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Útdráttur 

Mörg félög nota leigusamninga til þess að fá til nota eignir sem þau þurfa fyrir starfsemi 

þeirra. Samkvæmt núverandi reikningsskilastaðli er þessum leigusamningum skipt í 

fjármögnunarleigusamninga og rekstrarleigusamninga. Leigutaki með 

rekstrarleigusamninga þarf ekki að skrá eign og skuld í efnahagsreikning. 

Nýr reikningsskilastaðall fyrir leigusamninga mun verða til þess að félög þurfa að skrá 

í efnahagsreikning nýtingarrétt sem eign og leiguskuld sem skuld. Með því að núvirða 

rekstrarleigugreiðslur sem eru gefnar upp í ársreikningum félaga er hægt að líkja við þau 

áhrif sem myndu verða ef staðallinn væri innleiddur í dag miðað fjárhæðir í nýjasta 

ársreikningi. Það er því hægt að komast að því hver áhrif verða á skráð félög á Íslandi, 

hvaða félög verða fyrir mestum áhrifum og hvað það þýðir fyrir glögga mynd 

reikningsskila í dag. 

Þessi nýi staðall mun hafa veruleg áhrif fyrir meirihluta af skráðum félögum á Íslandi. 

Staðallinn mun leiða til þess að eignir og skuldir hækka verulega í sumum tilfellum. 

Einnig mun rekstrarhagnaður fyrir tekjuskatt og fjármagnsliði hækka, rekstrarhagnaður 

fyrir vexti og skatta mun einnig hækka en hagnaður fyrir tekjuskatt mun lækka.  

Niðurstöður benda til þess að flugfélög og smásalar verða fyrir mestum áhrifum 

vegna nýja reikningsskilastaðalsins. Fasteignafélög verða almennt ekki fyrir neinum 

áhrifum. Tryggingafélög verða í sumum tilvikum fyrir áhrifum en flest þeirra verða ekki 

fyrir neinum áhrifum. Félög sem sjá um sölu á eldsneyti verða fyrir litlum áhrifum. 

Fjarskiptafélög og upplýsingatæknifélög verða fyrir miklum áhrifum. Stór félög eins og 

Eimskip og Marel verða fyrir talsverðum áhrifum af nýja staðlinum. 
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1 Inngangur 

Þegar félög eru með skráð hlutabréf á markaði eða eru tengd almannahagsmunum þá 

eru þau skyldug, samkvæmt lögum nr. 3/2006 um ársreikninga, til þess að birta 

ársreikning fyrir fjárfesta og aðra aðila sem verða fyrir áhrifum af rekstri félagsins. Í 

þessum ársreikningum koma fram upplýsingar um efnahag, rekstur og eigið fé sem geta 

verið mjög mikilvægar fyrir lesendur ársreikningsins. Til þess að koma í veg fyrir það að 

þessi félög setji fram ónákvæmar upplýsingar í ársreikningum eða upplýsingar sem eru 

gerðar til þess að villa um fyrir lesendum ársreiknings þá eru regluverk um gerð 

reikningsskila nauðsynleg. 

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar (e. International Financial Reporting Standards), 

kallaðir IFRS til styttingar, eru staðlar sem félögum ber að fylgja ásamt IAS (International 

Accounting Standards) í sumum tilfellum þar sem að innleiðing á IFRS er enn í vinnslu. 

Það er á ábyrgð stjórnar að sjá til þess að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt við 

gerð reikningsskila. Það þarf einnig endurskoðendur til að staðfesta að félög fari eftir 

þessum stöðlum við gerð ársreikninga. Endurskoðendur gera það með því að gefa áritun 

sína í ársreikning sem á að staðfesta, eftir bestu getu, að í ársreikningnum hafi verið 

farið eftir öllum viðkomandi stöðlum. 

Þar sem viðskiptalíf og umhverfi félaga eru ávallt að breytast þá þurfa staðlar og 

regluverk sem eiga að halda að utan um reikningsskil félaga að halda í við þessa þróun. 

Ef staðlar sem eiga að tryggja glögga mynd reikningsskila eru orðnir úreltir og eiga ekki 

við á núverandi markaði þá er erfitt fyrir fjárfesta að treysta reikningsskilum. Þess vegna 

er stöðlum breytt og þeir uppfærðir til þess að ársreikningur gefi alltaf glögga mynd af 

fjárhagi félags í samræmi við umhverfi. Að uppfæra reikningsskilastaðla er mikilvæg 

lausn við því að aðlagast síbreytilegu umhverfi félaga en það koma einnig upp mörg 

vandamál þegar það kemur að innleiðingu og áhrifum sem verða vegna breytinga. 

Vandamál geta komið upp þar sem það tekur oft langan tíma að innleiða nýjan 

staðal. Nýir staðlar eru gerðir til þess að reikningsskil sýni glögga mynd af fjárhagi félags 

en það getur tekið mörg ár að innleiða þá. Í því tilfelli væru félög enn að gera 

reikningsskil sín fylgjandi eldri stöðlum sem búið er að viðurkenna að séu ekki nógu 
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góðir og að þeir tryggi ekki glögga mynd. Þá mætti segja að komið sé upp vandamál fyrir 

endurskoðendur þar sem þeir eiga að staðfesta í áritun sinni að ársreikningur sýni 

glögga mynd af fjárhagi félagsins. En ef endurskoðandinn veit að innleiðing á nýjum 

staðli er þörf til þess að sýna glögga mynd þá gæti það átt að koma fram í ársreikningi. 

Þetta vandamál á við um staðla um leigusamninga, IFRS 16 mun taka við af IAS 17 

fyrir reikningsskil vegna fjárhagstímabila sem byrja 1. janúar 2019 eða seinna. Það er 

búið að bera kennsl á vandamál sem eiga við um gamla staðalinn og leggja fram það 

sem er talið vera lausn við þessum vandamálum í nýja staðlinum. Svo það er vitað að 

gamli staðallinn sýnir ekki glögga mynd og það þarf að uppfæra hann en samt er áfram 

farið eftir eldri staðlinum og kannski er ekkert minnst á það að nýr staðall sé í vinnslu í 

ársreikningum félaga. 

IFRS 16 mun koma til með að hafa mikil áhrif á reikningsskil hjá sumum félögum þar 

sem reikningshaldsleg meðferð leigusamninga í reikningsskilum mun breytast. Innleiðing 

á þessum staðli hefur tekið langan tíma frá því að fyrst var byrjað að vinna í honum. Það 

er mikilvægt að skoða hvaða áhrif nýr staðall hefur fyrir félög á Íslandi sem eru með 

leigusamninga utan efnahagsreiknings. Það er gert með því að skoða og gera vel grein 

fyrir gamla staðlinum, IAS 17, og nýja staðlinum, IFRS 16, og hver munurinn er á milli 

þeirra. Einnig þarf að líkja við áhrif sem verða vegna IFRS 16 með því að færa núverandi 

skuldbindingar vegna leigusamninga samkvæmt nýjum staðli inn í nýjustu reikningsskil 

félaga. Þá er hægt að spá fyrir um hvernig þessar breytingar munu hafa áhrif á 

reikningsskil félaga, sem mun hafa áhrif á lesendur ársreiknings. 

Markmið þessarar rannsóknar er að svara spurningum sem tengjast IFRS 16 og 

glöggri mynd. Hvaða áhrif mun innleiðing á IFRS 16 hafa á skráð félög á Íslandi? Verða 

sum félög fyrir meiri áhrifum en önnur? Hvernig munu þessi áhrif koma fram í 

reikningsskilum? Hvenær koma þessi áhrif fram í reikningsskilum? Og hvað segir það um 

glögga mynd og hvernig staðlar og endurskoðendur hjálpa við að sjá til þess að 

reikningsskil sýni glögga mynd? 
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2 Fræðilegur kafli 

Til þess að meta þau áhrif sem nýr staðall mun hafa á reikningsskil félaga og geta skýrt 

frá þeim þá þarf fyrst að greina gamla staðalinn, IAS 17, og ákvæði hans. Það þarf að 

skoða hvaða kröfur sá staðall setti fram um reikningshaldslega meðferð leigusamninga 

og þá sérstaklega hvað það var sem var ábótavant í þeim staðli og þurfti að uppfæra. 

Einnig þarf að skoða hvaða kröfur eru gerðar um reikningsskil vegna leigusamninga í 

nýja staðlinum, IFRS 16, og hvernig hann er frábrugðinn IAS 17. 

Það er einnig mikilvægt að gera grein fyrir öðrum atriðum sem koma til með að skipta 

máli við rannsókn á áhrifum á reikningsskil félaga. Það er þá lagalegt umhverfi sem segir 

til um hvernig stöðlum er fylgt. Það getur verið álitamál hvernig atriði sem tengjast 

leigusamningum og áhrifum þeirra á reikningsskil eru skilgreind, sem dæmi má nefna 

eignahugtakið, hvað er eign samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum? Svo þarf að 

skoða glögga mynd og hvernig er fjallað um hana í alþjóðlegum stöðlum. Ásamt því eru 

fleiri atriði sem skipta máli fyrir ákvörðun á því hver áhrif vegna nýja staðalsins verða 

eins og lykilkennitölur sem eru notaðar til þess að meta fjárhagslega stöðu félaga. 

Þegar það hefur verið greint frá breytingum sem verða á reikningshaldslegri meðferð 

leigusamninga þá er hægt að endurgera núverandi reikningsskil samkvæmt nýja 

staðlinum. Niðurstöður sem fást við það að umbreyta reikningsskilum félaga á Íslandi 

munu gefa mynd af því hver áhrif IFRS 16 verða á íslenskum markaði. 

Fræðileg nálgun þessarar rannsóknar er að notast er við fjárhagslegar upplýsingar um 

félög sem er hægt að finna í ársreikningum þeirra. Þessi rannsókn er því megindleg þar 

sem hún byggist á tölulegum gögnum. Niðurstöður verða einnig settar fram í tölum 

vegna breytingum á reikningsskilum félaga. 

Það væri hægt að gera nákvæmari greiningu fyrir eitt félag með því að umbreyta 

reikningshaldslegri meðferð fyrir hvern og einn leigusamning hjá þessu eina félagi. En 

upplýsingar sem þarf til þess að gera þá greiningu eru ekki aðgengilegar. Einnig myndi sú 

greining ekki gefa heildarmynd af áhrifum vegna IFRS 16 á markaði. Til þess að fá 

heildarmynd þarf að setja fram áhrifin sem verða hjá öllum félögum. Í þeirri greiningu er 
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einungis hægt að notast við aðgengilegar upplýsingar sem nú þegar hafa verið gefnar út, 

þetta væru þá ársreikningar skráðra félaga á Íslandi. 
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3 IAS 17 

IAS 17 um leigusamninga setur fram stefnur og kröfur um reikningshaldslega meðferð 

leigusamninga. Staðallinn gildir um aðila sem er með eign eða tæki á leigu, kallaðir 

leigutakar, og þá aðila sem eiga eign eða tæki og leiga út, sem eru leigusalar (IASPlus, 

e.d.). Að gera leigusamning eru mjög algeng viðskipti en í gegnum söguna í mörgum 

tilfellum hafa þetta verið viðskipti sem falla utan efnahagsreiknings félaga (e. off-

balance sheet). Þessi viðskipti geta verið notuð til fjármögnunar í þeim tilgangi að 

eignast eða geta notað eign en ef reikningshaldsleg meðferð verður ekki til þess að eign 

er skráð í reikningsskil þá eru viðskiptin utan efnahagsreikningsins og gefa þá ekki glögga 

mynd af fjárhagsstöðu félags (Silvia Mahutova, 2012). 

Áður en að staðallinn var kynntur til sögunnar földu félög skuldir vegna 

fjármögnunarleigusamninga utan efnahagsreikningsins og sýndu einungis afborganir. 

Þessi reikningshaldslega meðferð sýndi ekki rétta mynd af viðskiptum með 

leigusamninga. IAS 17 var gefinn út árið 1982 svo að félög þyrftu að sýna eignir og 

skuldir vegna leigusamninga (Silvia Mahutova, 2012). 

Staðallinn tók formlega gildi (e. effective date) fyrir fjárhagstímabil sem byrjuðu 1. 

janúar 1984 eða seinna. Á þessum tíma hét staðallinn Accounting for Leases en árið 

1997 var staðallinn endurgerður og hét þá Leases sem er nafnið sem hann ber í dag. 

Árið 2003 var gefinn út endurskoðaður staðall af alþjóðlega reikningsskilaráðinu (e. 

International Accounting Standards Board [IASB]) og hann tók formlega gildi árið 2005. 

Fyrir utan breytingar gerðar árið 2009 vegna árlegra viðbóta til þess að bæta IFRS staðla 

og snerust um leigusamninga vegna lóða þá er staðallinn sem tók gildi árið 2005 sá sem 

hefur verið fylgt og mun vera fylgt að upptöku IFRS 16 árið 2019 (IASPlus, e.d.). 

IAS 17 gildir um alla leigusamninga nema þá sem eru gerðir vegna leitar og notkunar 

á olíu, jarðgasi og öðrum náttúruauðlindum, leigusamninga um not lífrænna eigna (e. 

biological assets) og leigusamninga vegna eigna sem eru skráðar sem fjárfesting og á 

gangvirði. Einnig gildir IAS 17 ekki um aðra samninga vegna leyfi leigutaka á efni sem er 

höfundaréttarvarið eins og kvikmyndir og myndbönd eða um leigusamninga vegna 

einkaleyfa og höfundaréttar (IASPlus, e.d. -a). 



 

18 

IAS 17 skilgreinir leigusamning sem samning þar sem leigusali samþykkir að láta 

leigutaka hafa rétt til afnota af eign í ákveðinn tíma í skiptum fyrir greiðslu ákveðinnar 

fjárhæðar (Muthupandian, 2014). IAS 17 staðallinn segir að leigusamningum verði að 

skipta í tvo flokka svo leigusamningar eru annað hvort fjármögnunarleigusamningar (e. 

finance lease) eða rekstrarleigusamningar (e. operating lease). Staðallinn veitir einnig 

leiðbeiningar um hvernig á að flokka leigusamninga (IASPlus, e.d. -a). 

Einnig er skilgreind í staðlinum lágmarksgreiðsla leigusamningsins (e. minimum lease 

payment). Það eru greiðslur sem leigutaki er skyldur til þess að greiða leigusala á tíma 

leigusamningsins. Þar telst ekki með óviss kostnaður vegna leigu, kostnaður vegna 

þjónustu og skattar sem leigusali þarf að greiða eða fær endurgreidda (International 

Accounting Standards Board, 2010). 

3.1 Flokkun leigusamninga samkvæmt IAS 17 

Í greinum 7 til 19 í IAS 17 er farið yfir atriði í leigusamningi sem ákvarða flokkun 

leigusamningsins. Ef eignarhald fer yfir til leigutaka í lok samnings þá er 

leigusamningurinn flokkaður sem fjármögnunarleiga. Það á líka við ef leigutaki hefur 

kost á því að kaupa eignina á verði sem er töluvert undir gangvirði hennar og ef það er 

ljóst við upphaf samningsins að leigutaki muni nýta sér þann valmöguleika þegar það 

verður leyfilegt (International Accounting Standards Board, 2010, gr. 10-11). 

Samningur er einnig flokkaður sem fjármögnunarleigusamningur þegar tímabil 

leigusamningsins er yfir stóran hluta af líftíma eignarinnar, þegar núvirði greiðslna 

leigutaka vegna samningsins í upphafi er nálægt gangvirði eignarinnar eða þegar eignir 

sem verið er að leiga eru svo sérhæfðar í notkun að einungis leigutaki getur notað þær 

án þess að þurfa að gera miklar breytingar á getu eignanna (International Accounting 

Standards Board, 2010, gr. 10-11). 

3.2 Fjármögnunarleigusamningar í IAS 17 

Fjármögnunarleigusamningar eru skilgreindir í IAS 17 sem leigusamningar sem flytja alla 

áhættu, ábyrgð og ábata sem fylgir undirliggjandi eign til leigutaka og ástandið líkist þá 

því að leigutaki eigi eignina í raun. Eignin sjálf getur færst yfir til leigutaka í lok 

leigusamningsins eða ekki, það er ekki ráðandi atriði í ákvörðun hvort leigusamningur 

eru fjármögnunar- eða rekstrarleigusamningur. Aftur á móti ef eignin flyst yfir til 
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leigutaka þá er það alltaf fjármögnunarleigusamningur (International Accounting 

Standards Board, 2010, gr. 8). 

3.2.1 Skráning fjármögnunarleigusamninga fyrir leigutaka samkvæmt IAS 17 

Hjá leigutaka eiga fjármögnunarleigusamningar upphaflega að vera skráðir sem eign og 

skuld sem er jöfn virði þeirrar upphæðar sem er lægri af gangvirði undirliggjandi eignar 

eða núvirt greiðsluflæði lágmarksgreiðslna við upphaf leigusamnings. Við upphaflegt 

skráð virði á að bæta við öllum beinum kostnaði sem kom til vegna samningsins. 

Ávöxtunarkrafa sem notast er við, þegar um aðferð núvirts kostnaðar er að ræða, á að 

vera vaxtaprósentan sem er gefin í leigusamningnum (Muthupandian, 2014).  

Eftir upphaflega skráningu leigusamninga er bókfært virði þeirra fært niður um 

lágmarksgreiðslu leigusamningsins. Fjármagnskostnaður er einnig færður fyrir hvert 

tímabil á gildistíma leigusamningsins svo að vaxtaprósentan sé jöfn yfir allt tímabilið.  

Það þarf að færa afskriftir vegna undirliggjandi eigna samningsins. Ef það kemur ekki 

skýrlega fram í leigusamningnum að eignin færist yfir til leigutaka í lok samningsins þá á 

að afskrifa eignina svo að hún sé algjörlega afskrifuð í lok samningstíma eða í lok líftíma 

eignarinnar ef sá tími er styttri. Það á að afskrifa með línulegri aðferð í því tilfelli, sem 

þýðir að virði eignarinnar í upphafi samnings er deilt með fjölda ára samningsins og svo 

er eignin afskrifuð um þá fjárhæð á hverju ári. Ef eignarhald undirliggjandi eignar 

leigusamningsins flyst yfir til leigutaka í lok samningsins þá á að afskrifa eins og aðrar 

eignir sem leigutaki á. Það væri þá samkvæmt International Accounting Standard 16 (IAS 

16) fyrir fasteignir, lóðir og verksmiðjur og International Accounting Standard 38 (IAS 38) 

fyrir óefnislegar eignir (Muthupandian, 2014). 

3.2.2 Skráning fjármögnunarleigusamninga fyrir leigusala samkvæmt IAS 17 

Ef leigusamningur er skilgreindur sem fjármögnunarleigusamningur þá á leigusali að 

afskrá eignina og skrá í stað hennar viðskiptakröfu sem er jöfn virði nettó fjárfestingar í 

leigusamningnum. Nettó fjárfesting í leigusamningnum er jafnt og núvirði framtíðar 

lágmarksgreiðslna sem leigusali mun fá yfir gildistíma leigusamningsins (International 

Accounting Standards Board, 2009, gr. 1.6). 
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3.3 Rekstrarleigusamningar samkvæmt IAS 17 

Rekstrarleigusamningar eru skilgreindir sem þeir leigusamningar sem eru ekki 

fjármögnunarleigusamningar í IAS 17. Það þýðir að leigusamningar þar sem 

undirliggjandi eign flyst ekki yfir til leigutaka í lok samnings og áhætta og ábati sem fæst 

vegna eignarinnar flyst ekki yfir til leigutaka þá er um rekstrarleigusamning að ræða. 

Rekstrarleigusamningar eru skráðir öðruvísi í reikningsskil félaga heldur en 

fjármögnunarleigusamningar (International Accounting Standards Board, 2010, gr. 8). 

3.3.1 Skráning rekstrarleigusamninga fyrir leigutaka samkvæmt IAS 17 

Greiðslur vegna rekstrarleigusamninga eru færðar í gegnum rekstrarreikning sem gjöld 

hjá leigutaka. Leigutaki á að setja fram í reikningsskilum sínum heildarlágmarksgreiðslur 

vegna leigusamningsins fyrir tímabilin innan við eins árs, eftir eitt ár en innan við fimm 

ára og að lokum eftir að fimm ár eru liðin. Leigutaki þarf þá að greina frá því sem hann 

þarf að greiða að lágmarki á þessum tímabilum fyrir samninga sem ekki er hægt að segja 

upp (e. non-cancellable lease). Þetta á að gera lesendum kleift að greina skuldbindingar 

vegna samninganna (International Accounting Standards Board, 2010, gr. 33-35).  

Það á að gera grein fyrir greiðslum með beinlínu aðferð þar sem greidd er jafn há 

fjárhæð á hverju ári vegna leigusamninga. Ef að önnur aðferð lýsir því betur hvernig 

undirliggjandi eign er notuð yfir tímabil samningsins þá á að nota hana. Sem dæmi má 

nefna einingaaðferð ef að eignin er t.d. notuð mun meira í upphafi samningsins, þá ættu 

greiðslur að lýsa því í reikningsskilum (Muthupandian, 2014). 

Ef leigutaki leigir eignina aftur út til annars aðila (e. sublease) þá þarf hann að greina 

frá öllum greiðslum sem hann mun fá fyrir lok reikningsskilaársins. Leigutaki þarf einnig 

að greina frá öllum gjöldum, vegna leigusamnings og undirleigu, og skipta þeim upp í 

lágmarksgreiðslur, óvissar greiðslur og greiðslur vegna undirleigu (International 

Accounting Standards Board, 2010, gr. 35). 

Einnig er gerð krafa um að leigutaki setji fram í reikningsskilum sínum almenna 

lýsingu á lykilleigusamningum sínum. Það þarf einnig að taka fram hvernig óviss 

leigugjöld munu koma til með að ákvarðast og á hvaða forsendum þau byggjast. Ef það 

er ákvæði um að endurnýja samninginn þarf að taka það fram og öll ákvæði samningsins 

sem takmarka aðgerðir leigutaka (International Accounting Standards Board, 2010, gr. 

35). 
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3.3.2 Skráning rekstrarleigusamninga fyrir leigusala samkvæmt IAS 17 

Fyrir rekstrarleigusamninga hefur leigusali undirliggjandi eign áfram skráða í 

reikningsskilum sínum og afskrifar hana á sama hátt og hann gerir með aðrar eignir. Þar 

eftir skráir leigusali þær greiðslur sem fást frá leigutaka í gegnum rekstur með þeirri 

aðferð sem lýsir best hvernig leigutaki notar undirliggjandi eign (International 

Accounting Standards Board, 2009, gr. 1.6). 
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4 IFRS 16 

IFRS 16 tekur við af IAS 17 fyrir fjárhagstímabil sem byrja 1. janúar 2019 eða seinna. Árið 

2006 byrjaði alþjóðlega reikningsskilaráðið það verkefni að endurskoða 

reikningshaldslega meðferð leigusamninga. Markmið verkefnisins var að reyna að koma 

á almennri aðferðafræði sem myndi krefjast þess að leigutaki þyrfti að færa rétt og 

skuldbindingu sem koma til vegna leigusamninga sem eignir og skuldir í reikningsskilum. 

Það var talið að skipting leigusamninga í fjármögnunarleigusamninga og 

rekstrarleigusamninga hafi ekki sýnt rétta mynd af viðskiptum með leigusamninga 

(IASPlus, 2016). 

Þessi markmið komu til vegna þess að skilgreiningar reikningsskila á eignum og 

skuldum breyttust. Þar sem að leigusamningar eru alþjóðlegt fyrirbæri og reikningsskil 

milli félaga og landa þurfa að vera samanburðarhæf þá var mikilvægt að bæði alþjóðlega 

reikningsskilaráðið og bandaríska reikningsskilaráðið (e. financial accounting standards 

board [FASB]) komu að þessum breytingum til þess að tryggja að reikningsskil héldu 

áfram að vera í samræmi við skilgreiningar á eignum og skuldum (IASPlus, e.d. -b). 

