sem um ræðir í samræmi við þær vörur og/eða þá þjónustu 

sem fyrirtæki afhendir kaupanda og væntir að fá greitt. Auðvelt er að úthluta 

samningsverði ef um er að ræða eina vöru og/eða þjónustu (IFRS 15, grein 73).  

Staðallinn gerir almennt ráð fyrir því að úthlutun samningsverðs á 

frammistöðuskuldbindingu sé í sama hlutfalli og sjálfstætt söluverð vörunnar eða 

þjónustunnar. Tvær undantekningar eru á þessu, en það er breytilegt gjald og afslættir 

(Ernst & Young, 2017).  

5.4.1 Ákvörðun sjálfstæðs söluverðs 
Við ákvörðun söluverðs þarf fyrirtæki að meta sjálfstætt söluverð (e. stand-alone selling 

price) hverrar vöru og/eða þjónustu sem hluta af frammistöðuskuldbindingunni. 

Sjálfstætt söluverð er verð vöru eða þjónustu sem fyrirtæki myndi alla jafna selja til 

viðskiptavina sinna (Ernst & Young, 2017). 

5.4.2 Aðferðir við ákvörðun sjálfstæðs söluverðs 
79. gr. fjallar um þrjár helstu aðferðir við mat á sjálfstæðu söluverði. Mat á sjálfstæðu 

söluverði takmarkast þó ekki við þessar þrjár aðferðir, en heimilt er að beita öðrum 

aðferðum ef fyrirtæki telur það meira viðeigandi. 

Í 80. gr. er fjallað um að fyrirtæki geti beitt blöndu af aðferðum við mat á sjálfstæðu 

söluverði ef tvær eða fleiri vörur og/eða þjónusta er háð mikilli óvissu eða breytileika. Ef 

fyrirtæki beitir blandaðri aðferð skal meta hvort úthlutun á sjálfstæðu söluverði 

samræmist markmiðum í 73. gr. og kröfum í 78. gr.  
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5.4.2.1 Aðlöguð markaðsnálgunaraðferð 
Í aðlagaðri markaðsnálgunaraðferð (e. adjusted market assessment approach) metur 

fyrirtæki markaðinn sem það er á og hvað viðskiptavinir eru tilbúnir að borga fyrir þær 

vörur eða þá þjónustu sem fyrirtækið selur. Í þessari aðferð er einnig horft til þess hvað 

samkeppnisaðilar eru að bjóða upp á og verð aðlagað miðað við eigin kostnað 

fyrirtækisins og framlegð sem það væntir að fá (IFRS 15, grein 79a). 

5.4.2.2 Vænt kostnaðarverð að viðbættri framlegð 
Vænt kostnaðarverð að viðbættri framlegð (e. expected cost plus a margin approach) 

felur í sér að fyrirtæki metur væntan kostnað við að uppfylla frammistöðuskuldbindingu 

sína og leggur síðan ofan á það viðeigandi kostnað (IFRS 15, grein 79b). 

5.4.2.3 Eftirstæð aðferð 
Eftirstæð aðferð (e. residual approach) felur í sér að ef sjálfstætt söluverð vöru er mjög 

breytilegt eða háð óvissu þá getur fyrirtæki áætlað sjálfstætt söluverð með hliðsjón af 

heildargreiðslu samnings, að frádregnu sjálfstæðu söluverði fyrir aðrar vörur og/eða 

þjónustu sem samningur nær yfir (Kieso, 2014). 

Samkvæmt grein 79c eru tvö skilyrði þess að hægt sé að beita eftirstæðri aðferð og 

þarf annað þeirra að vera uppfyllt. Annars vegar ef fyrirtæki selur vöru eða þjónustu til 

mismunandi viðskiptavina á svipuðu tímabili á víðu verðbili og hins vegar ef fyrirtæki hefur 

ekki ákvarðað söluverð og það hefur ekki áður selt á sjálfstæðu söluverði.  

5.4.3 Ráðstöfun breytanlegs gjalds 
Fyrsta undanþágan er fjallar um að úthlutun samningsverðs á frammistöðuskuldbindingar 

sé í sama hlutfalli og sjálfstætt söluverð vörunnar, er ráðstöfun á breytanlegu gjaldi. 

Breytanlegur kostnaður er settur á eina en ekki allar frammistöðuskuldbindingar í 

samræmi við 84.-85. gr.  