4.1 Ferill við gerð IFRS 16 

Það fór mikill tími og vinna í gerð IFRS 16. Verkefnið hófst árið 2006, það var gefin út 

umræðuskýrsla (e. discussion paper) af reikningsskilaráðunum, IASB og FASB, árið 2009 

og fyrstu drög að staðlinum komu út árið 2010. Eftir það var tekið við athugasemdum og 

unnið að endurskoðun á drögunum af staðlinum. Ný drög af staðlinum voru gefin út árið 

2013 og það var ekki fyrr en árið 2016 sem lokaútgáfan, IFRS 16 Leigusamningar, var 

gefin út. Eftir það tók við innleiðingarferli fyrir þau félög sem þurfa að beita alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum. En ekki er skylt að beita staðlinum fyrr en eftir 1. janúar 2019. 

Svo það tók 10 ár að fá lokaútgáfu af staðlinum eftir að verkefnið hófst og staðallinn 

tekur ekki gildi fyrr en 13 árum eftir að verkefnið hófst (IASPlus, e.d. -b). 

Reikningshaldsleg meðferð leigusamninga var umdeild í langan tíma. IASB segir að 

skýrslur gefnar út af G4+1 árin 1996 og 2000 lögðu fram að það ætti að afnema flokkun 

leigusamninga í rekstrar- og fjármögnunarleigusamninga. Þessar skýrslur voru 
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Accounting for Leases: A New Approach - Recognition by Lessees of Assets and Liabilities 

Arising under Lease Contracts, gefin út 1996, og Leases: Implementation of a New 

Approach sem var gefin út árið 2000 og er í framhaldi af fyrrnefndri skýrslunni. Það var 

einnig lagt fram að leigutaki ætti að setja öll réttindi og skyldur sem hann öðlast vegna 

leigusamnings fram í reikningsskilum sem eignir og skuldir (International Accounting 

Standards Board, 2009, gr. 1.17-1.18). 

4.2 Vandamál reikningshaldslegrar meðferðar leigusamninga 

Þrem árum eftir að gerð á nýjum staðli hófst gáfu IASB og FASB út umræðuskýrslu. Í 

henni er lagt fram hverjar áherslur verða við gerð nýja staðalsins og hvernig reynt 

verður að leysa vandamál gamla staðalsins. Svo sækjast ráðin eftir því að fá 

athugasemdir vegna þessara tillaga frá þeim aðilum munu nota nýja staðalinn 

(International Accounting Standards Board, 2009). 

Í umræðuskýrslunni sem var gefin út árið 2009 var greint frá þeim vandamálum sem 

voru til staðar í reikningshaldslegri meðferð leigusamninga. Gagnrýni á IAS 17 var að 

rekstrarleigusamningar búa í rauninni til eignir og skuldir sem ætti að bera kennsl á í 

reikningsskilum en gera það ekki. Það leiðir til þess að lesendur ársreiknings fá ekki 

glögga mynd af eignum og skuldum í efnahagsreikningi félaga. Þessi aðferð við að setja 

fram leigusamninga í reikningsskilum með því að flokka þá í tvo flokka leiðir til þess að 

það eru til tvær ólíkar leiðir til þess að skrá viðskipti sem eru mjög lík. Endurskoðendur 

gagnrýndu þessa aðferð fyrir hversu flókið það er að skilgreina leigusamning sem annað 

hvort fjármögnunarleigusamning eða rekstrarleigusamning. Lesendur ársreikninga 

sögðu að það væri auðvelt fyrir félög að semja leigusamninga með það markmið að þeir 

væru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar vegna þess að það getur verið hagkvæmara 

fyrir reikningsskil félaganna og reikningshaldsleg meðferð þeirra er auðveldari 

(International Accounting Standards Board, 2009, gr. 1.12-1.14). 

Fyrir lesendur ársreiknings var erfitt að meta hvaða eignir eru notaðar til þess að afla 

tekna. Ef að eignir eru ekki rétt skráðar þá er ekki hægt að áætla hversu vel tekst að 

nota eignir í framleiðslu. Þetta hefur mikil áhrif á t.d. virðismat félaga (International 

Accounting Standards Board, 2009, gr. 1.12-1.14). 
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4.3 Skilgreining á eignum og skuldum 

Hvort að leigutaki eigi að bera kennsl á nýtingarrétt og leiguskuld sem fæst vegna 

leigusamninga sem eignir og skuldir ræðst af því hvernig þessi hugtök eru skilgreind. 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið, IASB, setti fram í umræðuskýrslu um afmörkun á 

skilgreiningu hugtaka reikningsskila (e. conceptual framework) að það ætti að breyta 

skilgreiningu á eignum og skuldum (International Accounting Standards Board, 2013). 

Eignir voru áður skilgreindar sem auðlind (e. resource) sem stjórnað er af félagi vegna 

liðinna atburða og þessi auðlind mun hafa í för með sér framtíðar fjárhagslegan ábata 

fyrir félagið. IASB lagði til að það ætti að skilgreina eign sem efnahagslega auðlind (e. 

economic resource) sem félag hefur stjórn yfir vegna liðinna atburða (International 

Accounting Standards Board, 2013, gr. 2.11). 

Skuldir voru áður skilgreindar sem skylda sem félag hefur vegna liðinna atburða og 

skyldan er uppfyllt með fjárhagslegri greiðslu. IASB lagði fram að það ætti að skilgreina 

skuld sem skyldu félags til þess að greiða fjárhagslega upphæð vegna liðinna atburða 

(International Accounting Standards Board, 2013, gr. 2.11). 

Þessar breytingar voru lagðar fram árið 2013 en það hafði lengi verið deilt um þessar 

skilgreiningar. Hvort sem að eignir og skuldir eru skilgreindar með gömlu eða nýju 

aðferðinni þá gefa leigusamningar leigutaka verðmætan rétt, sem er skilgreint sem eign, 

ásamt skyldu til þess að greiða mótaðila fyrir leiguna, sem er skilgreint sem skuld. En ef 

að leigusamningurinn mætir skilyrðum rekstrarleigusamnings þá þarf leigutaki hvorki að 

skrá eign né skuld í reikningsskil (International Accounting Standards Board, 2009, gr. 

1.12). 

4.4 Meginatriði IFRS 16 

4.4.1 Gildissvið 

Aðferðum IFRS 16 við reikningsskil vegna leigusamninga skal vera beitt með alla 

leigusamninga nema eftirfarandi: 

 Samninga sem eru gerðir vegna leitar að olíu, steinefnum, náttúrulegu gasi 
eða öðrum óendurnýjanlegum náttúrulegum auðlindum. 

 Samninga vegna lífrænna eigna sem heyra undir IAS 41; þjónustuveitingu (e. 
service concession agreement). 
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 Samninga vegna hugverkaréttar veitt af leigusala. 

 Samninga vegna réttinda vegna óefnislegra eigna eins og höfundarétts eða 
einkaleyfa (International Accounting Standards Board, 2016, gr. 3). 

Gildissvið staðalsins er mjög líkt IAS 17 en IFRS 16 veitir leigutaka tvær 

undantekningar um hvenær þarf að beita staðlinum sem IAS 17 gerir ekki. Leigutaki 

getur valið að beita ekki ákvæðum IFRS 16 um skráningu þegar um er að ræða 

skammtímaleigusamning eða þegar undirliggjandi eign leigusamningsins er lítils virði 

(International Accounting Standards Board, 2016, gr. 5). 

Það eru samt ekki nefnd nákvæm fjárhagsleg mörk um hvað telst eign sem er lítils 

virði. En í grein B8 í IFRS 16 eru nefndar tölvur fyrir einstaklinga, spjaldtölvur, lítil 

skrifstofuhúsgögn og símar sem dæmi um undirliggjandi eign sem er lítils virði. Það er 

sagt að bifreið myndi ekki teljast lítils virði. Í viðauka A í IFRS 16 er nefnt að 

skammtímaleigusamningar eru samningar sem hafa gildistíma sem er skemmri en 12 

mánuðir (International Accounting Standards Board, 2016, gr. B3-B7). 

Það sem IFRS 16 kveður einnig á um er að undirliggjandi eign er einungis lítils virði ef 

að leigutaki getur haft ábata af eigninni og að hann geti það er ekki háð öðrum eignum 

(International Accounting Standards Board, 2016, gr. B5). 

4.4.2 Að bera kennsl á leigusamning 

IASB setti fram flæðirit sem á að hjálpa við það að ákveða hvort að samningur sem veitir 

aðila rétt til afnota eignar í ákveðinn tíma sé leigusamningur. IFRS 16 skilgreinir 

leigusamning sem samning sem veitir nýtingarrétt af eign í ákveðinn tíma í skiptum fyrir 

greiðslu (e. consideration). En þessi skilgreining býður upp á mörg álitamál sem krefjast 

skilgreiningar. Það þarf meðal annars að skilgreina hvað telst vera eign og hvenær aðili 

hefur rétt til afnota af eign. Þess vegna þarf að notast við eftirfarandi flæðirit 

(International Accounting Standards Board, 2016). 
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Mynd 1 Að bera kennsl á leigusamninga (International Accounting Standards Board, 2016, gr. B31, þýtt 
af höfundi) 

IFRS 16 tekur fram að undirliggjandi eign samnings sé venjulega sérstaklega nefnd í 

samningnum. Birgir má í sumum tilfellum skipta út undirliggjandi eign í samningnum 

fyrir aðra eign á samningstíma. Það þýðir, samkvæmt IFRS 16, að leigutaki hafi ekki rétt 

til afnota af undirliggjandi eign. Þetta er í tilfellum þar sem leigutaki getur ekki komið í 

veg fyrir að birgirinn skipti út eigninni fyrir aðra eign og birginn hefur fjárhagslegan 

ábata af því að skipta út eigninni (International Accounting Standards Board, 2016, B13-

B20). 

1. Inniheldur samningurinn eign?

2. Fær viðskiptavinur rétt til þess að afla 

mestan hluta af fjárhagslegum ábata sem 

eignin aflar?

4. Hefur leigutaki rétt til þess að nota 

eignina á samningstímanum án þess að 

birgirinn hafi rétt til þess að breyta 

hvernig hún er notuð?

5. Hannaði viðskiptavinurinn eignina 

þannig að það er fyrirfram ákveðið 

hvernig hún verður notuð á 

samningstímanum?

3. Fær viðskiptavinur, birgir eða hvorugur 

aðili rétt til þess að stýra hvernig og í 

hvaða tilgangi eignin er notuð á 

leigutímanum?

Já

Samningurinn er 

leigusamningur

Samningurinn 
er ekki 

leigusamningur

Já

Nei

Nei

Nei

Birgir

Nei

Já

Viðskipta-
vinur

Já

Hvorugur, hvernig eignin er 

notuð er fyrirfram ákveðið
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Réttur til að afla fjárhagslegs ávinnings með notkun eignarinnar verður að vera til 

staðar til þess að aðili teljist hafa rétt til afnota. Viðskiptavinur getur aflað sér 

fjárhagslegum ávinningi á marga vegu bæði beint og óbeint. Fjárhagslegur ávinningur 

vegna eignar inniheldur afurð sem fæst við notkunina, þar með talið mögulegar tekjur 

sem fást frá þeim afurðum og annar mögulegur ávinningur vegna viðskipta við þriðja 

aðila (International Accounting Standards Board, 2016, gr. B21). 

Viðskiptavinur hefur rétt til afnota undirliggjandi eignar þegar hann hefur annaðhvort 

rétt til þess að stýra hvernig og í hvaða tilgangi eignin er notuð á samningstíma eða 

þegar það er fyrir fram ákveðið hvernig eignin verður notuð. Viðskiptavinur telst þá hafa 

rétt til afnota þegar eignin er hönnuð af viðskiptavini þannig að það er óhjákvæmilegt 

hvernig hún verður notuð og í hvaða tilgangi (International Accounting Standards Board, 

2016, gr. B24). 

4.4.3 Skráning leigusamninga í reikningsskil samkvæmt IFRS 16 

IFRS 16 afnemur flokkun leigusamninga sem fór fram samkvæmt IAS 17 fyrir leigutaka. 

Það mætti segja að komið sé fram við alla leigusamninga, sem falla undir gildissvið IFRS 

16, eins og gert var við fjármögnunarleigusamninga í IAS 17 (International Accounting 

Standards Board, 2016). 

Breytingar sem voru gerðar vegna reikningshaldslegrar meðferðar leigusamninga 

beinist að mestu leyti að hlið leigutaka. Fyrir leigutaka mun IFRS 16 þýða að flestir 

rekstrarleigusamningar þurfa að vera færðir eins og fjármögnunarleigusamningar. 

Leigutaki mun þurfa að bera kennsl á eignir og skuldir sem eru til vegna 

rekstrarleigusamninga (International Accounting Standards Board, 2009, gr. 3.2). 

4.4.3.1 Skráning hjá Leigutaka 

Samkvæmt 22. grein IFRS 16 þarf leigutaki að skrá bæði eign og skuld í reikningsskil 

vegna leigusamnings líkt og ef um kaup út á reikning væri að ræða. Leigutaki þarf í 

reikningsskilum að bera kennsl á nýtingarrétt sem hann fær og leiguskuld sem hann er 

skyldugur til þess að greiða samkvæmt leigusamningnum (International Accounting 

Standards Board, 2016). 

Undirliggjandi eignir vegna leigusamninga eiga að vera settar sérstaklega fram í 

reikningsskilum frátaldar öðrum eignarliðum. Þetta gildir þó ekki um eignir sem eru 
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skilgreindar sem fjárfestingareignir, þær eiga að vera skráðar sem slíkar í 

reikningsskilum. Ef leigutaki telur undirliggjandi eignir vegna leigusamninga ekki fram í 

reikningsskilum aðskildar frá öðrum eignarliðum þá þarf hann að setja þær fram með 

öðrum eignum og taka fram hvaða eignarliðir innihalda þessar undirliggjandi eignir 

leigusamninga. Leiguskuld á einnig að vera talin fram í sér lið í reikningsskilum aðskilin 

frá öðrum skuldaliðum (International Accounting Standards Board, 2016, gr. 47). 

4.4.3.1.1 Undirliggjandi eignir 

Upphaflegt skráð virði eignarinnar á að vera summa af núvirtu greiðsluflæði vegna 

skuldarinnar í upphafi samningsins, allra gjalda sem greidd hafa verið fyrir 

upphafsdagsetningu leigusamningsins, öllum upphaflegum beinum kostnaði sem 

leigutaki skal greiða vegna samningsins og áætluðum kostnaði við það að fjarlæga 

eignina eða áætluðum kostnaði við það að koma eigninni í það ástand sem 

samningurinn kveður á um (International Accounting Standards Board, 2016, gr. 22). 

Í framhaldi af upphaflegri skráningu þarf að uppfæra bókfært virði eignarinnar svo 

það sýni rétta mynd af virði. Við það á leigutaki að nota kostnaðaraðferðina (e. cost 

model). Eignin er þá færð á upphaflegu virði kostnaðar, sem var núvirt greiðsluflæði 

leigugreiðslna, og síðan afskrifuð eða leiðrétt fyrir endurmati á leiguskuldinni. Í 31. gr. 

IFRS 16 er sagt að það eigi að afskrifa eignina með þeim aðferðum sem kveðið er á um í 

IAS 16 um eignir, land og tæki. Ef eignfærsla til leigutaka á sér stað í lok samnings eða 

leigutaki hefur kauprétt á eigninni sem hann er talinn verulega líklegur til þess að nýta 

þá á að afskrifa eignina fyrir allan líftíma eignarinnar. Annars á að afskrifa á því tímabili 

sem er styttra af líftíma eignarinnar eða gildistíma samningsins (International 

Accounting Standards Board, 2016, gr. 29-32). 

4.4.3.1.2 Leiguskuld 

Leiguskuld er upphaflega skráð á virði sem er jafnt núvirtu greiðsluflæði á 

leigugreiðslum sem kveðið er á um í leigusamningnum. Það á að nota vextina sem eru 

gefnir í leigusamningnum til að núvirða greiðsluflæði. Ef þeir eru ekki gefnir skýrlega í 

leigusamningnum þá skal notast við vænt vaxtastig (e. incremental borrowing rate) 

leigutaka. Vænt vaxtastig er það vaxtastig sem leigutaki þyrfti að borga til að fá að láni, 

yfir sambærilegt tímabil og með sambærilegu öryggi, þá fjárhæð sem þarf til þess að 
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kaupa eign af sambærilegu virði og undirliggjandi eign samningsins (International 

Accounting Standards Board, 2016, gr. 26 - 27). 

Það er afmarkað í IFRS 16 hvaða greiðslur vegna leigusamnings á að núvirða. Það á að 

núvirða fastar leigugreiðslur, breytilegar leigugreiðslur sem eru háðar vísitölu eða öðru 

prósentugildi, greiðslur sem búist er við vegna leifarvirði eignarinnar, fjárhæð sem væri 

greidd vegna réttar sem er verulega líklegur til að verða nýttur og greiðslur vegna 

skaðabóta ef að leigutaki segir upp samningnum (International Accounting Standards 

Board, 2016, gr. 26 - 27). 

Í framhaldi af upphaflegri skráningu skal leigutaki hækka leiguskuld um að því sem 

nemur vöxtum sem leggjast á skuldina og lækka leiguskuld um afborganir. Leigutaki skal 

endurmeta skuldina til þess að sýna rétta mynd eftir að einhverjar breytingar eiga sér 

stað á leigusamningnum eða ákvæðum hans (International Accounting Standards Board, 

2016, gr. 36-43). 

4.4.3.2 Skráning hjá Leigusala 

Fyrir leigusala er enn í gildi aðferðafræðin sem snýst um að flokka leigusamninga í 

fjármögnunarleigusamninga og rekstrarleigusamninga líkt og í IAS 17 (International 

Accounting Standards Board, 2016, gr. 61).  

Þetta er vegna stefnu IASB um að einbeita sér að endurbótum á reikningskilum 

leigutaka þar sem mikið af vandamálum vegna leigusamninga kom fram vegna hliðar 

leigutaka. IASB taldi að taka fyrir reikningsskil leigusala gæti seinkað ferlinu að gefa út 

nýjan staðal og það er vandasamt þegar reikningsskil leigutaka eru talin hafa mikil 

neikvæð áhrif ef þau eru ekki bætt sem fyrst. IASB hafði einnig hafið önnur verkefni sem 

tengdust reikningsskilum leigusala sem gerir það erfitt að þróa staðalinn þegar það 

kemur að leigusölum (International Accounting Standards Board, 2009, gr. 1.20-1.21). 

4.5 Innleiðing IFRS 16 

Það er ekki skylt að beita IFRS 16 fyrr en eftir 1. janúar 2019 og það er mikilvæg vinna 

framundan hjá félögum fyrir þann tíma vegna innleiðingar og undirbúnings fyrir 

staðalinn. Þetta gildir sérstaklega um leigutaka þar sem breytingar á reikningshaldslegri 

meðferð vegna leigusamninga snúast að mestu að leigutaka. Leigutaki sem er með eldri 

leigusamninga sem munu gilda þangað til að IFRS 16 staðallinn verður tekinn í gildi þarf 
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að ákveða hvernig farið verður frá því að beita reikningshaldslegri meðferð IAS 17 yfir í 

að nota meðferð IFRS 16. Fyrir félög á markaði eða þau sem eru tengd 

almannahagsmunum þá er mikilvægt að greina áhrif vegna nýja staðalsins og segja 

hagsmunaaðilum frá þeim. Það þarf að gera áður en að áhrif koma fram í 

reikningsskilum svo að hagsmunaaðilar viti við hverju á að búast og af hverju áhrifin 

verða (Deloitte, 2016a). 

Leigutaki getur valið tvær aðferðir til þess að uppfæra reikningsskil leigusamninga til 

þess að uppfylla kröfur IFRS 16. Þessar tvær aðferðir eru afturvirk beiting staðalsins (e. 

retrospective application) og uppsöfnuð upptaka staðalsins (e. cumulative catch-up). 

Félög þurfa að ákveða hvor aðferðin hentar betur (Deloitte, 2016a). 

4.5.1 Afturvirk Beiting 

Afturvirk beiting felst í því að endursemja reikningsskil eins og IFRS 16 hefði alltaf verið í 

gildi. Þá er leiguskuld reiknuð sem núvirði af lágmarksleigugreiðslum á 

samningstímanum, núvirt með ávöxtunarkröfu á upphafsdegi samningsins, og færð inn í 

reikningsskil félagsins. Þá er eignin færð sem jöfn þeirri fjárhæð eða á gangvirði ef það 

er lægri fjárhæð en núvirta greiðsluflæðið (Deloitte, 2016a). 

4.5.2 Uppsöfnuð Upptaka 

Með uppsafnaðri upptöku eru eignir og skuldir settar fram eins og áður og munur á milli 

eigna og skulda er settur fram sem óráðstafaður hagnaður (e. retained earnings) þegar 

skipt er yfir í IFRS 16. Leiguskuldir vegna leigusamninga sem voru flokkaðir sem 

fjármögnunarleigusamningar eru einnig óbreyttar. Það er svo reiknuð út leiguskuld 

vegna rekstrarleigusamninga og er þá notað vænt vaxtastig félagsins á dagsetningu sem 

skipt er yfir í IFRS 16 til þess að núvirða leiguskuldina. Það eru tvær leiðir til þess að 

mæla undirliggjandi eign og er það ákveðið fyrir hvern leigusamning fyrir sig. Annars 

vegar er hægt að skrá eignina eins og IFRS 16 hafi alltaf verið í gildi frá 

upphafsdagsetningu þess samnings og hins vegar er hægt að skrá eignina sem jafna 

leiguskuld í þeim samningi (Deloitte, 2016a). 

4.5.3 Vænt vaxtastig 

Að ákveða vænt vaxtastig getur verið erfitt en það er lykilatriði fyrir innleiðingu IFRS 16 

hjá félögum þar sem vaxtastig leigusamnings er í mörgum tilfellum ekki hægt að finna. 
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Þetta vaxtastig er mismunandi eftir lengd samnings, fjárhæðum samnings, öryggi þess 

að gera samninginn, eftir því hver leigutaki er og hvernig ástand hagkerfisins var þegar 

samningurinn var gerður. Leigutaki getur ekki ákveðið að hafa vaxtastigið það sama fyrir 

alla leigusamninga sína út frá lánshæfiseinkunn. Vaxtastigið á að vera mismunandi fyrir 

hvern leigusamning nema þegar það má beita sama vaxtastigi á safn leigusamninga. Það 

er þá fyrir leigusamninga sem hafa sameiginlega eiginleika eins og jafn langan tíma eftir 

af gildistíma og undirliggjandi eignir eru sambærilegar (KPMG, 2017). 

Vænt vaxtastig á að vera ákvarðað út frá þremur þáttum. Þeir eru viðmiðunarstig (e. 

reference rate), aðlögun vegna fjármögnunarbils (e. financing spread adjustment) og 

aðlögun vegna leigusamnings (e. Lease specific adjustment). Viðmiðunarstigið er það 

sem byrjað er að finna og svo eru gerðar leiðréttingar á því vaxtastigi vegna aðstæðna 

hjá leigutaka og vegna sérstakra aðstæðna leigusamnings (Deloitte, 2017). 

Viðmiðunarstigið er ákvarðað út frá áhættulausu vaxtastigi sem er oftast miðað við 

ávöxtun ríkisskuldabréfa því þau eru talin áhættulaus. En taka þarf mið af gjaldmiðli 

leigusamningsins og hafa áhættulausa ávöxtun sem þá sem leigutaki myndi fá í landi þar 

sem gjaldmiðill leigusamningsins er notaður. Einnig þarf að taka tillit til 

efnahagsumhverfisins ef leigutaki er í landi sem er með hagkerfi í uppnámi eða óeðlilegt 

hagkerfi þar sem það hefur áhrif á vaxtastig. Svo þarf að taka mið af samningstíma 

leigusamninga þar sem að áhættulausir vextir eru ekki þeir sömu yfir mismunandi löng 

tímabil (Deloitte, 2017). 

Aðlögun vegna fjármögnunarbils leigutaka er fundið með mismunandi leiðum eftir 

því hversu mikið af gagnapunktum félög hafa til að vinna úr upplýsingar og það 

ákvarðast af fjármögnun félagsins. Skráð félög hafa opinberar upplýsingar sem hægt er 

að nota um hvernig þau eru fjármögnuð. Önnur félög eru kannski með einn almennan 

fjármögnunarsamning en sum félög eru með marga svoleiðis samninga eins og lán og 

skuldabréf. (Deloitte, 2017). 

Aðlögun vegna leigusamningsins ákvarðast af virði undirliggjandi eignar og virði sem 

undirliggjandi eign skapar. Fjármögnun sem er tekin til greina þegar fjármögnunarbil er 

fundið er oftast ekki veðtryggð. Leigusamningur er í grunninn alltaf veðtryggður þar sem 

leigutaki fær afnot af undirliggjandi eign í skiptum fyrir skuldbindingu til þess að greiða 

fjárhæð yfir samningstímann. Veðtryggð lán eru talin áhættuminni og öruggari og þetta 



 

32 

gæti því minnkað vaxtastig sem er ákveðið fyrir leigutaka því að leigusamningurinn er 

tryggður með veði. Það þarf að ákvarða hvaða áhrif þetta hefur á vaxtastigið og þau 

áhrif eru mismunandi eftir virði undirliggjandi eignar og hversu mikið virði eignin skapar 

þegar hún er notuð (Deloitte, 2017). 
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5 Lykilkennitölur og IFRS 16 

IFRS 16 mun breyta ásýnd eigna- og skuldastöðu leigutaka með leigusamninga, 

sérstaklega rekstrarleigusamninga, utan efnahagsreiknings og gera reikningsskil 

samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Innleiðingin mun einnig hafa áhrif á 

gjöld, afskriftir og kostnaðarflæði. Heildarbreyting á gjöldum vegna leigusamninga 

verður samt lítil og síðan engin til lengri tíma litið. Þetta mun hafa áhrif á lykilkennitölur 

sem eru notaðar til þess að meta fjárhagslega stöðu og rekstur félaga. Það er því 

mikilvægt að skilgreina þessar kennitölur og hvaða breyting á þeim er líkleg. Eftirfarandi 

lykilkennitölur eða mælingar úr ársreikningi eru settar fram í skýrslu IASB um áhrif af 

innleiðingu IFRS 16 (IFRS Foundation, 2016). 

5.1 Vogun 

Vogun (e. leverage) mælir gjaldþol (e. solvency) félags til langs tíma. Vogun er reiknuð, 

samkvæmt IASB, með því að deila skuldum með eigin fé. IASB telur að þetta hlutfall 

muni hækka eftir innleiðingu IFRS 16 vegna þess að fjárskuldir hækka og búist er við því 

að eigið fé lækki (IFRS Foundation, 2016). 

5.2 Veltufjárhlutfall 

Veltufjárhlutfall (e. current ratio) er fundið með því að deila veltufjármunum (e. current 

assets) með skammtímaskuldum (e. current liabilities). Veltufjárhlutfallið segir hver 

lausafjárstaða félags er til skamms tíma þar sem að veltufjármunir og skammtímaskuldir 

eiga að breytast í lausafé á innan við 12 mánuðum. Þetta hlutfall er því sérstaklega 

mikilvægt fyrir skammtíma kröfuhafa eins og t.d. birgja (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe 

og Jordan, 2010). 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið gerir ráð fyrir að þetta hlutfall muni lækka þar sem að 

skammtímaskuldir munu hækka á meðan veltufjármunir gera það ekki (IFRS Foundation, 

2016). 
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5.3 Veltuhraði eigna 

Veltuhraði eigna (e. asset turnover) er mældur með því að deila sölu með 

heildareignum. Þetta mælir nýtingu eigna og IASB gerir ráð fyrir að þetta hlutfall muni 

lækka. Það má sjá þar sem að eignir munu hækka þegar að nýtingarréttur vegna 

leigusamninga verður settur fram á efnahagsreikningi sem eign (IFRS Foundation, 2016). 

5.4 Rekstrarhagnaður 

Rekstrarhagnaður, oft kallaður EBIT (earnings before interest and taxes), er fundinn með 

því að draga gjöld frá tekjum. Rekstrarhagnaður er hagnaður fyrir skatta og vaxtagjöld. 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið telur að rekstrarhagnaður muni hækka vegna IFRS 16 þar 

sem afskriftir verða minni en leigukostnaður sem væri vegna rekstrarleigusamninga utan 

efnahags. Það sama gildir um EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) eða rekstrarhagnað fyrir afskriftir og fjármagnsliði (IFRS Foundation, 

2016). 
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6 Glögg mynd 

Fjármálamarkaðir gætu ekki verið skilvirkir nema að fjárfestar gætu treyst 

reikningsskilum félaga. Ársreikningar eru því áritaðir af endurskoðanda sem á að 

staðfesta reikningsskilin og að þau setji fram glögga mynd (e. fair presentation) af 

fjárhagi félagsins (Ómar H. Björnsson, 2015). 

Að reikningsskil sýni glögga mynd þýðir að þau gefi rétta mynd af fjárhagsstöðu, 

fjárhagslegri frammistöðu félags og sjóðstreymi. Glögg mynd þýðir einnig að sýna þurfi 

rétta mynd af áhrifum viðskipta og annarra viðburða og að þessi áhrif séu í samræmi við 

viðurkenndar skilgreiningar á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum. Sem dæmi má 

nefna hvernig leigusamningar geta veitt leigutaka rétt og skyldur sem eru skilgreindar 

sem eignir og skuldir en í sumum tilfellum er reikningshaldsleg meðferð ekki í samræmi 

við það. Þetta hefur áhrif á glögga mynd (International Accounting Standards Board, 

2014). 
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7 Fyrri rannsóknir 

Þegar IASB birti IFRS 16 í janúar 2016 þá fylgdu skýrslur frá aðilum og stofnunum innan 

reikningsskilageirans um líkleg áhrif staðalsins. Það var farið yfir hvaða félög verða fyrir 

áhrifum af nýja staðlinum og aukalega voru gefnar út skýrslur þar sem farið var yfir áhrif 

á mismunandi atvinnugeira (IASPlus, 2016). 

7.1 Greining IASB á því hvar áhrif eru líklegust 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið gerði greiningu á því hversu mörg skráð félög eru með 

rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings og setti fram niðurstöður um hvernig 

þessi félög skiptast eftir heimshlutum og atvinnugeirum. Ráðið setti einnig fram hversu 

háar skuldbindingar vegna rekstrarleigusamninga eru svo það sé hægt að spá fyrir hvar 

áhrifin verða mest (IFRS Foundation, 2016). 

Í þessari greiningu var notast við nýlegustu ársreikninga félaga sem var í flestum 

tilfellum fyrir árið 2014. Einnig var notast við sömu ávöxtunarkröfu til þess að núvirða 

greiðslur vegna rekstrarleigusamninga og hún er 5% sem er áætlaður 

meðalfjármögnunarkostnaður allra félaganna. Ráðið notast líka við meðaltíma 

leigusamninganna í núvirðisútreikningum. Í núvirðisútreikningum þarf að vita hver 

greiðslan er á hverju ári og reikningsskilaráðið hafði árlega greiðslu út meðaltíma 

leigusamninga þá sömu og fjárhæðina sem þarf að greiða innan 12 mánaða (IFRS 

Foundation, 2016). 

Miðað við þessar forsendur þá fékk reikningsskilaráðið þær niðurstöður að 

skuldbindingar rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings eru 2,86 trilljónir 

Bandaríkjadala og núvirði þeirra er 2,18 trilljónir Bandaríkjadala. Þetta er frá meira en 

14.000 skráðum félögum af um 30.000 félögum þar sem ráðið komst að því að um 

helmingur allra skráðra félaga eru með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings og 

eru með staðhæfingar um þessa samninga í ársreikningi. Hlutfall félaga með þessa 

rekstrarleigusamninga var hæst í Norður-Ameríku, þar sem 62% af skráðum félögum á 

markaði eru með rekstrarleigusamninga, næst þar á eftir voru Evrópa og Asía með 47% 

og 43% félaga en lægst voru Suður-Ameríka, Afríka og Miðausturlöndin með 23% af 
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skráðum félögum með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings (IFRS Foundation, 

2016). 

Ráðið komst einnig að því að það er lítill hluti af skráðum félögum sem er með stóran 

hluta af núvirtum greiðslum vegna rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings. Það 

voru um 3,8% af skráðum félögum sem eru með um 80% af þessum greiðslum. Í 

skýrslunni eru þessi 3,8% eða 1.145 félög notuð til þess að gera frekari greiningu (IFRS 

Foundation, 2016). 

Í skýrslunni er farið yfir þá atvinnugeira sem IFRS 16 mun hafa mest áhrif á með því 

að deila framtíðargreiðslum vegna rekstrarleigusamninga með heildareignum félaga í 

hverjum atvinnugeira fyrir sig. Hér eru einungis tekin fyrir 1.145 félög sem eru með 80% 

af núvirtum greiðslum vegna rekstrarleigusamninga. Komist var að þeirri niðurstöðu að 

nýi staðallinn muni hafa mest áhrif hjá flugfélögum þar sem núvirtar greiðslur 

rekstrarleigusamninga eru 22,7% af heildareignum. Næst koma smásalar þar sem 

hlutfallið er 21,4% og þar á eftir ferðaiðnaðurinn með 20,7%. Eftir það lækkar hlutfallið 

verulega og er 11,6% hjá flutningafélögum (e. transport) og 6,1% hjá fjarskiptafélögum. 

Hlutfallið er svo í kringum 5% fyrir orkuiðnaðinn, fjölmiðlafélög og dreifingaraðila en það 

er lægst fyrir félög í upplýsingartækni og heilbrigðisþjónustu eða í kringum 3%. 

7.2 Áhrif IFRS 16 á mismunandi atvinnugeira 

Deloitte gaf í janúar 2016 út þrjár stuttar úttektir um hvað innleiðing IFRS 16 þýðir fyrir 

mismunandi atvinnugeira. Þessar úttektir fjalla um flugfélög, fjarskiptafélög og aðila 

með miklar fasteignir með leigusamningum (e. property occupiers). Í þessum skýrslum 

er farið yfir hvernig aðilar sem eru í þessum atvinnugeirum ættu að veru undirbúnir fyrir 

upptöku nýja staðalsins og hvaða breytingar eru líklegar til þess að eiga sér stað 

(IASPlus, 2016). 

Í þessum úttektum er fjallað um lykilatriði sem eiga við um alla atvinnugeira. Það er 

fjallað um áskorun fyrir félög að ákvarða vaxtaprósentuna sem þarf til þess að núvirða 

greiðslur vegna rekstrarleigusamninga. Þar sem það getur verið erfitt að ákvarða 

ávöxtunarkröfu vegna hvers leigusamnings fyrir sig þá gæti þurft að notast við vænt 

vaxtastig en að ákvarða það getur verið erfitt og krefst matskenndar. Einnig er fjallað um 

mikilvægi þess að aðskilja þjónustuþátt í rekstrarleigusamningum frá undirliggjandi eign 
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samningsins. Það getur einnig verið erfitt að greina þann þátt nákvæmlega og það krefst 

einnig matskenndar (Deloitte, 2016b; Deloitte, 2016c; og Deloitte, 2016d). 

7.2.1 Flugfélög 

IFRS 16 mun hafa þau áhrif fyrir flugfélög að mikið af eignum og skuldum koma inn á 

efnahagsreikninginn sem ekki voru þar áður. Þegar það kemur að flugfélögum þá hafa 

matsaðilar notast við þá aðferð að margfalda kostnað vegna rekstrarleigusamninga með 

7 til þess að komast að raunverulegri skuldastöðu vegna þeirra. Deloitte bendir á að 

þessi aðferð taki ekki mið af mismunandi uppbyggingu leigusamninga á milli flugfélaga. 

Sum flugfélög eru með stefnu þar sem þau gera lengri rekstrarleigusamninga en önnur. 

Þegar IFRS 16 verður innleiddur mun það sérstaklega hafa áhrif á lykilkennitölur eins og 

ávöxtun eiginfjár (e. return on capital employed). Félög sem eru með minni tíma eftir af 

rekstrarleigusamningum sínum að meðaltali munu vera með betri arðsemi eigin fjár en 

þau með lengri tíma eftir af leigusamningum (Deloitte, 2016b). 

Deloitte segir að flugfélög þurfi að byrja snemma að undirbúa sig fyrir innleiðinguna 

af þessari ástæðu. Flugfélög þurfa þá að greina hvernig breyting mun verða á 

skuldastöðu sinni vegna IFRS 16 og útskýra fyrir fjárfestum og öðrum hagsmunaaðilum 

af hverju arðsemi eigin fjár mun breytast þegar staðallinn verður innleiddur fyrir árið 

2019 (Deloitte, 2016b). 

Tekið er fram í skýrslunni að samkvæmt IFRS 16 þarf einungis að setja þann hluta 

samnings sem er vegna leigu inn á efnahagsreikning en það er leyfilegt gera 

reikningshaldið fyrir allan samninginn eins og um leigusamning væri að ræða. Þar sem 

það er algengt hjá flugfélögum að gera leigusamning um flug og það inniheldur þjónustu 

sem áhöfn flugsins veitir, þá þarf að vera hægt að aðskilja þessa liði leigusamningsins ef 

flugfélag ákveður að gera það. Þar sem flugfélög vilja eflaust ekki auka skuldastöðu og 

eignastöðu meira en þarf, þess vegna munu þau líklegast vilja aðskilja þætti samninga 

sinna og í því felst áskorun og kostnaður (Deloitte, 2016b). 

7.2.2 Aðilar með rekstrarleigusamninga vegna fasteigna 

Aðilar með marga rekstrarleigusamninga vegna fasteigna, eins og félög með verslanir 

eða rekstur á hótelum, munu sjá eignir og skuldir aukast mikið á efnahagsreikningi. Það 

er talið að þessi áhrif verði sérstaklega mikil hjá þessum aðilum þar sem fjárhæðir vegna 
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þessara rekstrarleigusamninga fyrir fasteignir eru svo háar. Þetta verður til þess að 

félögin koma betur út á fjárhagslegum mælikvörðum eins og EBITDA (Deloitte, 2016c). 

Þegar þættir rekstrarleigusamningsins, fasteignin, eru settir fram sem eign og skuld 

þá mun eignin vera afskrifuð með beinlínuaðferð en vaxtagjöld vegna skuldarinnar eru 

hærri í byrjun og lækka svo yfir samningstímann. Þetta leiðir til þess að mælikvarðar á 

frammistöðu félags eins og hagnaður á hlut (e. earnings per share), arðsemi eigin fjár og 

hagnaður fyrir skatta munu annaðhvort batna eða versna yfir tíma samningsins. Ef að 

félag er með mikið af nýlegum rekstrarleigusamningum mun það koma verr út úr 

þessum mælikvörðum. Þessi félög þurfa því að leggja mat á leigusamninga sína og geta 

útskýrt fyrir fjárfestum af hverju áhrifin verða (Deloitte, 2016c). 

7.2.3 Fjarskiptafélög 

Greining sem var gerð hjá fjarskiptafélögum leiddi í ljós að EBITDA gæti hækkað um allt 

að 2,5 prósentustig vegna þess að vaxtakostnaður er hærri í byrjun en afskriftir eru 

færðar jafnt yfir allan samninginn. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði er 

oft notaður af fjárfestum sem grunnur til þess að meta fjarskiptafélög. Þar sem það þarf 

að eignfæra flestar undirliggjandi eignir rekstrarleigusamninga má gera ráð fyrir því að 

þetta hafi mikil áhrif á mikilvægan þátt í virðismati fjarskiptafélaga. Deloitte telur að 50 

stærstu fjarskiptafélög heims munu bæta svo mikið sem 125 milljörðum Bandaríkjadala 

við efnahagsreikning sinn í formi eigna (Deloitte, 2016d). 

Fjarskiptafélög þurfa að meta hvernig auknar skuldir munu hafa áhrif á virðismat 

þeirra. Það er mismunandi á milli félaga hversu mikið er fjárfest í uppbyggingu eigin 

kerfis og hversu mikið er leigt. Deloitte gerir ráð fyrir að heildarskuldir 50 stærstu 

fjarskiptafélaga heims muni hækka um 15-20% þegar skuldir vegna 

rekstrarleigusamninga bætast við efnahagsreikning (Deloitte, 2016d). 
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8 Aðferðafræði 

Greining á því hvaða áhrif IFRS 16 mun hafa á skráð félög á Íslandi krefst þess að færa 

rekstrarleigusamninga inn á efnahagsreikning sem nýtingarrétt og leiguskuld og meta 

hvaða áhrif það hefur á rekstur félagsins og lykilkennitölur. Þetta þarf að gera fyrir hvert 

félag og kynna þær niðurstöður og kynna svo heildaráhrif fyrir öll félög sem tekin eru 

fyrir. Einnig þurfa aðrar niðurstöður að vera til samanburðar til þess að sjá hvort að áhrif 

á íslenskum markaði séu í samræmi við aðra markaði. Niðurstöður á íslenskum markaði 

verða bornar saman við aðrar rannsóknir á félögum á erlendum mörkuðum. 

Niðurstöður fást með því að notast eingöngu við aðgengilegar upplýsingar. Fræðilega 

séð eru niðurstöður þá fengnar með því að gera skrifborðsrannsókn (e. desk research).  

8.1 Áætluð áhrif á efnahagsreikning 

Rekstrarleigusamningar verða við innleiðingu IFRS 16 færðir inn á efnahagsreikning sem 

eignir og skuldir með því að núvirða framtíðar rekstrarleigugreiðslur. Til þess að greina 

áhrif á efnahag félaga þarf fyrst að líkja við áhrifin sem verða árið 2019. Það er gert með 

því að notast við upplýsingar sem eru gefnar í nýjasta ársreikningi félaga til þess að 

áætla virði nýtingarrétts og leiguskuldar sem kemur inn á efnahagsreikning. 

Upplýsingar sem eru gefnar í nýjasta ársreikningi félaga fylgja kröfum IAS 17. Svo að 

hægt sé að gera núvirðisútreikninga fyrir rekstrarleigusamninga með upplýsingum sem 

eru aðgengilegar í ársreikningi þarf að aðlaga upplýsingarnar. Tafla 1 sýnir hvernig félög 

setja almennt fram upplýsingar um rekstrarleigusamninga í ársreikningi og uppfylla 

kröfur IAS 17 (International Accounting Standards Board, 2010, gr. 35). 

Tafla 1 Rekstrarleigugreiðslur sýndar í ársreikningi (International Accounting Standards Board, 2010; 
þýtt af höfundi) 

 

2017 2016 

Innan árs ................................................................ AAA XXX 

Eftir eitt ár en innan fimm ára................................. BBB YYY 

Eftir 5 ár ................................................................. CCC ZZZ 

Samtals  ABC XYZ 
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Svo að hægt sé að núvirða þessar greiðslur þarf að vita greiðslu hvers árs. Sú 

forsenda er gefin að fjárhæðin sem er gefin fyrir ár 2 til 5 skiptist jafnt niður á öll fjögur 

árin. Svo er einnig gefin sú forsenda að greiðslur sem eru gerðar eftir að 5 ár eru liðin 

skiptist jafnt niður á áætlaðan meðaltíma leigusamninga sem er eftir á þeim tímapunkti.  

Þá verður greiðsluröðin sem fæst: 

 AAA á fyrsta árinu. 

 BBB deilt með fjórum á ári 2 til 5. 

 CCC deilt með meðaltíma leigusamnings að frádregnum fimm árum eftir það. 

Vaxtastigið sem er notað í núvirðisútreikningum er ákvarðað fyrir hvert félag með því 

að nota upplýsingar sem fundnar eru í ársreikningi. Það verða þá meðalvaxtakjör, sem 

eru gefin í ársreikningi, sem eru mest viðeigandi fyrir rekstrarleigusamninga miðað við 

upplýsingar sem eru gefnar. 

Í útreikningi á núvirði er gert ráð fyrir því að greiðslur vegna hvers árs fyrir sig eigi sér 

stað í lok ársins. 

Við útreikning á núvirði er einnig gert ráð fyrir því að engar rekstrarleigugreiðslur séu 

vegna rekstrarleigusamninga sem munu ekki falla undir IFRS 16. Það er því gert ráð fyrir 

að engir rekstrarleigusamningar séu vegna eigna sem eru lítils virði eða til skemmri tíma 

en 12 mánaða. 

8.2 Áætluð áhrif á rekstrarreikning 

Til þess að athuga hvaða áhrif IFRS 16 hefur á rekstrarreikning félaga þarf að áætla 

hvernig gjöld og afskriftir breytast. Við þessa greiningu á rekstrarreikningi félaga fæst 

réttari mynd af því sem gerist í raun ef leigugreiðslum er skipt jafnt á meðaltíma 

leigusamninga. Breytt gjöld og afskriftir miðast þá við það að rekstrarleigugreiðslur 

skiptast jafnt á meðaltíma leigusamninga hvers félags. 

Þegar nýtingarréttur vegna leigusamninga er færður sem eign á efnahagsreikning 

þarf að afskrifa þá eign. Það er algengast að afskrifa eignir með línulegri aðferð. Fjárhæð 

sem er afskrifuð á hverju ári verður ákvörðuð með því að deila núvirði 

rekstrarleigugreiðslna jafnt niður á áætlaðan meðaltíma rekstrarleigusamninga hjá 

hverju félagi. 
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Þegar leiguskuld er færð inn á efnahagsreikning þarf að færa vaxtagjöld vegna 

skuldarinnar. Vaxtagjöld hvers árs eru ákvörðuð með því að margfalda núvirði 

rekstrarleigugreiðslna með áætluðu vaxtastigi rekstrarleigusamninganna sem heild hjá 

hverju félagi fyrir sig. 

Gjöld félaga á hverju ári lækka þar sem greiðslur vegna rekstrarleigusamninga eru 

ekki lengur færðar með beinlínuaðferð. Það er áætlað við útreikning á áhrifum á 

rekstrarreikning félaga að rekstrargjöld þeirra lækki um heildarskuldbindingu 

rekstrarleigusamninga eftir að henni hefur verið skipt jafnt niður á meðalgildistíma 

leigusamninga. 

8.3 Áætluð áhrif á sjóðstreymi 

IFRS 16 hefur engin áhrif á heildar útflæði félaga en breytir uppbyggingu sjóðstreymis 

eins og það er sett fram í ársreikningum félaga. Handbært fé frá rekstri eykst á meðan fé 

frá fjármögnunarhreyfingum minnkar um sömu fjárhæð (Sacarin, 2017). 
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9 Niðurstöður 

Hér á eftir verða niðurstöður um áhrif innleiðingar IFRS 16 fyrir skráð félög og banka á 

Íslandi kynntar ásamt niðurstöðum fyrir hlutabréfamarkaðinn í heild. Allar fjárhæðir eru 

í milljónum íslenskra króna og eru úr nýjasta ársreikning félaga nema annað sé tekið 

fram. 

9.1 Skeljungur hf. 

Skeljungur segir frá IFRS 16 í 5. skýringu ársreiknings 2017 um mikilvægar 

reikningsskilaaðferðir. Þar er sagt að félagið geri ekki ráð fyrir því að innleiðing IFRS 16 

muni hafa veruleg áhrif á ársreikning (Skeljungur, 2018). 

9.1.1 Áhrif á efnahagsreikning Skeljungs 

Í skýringu 32 í ársreikningi Skeljungs er gefin tafla eins og tafla 2 sem sýnir 

skuldbindingar vegna rekstrarleigusamninga (Skeljungur, 2018). 