5.4.4 Ráðstöfun afsláttar 
Afslættir sem koma til frádráttar eru að öllu jöfnu einnig settir hlutfallslega jafnt á þær 

frammistöðuskuldbindingar sem um ræðir en þó eru einhverjar undantekningar (Ernst & 

Young, 2017). 

Í 82. gr. kemur fram að afslætti eigi að dreifa á eina eða fleiri 

frammistöðuskuldbindingar en ekki allar, ef eftirfarandi þrjú skilyrði eru uppfyllt: í fyrsta 
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lagi ef fyrirtæki selur reglulega sérhverja aðskilda vöru og/eða þjónustu eða samansafn af 

þeim á sjálfstæðu söluverði. Í öðru lagi selur fyrirtæki reglulega samansafn af hluta 

varanna með afslætti samanborið við sjálfstætt söluverð varanna og að lokum að afsláttur 

sem gefinn er af samansafni af vörum eða þjónustu eins og nefnt er í öðrum lið er að 

mestu leyti sá sami og afsláttur í samningnum og greining á samansafni af vöru sýnir 

greinilega frammistöðuskuldbindinguna sem allur afslátturinn tilheyrir.  

5.5 Skref 5: Skráning tekna 
Meginskilyrði þess að fyrirtæki uppfylli frammistöðuskuldbindingu sína er þegar 

viðskiptavinur fær yfirráð yfir vöru eða þjónustu. Helstu atriði sem gefa til kynna að 

viðskiptavinur hafi fengið yfirráð yfir vöru og/eða þjónustu er m.a. þegar fyrirtæki á rétt 

á greiðslu og það hefur flutt lagalegan og áþreifanlegan rétt á notkun eignarinnar til 

viðskiptavinar. Önnur atriði sem snúa að viðskiptavini og hvort hann hafi fengið yfirráð 

yfir vöru er þegar hann ber fjárhagslega áhættu eða ábata af eigninni eða hann hefur 

samþykkt eignina. Fyrirtæki uppfyllir frammistöðuskuldbindingar sínar annaðhvort á 

einum tímapunkti eða yfir lengra tímabil (Kieso, 2014). 

5.5.1 Skráning tekna yfir tímabil 
Fyrirtæki selja oft vörur og þjónustu yfir ákveðið tímabil. Í 35. gr. eru þrjú atriði sem benda 

til þess að tekjufærsla falli yfir ákveðið tímabil en samningur þarf að uppfylla eitt af 

eftirfarandi atriðum:  

 

• Viðskiptavinur fær samtímis afhent og neytir ávinningsins af því sem fyrirtæki 

afkastar. 

• Fyirtæki skapar eða eykur virði vöru (t.d. verk í vinnslu) sem viðskiptavinur hefur 

yfirráð yfir. 

• Afköst fyrirtækis skapa ekki eign með möguleika á annarri notkun í þágu fyrirtækis 

eða annarra viðskiptavina í samræmi við 36. gr. og fyrirtæki hefur ótvíræðan rétt 

til greiðslu með tilliti til hversu langt á veg verki er lokið í samræmi við 37. gr.  

 

Þegar fyrirtæki uppfylla frammistöðuskuldbindingu sína yfir tímabil þá skal fyrirtæki velja 

þá viðeigandi aðferð sem best sýnir hversu langt á veg verk er komið og á fyrirtækið einnig 
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að nota sömu aðferð við sambærilega samninga. Ekki er heimilt að að breyta um aðferð 

út líftíma skuldbindingar (Ernst & Young, 2017).  

Aðferðir við mat á árangri frammistöðuskuldbindinga geta m.a. skipst í innri og 

ytri þætti (e. input and output) samkvæmt 41. gr. en þar er vísað í greinar B14-B19 í 

viðauka til nánari útskýringar. Dæmi um innri þætti geta verið: aðföng notuð, fjöldi 

klukkustunda, kostnaður sem stofnað hefur verið til, tími liðinn eða fjöldi notkunartíma á 

vinnuvélum, samanborið við áætlaðan fjölda innri þátta sem tekur að ljúka 

frammistöðuskuldbindingunni. Dæmi um ytri þætti geta síðan verið: þegar ákveðnum 

áfanga er náð, tími liðinn af verki og einingar framleiddar eða afhentar til viðskiptamanns.  

Ef fyrirtæki getur ekki með áreiðanlegum hætti metið framvindu samnings þá 

skulu tekjur ekki vera skráðar fyrr en hægt er að mæla þær. Ef fyrirtæki kemst hins vegar 

að þeirri niðurstöðu að tap muni ekki eiga sér stað þá getur það skráð tekjur upp að þeim 

kostnaði sem stofnað hefur verið til. Alþjóðlega reikningsskilaráðið gaf einnig út til 

leiðbeiningar að um leið og fyrirtæki getur áætlað með áreiðanlegum hætti framvindu 

samnings þá beri því að hætta að nota þessa aðferð og velja þá aðferð sem best lýsir 

framgangi verks (Ernst & Young, 2017).  

5.5.2 Skráning tekna á einum tímapunkti 
Skráning tekna á einum tímapunkti er í flestum tilfellum nokkuð auðséð. Í öðrum tilfellum 

getur það verið aðeins flóknara, en í 38. gr. segir að hafa skuli til hliðsjónar liði a-e og að 

auki 31.-34. gr. Liðir a-e gefa vísbendingu um hvenær yfirfærsla á eign á sér stað, en dæmi 

um það er þegar fyrirtæki á rétt á greiðslu og það hefur flutt lagalegan og áþreifanlegan 

rétt á notkun eignarinnar til viðskiptavinar eða viðskiptavinur ber fjárhagslegan ábata og 

áhættu af eigninni eða hefur samþykkt hana. 

Þeim atriðum sem nefnd eru hér að ofan eru ekki ætlað að ákvarða hverju um sig 

hvort um yfirfærslu á eign sé að ræða heldur að gefa vísbendingu. Fyrirtæki verður að 

yfirfara alla þætti sem skipta máli við mat á því hvenær yfirfærsla hefur átt sér stað (Ernst 

& Young, 2017).  
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6 Önnur atriði við tekjuskráningu 

Hér verður farið yfir ýmis önnur atriði er varða tekjuskráningu. 

6.1 Endurkaup 
Í sumum samningum er ákvæði um endurkaup (e. repurchase agreement), en ákvæðið 

getur staðið annaðhvort sem hluti af upprunalega samningnum eða sem aðskilinn 

samningur (Ernst & Young, 2017).  

Samkvæmt grein B65 í viðauka eru nefnd þrjú helstu form endurkaupa, en þau eru: 

framvirkur samningur (e. forward) sem skyldar fyrirtæki að kaupa eign aftur, kaupréttur 

(e. call option) sem heimilar fyrirtæki að kaupa eign og söluréttur (e. put option) sem 

heimilar fyrirtæki að selja eign.  

Skilyrði þess að áðurnefnd atriði flokkist sem endurkaup er að ákvæðin séu til staðar 

við upphaf samnings, annaðhvort í upprunalega samningnum eða sem aðskilinn 

samningur (Ernst & Young, 2017).  

6.2 „Bill and hold“ samningur 
Í sumum tilvikum á sala sér stað og greitt er fyrir en fyrirtækið sér um að geyma vöruna 

fyrir kaupanda í ákveðinn tíma. Sala er stundum útfærð svona að ósk kaupanda, t.d. ef 

hann hefur ekki nægt geymslurými (Ernst & Young, 2017).  

Í grein B80-81 í viðauka segir að fyrirtæki skuli ákvarða hvenær það hefur uppfyllt 

frammistöðuskuldbindingu sína í samræmi við 38. gr. Að venju eru yfirráð yfir vöru flutt 

yfir til kaupandans við flutning eða þegar varan er komin í hendur kaupanda, háð 

samningsskilmálum. Í sumum samningum, t.d. „bill and hold“ þá hefur viðskiptavinur 

yfirráð yfir vöru þrátt fyrir að hún sé ennþá í höndum seljanda. Kaupandi hefur rétt til að 

nýta vöru og fá ávinning af henni þrátt fyrir að hafa hana ekki undir höndum. Í „bill and 

hold“ þurfa öll fjögur neðangreind atriði að vera til staðar. Í fyrsta lagi þarf að vera ástæða 

fyrir þessháttar viðskiptum að ósk kaupanda, í öðru lagi þarf vara að vera aðgreinanleg 

frá öðrum vörum sem fyrirtækið selur. Í þriðja lagi þarf vara að vera tilbúin til flutnings og 

að lokum má fyrirtæki ekki nota vöru eða selja til annars viðskiptavinar.  
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6.3 Umboðsviðskipti 
Í umboðsviðskiptum (e. consignments) er vara flutt frá umboðsaðila (e. consignor) til 

umbjóðanda (e. consignee) án þess að um sölu sé að ræða. Að venju þarf umbjóðandi ekki 

að borga fyrir þær vörur sem hann fær, að öðru leyti en hluta söluverðs við sölu til þriðja 

aðila. Því eru tekjur að öllu jöfnu ekki skráðar fyrr en við sölu til þriðja aðila (Ernst & Young, 

2017).  