Tafla 2 Rekstrarleigugreiðslur Skeljungs (Skeljungur, 2018) 

              2017 2016 

Innan árs ................................................................................................. 131 119 

Eftir 1-5 ár ............................................................................................... 384 369 

Eftir 5 ár .................................................................................................. 58 0 

Samtals             573 488 

 

Það er tekið fram að skuldbinding er til ársins 2023 vegna leigusamninga. Við 

útreikning á núvirði var gert ráð fyrir því að greiðslur sem verða eftir 5 ár séu allar á ári 

6. Í skýringu 29 í ársreikningi félagsins um vaxtaberandi skuldir eru settir fram 

meðalvextir skulda. Í núvirðisútreikningum í töflu 3 var notast við vexti fyrir óverðtryggð 

langtímalán í íslenskum krónum sem eru 5% (Skeljungur, 2018). 
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Tafla 3 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Skeljungs 

Ár 
Nafnvirði 
Greiðslna 

Núvirtar 
Greiðslur 

2018 131,00 124,76 

2019 96,00 87,07 

2020 96,00 82,93 

2021 96,00 78,98 

2022 96,00 75,22 

2023 58,00 43,28 

Samtals  573,00 492,24 

 

492 m.kr. koma inn á efnahagsreikning Skeljungs sem nýtingarréttur og leiguskuld. 

Það þýðir að efnahagsreikningur myndi stækka um fjárhæð sem nemur 6,25% af eigin fé 

félagsins. Eignir hækka um 2,34% eða úr 20.999 m.kr. í 21.491 m.kr. og skuldir hækka 

um 3,75% eða úr 13.118 m.kr. í 13.610 milljónir króna (Skeljungur, 2018). 

Aukning eigna og skulda breytir lykilkennitölum sem eru notaðar sem mælikvarði á 

fjárhagslega frammistöðu félagsins. Tafla 4 sýnir kennitölur eins og þær eru í dag og 

hvernig þær verða eftir að eignir og skuldir hækka vegna IFRS 16. 

Tafla 4 Áætluð áhrif á kennitölur Skeljungs 

Kennitala           IAS 17 IFRS 16 Breyting 

Eiginfjárhlutfall ................................................................. 37,53% 36,67% -0,86%-stig 

Vogun …............................................................................ 1,665 1,727 3,75% 

Veltuhraði eigna…............................................................. 2,646 2,585 -2,29% 

 

9.1.2 Áhrif á rekstrarreikning Skeljungs 

Með því að áætla hverjar breytingar á vaxtagjöldum og afskriftum verða eftir að 

nýtingarréttur og leiguskuld er færð á efnahagsreikning er hægt að spá fyrir um áhrif á 

rekstur félagsins fyrsta ár eftir innleiðingu. Eins og kom fram í kafla 8 um aðferðafræði 

þá fæst niðurstaða fyrir rekstrarreikning með því að deila rekstrarlegugreiðslum jafnt á 

samningstímann. Með því að gera það fékkst nýtt núvirði eins og er sýnt í töflu 5. 
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Tafla 5 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Skeljungs með jafnt skiptum greiðslum 

Ár Greiðsla Núvirt 

2018 95,50 90,95 

2019 95,50 86,62 

2020 95,50 82,50 

2021 95,50 78,57 

2022 95,50 74,83 

2023 95,50 71,26 

Samtals 573,00 484,73 

 

Fjárhæð sem afskriftir aukast um var áætluð með því að deila nýjum nýtingarrétti, 

484,73 m.kr., niður á 6 ár sem er áætlaður meðaltími leigusamninga. Vaxtagjöld aukast 

um fjárhæð sem er áætluð með því að margfalda 484,73 m.kr. með 5% sem er áætlað 

vaxtastig leiguskulda. 

Tafla 6 sýnir útreikninga á afskriftum og vaxtagjöldum og hvernig þessi gjöld breytast 

yfir samningstímann. Taflan sýnir hvernig greiðslur vegna leigusamninga eftir innleiðingu 

IFRS 16 koma til með að vera hærri í byrjun en lækka svo fyrir samningstímann. 

Tafla 6 Afskriftir og vaxtagjöld Skeljungs eftir innleiðingu IFRS 16 

Ár 
Höfuð-

stóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 484,73 24,24 95,50 71,26 80,79 105,02 95,50 9,52 

2 413,47 20,67 95,50 74,83 80,79 101,46 95,50 5,96 

3 338,64 16,93 95,50 78,57 80,79 97,72 95,50 2,22 

4 260,07 13,00 95,50 82,50 80,79 93,79 95,50 -1,71 

5 177,57 8,88 95,50 86,62 80,79 89,67 95,50 -5,83 

6 90,95 4,55 95,50 90,95 80,79 85,34 95,50 -10,16 

 Samtals: 88,27 573,00 484,73 484,73 573,00 573,00 0,00 

 

Áhrif á rekstrarreikning nýjasta ársreiknings eru sýnd í töflu 7. Afskriftir koma til með 

að aukast um 80,79 m.kr. og vaxtagjöld um 24,24 m.kr. Gjöld lækka einnig um greiðslu 

fyrsta ársins eða 95,50 m.kr. 
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Tafla 7 Áætluð áhrif á rekstrarreikning Skeljungs 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur ................................................................ 55.692 
 

55.692 - 

Gjöld .................................................................. 53.074 -95,50 52.979 -0,18% 

EBITDA ............................................................... 2.618 
 

2.714 3,65% 

Afskriftir rekstrarfjármuna ................................ 831 80,79 912 9,72% 

EBIT ................................................................... 1.787 
 

1.802 0,82% 

Hrein Fjármagnsgjöld ........................................ 413 24,24 437,24 5,87% 

Áhrif hlutdeildarfélaga ...................................... 33 
 

33 - 

Hagnaður fyrir tekjuskatt .................................. 1.407 -9,52 1.397,48 -0,68% 

 

9.1.3 Áhrif á sjóðstreymi Skeljungs 

Eins og kom fram í kafla um aðferðafræði þá eru heildaráhrif á sjóðstreymi félaga vegna 

IFRS 16 engin. En uppbygging sjóðstreymis breytist. Tafla 8 sýnir hvernig uppbygging 

sjóðstreymi Skeljungs, þegar það kemur að gjöldum vegna rekstrarleigusamninga, 

breytist vegna IFRS 16 á samningstímanum. Greiðslur sem verða ef IAS 17 er beitt 

myndu vera 95,5 m.kr. á ári og þær væru allar til lækkunar á handbæru fé sem fæst frá 

rekstri. En ef IFRS 16 er beitt þá skiptist greiðsla hvers árs á milli þess að vera 

rekstrarhreyfing og fjármögnunarhreyfing. Það er vegna þess að aukin vaxtagjöld vegna 

leiguskuldar er talin til fjármögnunarhreyfinga. 

Tafla 8 Áhrif á sjóðstreymi Skeljungs 

 

Handbært fé frá 
rekstri 

Fjárfestingar-
hreyfingar 

Fjármögnunar-
hreyfingar 

Nettó 
sjóð-

streymi 

Ár 1 
IAS 17 -95,50 

  
-95,50 

IFRS 16 -71,26 
 

-24,24 -95,50 

Ár 2 
IAS 17 -95,50 

  
-95,50 

IFRS 16 -74,83 
 

-20,67 -95,50 

Ár 3 
IAS 17 -95,50 

  
-95,50 

IFRS 16 -78,57 
 

-16,93 -95,50 

Ár 4 
IAS 17 -95,50 

  
-95,50 

IFRS 16 -82,50 
 

-13,00 -95,50 

Ár 5 
IAS 17 -95,50 

  
-95,50 

IFRS 16 -86,62 
 

-8,88 -95,50 

Ár 6 
IAS 17 -95,50 

  
-95,50 

IFRS 16 -90,95 
 

-4,55 -95,50 
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9.2 Síminn hf. 

Síminn setur fram í skýringu 34.2 í ársreikningi upplýsingar um innleiðingu IFRS 16. Þar 

er sagt að stjórnendur telji að innleiðing á staðlinum muni hafa umtalsverð áhrif á 

rekstrar- og efnahagsreikning samstæðunnar. Einnig er tekið fram að fjárhæðir hafa ekki 

verið metnar í þessu samhengi (Síminn, 2018). 

9.2.1 Áhrif á efnahagsreikning Símans 

Síminn setur fram í skýringu 27 í ársreikningi fyrir árið 2017 upplýsingar um greiðslur 

vegna rekstrarleigusamninga eins og er gert í töflu 9. 

Tafla 9 Rekstrarleigugreiðslur Símans (Síminn, 2018) 

              2017 2016 

Innan árs ................................................................................................... 573 368 

Eftir 1-5 ár ................................................................................................. 1.247 951 

Eftir 5 ár .................................................................................................... 1.255 1.146 

Samtals             3.075 2.465 

 

Það eru ekki gefnar neinar upplýsingar um meðaltíma leigusamninga eða 

heildarlengd í ársreikningi Símans. Þá var í núvirðisútreikningum gert ráð fyrir að þegar 

fimm ár eru liðin séu að meðaltali 4 ár eftir af skuldbindingartíma leigusamninga. 

Vaxtastigið sem notast var við til þess að núvirða greiðslur var 5,33% sem eru 

meðalvextir óverðtryggðra langtímaskulda í íslenskum krónum (Síminn, 2018). Tafla 10 

sýnir núvirði rekstrarleiguskuldbindinga. 

Tafla 10 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Símans 

Ár 
Nafnvirði 
Greiðslna 

Núvirtar 
Greiðslur 

2018 573,00 544,00 

2019 311,75 281,00 

2020 311,75 266,78 

2021 311,75 253,28 

2022 311,75 240,46 

2023 313,75 229,76 

2024 313,75 218,13 

2025 313,75 207,09 

2026 313,75 196,61 

Samtals  3.075,00 2.437,12 
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2.437,12 milljónir króna myndu fara inn á efnahagsreikninginn ef innleiðing IFRS 16 

væri í dag. 2.437 m.kr. eru 6,72% af eigin fé Símans. Eignir hækka um 4,02% og skuldir 

hækka um 10,02% (Síminn, 2018). 

Tafla 11 sýnir hvernig breytt eigna- og skuldastaða hefur áhrif á fjárhagslega 

mælikvarða félagsins. 

Tafla 11 Áætluð áhrif á kennitölur Símans 

Kennitala           IAS 17 IFRS 16 Breyting 

Eiginfjárhlutfall ...................................................................... 59,86% 57,54% -2,31%-stig 

Vogun (Skuldir/Eigin fé) ......................................................... 0,671 0,738 10,02% 

Veltuhraði eigna..................................................................... 0,462 0,444 -3,87% 

 

9.2.2 Áhrif á rekstrarreikning Símans 

Ef gert er ráð fyrir því að rekstrarleigugreiðslur Símans séu jafnar yfir meðaltíma 

samninga, 342 m.kr. á ári, þá fæst núvirði skuldbindinga vegna rekstrarleigusamninga 

sem er 2.393 m.kr. Það er sú fjárhæð sem notast var við til að áætla áhrif á 

rekstrarreikning Símans. 

Ef eignir og skuldir hækka um 2.393 m.kr. er hægt að áætla að afskriftir aukist um 

265,91 m.kr. á ári og vaxtagjöld hækki um 127,56 m.kr. á fyrsta ári eftir innleiðingu. 

Gjöld lækka um 341,67 m.kr. sem er greiðsla vegna rekstrarleigusamninga fyrir fyrsta 

árið. Tafla 12 sýnir hvernig rekstrarreikningur Símans fyrir árið 2017 myndi breytast 

miðað við þessar forsendur. 

Tafla 12 Áætluð áhrif á rekstrarreikning Símans 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur ................................................. 28.433 
 

28.433 - 

Gjöld .................................................. 19.826 -341,67 19.484 -1,72% 

EBITDA ............................................... 8.607 
 

8.949 3,97% 

Afskriftir rekstrarfjármuna ................. 3.688 265,91 3.954 7,21% 

EBIT .................................................... 4.919 
 

4.995 1,54% 

Hrein fjármagnsgjöld ......................... 1.123 127,56 1.251 11,36% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt ................... 3.796 -51,80 3.744 -1,36% 

 

Tafla 13 sýnir hvernig greiðslur vegna rekstrarleigusamninga breytast vegna IFRS 16. 

Sérstaklega vaxtagjöld og afborganir yfir tíma samningsins. Það sést að kostnaður er um 
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51,80 m.kr. hærri á fyrsta árinu en lækkar svo og heildarbreyting á kostnaði er engin ef 

litið er á allan gildistíma rekstrarleigusamninga. 

Tafla 13 Afskriftir og vaxtagjöld Símans eftir IFRS 16 

Ár 
Höfuð-

stóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 2.393,21 127,56 341,67 214,11 265,91 393,47 341,67 51,80 

2 2.179,10 116,15 341,67 225,52 265,91 382,06 341,67 40,39 

3 1.953,58 104,13 341,67 237,54 265,91 370,04 341,67 28,37 

4 1.716,04 91,47 341,67 250,20 265,91 357,38 341,67 15,71 

5 1.465,84 78,13 341,67 263,54 265,91 344,04 341,67 2,38 

6 1.202,30 64,08 341,67 277,58 265,91 330,00 341,67 -11,67 

7 924,72 49,29 341,67 292,38 265,91 315,20 341,67 -26,47 

8 632,34 33,70 341,67 307,96 265,91 299,62 341,67 -42,05 

9 324,38 17,29 341,67 324,38 265,91 283,20 341,67 -58,46 

Samtals 681,79 3.075,00 2.393,21 2.393,21 3.075,00 3.075,00 0,00 

 

9.3 N1 hf. 

N1 fjallar um innleiðingu IFRS 16 í q-lið 3. skýringar í ársreikningi fyrir árið 2017. Þar er 

sagt að áhrif af innleiðingu staðalsins hafa ekki verið metin til fulls en það er talið að 350 

til 400 m.kr. verða færðar inn á efnahagsreikning (N1, 2018). 

9.3.1 Áhrif á efnahagsreikning N1 

Í skýringu 32 í ársreikningi eru gefnar upplýsingar um skuldbindingar vegna 

rekstrarleigusamninga eins og er sýnt í töflu 14 (N1, 2018). 

Tafla 14 Rekstrarleigugreiðslur N1 (N1, 2018) 

              2017 2016 

Innan árs ................................................................................................ 287 351 

Eftir 1-5 ár ............................................................................................. 40 581 

Eftir 5 ár ................................................................................................ 61 322 

Samtals             388 1.254 

 

Í þeirri skýringu er tekið fram að um er að ræða samninga um leigu á húsnæði og 

lóðum og eru lengst til ársins 2052. Það var þá gert ráð fyrir að meðaltími eftir af 

leigusamningum að fimm árum liðnum sé 12 ár í núvirðisútreikningum. Í þeim 

útreikningum var notast við 5,1% vexti sem eru gefnir sem vaxtakjör í 26. skýringu 
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ársreiknings fyrir óverðtryggð lán í íslenskum krónum með breytilegum vöxtum. Tafla 15 

sýnir hvernig núvirði er reiknað miðað við þessar forsendur (N1, 2018). 

Tafla 15 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur N1 

Ár 
Nafnvirði 
Greiðslna 

Núvirtar 
Greiðslur 

2018 286,73 272,81 

2019 9,98 9,04 

2020 9,98 8,60 

2021 9,98 8,18 

2022 9,98 7,79 

2023 5,10 3,78 

2024 5,10 3,60 

2025 5,10 3,43 

2026 5,10 3,26 

2027 5,10 3,10 

2028 5,10 2,95 

2029 5,10 2,81 

2030 5,10 2,67 

2031 5,10 2,54 

2032 5,10 2,42 

2033 5,10 2,30 

2034 5,10 2,19 

Samtals 387,86 341,47 

 

341,47 m.kr. eru 2,47% af eigin fé félagsins. Tafla 16 tekur saman hvernig eigna- og 

skuldastaða félagsins breytist ef innleiðing IFRS 16 ætti sér stað í dag miðað við 

núverandi fjárhagsstöðu. 

Tafla 16 Breytingar á efnahagsreikningi N1 (N1, 2018) 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir  27.656 27.998 1,23% 

Skuldir  13.845 14.186 2,47% 

 

Tafla 17 sýnir hvernig breytt eigna- og skuldastaða félagsins hefur áhrif á kennitölur. 

Tafla 17 Áætluð áhrif á kennitölur N1 

Kennitala           IAS 17 IFRS 16 Breyting 

Eiginfjárhlutfall .................................................................. 49,94% 49,33% -0,61%-stig 

Vogun (Skuldir/Eigin fé) .................................................... 1,002 1,027 2,47% 

Veltuhraði eigna................................................................ 1,251 1,236 -1,22% 
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9.3.2 Áhrif á rekstrarreikning N1 

Í útreikningum vegna áhrifa á rekstrarreikning N1 var gert ráð fyrir því að greiðslur séu 

jafnar yfir samningstíma. Þá fékkst að greiðsla á ári er 22,82 m.kr. og núvirtar 

rekstrarleigugreiðslur yfir meðalgildistíma leigusamninga eru samtals 255,31 m.kr. 

Ef miðað er við að nýtingarréttur og leiguskuld að fjárhæð 255,31 m.kr. koma inn á 

efnahagsreikning var hægt að áætla fjárhæð sem afskriftir og vaxtagjöld aukast um á ári. 

Afskriftir aukast um 15,02 m.kr. á ári og vaxtagjöld um 13,02 m.kr. fyrsta árið. Gjöld 

lækka um 22,82 m.kr. á ári eftir að IFRS 16 staðallinn er innleiddur. Tafla 18 sýnir hvernig 

greiðslur vegna rekstrarleigusamninga breytast eftir innleiðingu IFRS 16. 

Tafla 18 Vaxtagjöld og afskriftir N1 eftir innleiðingu IFRS 16 

Ár Höfuðstóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 255,31 13,02 22,82 9,79 15,02 28,04 22,82 5,22 

2 245,52 12,52 22,82 10,29 15,02 27,54 22,82 4,72 

3 235,22 12,00 22,82 10,82 15,02 27,01 22,82 4,20 

4 224,41 11,44 22,82 11,37 15,02 26,46 22,82 3,65 

5 213,03 10,86 22,82 11,95 15,02 25,88 22,82 3,07 

6 201,08 10,26 22,82 12,56 15,02 25,27 22,82 2,46 

7 188,52 9,61 22,82 13,20 15,02 24,63 22,82 1,82 

8 175,32 8,94 22,82 13,87 15,02 23,96 22,82 1,14 

9 161,45 8,23 22,82 14,58 15,02 23,25 22,82 0,44 

10 146,87 7,49 22,82 15,33 15,02 22,51 22,82 -0,31 

11 131,54 6,71 22,82 16,11 15,02 21,73 22,82 -1,09 

12 115,44 5,89 22,82 16,93 15,02 20,91 22,82 -1,91 

13 98,51 5,02 22,82 17,79 15,02 20,04 22,82 -2,77 

14 80,72 4,12 22,82 18,70 15,02 19,13 22,82 -3,68 

15 62,02 3,16 22,82 19,65 15,02 18,18 22,82 -4,63 

16 42,36 2,16 22,82 20,65 15,02 17,18 22,82 -5,64 

17 21,71 1,11 22,82 21,71 15,02 16,13 22,82 -6,69 

Samtals:  132,55 387,86 255,31 255,31 387,86 387,86 0,00 

 

Tafla 19 sýnir hvaða áhrif breytingar á gjöldum fyrsta ár eftir innleiðingu IFRS 16 

hefur á rekstrarreikning N1. 
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Tafla 19 Áætluð áhrif á rekstrarreikning N1 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur ...................................................... 35.050 
 

35.050 - 

Gjöld ....................................................... 31.515 -22,82 31.492 -0,07% 

EBITDA .................................................... 3.535 
 

3.558 0,65% 

Afskriftir rekstrarfjármuna ..................... 1.007 15,02 1.022 1,49% 

EBIT ......................................................... 2.528 
 

2.536 0,31% 

Hrein fjármagnsgjöld .............................. 307 13,02 320,16 4,24% 

Gengismunur og gangv.br.hl.br. ............. 27 
 

27 - 

Áhrif hlutdeildarfélaga ........................... 275 
 

275 - 

Hagnaður fyrir tekjuskatt ....................... 2.524 -5,22 2.518,47 -0,21% 

 

9.4 Fjarskipti hf. 

Fjarskipti fjalla ekki um áhrif sem talið er að verði vegna innleiðingu IFRS 16 í ársreikningi 

samstæðunnar fyrir árið 2017 (Fjarskipti, 2018). 

9.4.1 Áhrif á efnahagsreikning Fjarskipta 

Í skýringu 29 í ársreikningi eru gefnar upplýsingar sem koma fram í töflu 20 eins og á að 

gefa samkvæmt IAS 17 (Fjarskipti, 2018). 

Tafla 20 Rekstrarleigugreiðslur Fjarskipta (Fjarskipti, 2018) 

              2017 2016 

Innan árs ..................................................................................................... 237 245 

Eftir 1-5 ár ................................................................................................... 829 681 

Eftir 5 ár ...................................................................................................... 798 772 

Samtals             1.864 1.698 

 

Fjarskipti segja að rekstrarleigusamningar séu til allt að tíu ára. Það var því gert ráð 

fyrir að meðaltími leigusamninga sé 8 ár í núvirðisútreikningum í töflu 21 og notast var 

við 5,4% vexti sem eru vaxtakjör félagsins fyrir óverðtryggðar skuldir í íslenskum krónum 

(Fjarskipti, 2018). 
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Tafla 21 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Fjarskipta 

Ár Greitt Núvirt 

2018 237,00 224,86 

2019 207,25 186,56 

2020 207,25 177,00 

2021 207,25 167,93 

2022 207,25 159,33 

2023 266,00 194,02 

2024 266,00 184,08 

2025 266,00 174,65 

Samtals 1.864,00 1.468,41 

 

Ef innleiðing IFRS 16 ætti sér stað í dag kæmu 1.368 m.kr. inn á efnahagsreikninginn í 

formi leiguskulda og nýtingarrétts eigna. Það eru því 14,49% af eigin fé félagsins sem 

efnahagsreikningurinn myndi stækka um. Hversu mikið heildareignir og heildarskuldir 

hækka er sýnt í töflu 22 (Fjarskipti, 2018). 

Tafla 22 Breytingar á efnahagsreikningi Fjarskipta (Fjarskipti, 2018) 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 25.376 26.844 5,79% 

Skuldir 15.245 16.713 9,63% 

 

Tafla 23 sýnir hvaða áhrif þessi breytta eigna- og skuldastaða hefur á kennitölur 

félagsins. 

Tafla 23 Áætluð áhrif á kennitölur Fjarskipta 

Kennitala         IAS 17 IFRS 16      Breyting 

Eiginfjárhlutfall ........................................................... 39,92% 37,74% -2,18%-stig 

Vogun (Skuldir/Eigin fé) ............................................. 1,505 1,650 9,63% 

Veltuhraði eigna.......................................................... 0,562 0,532 -5,47% 

 

9.4.2 Áhrif á rekstrarreikning Fjarskipta 

Í greiningu á áhrifum á rekstrarreikning Fjarskipta var gert ráð fyrir því að 

rekstrarleigugreiðslur skiptast jafnt á meðaltíma samninga. Það var gert ráð fyrir því að 

það séu greiddar 233 m.kr. á hverju ári og núvirði greiðslna sem fékkst var því 1.481,88 

m.kr. þegar notað er sama vaxtastig og gert var í fyrri útreikningum. 
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Ef að efnahagsreikningur stækkar um 1.482 m.kr. þá er hægt að áætla að afskriftir 

aukist um 185,23 m.kr. á ári og vaxtagjöld um 80,02 m.kr. fyrsta árið. Einnig er hægt að 

sjá að rekstrargjöld félagsins munu lækka um 233 m.kr. á ári eftir innleiðingu. Tafla 24 

sýnir hvernig vaxtagjöld og afskriftir aukast yfir áætlaðan gildistíma samningsins. 

Tafla 24 Afskriftir og vaxtagjöld Fjarskipta eftir innleiðingu IFRS 16 

Ár 
Höfuð-

stóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 1.481,88 80,02 233,00 152,98 185,23 265,26 233,00 32,26 

2 1.328,90 71,76 233,00 161,24 185,23 256,99 233,00 23,99 

3 1.167,66 63,05 233,00 169,95 185,23 248,29 233,00 15,29 

4 997,71 53,88 233,00 179,12 185,23 239,11 233,00 6,11 

5 818,59 44,20 233,00 188,80 185,23 229,44 233,00 -3,56 

6 629,79 34,01 233,00 198,99 185,23 219,24 233,00 -13,76 

7 430,80 23,26 233,00 209,74 185,23 208,50 233,00 -24,50 

8 221,06 11,94 233,00 221,06 185,23 197,17 233,00 -35,83 

Samtals 382,12 1.864,00 1.481,88 1.481,88 1.864,00 1.864,00 0,00 

 

Með þessum upplýsingum er hægt að áætla hvernig rekstrarreikningur félagsins 

myndi breytast með því að setja tölurnar inn í núverandi rekstrarreikning Fjarskipta. 

Áhrifin eru sett fram í töflu 25. 

Tafla 25 Áætluð áhrif á rekstrarreikning Fjarskipta 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur .................................................. 14.268 
 

14.268 - 

Gjöld ................................................... 11.131 -233,00 10.898 -2,09% 

EBITDA ................................................ 3.137 
 

3.370 7,43% 

Afskriftir rekstrarfjármuna .................. 1.587 185,23 1.772 11,67% 

EBIT ..................................................... 1.550 
 

1.598 3,08% 

Hrein fjármagnsgjöld .......................... 374,00 80,02 454,02 21,40% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt ................... 1.176 -32,26 1.143,74 -2,74% 

 

9.5 Eimskipafélag Íslands hf. 

Eimskip fjallar um innleiðingu IFRS 16 í ársreikningi sínum fyrir árið 2017. Í skýringu 25 er 

tekið fram að Eimskip hafi byrjað að meta hver áhrif af IFRS 16 muni verða og tekið er 

fram að skuldbinding vegna rekstrarleigusamninga sé 11,2 milljónir evra. Það er einnig 

minnst á að Eimskip sé enn að meta það hvort að skip sem eru á tímabundnum samningi 

(e. time-chartered vessels) og floti þeirra af gámaskipum muni heyra undir gildissvið 
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IFRS 16. Það er tekið fram að gámaskipafloti sé ekki hluti af þeim skuldbindingum vegna 

rekstrarleigusamninga sem eru settar fram í skýringu 19 (tafla 26). Fjárhæðir frá Eimskip 

eru í þúsundum evra (Eimskip, 2018). 

Tafla 26 Rekstrarleigugreiðslur Eimskips í þúsundum evra (Eimskip, 2018; þýtt af höfundi) 

              2017 2016 

Innan árs ............................................................................................... 7.347 6.143 

Eftir 1-5 ár ............................................................................................ 3.188 5.125 

Eftir 5 ár ............................................................................................... 627 924 

Samtals             11.162 12.192 

 

Upphæðir í töflu 26 voru umreiknaðar yfir í milljónir íslenskra króna á genginu 124,25 

sem var gengi evrunnar daginn sem ársreikningur var gefinn út. Skuldbindingar félagsins 

í milljónum íslenskra króna eru eins og þær eru settar fram í töflu 27 (Eimskip, 2018; 

Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Tafla 27 Rekstrarleigugreiðslur Eimskips færðar í milljónir íslenskra króna á genginu 124,25 

              2017 2016 

Innan árs ........................................................................................................ 913 763 

Eftir 1-5 ár ...................................................................................................... 396 637 

Eftir 5 ár ......................................................................................................... 78 115 

Samtals             1.387 1.515 

 

9.5.1 Áhrif á efnahagsreikning Eimskips 

Í skýringu 19 í ársreikningi félagsins er tekið fram að rekstrarleigusamningar séu frá 6 

mánuðum til 6 ára að lengd. Í núvirðisútreikningum í töflu 28 var því gert ráð fyrir að 

allar skuldbindingar vegna rekstrarleigusamninga eftir að 5 ár eru liðin greiðist á 6. 

árinu. Vextir sem notast var við í núvirðisútreikningum voru 2,86% sem er vegið 

meðaltal af vaxtakjörum í mismunandi gjaldmiðlum miðað við fjárhæð lána sem eru í 

hverjum gjaldmiðli. Það var notast við þá vexti vegna þess að höfundur taldi það gefa 

réttari mynd af þeim vaxtakjörum sem félagið fengi vegna lána fyrir þær undirliggjandi 

eignir sem eru í rekstrarleigusamningum Eimskips (Eimskip, 2018). 
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Tafla 28 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Eimskips 

Ár Greitt Núvirt 

2018 912,86 887,51 

2019 99,03 93,60 

2020 99,03 91,00 

2021 99,03 88,48 

2022 99,03 86,02 

2023 77,90 65,79 

Samtals 1.386,88 1.312,41 

 

1.312 m.kr. færu inn á efnahagsreikning Eimskips ef IFRS 16 væri innleiddur í dag 

miðað við þær forsendur sem eru aðgengilegar um rekstrarleigusamninga félagsins. 

Tafla 29 sýnir þessar breytingar. 

Tafla 29 Breytingar á efnahagsreikningi Eimskips (Eimskip, 2018) 

              Fyrir                Eftir Breyting 

Eignir 57.095 58.407 2,30% 

Skuldir 26.702 28.014 4,92% 

 

Tafla 30 sýnir hvaða áhrif breytt eigna- og skuldastaða hefur á kennitölur Eimskips. 

Tafla 30 Áætluð áhrif á kennitölur Eimskips 

Kennitala       IAS 17 IFRS 16 Breyting 

Eiginfjárhlutfall ................................................................. 53,23% 52,04% -1,20%stig 

Vogun (Skuldir/Eigin fé) .................................................... 0,879 0,922 4,92% 

Veltuhraði eigna................................................................ 1,4381 1,4057 -2,25% 

 

9.5.2 Áhrif á rekstrarreikning Eimskips 

Núvirði sem fékkst úr greiningu á áhrifum á rekstrarreikning Eimskips var 1.258,14 m.kr. 

Það þýðir að eignir og skuldir hækka um 1.258 m.kr. vegna leiguskuldar og nýtingarrétts 

þá aukast afskriftir um 210 m.kr. á ári í 6 ár vegna rekstrarleigusamninganna. Vaxtagjöld 

aukast um 36 m.kr. fyrsta árið vegna leiguskuldar ef notast er við áætlaða vexti 

leigusamninga félagsins. Gjöld lækka eftir innleiðingu IFRS 16 um 231 m.kr. á ári. Þessar 

breytingar myndu hafa áhrif á rekstrarreikning Eimskips. Þessi áhrif eru sýnd á 

rekstrarreikningi ársins 2017 í töflu 31. 
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Tafla 31 Áætluð áhrif á rekstrarreikning Eimskips 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur ................................................... 82.499 
 

82.499 - 

Gjöld ..................................................... 75.392 -231,15 75.161 -0,31% 

EBITDA .................................................. 7.107 
 

7.338 3,25% 

Afskriftir og niðurfærslur ...................... 3.746 209,69 3.956 5,60% 

EBIT ...................................................... 3.361 
 

3.382 0,64% 

Hrein fjármagnsgjöld ............................ 899,07 35,94 935,01 4,00% 

Tap vegna hlutdeildareignar ................ 42,12 
 

42,12 - 

Hagnaður fyrir tekjuskatt ..................... 2.420 -14,48 2.405,29 -0,60% 

 

Tafla 32 sýnir hvernig gjöld og afskriftir skiptast á milli ára eftir innleiðingu IFRS 16. 

Samkvæmt töflunni er áætlað að kostnaður verði hærri um 1448 m.kr. á fyrsta ári eftir 

innleiðingu IFRS 16. 

Tafla 32 Gjöld og afskriftir Eimskips eftir innleiðingu IFRS 16 

Ár 
Höfuð 

stóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 1.258,14 35,94 231,15 195,21 209,69 245,63 231,15 14,48 

2 1.062,93 30,36 231,15 200,78 209,69 240,05 231,15 8,91 

3 862,15 24,63 231,15 206,52 209,69 234,32 231,15 3,17 

4 655,63 18,73 231,15 212,42 209,69 228,42 231,15 -2,73 

5 443,21 12,66 231,15 218,49 209,69 222,35 231,15 -8,80 

6 224,73 6,42 231,15 224,73 209,69 216,11 231,15 -15,04 

Samtals 128,74 1.386,88 1.258,14 1.258,14 1.386,88 1.386,88 0,00 

 

9.6 Hagar hf. 

Í ársreikningi Haga er ekkert minnst á IFRS 16 eða áhrif sem stjórnendur búast við vegna 

nýja staðalsins (Hagar, 2018). 

9.6.1 Áhrif á efnahagsreikning Haga 

Hagar tilgreina skuldbindingar vegna rekstrarleigusamninga í 22. skýringu í ársreikningi 

eins og þær eru settar fram í töflu 33 (Hagar, 2018).  
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Tafla 33 Rekstrarleigugreiðslur Haga (Hagar, 2018) 

              28.2.2017 29.2.2016 

Innan árs ............................................................................................. 2.222 2.933 

Eftir 1-5 ár ........................................................................................... 6.477 6.843 

Eftir 5 ár .............................................................................................. 2.906 2.062 

Samtals             11.605 11.838 

 

Í ársreikningi er tekið fram að lengstu samningar gilda til ársins 2028. Í útreikningum 

á núvirði í töflu 34 var gert ráð fyrir því að meðalgildistími leigusamninga þegar fimm ár 

eru liðinn sé til ársins 2026. Vegið meðaltal vaxta óverðtryggðra skulda í íslenskum 

krónum, 6,20%, var notað sem vaxtastig í útreikningum (Hagar, 2018). 

Tafla 34 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Haga 

Ár Greitt Núvirt 

2018 2.222,00 2.092,28 

2019 1619,25 1.435,70 

2020 1619,25 1.351,89 

2021 1619,25 1.272,96 

2022 1619,25 1.198,65 

2023 727,50 506,39 

2024 727,50 476,83 

2025 727,50 448,99 

2026 727,50 422,78 

Samtals 11.605,00 9.206,48 

 

Efnahagsreikningur kemur til með að stækka um fjárhæð sem nemur 52,87% af eigin 

fé félagsins eða um 9,2 milljarða króna. Tafla 35 sýnir breytingu á efnahagsreikningi. 

Tafla 35 Breyting á efnahagsreikningi Haga 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 30.109 39.315 30,58% 

Skuldir 12.697 21.903 72,51% 

 

Tafla 36 sýnir áhrif sem breytt eigna- og skuldastaða hefur á kennitölur. 

Tafla 36 Áhrif á kennitölur Haga 

Kennitala         IAS 17 IFRS 16 Breyting 

Eiginfjárhlutfall ............................................................ 57,83% 44,29% -13,54%-stig 

Vogun (Skuldir/Eiginfé) ............................................... 0,729 1,258 72,51% 

Veltuhraði eigna.......................................................... 2,674 2,048 -23,42% 
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9.6.2 Áhrif á rekstrarreikning Haga 

Ef gert er ráð fyrir því að rekstrarleigugreiðslur séu jafnar yfir 9 árin sem er 

meðalgildistími rekstrarleigusamninganna þá fékkst að núvirði greiðslna er samtals 

8.695 m.kr. 

Gert var ráð fyrir að nýtingarréttur sem er 8.695 m.kr. virði kemur inn á 

efnahagsreikning og gert var ráð fyrir því að hann afskrifist á meðaltíma 

rekstrarleigusamninga eða 9 árum. Afskriftir aukast þá um 966 m.kr. á ári. Einnig var 

gert ráð fyrir að skuldir hækki um 8.695 m.kr. vegna leiguskuldar og vaxtagjöld vegna 

hennar hækka um 539 m.kr. á fyrsta ári eftir innleiðingu ef notast er við 6,2% sem 

áætluð vaxtakjör leiguskuldar. Tafla 37 sýnir hvernig vaxtagjöld og afborganir skiptast á 

milli ára leigusamninga. 

Tafla 37 Breytingar á vöxtum og gjöldum Haga 

Ár 
Höfuð-

stóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 8.694,57 539,06 1.289,44 750,38 966,06 1.505,13 1.289,44 215,68 

2 7.944,19 492,54 1.289,44 796,90 966,06 1.458,60 1.289,44 169,16 

3 7.147,28 443,13 1.289,44 846,31 966,06 1.409,19 1.289,44 119,75 

4 6.300,97 390,66 1.289,44 898,78 966,06 1.356,72 1.289,44 67,28 

5 5.402,18 334,94 1.289,44 954,51 966,06 1.301,00 1.289,44 11,55 

6 4.447,67 275,76 1.289,44 1.013,69 966,06 1.241,82 1.289,44 -47,63 

7 3.433,99 212,91 1.289,44 1.076,54 966,06 1.178,97 1.289,44 -110,47 

8 2.357,45 146,16 1.289,44 1.143,28 966,06 1.112,22 1.289,44 -177,22 

9 1.214,17 75,28 1.289,44 1.214,17 966,06 1.041,34 1.289,44 -248,10 

    2.910,43 11.605,00 8.694,57 8.694,57 11.605,00 11.605,00 0,00 

 

Tafla 38 sýnir hvernig aukning á gjöldum og afskriftum hefur áhrif á rekstrarreikning 

fyrir árið 2017. 
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Tafla 38 Áætluð áhrif á rekstrarreikning Haga 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur ......................................... 80.777 
 

80.777 - 

Gjöld .......................................... 74.753 -1.289,44 73.464 -1,72% 

EBITDA ....................................... 6.024 
 

7.313 21,41% 

Afskriftir ..................................... 1.225 966,06 2.191 78,86% 

Skaðabætur ............................... 265 
 

265 - 

EBIT ............................................ 5.064 
 

5.387 6,39% 

Hrein fjármagnsgjöld ................. 23,00 539,06 562 2343,75% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt ........... 5.041 -215,68 4.825 -4,28% 

  

9.7 Origo hf. 

Í ársreikningi Origo er fjallað um IFRS 16 og hvenær samstæðunni ber að innleiða 

staðalinn. Stjórnendur Origo telja að áhrif á efnahagsreikning vegna innleiðingar 

staðalsins verði talsverð en það hefur ekki verið lagt mat á áhrifin fjárhagslega séð 

(Origo, 2018). 

9.7.1 Áhrif á efnahagsreikning Origo 

Í skýringu 25 í ársreikningi ársins 2017 greinir Origo frá skuldbindingum vegna 

rekstrarleigusamninga, eins og sýnt er í töflu 39 (Origo, 2018). 

Tafla 39 Rekstrarleigugreiðslur Origo (Origo, 2018) 

              2017 2016 

Innan árs .............................................................................................. 287 287 

Eftir 1-5 ár ............................................................................................ 990 1.147 

Eftir 5 ár ............................................................................................... 625 861 

Samtals             1.902 2.295 

 

Í skýringu 25 er einnig sagt að samningar gildi í allt að 8 ár. Í núvirðisútreikningum í 

töflu 40 var gert ráð fyrir að meðaltími leigusamninga sem gilda í meira en 5 ár gildi í 7 

ár. Vaxtastig sem var notað er vegið meðaltal vaxtakjara vaxtaberandi skulda í 

mismunandi gjaldmiðlum eða 4,84% (Origo, 2018). 
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Tafla 40 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Origo 

Ár Greitt Núvirt 

2018 286,98 273,74 

2019 247,61 225,30 

2020 247,61 214,91 

2021 247,61 205,00 

2022 247,61 195,54 

2023 312,37 235,30 

2024 312,37 224,45 

Samtals 1.902,18 1.574,25 

 

1.574 m.kr. myndu bætast við efnahagsreikning Origo ef IFRS 16 væri innleiddur í dag 

miðað við aðgengilegar upplýsingar félagsins. Þar sem eigið fé félagsins er samtals 2.928 

krónur þá myndi þessi breyting efnahagsreikningsins nema 53,75% af eigin fé. Eignir og 

skuldir myndu einnig breytast verulega í efnahagsreikningi félagsins eins og sýnt er í 

töflu 41 (Origo, 2018). 

Tafla 41 Breytingar á efnahagsreikningi Origo 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 7.035 8.609 22,38% 

Skuldir 4.107 5.681 38,33% 

 

Áhrif sem þessar breytingar hafa á kennitölur félagsins eru sýnd í töflu 42. Það eru 

verulegar breytingar á mælikvörðum sem fjárfestar nota til þess að mæla fjárhagsstöður 

og rekstur Origo. 

Tafla 42 Áætluð áhrif á kennitölur Origo 

Kennitala           IAS 17 IFRS 16 Breyting 

Eiginfjárhlutfall ............................................................................ 41,62% 34,01% -7,61%-stig 

Vogun (Skuldir/Eiginfé) ................................................................ 1,403 1,940 38,33% 

Veltuhraði eigna........................................................................... 2,141 1,750 -18,29% 

 

9.7.2 Áhrif á rekstrarreikning Origo 

Áætlað er að afskriftir félagsins aukist um 225,97 m.kr. á ári og vaxtagjöld aukist um 

76,48 m.kr. fyrsta ár eftir innleiðingu. Rekstrargjöld lækka um 271,74 m.kr. þar sem 

rekstrarleigusamningar eru ekki lengur færðir sem gjöld með beinlínuaðferð. Í 

útreikningum á þessum breytingum var gert ráð fyrir því að rekstrarleigugreiðslur séu 
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jafnar yfir tímabilið. Þessar breytingar hafa áhrif á rekstur Origo. Hvernig þessi áhrif 

koma fram er sýnt í töflu 43 með því að breyta rekstrarreikningi ársins 2017 í samræmi 

við breytingar á afskriftum og gjöldum. 

Tafla 43 Áætluð áhrif á rekstrarreikning Origo 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur ................................................. 15.064 
 

15.064 - 

Gjöld ................................................... 14.136 -271,74 13.864 -1,92% 

EBITDA ................................................ 928 
 

1.200 29,28% 

Afskriftir ............................................. 590 225,97 816 38,33% 

EBIT .................................................... 339 
 

384 13,52% 

Hreinar fjármunatekjur(gjöld) ............ 98,72 -76,48 22,23 -77,48% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt ................... 437 -30,72 406,55 -7,03% 

 

Tafla 44 sýnir spá um hvernig vaxtagjöld og afborganir breytast á milli ára og hvenær 

kostnaður er hærri vegna IFRS 16 og hvenær hann er lægri. 

Tafla 44 Afskriftir og vaxtagjöld Origo eftir IFRS 16 

Ár 
Höfuð-

stóll 
Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 

Vextir+ 
afskriftir 

Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 1.581,82 76,48 271,74 195,26 225,97 302,46 271,74 30,72 

2 1.386,57 67,04 271,74 204,70 225,97 293,02 271,74 21,28 

3 1.181,87 57,15 271,74 214,59 225,97 283,12 271,74 11,38 

4 967,28 46,77 271,74 224,97 225,97 272,74 271,74 1,00 

5 742,31 35,89 271,74 235,85 225,97 261,87 271,74 -9,87 

6 506,46 24,49 271,74 247,25 225,97 250,46 271,74 -21,28 

7 259,21 12,53 271,74 259,21 225,97 238,51 271,74 -33,23 

Samtals 320,36 1.902,18 1.581,82 1.581,82 1.902,18 1.902,18 0,00 

 

9.8 Icelandair hf. 

Í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2017 veitir Icelandair upplýsingar um IFRS 16 og 

þau áhrif sem félagið telur að verði vegna staðalsins. Í skýringu 43 er sagt að félagið hafi 

ekki lokið við mat á því hver áhrifin verða á efnahag. Félagið segir þó að talið sé að 

áhrifin á efnahagsreikning verði veruleg (Icelandair, 2018). 

9.8.1 Áhrif á efnahagsreikning Icelandair 

Icelandair veita meiri upplýsingar um skuldbindingar vegna rekstrarleigusamninga 

heldur en IAS 17 gerir kröfur um. Í skýringu 35 er rekstrarleigugreiðslum skipt niður á 
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greiðslur vegna fasteigna, flugvéla eða annarra liða eins og er sett fram í töflu 45, í 

þúsundum Bandaríkjadala (Icelandair, 2018). 

Tafla 45 Rekstrarleigugreiðslur Icelandair í þúsundum bandaríkjadala (Icelandair, 2018; þýtt af höfundi) 

2017 Fasteignir Flugvélar Annað Samtals 

Á árinu 2018 18.363 19.745 10.371 48.479 

Á árinu 2019 23.075 24.885 3.766 51.726 

Á árinu 2020 22.886 25.568 3.951 52.405 

Á árinu 2021 22.192 20.412 2.897 45.501 

Á árinu 2022 21.833 18.882 3.046 43.761 

Eftir það 249.072 80.851 40.419 370.342 

Samtals 357.421 190.343 64.450 612.214 

 

Þessar fjárhæðir voru færðar yfir í íslenskar krónur fyrir töflu 46 með því að nota 

gengi Bandaríkjadollarans daginn sem ársreikningur var gefinn út, 9. febrúar 2018, eða 

102,205 kr. (Icelandair, 2018; Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Tafla 46 Rekstrarleigugreiðslur Icelandair í milljónum íslenskra króna (Icelandair, 2018) 

2017 Fasteignir Flugvélar Annað Samtals 

Á árinu 2018 1.877 2.018 1.060 4.955 

Á árinu 2019 2.358 2.543 385 5.287 

Á árinu 2020 2.339 2.613 404 5.356 

Á árinu 2021 2.268 2.086 296 4.650 

Á árinu 2022 2.231 1.930 311 4.473 

Eftir það 25.456 8.263 4.131 37.851 

Samtals 36.530 19.454 6.587 62.571 

 

Í skýringu 35 er sagt að lengstu leigusamningar séu til ársins 2041 en lengstu 

samningar vegna flugvéla eru til ársins 2027. Í núvirðisútreikningum vegna flugvéla í 

töflu 47 var gert ráð fyrir að leigusamningar frá deginum í dag sem eru enn í gildi eftir 5 

ár hafi meðalgildistíma til ársins 2025. Í töflu 48 og 49 var gert ráð fyrir því að 

leigusamningar hafi meðalgildistíma til ársins 2032. Vaxtastig til þess að núvirða 

greiðslur vegna rekstrarleigusamninga fyrir flugvélar var 7,5% sem gefið er fram í 

skýringu 17 í ársreikningi sem vaxtakjör fyrir skuldir vegna fjárfestinga í flugvélum. 

Vaxtastig sem var notað til þess að núvirða greiðslur vegna fasteigna og annarra liða er 

5,15% eða miðgildi bilsins 3,9% til 6,4% sem er einnig gefið í skýringu 17. Tafla 47 sýnir 

núvirtar rekstrarleigugreiðslur Icelandair vegna flugvéla (Icelandair, 2018). 
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Tafla 47 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Icelandair vegna samninga um flugvélar 

Ár 
Greiðsla 
flugvéla Núvirði 

2018 2.018 1.877 

2019 2.543 2.201 

2020 2.613 2.104 

2021 2.086 1.562 

2022 1.930 1.344 

2023 2.754 1.785 

2024 2.754 1.660 

2025 2.754 1.544 

Samtals 19.454 14.077 

 

Tafla 48 sýnir núvirtar rekstrarleigugreiðslur Icelandair vegna fasteigna. 