4. Umboðsviðskipti 

• Fyrirtæki(umboðsaðili) sendir vörur að kostnaðarverði 36.000 til umbjóðanda. 

Umboðsaðili borgar 3.750 í flutningskostnað en umbjóðandi 2.250 í 

auglýsingakostnað sem fæst greiddur aftur af umboðsaðila. Í lok tímabils er búið 

að selja 2/3 hluta varanna fyrir 40.000 í peningum og umbjóðandi heldur eftir 10% 

söluþóknun (Kieso, 2014).  

•  Eftirfarandi færslur eru gerðar: 

Umboðsmaður Umbjóðandi 
Birgðir í 
umboðssölu      36.000                
  Birgðir        36.000              
                
Birgðir í 
umboðssölu        3.750                
  handbært fé          3.750              
                

        Auglýsingakrafa  
      
2.250        

          Handbært fé   
      
2.250      

                

        Handbært fé 
    
40.000        

          Viðskiptaskuld   
    
40.000      
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Handbært fé 
     
33.750        Viðskiptaskuld 

    
40.000        

Auglýsingakostnaður 
       
2.250          Auglýsingakrafa   

      
2.250      

Söluþóknun 
       
4.000          Söluþóknun   

      
4.000      

  
Tekjur af 
umboðssölu   

     
40.000        Handbært fé   

    
33.750      

                
Kostnaðarverð seldra 
vara 

     
26.500                

  *Birgðir í umboðssölu 
     
26.500              

* (2/3 
(36.000+3.750))             

 

6.4 Ábyrgðarkostnaður 
Ábyrgðir (e. warranties) í samningum geta verið vegna þess að fyrirtæki setur skilmála í 

samning. Þeir geta einnig verið lögum samkvæmt eða óbeint verið gefnir til kynna í 

gegnum viðskiptahætti fyrirtækis. Verð ábyrgðar getur verið innifalið í heildarverðinu eða 

staðið eitt og sér sem valfrjáls ábyrgð. Staðallinn auðkennir tvenns konar ábyrgðir: 

ábyrgðartryggingu (e. assurance-type warranties) sem ábyrgist að vara sé í því ástandi 

sem samningur segir til um og þjónustutryggingu (e. service-type assurance) sem veitir 

þjónustu umfram ábyrgðartrygginguna (Ernst & Young, 2017).  

Grein B31 tilgreinir þrjú atriði við mat á því hvort um sé að ræða ábyrgðir umfram 

það lágmark sem skylt er að veita. Sé krafa samkvæmt lögum viðkomandi lands um að 

veita ábyrgð er ekki um frammistöðuskuldbindingu á ræða. Tímalengd ábyrgðar skiptir 

einnig máli, en því lengur sem ábyrgð varir því líklegra að um sé að ræða 

frammistöðuskuldbindingu. Að lokum getur tiltekin athöfn af hálfu seljanda, t.d. að senda 

vöruna til baka, ekki gefið tilefni til að álykta að um sérstaka frammistöðuskuldbindingu 

sé að ræða. 
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5. Ábyrgðarkostnaður 

• Fyrirtæki selur tölvur með inniföldum ábyrgðarkostnaði sem gildir í þrjá mánuði 

og býður að auki valfrjálsa tryggingu umfram þann tíma sem er innifalin. Þar sem 

valfrjálsa tryggingin er seld sér ákvarðar fyrirtækið að um aðgreinda 

frammistöðuskuldbindingu sé að ræða. Söluverð tölvunnar er 3.600 með 

valfrjálsri tryggingu, þar af kostar valfrjálsa tryggingin 400 krónur. Kostnaðarverð 

tölvunnar er 1440 krónur og fyrirtæki metur í ljósi fyrri viðskipta að 200 króna 

kostnaður muni falla á undir þriggja mánaða tryggingu (Ernst & Young, 2017).  