Tafla 48 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Icelandair vegna samninga um fasteignir 

Ár 
Greiðsla 
fasteigna Núvirði 

2018 1.877 1.785 

2019 2.358 2.133 

2020 2.339 2.012 

2021 2.268 1.855 

2022 2.231 1.736 

2023 2.546 1.883 

2024 2.546 1.791 

2025 2.546 1.703 

2026 2.546 1.620 

2027 2.546 1.541 

2028 2.546 1.465 

2029 2.546 1.393 

2030 2.546 1.325 

2031 2.546 1.260 

2032 2.546 1.199 

Samtals 36.530 24.702 

 

Tafla 49 sýnir núvirtar rekstrarleigugreiðslur Icelandair vegna annarra liða. 
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Tafla 49 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Icelandair vegna annarra liða 

Ár 

Greiðsla 
Annarra 

liða Núvirði 

2018 1.060 1.008 

2019 385 348 

2020 404 347 

2021 296 242 

2022 311 242 

2023 413 306 

2024 413 291 

2025 413 276 

2026 413 263 

2027 413 250 

2028 413 238 

2029 413 226 

2030 413 215 

2031 413 205 

2032 413 194 

Samtals 6.587 4.651 

 

Samtals núvirði rekstrarleigugreiðslna Icelandair sem fékkst var 43.431 milljón króna. 

Það þýðir að fjárhæð sem kemur inn á efnahagsreikninginn í formi nýtingarrétts og 

leiguskuldar nemur 71,84% af heildar eigin fé félagsins. Vænt breyting á eigna- og 

skuldastöðu í efnahagsreikningi er sýnd í töflu 50 (Icelandair, 2018). 

Tafla 50 Breytingar á efnahagsreikningi Icelandair 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 144.629 188.061 30,03% 

Skuldir 84.171 127.603 51,60% 

 

Áhrif sem vænt breyting á eignum og skuldum mun hafa á kennitölur eru sýnd í töflu 

51. Miðað við forsendur og útreikninga þá verða veruleg áhrif vegna IFRS 16 á 

mælikvarða sem eru notaðir til þess að mæla fjárhagsstöðu félagsins. 

Tafla 51 Áætluð áhrif á kennitölur Icelandair 

Kennitala         IAS 17 IFRS 16 Breyting 

Eiginfjárhlutfall ................................................................... 41,80% 32,15% -9,65%-stig 

Vogun (Skuldir/Eigin fé) ...................................................... 1,392 2,111 51,60% 

Veltuhraði eigna (Tekjur frá fólksflutningum/eignum)…….. 0,730 0,562 -23,09% 
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9.8.2 Áhrif á rekstrarreikning Icelandair 

Í útreikningum á áhrifum á rekstrarreikning félagsins var gert ráð fyrir því að allar 

rekstrarleigugreiðslur skiptist jafnt yfir 15 ár. Í útreikningi á núvirði var einnig gert ráð 

fyrir því að vaxtastig sé meðaltal vaxtastiganna tveggja sem nefnd voru áður sem gefur 

6,33%. Nýir núvirðisútreikningar eru sýndir í töflu 52. 

Tafla 52 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Icelandair ef greiðslur eru jafnar 

Ár Greiðsla Núvirði 

2018 4.171 3.923 

2019 4.171 3.690 

2020 4.171 3.470 

2021 4.171 3.264 

2022 4.171 3.070 

2023 4.171 2.887 

2024 4.171 2.715 

2025 4.171 2.554 

2026 4.171 2.402 

2027 4.171 2.259 

2028 4.171 2.125 

2029 4.171 1.998 

2030 4.171 1.879 

2031 4.171 1.768 

2032 4.171 1.662 

Samtals 62.571 39.667 

 

Þessar breytingar hafa áhrif á rekstrarreikning félagsins. Tafla 53 sýnir hvernig vextir 

og afborganir skiptast niður á meðaltíma samninga fyrir Icelandair. Það er hærri 

kostnaður vegna leigusamninganna í byrjun þess að reikningshaldslegri meðferð IFRS 16 

er beitt en heildaráhrif á gjöld eru engin til langs tíma litið. 
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Tafla 53 Vaxtagjöld og afskriftir Icelandair eftir innleiðingu IFRS 16 

Ár 
Höfuð-

stóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 39.667 2.509 4.171 1.662 2.644 5.153 4.171 982 

2 38.005 2.404 4.171 1.768 2.644 5.048 4.171 877 

3 36.237 2.292 4.171 1.879 2.644 4.936 4.171 765 

4 34.358 2.173 4.171 1.998 2.644 4.818 4.171 646 

5 32.359 2.047 4.171 2.125 2.644 4.691 4.171 520 

6 30.235 1.912 4.171 2.259 2.644 4.557 4.171 385 

7 27.976 1.769 4.171 2.402 2.644 4.414 4.171 243 

8 25.574 1.618 4.171 2.554 2.644 4.262 4.171 91 

9 23.020 1.456 4.171 2.715 2.644 4.100 4.171 -71 

10 20.304 1.284 4.171 2.887 2.644 3.929 4.171 -243 

11 17.417 1.102 4.171 3.070 2.644 3.746 4.171 -425 

12 14.347 907 4.171 3.264 2.644 3.552 4.171 -619 

13 11.084 701 4.171 3.470 2.644 3.346 4.171 -826 

14 7.613 482 4.171 3.690 2.644 3.126 4.171 -1.045 

15 3.923 248 4.171 3.923 2.644 2.893 4.171 -1.279 

    22.904 62.571 39.667 39.667 62.571 62.571 0 

 

Tafla 54 sýnir hver áhrif IFRS 16 eru á rekstrarreikning félagsins með því að færa gjöld 

vegna fyrsta árs eftir innleiðingu sem eru í fyrstu línu töflu 53 inn í núverandi 

rekstrarreikning Icelandair. 

Tafla 54 Áætluð áhrif á rekstrarreikning Icelandair 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur .............................................................. 145.083 
 

145.083 - 

Gjöld ............................................................... 127.685 -4.171,42 123.514 -3,27% 

EBITDA ............................................................ 17.398 
 

21.569 23,98% 

Afskriftir .......................................................... 12.309 2.644,48 14.953 21,48% 

EBIT ................................................................. 5.089 
 

6.616 30,00% 

Hreinn fjármagnskostnaður ............................ 163 2.508,95 2.672 1539,08% 

Hlutdeild í hagnaði Dótturfélaga..................... 61 
 

61 
 Hagnaður fyrir tekjuskatt ................................ 4.987 -982,02 4.004,67 -19,69% 

 

9.9 Marel 

Í ársreikningi Marel fyrir árið 2017 er sagt að félagið hafi gert ítarlegt mat á því hver 

áhrif innleiðingar IFRS 16 muni verða. Stærstu breytingar sem munu verða vegna 

staðalsins er að félagið ber kennsl á eignir og skuldir vegna skrifstofuhúsnæðis og 

bifreiða á efnahagsreikningi sínum. Í kafla 2.19 í ársreikningnum er sagt að mat fyrir 1. 
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janúar 2018 telur eignir og skuldir sem bætast við efnahagsreikning vera virði 36 

milljónum evra. Það er einnig talið að heildarkostnaður félagsins muni aukast um 1 

milljón evra að mestu vegna aukinna vaxtagjalda. Marel segist ætla að taka IFRS 16 upp 

1. janúar 2018 og mun nota uppsafnaða upptökuaðferð til þess (Marel, 2018). 

9.9.1 Áhrif á efnahagsreikning Marel 

Marel setur töflu 55 fram í ársreikningi sem greinir frá skuldbindingum vegna 

rekstrarleigusamninga í milljónum evra. Þar er heildarskuldbinding félagsins vegna 

rekstrarleigusamninga 30,9 milljónir Evra sem er lægri fjárhæð en 36 milljónir evra sem 

er gefið upp í kafla 2.19 í ársreikningnum um vænta stækkun efnahagsreikningsins 

(Marel, 2018). 

Tafla 55 Rekstrarleigugreiðslur Marel (Marel, 2018; þýtt af höfundi) 

              2017 2016 

Innan árs ............................................................................................... 8,3 8,1 

Eftir 1-5 ár ............................................................................................. 16,6 15,5 

Eftir 5 ár ................................................................................................ 6,0 8,5 

Samtals             30,9 32,1 

 

Þessar skuldbindingar voru færðar í íslenskar krónur á genginu 125,37 sem var gengi 

evrunnar þegar ársreikningur Marel var gefinn út. Tafla 56 sýnir skuldbindingar í 

íslenskum krónum. 

Tafla 56 Rekstrarleigugreiðslur Marel í milljónum íslenskra króna 

              2017 2016 

Innan árs ................................................................................................ 1.041 1.015 

Eftir 1-5 ár .............................................................................................. 2.081 1.943 

Eftir 5 ár ................................................................................................. 752 1.066 

Samtals             3.874 4.024 

 

Vegna fjárhæðar skuldbindingar að fimm árum liðnum var gert ráð fyrir því að 

meðaltími rekstrarleigusamninga sé 10 ár. Tafla 57 sýnir núvirði rekstrarleigugreiðslna 

miðað við 4% vexti sem er það sama og Marel notar til þess að núvirða 

fjármögnunarleigusamninga sína (Marel, 2018). 
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Tafla 57 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Marel 

Ár Greiðslur Núvirt 

1 1.040,57 1.000,55 

2 520,29 481,03 

3 520,29 462,53 

4 520,29 444,74 

5 520,29 427,64 

6 150,44 118,90 

7 150,44 114,33 

8 150,44 109,93 

9 150,44 105,70 

10 150,44 101,63 

Samtals 3.873,93 3.366,98 

 

Fjárhæð sem fékkst við að núvirða framtíðarleigugreiðslur miðað við forsendur sem 

eru aðgengilegar fyrir félagið er 3.366,98 m.kr. Sú fjárhæð kæmi inn á efnahagsreikning 

sem nýtingarréttur og leiguskuld. Það er um 1.200 m.kr. lægra heldur en sú fjárhæð sem 

Marel gerir ráð fyrir í skýringum sínum. Til þess að greina hversu umtalsverður sá munur 

er þá er hægt að segja að 3.367 m.kr. eru 4,96% af eigin fé félagsins en 4.513,32 m.kr. 

(36 m.evra) eru 6,64% af eigin fé. Tafla 58 sýnir áhrif á efnahagsreikning samkvæmt 

núvirðisútreikningum. 

Tafla 58 Breytingar á efnahagsreikningi Marel samkvæmt núvirðisútreikningum 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 180.608 183.975 1,86% 

Skuldir 112.670 116.037 2,99% 

 

Tafla 59 sýnir breytingu á efnahagsreikningi Marel ef að áhrif vegna IFRS 16 verða 

eins og þeir telja fram í ársreikningi (Marel, 2018). 

Tafla 59 Breytingar á efnahagsreikningi Marel samkvæmt skýringum Marel 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 180.608 185.121,3 2,50% 

Skuldir 112.670 117.183,3 4,01% 

 

Tafla 60 sýnir áhrif á kennitölur félagsins ef breytingar á efnahagsreikningi verða 

samkvæmt niðurstöðum núvirðisútreikninga. 
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Tafla 60 Áætluð áhrif á kennitölur Marel 

Kennitala           IAS 17 IFRS 16 Breyting 

Eiginfjárhlutfall ............................................................................ 37,62% 36,93% -0,69% 

Vogun (Skuldir/Eigin fé) ............................................................... 1,658 1,708 2,99% 

Veltuhraði eigna…………………………………………………………………...... 0,721 0,707 -1,83% 

 

9.9.2 Áhrif á rekstrarreikning Marel 

Fyrir útreikninga vegna áhrifa á rekstrarreikning Marel var gert ráð fyrir því að 

rekstrarleigugreiðslur séu jafnar yfir meðaltíma rekstrarleigusamninga. Tafla 61 sýnir 

útreikninga á nýju núvirði fyrir rekstrarreikning. 

Tafla 61 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur Marel ef greiðslur eru jafnar 

Ár Greiðslur Núvirt 

1 387,39 372,49 

2 387,39 358,17 

3 387,39 344,39 

4 387,39 331,15 

5 387,39 318,41 

6 387,39 306,16 

7 387,39 294,39 

8 387,39 283,06 

9 387,39 272,18 

10 387,39 261,71 

Samtals 3.873,93 3.142,11 

 

Ef að efnahagsreikningur stækkar um 3.142,11 m.kr. þá munu afskriftir aukast um 

314,21 m.kr. vegna nýtingarrétts og vaxtagjöld um 125,68 m.kr. á fyrsta ári vegna 

leiguskuldar. Gjöld lækka um 372,49 m.kr. á ári vegna breytinga á reikningshaldslegri 

meðferð. Tafla 62 sýnir áhrif sem þetta myndi hafa á rekstrarreikning ársins 2017. 

Tafla 62 Áætluð áhrif á rekstrarreikning Marel 

      Fyrir Áhrif Eftir Breyting 

Tekjur ................................................. 130.159 
 

130.159 - 

Gjöld .................................................. 110.426 -387,39 110.039 -0,35% 

Aðlagaður rekstrarhagnaður ............. 19.733 
 

20.121 1,96% 

Afskriftir ............................................. 2.144 314,21 2.458 14,66% 

EBIT .................................................... 17.589 
 

17.663 0,42% 

Hreinn fjármagnskostnaður ............... 2.545 125,68 2.671 4,94% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt ................... 15.044 -52,50 14.992 -0,35% 

EBITDA ............................................... 24.071 
 

24.458 1,61% 
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Tafla 63 sýnir hvernig gjöld breytast yfir gildistíma rekstrarleigusamninga. 

Tafla 63 Afskriftir og vaxtagjöld Marel eftir innleiðingu IFRS 16 

Ár 
Höfuð- 

stóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 

kostnaður 

1 3.142,11 125,68 387,39 261,71 314,21 439,89 387,39 52,50 

2 2.880,40 115,22 387,39 272,18 314,21 429,43 387,39 42,03 

3 2.608,22 104,33 387,39 283,06 314,21 418,54 387,39 31,15 

4 2.325,16 93,01 387,39 294,39 314,21 407,22 387,39 19,82 

5 2.030,77 81,23 387,39 306,16 314,21 395,44 387,39 8,05 

6 1.724,61 68,98 387,39 318,41 314,21 383,19 387,39 -4,20 

7 1.406,20 56,25 387,39 331,15 314,21 370,46 387,39 -16,93 

8 1.075,05 43,00 387,39 344,39 314,21 357,21 387,39 -30,18 

9 730,66 29,23 387,39 358,17 314,21 343,44 387,39 -43,96 

10 372,49 14,90 387,39 372,49 314,21 329,11 387,39 -58,28 

Samtals  731,83 3.873,93 3.142,11 3.142,11 3.873,93 3.873,93 0,00 

 

9.10 Vátryggingafélag Íslands hf. 

Vátryggingafélag Íslands (VÍS) minnist á IFRS 16 í skýringu 31 í ársreikningi. Þar er sagt að 

áhrif vegna staðalsins hafi ekki verið metin til fulls. En það er talið að leiguskuld og 

nýtingarréttur að fjárhæð 786 m.kr. verði færð inn á efnahagsreikninginn. Það er sagt að 

leigusamningar samstæðunnar vegna húsnæðis flokkist sem rekstrarleigusamningar 

(Vátryggingafélag Íslands, 2018). 

9.10.1 Áhrif á efnahagsreikning VÍS 

Í skýringu 29 er greint frá skuldbindingum vegna leigusamninga um húsnæði og sagt að 

leigusamningar gilda út tímabilið 2019-2027. Þar er sagt að heildarskuldbinding sé 1.260 

m.kr., að leigugreiðslur næsta árs eru 159 m.kr. og að á árunum 2019-2021 séu 

greiðslurnar 149 m.kr. á ári. Þessar upplýsingar uppfylla varla kröfur IAS 17 um 

upplýsingar um leigusamninga en ef greiðslurnar eru settar upp eins og í töflu 64 þá er 

hægt að núvirða þær (Vátryggingafélag Íslands, 2018).  
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Tafla 64 Rekstrarleigugreiðslur VÍS 

 
            2017 

Næsta árs ............................................................................................... 159 

2019-2021 .............................................................................................. 447 

Eftir 2021 ............................................................................................... 654 

Samtals             1.260 

 

Ef greiðslur eru núvirtar fyrir árin 2019 til 2027 með 6,36% vexti þá fást 786 m.kr. 

sem niðurstaðan. Það var notast við sömu vexti í töflu 65 til að núvirða fyrir árin 2018 til 

2027 til að fá niðurstöðu fyrir hvaða fjárhæð félagið þyrfti að bera kennsl á í 

efnahagsreikningi ef IFRS 16 væri innleiddur árið 2018. 

Tafla 65 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur VÍS 

Ár Greitt Núvirt 

2018 159,00 149,49 

2019 149,00 131,71 

2020 149,00 123,83 

2021 149,00 116,42 

2022 109,00 80,07 

2023 109,00 75,28 

2024 109,00 70,78 

2025 109,00 66,54 

2026 109,00 62,56 

2027 109,00 58,82 

Samtals 1.260,00 935,49 

 

Tafla 66 sýnir hvernig eignir og skuldir VÍS breytast ef innleiðing IFRS 16 væri fyrir árið 

2018 og 935,49 m.kr. kæmu inn á efnahagsreikning. 

Tafla 66 Breyting á efnahagsreikningi VÍS 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 46.405 47.340 2,02% 

Skuldir 29.638 30.574 3,16% 

9.10.2 Áhrif á rekstrarreikning VÍS 

Ef gert er ráð fyrir því að allar greiðslur vegna rekstrarleigusamninga skiptast jafnt á 10 

ár þá fæst nýtt núvirði rekstrarleigugreiðslna sem er 911,62 m.kr. Tafla 67 sýnir hvernig 

gjöld og afskriftir VÍS breytast yfir fyrstu 10 árin eftir að IFRS 16 er innleiddur miðað við 

aðgengilegar upplýsingar.  
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Tafla 67 Afskriftir og vaxtagjöld VÍS eftir innleiðingu IFRS 16 

Ár Höfuðstóll Vextir Greiðsla Afborgun Afskrift 
Vextir+ 

afskriftir Greiðsla 
Hærri 
kostnaður 

1 911,62 58,01 126,00 67,99 91,16 149,17 126,00 23,17 

2 843,63 53,68 126,00 72,32 91,16 144,84 126,00 18,84 

3 771,31 49,08 126,00 76,92 91,16 140,24 126,00 14,24 

4 694,39 44,18 126,00 81,82 91,16 135,35 126,00 9,35 

5 612,58 38,98 126,00 87,02 91,16 130,14 126,00 4,14 

6 525,56 33,44 126,00 92,56 91,16 124,60 126,00 -1,40 

7 433,00 27,55 126,00 98,45 91,16 118,71 126,00 -7,29 

8 334,55 21,29 126,00 104,71 91,16 112,45 126,00 -13,55 

9 229,84 14,62 126,00 111,38 91,16 105,79 126,00 -20,21 

10 118,46 7,54 126,00 118,46 91,16 98,70 126,00 -27,30 

Samtals 348,38 1.260,00 911,62 911,62 1.260,00 1.260,00 0,00 

 

9.11 Önnur félög 

Ekki eru öll félög á íslenskum markaði með rekstrarleigusamninga utan efnahags. Eða 

félög gefa ekki upplýsingar í ársreikningi sem leyfa lesendum að meta skuldbindingar 

vegna rekstrarleigusamninga. Þessi félög eru Eik, Reitir, HB Grandi, Sjóvá, TM og Reginn 

(Eik Fasteignafélag, 2018; Reitir Fasteignafélag, 2018; HB Grandi, 2018; Sjóvá, 2018; TM, 

2018; Reginn, 2018). 

En það eru önnur félög, ekki skráð á markað, sem hægt er að greina áhrif af 

innleiðingu IFRS 16 fyrir. Eins og áhrif fyrir íslenska banka. 

9.11.1  Fasteignafélög 

Eik fasteignafélag  greinir frá í skýringu 28 í ársreikningi sínum að áhrif vegna 

innleiðingar IFRS 16 hafi verið metin og mat stjórnenda er að áhrifin séu óveruleg. Í 

ársreikningi er ekkert frekar minnst á rekstrarleigusamninga eða skuldbindingar vegna 

þeirra (Eik Fasteignafélag, 2018). 

Reitir og Reginn nefna einnig í ársreikningum sínum að áhrif vegna IFRS 16 hafi verið 

metin og stjórnendur félagsins telja að þau verði óveruleg eða engin. Fasteignafélögin á 

Íslandi notast ekki mikið við rekstrarleigusamninga eða telja skuldbindingar vegna þeirra 

óverulegar (Reitir Fasteignafélag, 2018; Reginn, 2018). 
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9.11.2  HB Grandi 

HB Grandi minnist á IFRS 16 í ársreikningi og segir að áhrif staðalsins eru talin óveruleg á 

reikningsskil samstæðunnar. Í ársreikningnum er ekkert minnst frekar á 

rekstrarleigusamninga eða skuldbindingar vegna þeirra (HB Grandi, 2018). 

9.11.3  Tryggingafélög 

Í ársreikningi Sjóvá er tekið fram að stjórnendur telja að áhrif IFRS 16 á reikningsskil 

verði óveruleg. Það er þó minnst á leigusamning félagsins vegna húsnæðis en ekki er 

sagt að það sé rekstrarleigusamningur. Heildarskuldbinding vegna samningsins er 678 

m.kr. og samningurinn er til lok árs 2022 (Sjóvá, 2018). 

TM (Tryggingamiðstöðin hf.) tekur fram í ársreikningi sínum að IFRS 16 muni hafa 

áhrif á leigusamninga vegna húsnæðis og bifreiða samstæðunnar. Samstæðan er með 

óuppsegjanlega flotaleigusamninga á bifreiðum og leigusamning á húsnæði sem talið er 

að munu færast inn á efnahagsreikning við innleiðingu IFRS 16. Það er samt hvergi í 

ársreikningi settar fram nákvæmar skuldbindingar vegna rekstrarleigusamninganna eins 

og á að gera í samræmi við IAS 17 (TM, 2018). 

Því er ekki hægt að núvirða rekstrarleigugreiðslur Sjóvá og TM. 

9.11.4  Íslenskir Bankar 

Til þess að sjá áhrif innleiðingar IFRS 16 getur verið mikilvægt að skoða önnur félög 

heldur en einungis skráð félög til þess að hafa niðurstöður til samanburðar. Íslensku 

bankarnir eru með rekstrarleigusamninga og greina frá þeim í ársreikningum sínum en 

þeir eru með hærri eigna og skuldastöðu heldur en önnur félög. Það er því líklegt að 

áhrif vegna nýtingarrétts og leiguskuldar sem kemur inn á efnahagsreikning verði minni 

hlutfallslega (Íslandsbanki, 2018; Landsbankinn, 2018; Arion banki, 2018). 

Íslandsbanki segir frá IFRS 16 og innleiðingu hans í ársreikningi samstæðunnar fyrir 

árið 2017. Það er tekið fram að samstæðan hefur gert frummat um möguleg áhrif vegna 

IFRS 16 og talið er að bókfært verð nýtingarréttar verði 3,8-4,2 milljarðar króna og 

bókfært verð leiguskuldar 4,0-4,2 milljarðar króna (Íslandsbanki, 2018). 

Bæði Landsbankinn og Arion banki nefna IFRS 16 og innleiðingu hans í ársreikningum 

sínum og segja að verið sé að meta áhrif vegna innleiðingar staðalsins á reikningsskil 

þeirra (Landsbankinn, 2018; Arion banki, 2018). 
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Eftir að hafa gert núvirðisútreikninga vegna rekstrarleiguskuldbindinga þessara 

þriggja banka fást niðurstöður sem eru settar fram í töflu 68. 

Tafla 68 Núvirtar rekstrarleigugreiðslur bankanna 

Banki 
Núvirtar 

rekstrarleigugreiðslur 
Hlutfall af 

eigin fé 

Íslandsbanki 4.364 2,44% 

Landsbankinn 2.932 1,19% 

Arion banki 2.137 0,95% 

 

Tafla 69 sýnir hækkun á eignum og skuldum hjá Íslandsbanka. 

Tafla 69 Áhrif á efnahagsreikning Íslandsbanka (Íslandsbanki, 2018) 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 1.035.822 1.040.186 0,42% 

Skuldir 854.777 859.141 0,51% 

 

Tafla 70 sýnir áhrif á efnahagsreikning Landsbankans. 

Tafla 70 Áhrif á efnahagsreikning Landsbankans (Landsbankinn, 2018) 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 1.192.870 1.195.802 0,25% 

Skuldir 946.813 949.745 0,31% 

 

Að lokum sýnir tafla 71 áhrif á eignir og skuldir Arion banka vegna IFRS 16. 

Tafla 71 Áhrif á efnahagsreikning Arion banka (Arion banki, 2018) 

  Fyrir Eftir Breyting 

Eignir 1.147.754 1.149.891 0,19% 

Skuldir 922.020 924.157 0,23% 

 

Í þessum töflum sést að breyting á efnahagsreikningi hjá bönkunum er minni heldur 

en breyting hjá skráðum félögum. 

9.12 Íslenski markaðurinn 

Eftir að núvirðisútreikningar hafa verið gerðir fyrir öll skráð félög á Íslandi og greint áhrif 

sem nýtingarréttur og leiguskuld hafa á efnahagsreikning og rekstrarreikning félaganna 
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er hægt að setja áhrif fyrir öll félögin saman. Þá er hægt að sjá hvar áhrif vegna IFRS 16 

koma til með að verða mest. 

9.12.1  Upplýsingar um IFRS 16 í ársreikningum félaga 

Einn þáttur í því að greina innleiðingu IFRS 16 og hver áhrif verða á glögga mynd félaga 

er að skoða hvað félögin sjálf taka fram um staðalinn í ársreikningi sínum og hvenær er 

fyrst minnst á IFRS 16. Tafla 72 sýnir þessar upplýsingar fyrir öll skráð félög á Íslandi. 

Algengast er að félög segja fyrst frá IFRS 16 og innleiðingu staðalsins í nýjasta 

ársreikningi, fyrir árið 2017, þar sem 7 af 16 félögum gera það á þeim tíma. Eimskip og 

VÍS minnast á IFRS 16 fyrst í ársreikningi fyrir árið 2016. Fimm félög, þau eru Marel, 

Icelandair, Skeljungur, Síminn og N1, minnast fyrst á IFRS 16 í ársreikningi 2015. Svo eru 

tvö félög sem nefna ekki IFRS 16 í ársreikningum sínum, það eru Hagar og Fjarskipti, 

jafnvel þótt að reikningsskil þeirra verða fyrir verulegum áhrifum af IFRS 16 samkvæmt 

núvirðisútreikningum í þessari rannsókn.  
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Tafla 72 Hvaða áhrif félög telja að IFRS 16 hafi á reikningsskil þeirra 

Félag 
Hvenær er fyrst er 
minnst á IFRS 16 

Hversu mikil áhrif félagið telur IFRS 16 muni hafa 
samkvæmt nýjasta ársreikningi 

Skeljungur 
Ársreikningur 

samstæðunnar 2015 
Mun ekki hafa veruleg áhrif á ársreikning 

Eik 
Ársreikningur 

samstæðu 2017 
Óveruleg áhrif á reikningsskil 

Reitir 
Ársreikningur 

samstæðunnar 2017 
Óveruleg áhrif eða engin 

Síminn 
Ársreikningur 

samstæðu 2015 
Umtalsverð áhrif á bæði rekstrar- og efnahagsreikning 

HB Grandi 
Ársreikningur 

samstæðunnar 2017 
áhrif talin óveruleg á reikningsskil 

Sjóvá 
Ársreikningur 

samstæðunnar 2017 
Óveruleg 

N1 Ársreikningur 2015 
Eignfærður nýtingarréttur sem mun nema 350-400 
m.kr. og fjárhæð leiguskuldar samsvarandi fjárhæð 

TM 
Ársreikningur 

samstæðunnar 2017 
Ekki vitað 

VÍS 
Ársreikningur 

samstæðu 2016 
786 milljónir króna 

Fjarskipti 
Aldrei minnst á IFRS 

16 
Ekki sett fram 

Eimskip Ársreikningur 2016 Ekki búið að leggja mat á það 

Reginn 
Ársreikningur 

samstæðunnar 2017 
Óveruleg áhrif eða engin 

Hagar 
Aldrei minnst á IFRS 

16 
Ekki sett fram 

Origo 
Ársreikningur 

samstæðunnar 2017 
Talsverð áhrif 

IcelandAir Ársreikningur 2015 Veruleg áhrif 

Marel Ársreikningur 2015 36 milljónir Evra 

 

Félög segja ýmist að áhrif vegna IFRS 16 verði óveruleg, veruleg, talsverð, minnast 

ekkert á áhrif vegna IFRS 16 eða gefa tölulegar upplýsingar um áhrifin. 

9.12.2 Áhrif á efnahagsreikning félaga 

Það eru 10 af 16 skráðum félögum á Íslandi sem greina frá rekstrarleigusamningum sem 

eru utan efnahagsreiknings í nýjasta ársreikningi. Tafla 73 sýnir skuldbindingar vegna 

rekstrarleigusamninga hjá þeim félögum sem greina frá þeim í ársreikningi. Taflan sýnir 

einnig núvirtar greiðslur og hlutfall þeirra af heildarskuldbindingu. 72,82% af 

heildarskuldbindingum allra félaga munu koma inn á efnahagsreikning félaganna. 
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Tafla 73 Hlutfall núvirtra rekstrarleigugreiðslna af heildarskuldbindingu vegna rekstrarleigusamninga 

Félag 

Fjárhæð 
skuldbindinga vegna 

rekstrarleigu-
samninga 

Núvirtar 
rekstrarleigu-

greiðslur 

Hlutfall núvirði 
af heildar-

skuldbindingu 

Skeljungur 573 492 85,91% 

Síminn 3.075 2.437 79,26% 

N1 388 341 88,04% 

VÍS 1.260 935 74,25% 

Fjarskipti 1.864 1.468 78,78% 

Eimskip 1.387 1.312 94,63% 

Hagar 11.605 9.206 79,33% 

Origo 1.902 1.574 82,76% 

IcelandAir 62.571 43.431 69,41% 

Marel 3.874 3.367 86,91% 

Samtals 88.499 64.566 72,96% 

 

Tafla 74 sýnir heildarskuldir, heildareignir og eigið fé allra skráðra félaga á Íslandi 

ásamt fjárhæð sem fer á efnahagsreikning félag og hversu hátt hlutfall sú fjárhæð er af 

fyrrnefndum liðum í efnahagsreikningi. Í töflunni er einnig hægt að sjá heildaráhrif á 

markaði, það er áætlað að 64.566 m.kr. komi inn á efnahagsreikning skráðra félaga á 

Íslandi. Ef tekið er tillit til allra eigna, skulda og alls eigin fé allra félaga, líka þeirra sem 

ekki eru með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings, þá er fjárhæð sem kemur 

inn á efnahagsreikning félaga á Íslandi vegna IFRS 16 14,73% af eigin fé, 6,03% af 

eignum og 10,20% af skuldum allra skráðra félaga.  
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Tafla 74 Yfirlit yfir heildaráhrif vegna IFRS 16 hjá öllum félögum 

Félag 
Heildar-

eignir 
Heildar-
skuldir 

Eigið fé 

Núvirtar 
rekstrar-

leigu-
greiðslur 

Hlutfall 
af eigin 

fé 

Hlutfall 
af 

eignum 

Hlutfall 
af 

skuldum 

Skeljungur 20.999 13.118 7.881 492 6,25% 2,34% 3,75% 

Eik 91.100 61.861 29.238 0       

Reitir 140.555 91.274 49.281 0 
  

  

Síminn 60.612 24.331 36.281 2.437 6,72% 4,02% 10,02% 

HB Grandi 61.788 29.886 31.902 0 
  

  

Sjóvá 43.365 28.159 15.206 0       

N1 27.656 13.845 13.812 341 2,47% 1,23% 2,47% 

TM 34.659 20.556 14.102 0       

VÍS 46.405 29.638 16.766 935 5,58% 2,02% 3,16% 

Fjarskipti 25.376 15.245 10.131 1.468 14,49% 5,79% 9,63% 

Eimskip 57.095 26.702 30.393 1.312 4,32% 2,30% 4,92% 

Reginn 99.567 64.915 34.652 0       

Hagar 30.109 12.697 17.412 9.206 52,87% 30,58% 72,51% 

Origo 7.035 4.107 2.928 1.574 53,76% 22,38% 38,33% 

IcelandAir 144.629 84.171 60.458 43.431 71,84% 30,03% 51,60% 

Marel 180.608 112.670 67.938 3.367 4,96% 1,86% 2,99% 

Samtals 1.071.558 633.175 438.382 64.566 14,73% 6,03% 10,20% 

 

Í töflu 75 eru sýnd sömu atriði og í töflu 74 en einungis fyrir félög sem eru með 

rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings. Í neðstu línu er hægt að sjá heildaráhrif 

fyrir þessi félög. Þegar einungis er tekið tillit til áhrifa fyrir þessi félög þá er fjárhæð sem 

fer á efnahagsreikning 24,46% af eigin fé, 10,75% af eignum og 19,19% af skuldum allra 

skráðra félaga.  
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Tafla 75 Áhrif IFRS 16 á skráð félög á Íslandi sem eru með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings 

Félag 
Heildar-

eignir 
Heildar-
skuldir 

Eigið fé 

Núvirtar 
rekstrar-

leigu-
greiðslur 

Hlutfall 
af eigin 

fé 

Hlutfall 
af 

eignum 

Hlutfall af 
skuldum 

Skeljungur 20.999 13.118 7.881 492 6,25% 2,34% 3,75% 

Síminn 60.612 24.331 36.281 2.437 6,72% 4,02% 10,02% 

N1 27.656 13.845 13.812 341 2,47% 1,23% 2,47% 

VÍS 46.405 29.638 16.766 935 5,58% 2,02% 3,16% 

Fjarskipti 25.376 15.245 10.131 1.468 14,49% 5,79% 9,63% 

Eimskip 57.095 26.702 30.393 1.312 4,32% 2,30% 4,92% 

Hagar 30.109 12.697 17.412 9.206 52,87% 30,58% 72,51% 

Origo  7.035 4.107 2.928 1.574 53,76% 22,38% 38,33% 

IcelandAir 144.629 84.171 60.458 43.431 71,84% 30,03% 51,60% 

Marel 180.608 112.670 67.938 3.367 4,96% 1,86% 2,99% 

Samtals 600.524 336.524 264.000 64.566 24,46% 10,75% 19,19% 

 

Eins og áður kom fram fara nýtingarréttur og leiguskuld að fjárhæð 64.566 m.kr. á 

efnahagsreikning félaganna. En 43.431 m.kr. af þeirri fjárhæð er vegna Icelandair. Tafla 

76 sýnir félög sem eru með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings raðað eftir 

hlutdeild sem félögin eiga í heildaráhrifum vegna IFRS 16. Þar sést að Icelandair eiga 

67,27% í heildaráhrifum af IFRS 16 á skráð félög á Íslandi. Hagar eiga einnig stóran hluta 

í heildaráhrifum eða 14,26% sem segir að flugfélög og smásalar verða fyrir miklum 

áhrifum af IFRS 16. 

Tafla 76 Áhrif vegna IFRS 16 röðuð eftir hlutdeild félaga í heildaráhrifum 

Félag 
Núvirtar 

rekstrarleigu-
greiðslur 

Hlutfall áhrifa 
hvers félags af 
heildaráhrifum 

IcelandAir 43.431 67,27% 

Hagar 9.206 14,26% 

Marel 3.367 5,21% 

Síminn 2.437 3,77% 

Origo 1.574 2,44% 

Fjarskipti 1.468 2,27% 

Eimskip 1.312 2,03% 

VÍS 935 1,45% 

Skeljungur 492 0,76% 

N1 341 0,53% 

Samtals 64.566 100% 
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Það er hægt að greina frekar hvaða félög IFRS 16 hefur mest áhrif á með því að sýna 

hvar fjárhæð sem færist á efnahagsreikning er hæsta hlutfall af eigin fé, heildareignum 

og heildarskuldum. Töflur 77, 78 og 79 sýna hjá hvaða félögum þessi hlutföll eru hæst. 

Þá sést að félög eins og Origo og Fjarskipti verða fyrir miklum áhrifum miðað við stærð 

þeirra jafnvel að þau eigi ekki stóran þátt í heildaráhrifum á íslenskum markaði. Tafla 77 

sýnir félögin raðað eftir hversu hátt hlutfall núvirtar rekstrarleigugreiðslur eru af eigin 

fé. 

Tafla 77 Félög með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings raðað eftir hlutfalli áhrifa af eigin fé 

Félag Eigið fé 
Núvirtar 

rekstrarleigu-
greiðslur 

Hlutfall af eigin 
fé 

IcelandAir 60.458 43.431 71,84% 

Origo 2.928 1.574 53,76% 

Hagar 17.412 9.206 52,87% 

Fjarskipti 10.131 1.468 14,49% 

Síminn 36.281 2.437 6,72% 

Skeljungur 7.881 492 6,25% 

VÍS 16.766 814 5,58% 

Marel 67.938 3.367 4,96% 

Eimskip 30.393 1.312 4,32% 

N1 13.812 341 2,47% 

Samtals 264.000 64.566 24,46% 

 

Tafla 78 sýnir félögin raðað eftir hversu hátt hlutfall núvirtar rekstrarleigugreiðslur 

eru af heildareignum. 
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Tafla 78 Félög með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings raðað eftir hlutfalli áhrifa af 
heildareignum 

Félag 
Heildar 
eignir 

Núvirtar rekstrar-
leigugreiðslur 

Hlutfall 
af 

eignum 

Hagar 30.109 9.206 30,58% 

IcelandAir 144.629 43.431 30,03% 

Origo 7.035 1.574 22,38% 

Fjarskipti 25.376 1.468 5,79% 

Síminn 60.612 2.437 4,02% 

Skeljungur 20.999 492 2,34% 

Eimskip 57.095 1.312 2,30% 

VÍS 46.405 935 2,01% 

Marel 180.608 3.367 1,86% 

N1 27.656 341 1,23% 

Samtals 600.524 64.566 10,75% 

 

Tafla 79 sýnir hvaða félög eru með hæstar núvirtar rekstrarleigugreiðslur sem hlutfall 

af skuldum. 

Tafla 79 Félög með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings raðað eftir hlutfalli áhrifa af 
heildarskuldum 

Félag 
Heildar 
skuldir 

Núvirtar 
rekstrar-

leigugreiðslur 

Hlutfall af 
skuldum 

Hagar 12.697 9.206 72,51% 

IcelandAir 84.171 43.431 51,60% 

Origo 4.107 1.574 38,33% 

Síminn 24.331 2.437 10,02% 

Fjarskipti 15.245 1.468 9,63% 

Eimskip 26.702 1.312 4,92% 

Skeljungur 13.118 492 3,75% 

VÍS 29.638 935 3,15% 

Marel 112.670 3.367 2,99% 

N1 13.845 341 2,47% 

Samtals 336.524 64.566 19,19% 

 

Með því að skipta áhrifum á milli atvinnugeira er hægt að meta í hvaða atvinnugeira 

áhrif vegna IFRS 16 verða mest. Það takmarkast samt af því hversu fá skráð félög eru á 

Íslandi. Í töflu 80 eru eldsneytissalar N1 og Skeljungur en tæknifélög eru einungis Origo 

og framleiðslufélög eru einungis Marel. Í töflunni sést að IFRS 16 kemur til með að hafa 

mest áhrif á verslunarfélög eða smásala, flugfélög og félög í upplýsingatækni en í öllum 
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af þessum atvinnugeirum er einungis eitt félag. Það sést einnig að engin fasteignafélög 

með rekstrarleigusamninga utan efnahags. 

Tafla 80 Áhrifum IFRS 16 skipt á atvinnugeira 

Atvinnu-geiri 
Heildar-

eignir 
Heildar-

skuldir 
Eigið fé 

Núvirtar 
rekstrar-

leigu-
greiðslur 

Hlutfall 
af eigin 

fé 

Hlutfall 
af 

eignum 

Hlutfall af 
skuldum 

Eldsneytissala 48.655 26.963 21.693 834 3,84% 1,71% 3,09% 

Fasteignafélög 331.222 218.050 113.171 0 - - - 

Fjarskiptafélög 85.988 39.576 46.412 3.906 8,41% 4,54% 9,87% 

Útgerðir (HB 
Grandi) 

61.788 29.886 31.902 0 - - - 

Tryggingafélög 124.428 78.353 46.075 935 2,03% 0,75% 1,19% 

Flutningafélög 
(Eimskip) 

57.095 26.702 30.393 1.312 4,32% 2,30% 4,92% 

Verslunarfélög 
(Hagar) 

30.109 12.697 17.412 9.206 52,87% 30,58% 72,51% 

Upplýsingatækni 
(Origo) 

7.035 4.107 2.928 1.574 53,76% 22,38% 38,33% 

Flugfélög 
(Icelandair) 

144.629 84.171 60.458 43.431 72% 30% 52% 

Framleiðsla 
(Marel) 

180.608 112.670 67.938 3.367 4,96% 1,86% 2,99% 

Samtals 1.071.558 633.175 438.382 64.566 14,73% 6,03% 10,20% 

 

9.12.3  Áhrif á rekstrarreikning félaga 

Áhrif sem verða á rekstrarreikning félaga eru að rekstrargjöld lækka um greiðslu hvers 

árs af rekstrarleigusamningum. Það leiðir til þess að rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og 

fjármagnsliði hækkar. Afskriftir hækka um nýtingarrétt skipt niður á fjölda ára 

leigusamningsins. En afskriftir hækka minna en rekstrargjöld lækka sem þýðir að EBIT 

hækkar. Að lokum hækka hrein fjármagnsgjöld og sú hækkun auk hækkunar á afskriftum 

er meiri en greiðsla hvers árs af rekstrarleigusamningum sem leiðir til þess að hagnaður 

fyrir tekjuskatt lækkar. 

Tafla 81 sýnir áhrif sem IFRS 16 hefur á liði í rekstrarreikningi félaga fyrir fyrsta árið 

eftir innleiðingu IFRS 16 í milljónum króna. Þar má sjá að áhrifin koma til með að verða 

minnst, þegar það kemur að fjárhæðum, hjá N1 og Skeljungi. Rekstrarreikningar hjá 

Símanum, Fjarskiptum, VÍS, Eimskip, Origo og Marel verða öll fyrir sambærilegum 
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áhrifum þegar litið er á fjárhæðir. Áhrifin eru meiri um verulega fjárhæð hjá Högum og 

jafnvel enn meiri hjá Icelandair. Fyrir markaðinn í heild lækka rekstrargjöld um 7.170 

m.kr., afskriftir hækka um 4.999 m.kr., fjármagnsgjöld hækka um 3589 m.kr. og 

hagnaður fyrir tekjuskatt lækkar um 1.417 m.kr. 

Tafla 81 Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning félaga með rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings 

Félag 
Lækkun á 

gjöldum 
Hækkun 
Afskrifta 

Hækkun 
fjármagns-

gjalda  

Lækkun 
hagnaðar 

fyrir 
tekjuskatt 

Skeljungur -95,50 80,79 24,24 -9,52 

Síminn -341,67 265,91 127,56 -51,80 

N1 -22,82 15,02 13,02 -5,22 

VÍS -126,00 91,16 58,01 -23,17 

Fjarskipti -233,00 185,23 80,02 -32,26 

Eimskip -231,15 209,69 35,94 -14,48 

Hagar -1.289,44 966,06 539,06 -215,68 

Origo -271,74 225,97 76,48 -30,72 

IcelandAir -4.171,42 2.644,48 2.508,95 -982,02 

Marel -387,39 314,21 125,68 -52,50 

Samtals -7.170,13 4.998,54 3.588,97 -1.417,38 

 

Að skoða hvernig áhrifin verða í fjárhæðum sýnir ekki hvar áhrifin verða mest þar 

sem að sum félög eru stærri en önnur. Tafla 82 sýnir hlutfallslega hækkun á liðum í 

rekstrarreikningi fyrsta árið eftir innleiðingu IFRS 16. Taflan sýnir að Icelandair og Hagar 

verða fyrir miklum áhrifum hlutfallslega séð. En félög eins og Origo, Síminn og Fjarskipti 

verða fyrir meiri áhrifum heldur en fjárhæðir í töflu 81 gefa til kynna. En 

rekstrarreikningur Marel verður fyrir litlum áhrifum og aðeins N1 verður fyrir minni 

áhrifum. 

Tafla 82 sýnir að fjármagnsgjöld hækka verulega mikið í sumum tilfellum. En það er 

vegna þess að hrein fjármagnsgjöld voru svo lág fyrir að þegar fjármagnsgjöldum vegna 

leiguskuldar er bætt við þá lýtur það út fyrir að fjármagnsgjöld margfaldist. 
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Tafla 82 Hlutfallsleg áhrif á rekstrarreikning félaga vegna IFRS 16 

Félag 
Lækkun á 
rekstrar-
gjöldum 

Hækkun 
EBITDA 

Hækkun 
Afskrifta 

Hækkun 
EBIT 

Hækkun 
fjármagnsgjalda 

(lækkun 
fjármagnstekna) 

Lækkun 
hagnaðar 

fyrir 
tekjuskatt 

Skeljungur -0,18% 3,65% 9,72% 0,82% 5,87% -0,68% 

Síminn -1,72% 3,97% 7,21% 1,54% 11,36% -1,36% 

N1 -0,07% 0,65% 1,49% 0,31% 4,24% -0,21% 

VÍS -0,65% 6,24% 54,09% 1,88% 31,01% -1,39% 

Fjarskipti -2,09% 7,43% 11,67% 3,08% 21,40% -2,74% 

Eimskip -0,31% 3,25% 5,60% 0,64% 4,00% -0,60% 

Hagar -1,72% 21,41% 78,86% 6,39% 2343,75% -4,28% 

Origo -1,92% 29,28% 38,33% 13,52% -77,48% -7,03% 

IcelandAir -3,27% 23,98% 21,48% 30,00% 1539,08% -19,69% 

Marel -0,35% 1,61% 14,66% 0,42% 4,94% -0,35% 

Meðaltal -1,23% 10,14% 24,31% 5,86% 388,82% -3,83% 
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10  Umræða 

Niðurstöður sýna að áhrif IFRS 16 á ársreikning skráðra félaga á Íslandi munu vera 

veruleg. 10 af 16 skráðum félögum á Íslandi segja frá rekstrarleigusamningum sem eru 

utan efnahagsreiknings í ársreikningi sínum. En áhrifin á reikningsskil eru mismikil hjá 

hverju félagi. 

Þegar það kemur að upplýsingum sem félög veita í ársreikningum vegna IFRS 16 og 

innleiðingar staðalsins þá er mikið misræmi á milli félaga. Flest félög minnast ekki á IFRS 

16 fyrr en í ársreikningi fyrir árið 2017 en þau sem gera það fyrir þann tíma gera það 

oftast árið 2015. Það er ekki alltaf samræmi á milli áhrifa sem reikningsskil félaga verða 

fyrir og upplýsinga sem þau veita vegna innleiðingar staðalsins. Hagar og Fjarskipti verða 

fyrir miklum áhrifum vegna IFRS 16 en minnast aldrei á hann í neinum af ársreikningum 

síðustu ára. En þegar félög veita upplýsingar um hvaða áhrif stjórnendur telja að 

staðallinn hafi á reikningsskil þá eru þær upplýsingar sambærilegar niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. 

Í skýrslu IASB um áhrif vegna IFRS 16 er sagt að í Evrópu greina 47% af skráðum 

félögum frá rekstrarleigusamningum sem eru utan efnahagsreiknings í ársreikningi. En á 

Íslandi er þetta hlutfall 66,67% sem segir að stór félög á Íslandi gætu verið líklegri til 

þess að vera með rekstrarleigusamninga en félög í Evrópu. En þetta gæti einnig verið 

skekkja vegna þess hversu fá skráð félög eru á Íslandi (IFRS Foundation, 2016). 