• Færslurnar sem gerðar eru við sölu eru eftirfarandi: 

Handbært fé/viðskiptakröfur            3.600        
Ábyrgðarkostnaður               200        
  Uppsafnaður ábyrgðarkostnaður              200      
  Þjónustutrygging-skuldbinding              400      
  Tekjur           3.200      

 

6.5 Óafturkræfur upphafskostnaður 
Óafturkræfur upphafskostnaður (e. non-refundable upfront fee) er kostnaður sem fæst 

ekki endurgreiddur en viðskiptavinir greiða áður en fyrirtækið afhendir þeim vöru eða 

þjónustu. Dæmi um óafturkræfan kostnað getur falist í inngöngu í golfklúbb (Ernst & 

Young, 2017).  

Fyrirtæki verða að meta hvort þessar fyrirframgreiðslur séu fyrir vörur eða þjónustu á 

núverandi tímabili. Í flestum tilvikum eru greiðslurnar fyrir vörur eða þjónustu fram í 

tímann og eru þar af leiðandi ekki skráðar sem tekjur við greiðslu. Í sumum tilfellum er 

litið á óafturkræfan upphafskostnað sem endurnýjun (e. renewal) samnings, en dæmi um 

það gæti verið samningur í líkamsrækt (Kieso, 2014). 

6. Óafturkræfur kostnaður 

• Viðskiptavinur skrifar undir eins árs samning í líksamrækt og greiðir 200 krónur í 

óafturkræfan kostnað. Að auki greiðir hann árlegt gjald sem samsvarar 50 krónum 

í byrjun hvers mánaðar. Fyrirtækið metur sem svo að meðaltali endurnýi hver 

viðskiptavinur samninginn sinn tvisvar eða greiði fyrir þrjú ár í heildina. Líta má 

samninginn sem eina frammistöðuskuldbindingu. Heildarfjárhæð samnings yrði 
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þá 200 + (36x50=1.800) eða 2.000 krónur sem réttast væri að tekjufæra jafnt yfir 

samningstímann. Mánaðarleg tekjufærsla yrði því (2.000/36) eða 55,56 krónur 

(Kieso, 2014).  

6.6 Kostnaður við samning 
Staðallinn tilgreinir hvernig á að meðhöndla kostnað við að öðlast og uppfylla samning. 

Fyrirtæki beitir þessari meðhöndlun einungis á þann kostnað sem stofnað er til í sambandi 

við samninginn og sem fellur undir gildissvið staðalsins (Ernst & Young, 2017). 

 

6.6.1 Kostnaður við að öðlast samning 
Í 91.-94. gr. er fjallað um kostnað við að öðlast samning. Þar kemur fram að fyrirtæki skuli 

skrá jaðarkostnað (e. incremental cost) við að öðlast samning sem eign ef búist er við að 

kostnaðurinn endurheimtist. Jaðarkostnaður er útlagður kostnaður sem fyrirtæki leggur 

út í við gerð samnings en hefði ekki gert það ef ekki samningur hefði ekki komist á. Dæmi 

um jaðarkostnað eru sölulaun. Sá kostnaður sem hlýst hvort sem samningar nást eða ekki 

skal vera gjaldfærður (e. expensed) í rekstri nema sá kostnaður sé afdráttarlaust 

gjaldskyldur af hálfu viðskiptavinar, hvort sem samningur er kominn á eða ekki.  

 Samkvæmt 93. gr. er heimilt gjaldfæra kostnað með hagkvæmri hröðun sem að 

öllu jöfnu væri eignfærður ef afskriftartíminn er minni en eitt ár.  

 Að mati Ernst & Young á að beita hagkvæmri hröðun á þá samninga sem hafa 

gildistíma undir einu ári (Ernst & Young, 2017). 

7. Jaðarkostnaður 

• Við útboð samnings leggur fyrirtæki út í ákveðinn kostnað til að öðlast samninginn. 

Fyrirtæki leggur út í lögfræðikostnað við gerð áreiðanleikakönnunar að fjárhæð 

15.000, ferðakostnað að fjárhæð 25.000 og söluþóknun til starfsmanns að fjárhæð 

10.000. í samræmi við 91. gr. eignfærir fyrirtækið einungis söluþóknunina að 

fjárhæð 10.000 þar sem fyrirtæki væntir þess að endurheimta kostnað í gegnum 

samning við viðskiptavin. Fyrirtæki metur sem svo að samkvæmt 93. gr. hefðu 

lögfræðikostnaður og ferðakostnaður fallið til óháð því hvort samningar hefðu 
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náðst og eru því gjaldfærðir í rekstri nema þeir falli undir gildissvið annarra staðla 

en þá gilda þær reglur (Erstn & Young, 2017). 