Hjá skráðum íslenskum félögum hækka eignir og skuldir verulega að meðaltali en sum 

félög verða fyrir verulegum áhrifum og önnur fyrir engum áhrifum. Eignir og skuldir 

hækka um stærsta fjárhæð hjá Högum, Icelandair og Origo. Efnahagsreikningur 

fjarskiptafélaga, Fjarskipta og Símans, verður einnig fyrir verulegum áhrifum. 

Reikningsskil eldsneytissala, eins og Skeljungur og N1, verða fyrir minni áhrifum ásamt 

reikningsskilum hjá stórum félögum eins og Marel og Eimskip. Reikningsskil 

fasteignafélaga og tryggingafélaga verða fyrir óverulegum eða engum áhrifum vegna 

IFRS 16. Reikningsskil banka verða einnig fyrir litlum áhrifum. 

Niðurstöður um breytingar á kennitölum fyrirtækja segja að eiginfjárhlutfall mun 

lækka, vogun mun hækka og veltuhraði eigna mun lækka. 
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Niðurstöður um hvaða félög verða fyrir mestum áhrifum eru í samræmi við skýrslu 

IASB um áhrif IFRS 16. Í þeirri skýrslu kemur fram að flugfélög og smásalar verði fyrir 

mestum áhrifum eins og kom fram í niðurstöðum fyrir íslenskan markað. Niðurstöður 

sem fengust fyrir skráð fjarskiptafélög á Íslandi eru svipaðar og niðurstöður sem IASB 

fékk í sinni skýrslu. Niðurstöður fyrir Eimskip benda til þess að félagið noti 

rekstrarleigusamninga minna heldur en samskonar félög erlendis ef miðað er við 

niðurstöður skýrslu IASB um flutningafélög. Það sama er hægt að segja um Origo nema 

að aðstæðum er öfugsnúið. Ef Origo er flokkað sem upplýsingatæknifélag þá benda 

niðurstöður til þess að Origo notist mun meira við rekstrarleigusamninga heldur en félög 

í sama atvinnugeira erlendis (IFRS Foundation, 2016). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar segja að fyrsta ár eftir innleiðingu IFRS 16 mun 

rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði hækka, rekstrarhagnaður fyrir vexti og 

skatta mun hækka en hagnaður fyrir tekjuskatt mun lækka. En til langs tíma litið munu 

gjöld vegna rekstrarleigusamninga jafnast út og endanleg áhrif verða að kostnaður 

verður ekki hærri eftir að reikningshaldsleg meðferð IFRS 16 er notuð. Það tekur þó ekki 

tillit til kostnaðar sem mun koma til vegna innleiðingar staðalsins og kostnaðar sem gæti 

komið til vegna áhrifa á kostnað vegna skulda (e. cost of debt) þar sem skuldsetning 

hækkar og lánskjör gætu versnað. 

Rekstrarreikningar sem verða fyrir mestum áhrifum eru hjá Origo, Icelandair og 

Högum. Þar af eru það Icelandair sem verða fyrir mestum áhrifum þegar það kemur að 

breytingum á EBITDA, EBIT og hagnaði fyrir tekjuskatt. Fjarskipti, VÍS og Skeljungur koma 

þar á eftir þegar það kemur að umfangi áhrifa og Fjarskipti verða fyrir mestum áhrifum 

af þessum þrem félögum og Skeljungur verður fyrir minnstu áhrifunum. 

Rekstrarreikningar N1, Marel og Eimskips verða fyrir minnstu áhrifum af öllum félögum. 

Fyrir N1 skýrist það af því hversu litlar skuldbindingar félagsins eru vegna 

rekstrarleigusamninga. En fyrir Marel og Eimskip skýrist það kannski bæði af því hversu 

litlar skuldbindingar vegna rekstrarleigusamninga eru og hversu háar tekjur og 

rekstrarhagnaður er hjá þessum félögum. 

 Annmarkar rannsóknarinnar eru vegna hversu litlar upplýsingar eru aðgengilegar um 

rekstrarleigusamninga og skuldbindingar vegna þeirra. Í útreikningum á núvirði þarf þá 

að gefa sér forsendur. Það fengist nákvæmara virði nýtingarréttar og leiguskuldar ef það 
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væri vitað hver greiðsla hvers árs er vegna rekstrarleigusamninga og hvers eðlis 

undirliggjandi eignir eru. Það var þess vegna sem nota þurfti mismunandi forsendur við 

rannsókn á áhrifum á efnahagsreikning og áhrifum á rekstrarreikning. Í hvoru tilfelli fyrir 

sig var notuð aðferð sem gaf nákvæmustu niðurstöður um raunveruleg áhrif miðað við 

takmarkaðar upplýsingar sem hægt var að notast við. 

Það sem niðurstöður og umfjöllun um leigusamninga, eignir og skuldir segja um 

glögga mynd er að ársreikningar félaga sem eru með rekstrarleigusamninga utan 

efnahagsreiknings hafi ekki sýnt glögga mynd af þeim viðskiptum sem eiga sér stað með 

rekstrarleigusamninga. Það er vegna þess að samkvæmt núverandi skilgreiningum á 

rekstrarleigusamningum og skilgreiningum á eignum og skuldum þá eru félög í rauninni 

með nýtingarrétt og leiguskuld vegna rekstrarleigusamninga sinna en segja ekki frá þeim 

í efnahagsreikningi. En félögin fylgja núverandi reikningsskilastaðli um leigusamninga, 

IAS 17, svo það er ekki hægt að segja að reikningsskil eða endurskoðendur hafi brugðist 

lesendum ársreiknings. Einnig er í langflestum tilvikum fjallað um IFRS 16 og hvernig 

áhrif hans lýsa sér í ársreikningum félaga. 
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11  Lokaorð 

IFRS 16 mun hafa mikil áhrif á skráð félög á Íslandi en stór þáttur í þessum áhrifum er 

vegna einungis tveggja félaga. Sum félög verða því fyrir meiri áhrifum en önnur en það 

er víst að reikningsskil allra félaga sem eru með rekstrarleigusamninga utan 

efnahagsreiknings verða fyrir áhrifum af nýja staðlinum. Sú staðreynd að eignir og 

skuldir hjá félagi geta hækkað um helming vegna innleiðingar á nýjum staðli segir að 

reikningshaldsleg meðferð eldri staðalsins uppfyllir ekki kröfur um glögga mynd. 

En til þess að alþjóðlegir reikningsskilastaðlar tryggi að reikningsskil félaga sýni glögga 

mynd verða alþjóðleg reikningsskilaráð að viðurkenna vandamál núverandi staðla og 

sækjast eftir því að uppfæra og bæta þá. Það mun því alltaf koma upp það vandamál 

þegar reikningsskilastaðlar eru uppfærðir að á tíma innleiðingarferilsins eru eldri staðlar 

ekki nógu góðir. 

Það verður samt að segja að áritun endurskoðanda er vernduð þar sem að staðli um 

leigusamninga sem er í gildi er fylgt. Hvort að sá staðall fylgi nýjustu skilgreiningum á 

eignum og skuldum er vafaatriði. En reikningsskil félaga sýna rétta mynd af 

leigusamningum samkvæmt þeim reikningsskilastaðli sem gildir um þessi viðskipti. 

Það skapast því aðstæður þegar nýr staðall er innleiddur að öll vandamál eldri 

staðalsins eru viðurkennd en samt er enn notast við eldri staðalinn og sagt að félög sem 

nota hann uppfylli kröfur um að reikningsskil sýni glögga mynd. En þessar aðstæður eru 

nauðsynlegar til þess að reikningsskil geti þróast með viðskiptaháttum félaga. 



 

90 

Heimildaskrá 

Arion banki. (2018). Ársreikningur samstæðu Fyrir árið 2017. Sótt 26. apríl 2018 af 
https://www.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-
arsskyrslur/2017/%C3%81rsreikningur%20Samst%C3%A6%C3%B0u%20Arion%20ba
nka%202017b.pdf  

Deloitte. (2016a). Leases A guide to IFRS 16. Sótt 17. mars 2018 af 
https://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/ifrs-16  

Deloitte. (2016b). IFRS industry insights: Aviation Sector. Sótt 26. mars 2018 af 
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-
aviation  

Deloitte. (2016c). IFRS industry insights: Property occupiers. Sótt 26. mars 2018 af 
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-
property-occupiers  

Deloitte. (2016d). IFRS industry insights: Telecommunications sector. Sótt 26. mars 2018 
af https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-
telecommunications  

Deloitte. (2017). A guide to the incremental borrowing rate. Sótt 29. mars 2018 af 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/audit/ch-en-
audit-discount-rate-publication.pdf  

Eik fasteignafélag. (2018). Ársskýrsla 2017. Sótt 18. apríl 2018 af 
http://www.eik.is/files/2a2d0c8dc0ab5b39347a9c71f5a43545.pdf  

Eimskip. (2017). Eimskipafélag Íslands hf. - Consolidated Financial Statements for the 
year ended 31 December 2016 EUR. Sótt 20. apríl 2018 af 
https://www.eimskip.com/media/195166/eimskip-consolidated-financial-
statements-2016.pdf 

Eimskip. (2018). Eimskipafélag Íslands hf. - Consolidated Financial Statements for the 
year ended 31 December 2017 EUR. Sótt 17. apríl 2018 af 
http://www.eimskip.com/media/195381/eimskip-consolidated-financial-
statements-2017.pdf  

Fjarskipti. (2018). Ársreikningur samstæðunnar 2017. Sótt 17. apríl 2018 af 
https://vodafone.is/library/PDFs/Fjarfestar/arshlutareikningar/arsreikningur-
2017/Fjarskipti_hf_Arsreikningur2017.pdf  

Hagar. (2018). Hagar hf. Ársreikningur samstæðunnar 28. febrúar 2017. Sótt 17. apríl 
2018 af http://www.hagar.is/media/hluthafaupplysingar/Hagar-Arsreikningur-28-2-
2017-isl_m-nofnum.pdf  

https://www.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-arsskyrslur/2017/%C3%81rsreikningur%20Samst%C3%A6%C3%B0u%20Arion%20banka%202017b.pdf
https://www.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-arsskyrslur/2017/%C3%81rsreikningur%20Samst%C3%A6%C3%B0u%20Arion%20banka%202017b.pdf
https://www.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-arsskyrslur/2017/%C3%81rsreikningur%20Samst%C3%A6%C3%B0u%20Arion%20banka%202017b.pdf
https://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/ifrs-16
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-aviation
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-aviation
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-property-occupiers
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-property-occupiers
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-telecommunications
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-industry-insights/ifrs-16-telecommunications
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/audit/ch-en-audit-discount-rate-publication.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/audit/ch-en-audit-discount-rate-publication.pdf
http://www.eik.is/files/2a2d0c8dc0ab5b39347a9c71f5a43545.pdf
http://www.eimskip.com/media/195381/eimskip-consolidated-financial-statements-2017.pdf
http://www.eimskip.com/media/195381/eimskip-consolidated-financial-statements-2017.pdf
https://vodafone.is/library/PDFs/Fjarfestar/arshlutareikningar/arsreikningur-2017/Fjarskipti_hf_Arsreikningur2017.pdf
https://vodafone.is/library/PDFs/Fjarfestar/arshlutareikningar/arsreikningur-2017/Fjarskipti_hf_Arsreikningur2017.pdf
http://www.hagar.is/media/hluthafaupplysingar/Hagar-Arsreikningur-28-2-2017-isl_m-nofnum.pdf
http://www.hagar.is/media/hluthafaupplysingar/Hagar-Arsreikningur-28-2-2017-isl_m-nofnum.pdf


 

91 

HB Grandi. (2018). HB Grandi hf. Ársreikningur samstæðunnar 2017 í evrum. Sótt 18. 
apríl 2018 af https://hbgrandi.is/library/Sidumyndir---skjol/Financial-
Information/Fjarmal/arshlutareikningar/%C3%81rsreikningur%20HB%20Granda%20
2017.pdf?=  

Hillier, D., Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. og Jordan, B. (2010). Corporate Finance 
European Edition (1. útgáfa). Berkshire: McGraw-Hill. 

IASPlus. (2016). IASB issues new leasing standard. Sótt 15. febrúar 2018, af 
https://www.iasplus.com/en/news/2016/01/ifrs-16  

IASPlus. (e.d. -a). IAS 17 – Leases. Sótt 9. mars 2018 af 
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17  

IASPlus. (e.d. -b). IFRS 16 – Leases. Sótt 15. mars 2018 af 
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-16  

Icelandair. (2016). Icelandair Group hf. Consolidated Financial Statements for the year 
2015 USD. Sótt 20. apríl af 
https://www.icelandairgroup.is/servlet/file/store653/item845004/item.pdf  

Icelandair. (2018). Icelandair Group hf. Consolidated Financial Statements for the year 
2017 USD. Sótt 17. apríl af 
https://www.icelandairgroup.is/servlet/file/store653/item1175445/item.pdf  

IFRS Foundation. (2016, janúar). Effects Analysis – IFRS 16 Leases. Sótt 18. mars 2018 af 
http://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-
effects-analysis.pdf  

International Accounting Standards Board. (2009). Discussion Paper: Leases – 
Preliminary Views. Sótt 15. mars 2018 af http://archive.ifrs.org/Current-
Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf  

International Accounting Standards Board. (2010). IAS 17 Leases. Sótt 12. mars 2018 af 
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-17-leases/  

International Accounting Standards Board. (2013). A Review of the Conceptual 
Framework for Financial Reporting. Sótt 17. mars 2018 af 
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS-A-Review-of-the-
Conceptual-Framework-for-Financial-Reporting-DP-July-2013/$FILE/EY-Discussion-
Paper-Conceptual-Framework-July-2013.pdf  

International Accounting Standards Board. (2014). IAS 1 Presentation of Financial 
Statements. Sótt 23. mars 2018 af 
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS1.pdf  

International Accounting Standards Board. (2016). IFRS 16 Leases. Sótt 15. mars 2018 af 
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IFRS16.pdf  

https://hbgrandi.is/library/Sidumyndir---skjol/Financial-Information/Fjarmal/arshlutareikningar/%C3%81rsreikningur%20HB%20Granda%202017.pdf
https://hbgrandi.is/library/Sidumyndir---skjol/Financial-Information/Fjarmal/arshlutareikningar/%C3%81rsreikningur%20HB%20Granda%202017.pdf
https://hbgrandi.is/library/Sidumyndir---skjol/Financial-Information/Fjarmal/arshlutareikningar/%C3%81rsreikningur%20HB%20Granda%202017.pdf
https://www.iasplus.com/en/news/2016/01/ifrs-16
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-16
https://www.icelandairgroup.is/servlet/file/store653/item845004/item.pdf
https://www.icelandairgroup.is/servlet/file/store653/item1175445/item.pdf
http://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf
http://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf
http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf
http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-17-leases/
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS-A-Review-of-the-Conceptual-Framework-for-Financial-Reporting-DP-July-2013/$FILE/EY-Discussion-Paper-Conceptual-Framework-July-2013.pdf
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS-A-Review-of-the-Conceptual-Framework-for-Financial-Reporting-DP-July-2013/$FILE/EY-Discussion-Paper-Conceptual-Framework-July-2013.pdf
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS-A-Review-of-the-Conceptual-Framework-for-Financial-Reporting-DP-July-2013/$FILE/EY-Discussion-Paper-Conceptual-Framework-July-2013.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS1.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IFRS16.pdf


 

92 

Íslandsbanki. (2018). Ársreikningur samstæðu 2017. Sótt 26. apríl 2018 af 
https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/IR/arsskyrsla-
2017/%C3%8Dslandsbanki%20hf.%20%C3%A1rsreikningur%20samst%C3%A6%C3%
B0u%202017.pdf  

KPMG. (2017). Leases Discount rates - What‘s the correct rate? Sótt 29. mars 2018 af 
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/09/leases-discount-
rate.pdf  

Landsbankinn. (2018). Ársreikningur samstæðu 2017. Sótt 26. apríl 2018 af 
https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolida
ted-Financial-Report-2017-IS.pdf  

Lög um ársreikninga nr. 3/2006. 

Marel. (2016). Consolidated Financial Statements 31 December 2015. Sótt 20. apríl 2018 
af https://marel.com/files/ir/2015/marel-q4-2015-statements.pdf?ind=corporate  

Marel. (2018). Consolidated Financial Statements 31 December 2017. Sótt 17. apríl 2018 
af https://marel.com/files/ir/2017/marel-q4-2017-statements.pdf?ind=corporate  

Muthupandian, K. S. (2014). IAS 17, Leases – A Closer Look. Sótt 12. mars 2018 af 
https://www.researchgate.net/publication/241765715_IAS_17_Leases_-
_A_Closer_Look  

N1. (2016). Ársreikningur samstæðunnar 2015. Sótt 20. apríl 2018 af 
https://www.n1.is/media/17983/arsreikningur-n1-31-12-2015.pdf  

N1. (2018). Ársreikningur samstæðunnar 2017. Sótt 16. apríl 2018 af 
https://www.n1.is/media/24571/n1-hf-arsreikningur-31-12-2017.pdf 

Origo. (2018). Origo hf. Ársreikningur samstæðunnar 2017. Sótt 17. apríl 2018 af 
https://www.origo.is/um-origo/fjarfestar/ 

Ómar H. Björnsson. (2015). Hvað er endurskoðun? Sótt 22. mars 2018 af 
https://www.fle.is/static/files/2015/Mblgreinar/omar-h.-bjornsson-18.-juni-
2015.pdf  

Reginn. (2018). Reginn hf. Ársreikningur samstæðunnar 2017. Sótt 18 apríl 2018 af 
http://www.reginn.is/media/1931/reginn-hf-arsreikningur-2017-undirritadur.pdf  

Reitir Fasteignafélag. (2018). Reitir fasteignafélag hf. Ársreikningur samstæðunnar 2017. 
Sótt 18. apríl 2018 af https://www.reitir.is/static/files/REITIR_fjarhagsuppl./2017-
12/reitir-fasteignafelag-hf-31.12.17-arsreikningur.pdf  

Sacarin, M. (2017). IFRS 16 “Leases”–consequences on the financial statements and 
financial indicators. Audit Financiar, 15(145), 114-122. 

https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/IR/arsskyrsla-2017/%C3%8Dslandsbanki%20hf.%20%C3%A1rsreikningur%20samst%C3%A6%C3%B0u%202017.pdf
https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/IR/arsskyrsla-2017/%C3%8Dslandsbanki%20hf.%20%C3%A1rsreikningur%20samst%C3%A6%C3%B0u%202017.pdf
https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/IR/arsskyrsla-2017/%C3%8Dslandsbanki%20hf.%20%C3%A1rsreikningur%20samst%C3%A6%C3%B0u%202017.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/09/leases-discount-rate.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/09/leases-discount-rate.pdf
https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-Financial-Report-2017-IS.pdf
https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-Financial-Report-2017-IS.pdf
https://marel.com/files/ir/2015/marel-q4-2015-statements.pdf?ind=corporate
https://marel.com/files/ir/2017/marel-q4-2017-statements.pdf?ind=corporate
https://www.researchgate.net/publication/241765715_IAS_17_Leases_-_A_Closer_Look
https://www.researchgate.net/publication/241765715_IAS_17_Leases_-_A_Closer_Look
https://www.n1.is/media/17983/arsreikningur-n1-31-12-2015.pdf
https://www.n1.is/media/24571/n1-hf-arsreikningur-31-12-2017.pdf
https://www.origo.is/um-origo/fjarfestar/
https://www.fle.is/static/files/2015/Mblgreinar/omar-h.-bjornsson-18.-juni-2015.pdf
https://www.fle.is/static/files/2015/Mblgreinar/omar-h.-bjornsson-18.-juni-2015.pdf
http://www.reginn.is/media/1931/reginn-hf-arsreikningur-2017-undirritadur.pdf
https://www.reitir.is/static/files/REITIR_fjarhagsuppl./2017-12/reitir-fasteignafelag-hf-31.12.17-arsreikningur.pdf
https://www.reitir.is/static/files/REITIR_fjarhagsuppl./2017-12/reitir-fasteignafelag-hf-31.12.17-arsreikningur.pdf


 

93 

Seðlabanki Íslands. (e.d.). Opinber gengisskráning. Sótt 17. apríl 2018 af 
https://www.sedlabanki.is/default.aspx?PageID=bdce8efa-fe0a-11e4-93fa-
005056bc0bdb  

Silvia Mahutova. (2012, desember). IAS 17 Leases. Sótt 9. mars 2018 af 
http://www.ifrsbox.com/summary-of-ias-17-leases/  

Síminn. (2016). Ársreikningur Samstæður 2015. Sótt 5. maí 2018 af 
https://www.siminn.is/docs/default-source/fjarfesta-upplysingar-
uppgjor/2015/s%C3%ADminn-31-12-2015.pdf?sfvrsn=e8bb6e03_2  

Síminn. (2018). Ársreikningur Samstæður 2017. Sótt 16. apríl 2018 af 
https://www.siminn.is/docs/default-source/default-document-library/siminn-31-
12-2017.pdf?sfvrsn=a19a7303_2  

Sjóvá. (2018). Sjóvá-Almennar tryggingar hf. Ársreikningur samstæðunnar árið 2017. 
Sótt 18. apríl 2018 af https://www.sjova.is/media/5946/sjova-arsreikningur-
2017.pdf 

Skeljungur. (2018). Skeljungur hf. Ársreikningur samstæðunnar 2017. Sótt 16. apríl 2018 
af https://www.skeljungur.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8a9f40bf-1728-11e8-8103-
005056a6135c  

TM. (2018). Tryggingamiðstöðin hf. Ársreikningur samstæðunnar 2017. Sótt 18. apríl 
2018 af https://www.tm.is/media/uppgjor/TM---Arsreikningur-samstunnar-
2017.pdf  

Vátryggingafélag Íslands. (2017). Vátryggingafélag Íslands hf. Ársreikningur samstæðu 
2016. Sótt 20. apríl 2018 af http://xn--vs-
nja.is/media/2470/samstaeduarsreikningur_31122016.pdf  

Vátryggingafélag Íslands. (2018). Vátryggingafélag Íslands hf. Ársreikningur samstæðu 
2017. Sótt 18. apríl 2018 af https://www.vis.is/media/173818/vis-
samstaeduarsreikningur-31122017lokareikningur.pdf  

 

 

https://www.sedlabanki.is/default.aspx?PageID=bdce8efa-fe0a-11e4-93fa-005056bc0bdb
https://www.sedlabanki.is/default.aspx?PageID=bdce8efa-fe0a-11e4-93fa-005056bc0bdb
http://www.ifrsbox.com/summary-of-ias-17-leases/
https://www.siminn.is/docs/default-source/fjarfesta-upplysingar-uppgjor/2015/s%C3%ADminn-31-12-2015.pdf?sfvrsn=e8bb6e03_2
https://www.siminn.is/docs/default-source/fjarfesta-upplysingar-uppgjor/2015/s%C3%ADminn-31-12-2015.pdf?sfvrsn=e8bb6e03_2
https://www.siminn.is/docs/default-source/default-document-library/siminn-31-12-2017.pdf?sfvrsn=a19a7303_2
https://www.siminn.is/docs/default-source/default-document-library/siminn-31-12-2017.pdf?sfvrsn=a19a7303_2
https://www.sjova.is/media/5946/sjova-arsreikningur-2017.pdf
https://www.sjova.is/media/5946/sjova-arsreikningur-2017.pdf
https://www.skeljungur.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8a9f40bf-1728-11e8-8103-005056a6135c
https://www.skeljungur.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8a9f40bf-1728-11e8-8103-005056a6135c
https://www.tm.is/media/uppgjor/TM---Arsreikningur-samstunnar-2017.pdf
https://www.tm.is/media/uppgjor/TM---Arsreikningur-samstunnar-2017.pdf
http://vís.is/media/2470/samstaeduarsreikningur_31122016.pdf
http://vís.is/media/2470/samstaeduarsreikningur_31122016.pdf
https://www.vis.is/media/173818/vis-samstaeduarsreikningur-31122017lokareikningur.pdf
https://www.vis.is/media/173818/vis-samstaeduarsreikningur-31122017lokareikningur.pdf