 

Á mynd 2 er yfirlitsmynd hvernig kostnaður við að öðlast samning er meðhöndlaður 

(Guðmundur Ingólfsson, munnleg heimild, 23. janúar 2018). 

 

2. Kostnaður við að öðlast samning 

6.6.2 Kostnaður við að uppfylla samning 
Staðallinn skiptir kostnaði sem fellur til við að uppfylla samning í tvo flokka. Annars vegar 

kostnað sem er eignfærður og hins vegar kostnað sem er gjaldfærður. Við mat á kostnaði 

í samningi er skýrt tekið fram að allur kostnaður sem heyrir undir aðra staðla sé fyrst 

meðhöndlaður í samræmi við þá, áður en reglum IFRS 15 er beitt (Ernst & Young, 2017).  

Samkvæmt 95. gr. eru þrjú atriði sem þurfa öll að vera til staðar svo hægt sé að 

eignfæra kostnað. Í fyrsta lagi þarf kostnaður að tengjast samningi beint. Í öðru lagi þarf 

kostnaður að mynda eða auka aðföng eða gæði sem notuð verða við að uppfylla 

frammistöðuskuldbindingu og að lokum að þess sé vænst að útlagður kostnaður verði 

endurheimtur.  

Í 97. gr. er nefnt dæmi um kostnað sem uppfyllir fyrsta atriði 95. gr. Kostnaður sem 

beint tengist samningi getur til dæmis verið beinn launakostnaður, efniskostnaður, 



 

32 

tryggingakostnaður og annar kostnaður sem tilgreint er beinlínis í samningi að falli á 

viðskiptamann svo fátt eitt sé nefnt.  

98. gr. gerir síðan grein fyrir þeim kostnaði sem er gjaldfærður, en það getur til dæmis 

verið skrifstofu- og stjórnunarkostnaður. Sá kostnaður er gjaldfærður nema tilgreint sé að 

hann sé gjaldskyldur af hendi viðskiptavinar.  

 

Á mynd 3 er yfirlitsmynd hvernig kostnaður við að uppfylla samning er meðhöndlaður 

(Guðmundur Ingólfsson, munnleg heimild, 23. janúar 2018). 

 

3. Kostnaður við að uppfylla samning 

6.6.3 Eignfærður kostnaður afskrifaður 
Sá kostnaður sem er eignfærður með hliðsjón af 91.-95. gr. er afskrifaður með kerfislegum 

hætti í samræmi við afhendingu á vöru og þjónustu til viðskiptavina (IFRS 15, grein 99).  
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7 Framsetning og upplýsingagjöf 

IFRS 15 gerir ríkari kröfur til fyrirtækja um framsetningu og upplýsingagjöf í 

reikningsskilum fyrirtækja en áður hefur verið gerð krafa um (Ernst & Young, 2017). 

7.1 Kröfur um framsetningu á eign og skuldbindingu 
Við framkvæmd samnings milli aðila skal fyrirtæki upplýsa um samninginn í 

efnahagsreikningi (e. statement of financial position) annaðhvort sem eign (e. contract 

asset) eða skuldbindingu (e. contract liability) í samræmi við frammistöðu sína og greiðslu 

viðskiptavina. Fyrirtæki sýnir á sérstökum reikningi skilyrðislausan rétt til endurgjalds sem 

viðskiptakröfu (e. receivable) (IFRS 15, grein 105). 

8. Uppsegjanlegur og óuppsegjanlegur samningur 

• Fyrirtæki selur vöru á 1000 krónur í byrjun árs en afhendir hana mánuði síðar. 

Munur er á færslum eftir því hvort hægt er að segja samningi upp eða ekki (Ernst 

& Young, 2017).  

Uppsegjanlegur 
Handbært fé            1.000       
  Skuldbinding           1.000      
Skuldbinding            1.000        
  Tekjur           1.000      

 

Óuppsegjanlegur 
Viðskiptakröfur            1.000        
  Skuldbinding           1.000      
Handbært fé            1.000        
  Viðskiptakröfur           1.000      
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7.2 Markmið upplýsingagjafar 
Markmið með kröfum staðalsins um upplýsingagjöf er að fyrirtæki upplýsi með 

nægilegum hætti í ársreikningi um þau atriði sem skipta máli varðandi samninga, svo sem 

upphæð, tímasetningu og óvissuþætti í fjárstreymi samnings við viðskiptavini sína. 

Fyrirtæki skal gefa eigindlegar og megindlegar (e. qualitative and quantitative) 

upplýsingar sem skipt geta máli, svo sem um samningsskilmála eins og þeim er lýst í 113.-

122. gr., mat á því hvernig fyrirtæki beitir reglum staðalsins við samninga í samræmi við 

123.-126. gr. og að lokum um eignfærðan kostnað við að öðlast og uppfylla samning í 

samræmi við 91. eða 95. gr. (IFRS 15, grein 110). 
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8 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar er að útskýra fyrir lesanda helstu reglur sem gilda um 

tekjuskráningu fyrirtækja í samræmi við IFRS 15. Í ljósi þess hversu ítarlegar reglur og 

leiðbeiningar eru í staðlinum er stiklað á stóru og fjallað á hnitmiðaðan hátt um helstu 

viðfangsefni staðalsins og nokkur valin dæmi sýnd.  

Í ritgerðinni var sagt frá gildissviði staðalsins, hvaða helstu breytingar og áhrif fylgja 

innleiðingu hans svo og frá lagaumhverfi fyrirtækja. Lýst var fimm skrefa 

tekjuskráningarlíkani, skref fyrir skref, og valin dæmi höfð til hliðsjónar. Einnig voru önnur 

atriði tengd tekjuskráningu skoðuð ásamt framsetningu og upplýsingagjöf til neytanda 

ársreiknings.  

Það er von höfundar að ritgerðin sé lesanda gagnleg og að hún gefi góða yfirsýn yfir 

reglur staðalsins. Þó ráðleggur höfundur að sérfræðiaðstoðar sé leitað við innleiðingu 

hans sem og annarra reglna er varða reikningsskil félaga.  

  



 

36 

Heimildakrá 

Anna María Ingvarsdóttir. (2016, 20. janúar). Nýr staðall um tekjuskráningu.  

Sótt 27. febrúar 2018 af  

https://www.fle.is/is/utgafa/ahugaverdar-greinar/nyr-stadall-um-

tekjuskraningu-1 

 

Deloitte. (2015). IFRS – Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar – Samantekt.  

Sótt 2. febrúar 2018 af 

https://www2.deloitte.com/is/is/pages/audit/articles/IFRS-in-your-pocket-

2015.html 

 

Ernst & Young. (2017). Applying IFRS – IFRS 15 Revenue from contracts with customers –  

A closer look at the new revenue recognition standard (Updated October 2017). 

Án útgáfustaðar: Ernst & Young. Sótt 20. febrúar af 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-revenue-october-

2017/$FILE/ey-applying-revenue-october-2017.pdf 

 

EU. (2016). COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1905. Reglugerð Evrópusambandsins  

og ráðsins 22.september. Sótt 31. mars 2018 af  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1905&from=EN). 

 

IASB. (2014). IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers.   

 

ICAEW. (e.d.). Knowledge guide to International Accounting Standards.  

Sótt 31. mars 2018 af 

https://www.icaew.com/library/subject-gateways/accounting-

standards/knowledge-guide-to-international-accounting-standards 

 



 

37 

IFRS Institute. (2017, 28. febrúar). Revenue: Top 10 Differences Between IFRS 15 and ASC 

  606. Sótt 23. febrúar 2018 af 

http://www.kpmg-institutes.com/institutes/ifrs-institute/articles/2017/01/top-

10-differences-between-ifrs-15-and-asc-topic-606.html 

 

Kieso, D. E. , Weygandt, J. J. og Warfield, T. D. (2014). Intermediate Accounting: IFRS  

edition. 2. útgáfa. Hoboken: Wiley & Sons. 

 

Lög nr. 3/2006 um ársreikninga  

 

RSK. (e.d.). IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar. Sótt 30. mars 2018 af  

https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/arsreikningaskra/althjodlegir-

reikningsskilastadlar/ 

 

Signý Magnúsdóttir og Helgi Einar Karlsson. (2015, 8. janúar). Breytingar á tekjuskráningu 

í reikningsskilum félaga. Sótt 27. febrúar 2018 af 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1537657/ 

 

Unnar Friðrik Pálsson. (2014, 6. nóvember). Eru þetta tekjur?. Sótt 27. febrúar 2018 af  

 https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1530255/ 

 

 


