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reikningsskilastaðals IFRS 16 Leigusamningar hefði á reikningsskil flugfélaga og þá 

sérstaklega hvort áhrifin væru meiri hjá þeim flugfélögum sem skilgreina sig sem 

lággjaldaflugfélög. Höfundur vill að lokum koma á framfæri þökkum til fjölskyldu sinnar 

og sérstaklega afa síns, Sveins Jónssonar, fyrir yfirlestur ritgerðarinnar.  
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Útdráttur 

Flugfélög taka flugvélar og aðrar eignir á leigu í miklum mæli og nýta sér oft á tíðum leið 

sölu og endurleigu við fjármögnun nýrra flugvéla. Árið 2019 var tekinn í notkun nýr 

reikningsskilastaðall IFRS 16 Leigusamningar sem átti að sýna betur allar þær 

skuldbindingar sem fyrirtæki raunverulega þurfa að standa skil á í sambandi við 

leigusamninga og gefa um leið gleggri mynd af reikningsskilum þeirra. Í kjölfar innleiðingar 

IFRS 16 þurftu fyrirtæki að færa upp eignir og skuldbindingar tengdar leigusamningum 

sem ekki hafði þurft að færa samkvæmt fyrri reglum. Með þessum nýju reglum var því 

líklegt að flugfélög sem höfðu miklar skuldbindingar vegna leigusamninga í sínum rekstri 

yrðu fyrir miklum áhrifum og var markmið rannsóknarinnar að meta þessi áhrif. Talið var 

líklegt að lággjaldaflugfélög hefðu haft meiri skuldbindingar vegna leigusamninga í sínum 

rekstri og var ákveðið að athuga hvort áhrifin hefðu verið meiri á lággjaldaflugfélög en 

hefðbundin flugfélög. 

Með það markmið að leiðarljósi voru ársreikningar tíu flugfélaga greindir með tilliti til 

upphaflegra áhrifa af innleiðingu IFRS 16. Valdir voru tveir hópar af fimm flugfélögum 

hvor og samanstóð annar hópurinn af hefðbundnum flugfélögum en hinn af 

lággjaldaflugfélögum. Margt áhugavert kom í ljós og mikilla áhrifa gætti bæði hjá 

lággjaldaflugfélögum og hefðbundnum flugfélögum. Einstaka félög í báðum flokkum urðu 

fyrir miklum áhrifum af innleiðingu staðalsins og því gátu verið mikil áhrif hvort sem félag 

var flokkað sem lággjaldaflugfélag eða hefðbundið flugfélag. 

Þeir útreikningar sem unnir voru við gerð þessarar rannsóknar gefa til kynna að 

lággjaldaflugfélög hafi í raun orðið fyrir meiri áhrifum en hefðbundin flugfélög. Í þessu 

úrtaki flugfélaga var þó eitt hefðbundið flugfélag sem skar sig úr og varð fyrir sérstaklega  

miklum áhrifum vegna innleiðingar á IFRS 16. 
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1  Inngangur 

Flugfélög sem gera upp reikningsskil sín samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum 

IFRS þurftu, eins og önnur félög, í upphafi árs 2019 að innleiða nýjan staðal IFRS 16 

Leigusamningar. Sá staðall setur fram skilyrði varðandi skráningu, mat, framsetningu og 

upplýsingagjöf vegna leigusamninga í reikningsskilum fyrirtækja (IASB, 2020b).  

Flugvélar sem flugfélög nota í sínum daglega rekstri eru oft á leigusamningum. 

Flugfélög viðhafa oft það fyrirkomulag að tryggja sér flugvélar frá framleiðanda og við 

afhendingu selja þau flugvélarnar til annars aðila eins og fyrirtækja sem sérhæfa sig í 

útleigu á flugvélum. Að því loknu leigja flugfélögin vélarnar aftur af þessum sama aðila. 

Þetta fyrirkomulag nefnist sala og endurleiga (e. leaseback) og var leið sem flugfélagið 

WOW air notaði á sínum tíma (Tryggvi Páll Tryggvason, 2017). Icelandair notast einnig við 

þetta fyrirkomulag. Það félag gaf upp í ársreikningi sínum, fyrir árið 2019, að gengið hefði 

verið frá sölu og endurleigusamningum á fjórum nýjum Boeing MAX flugvélum (Icelandair 

Group, 2020). Vegna mikillar notkunar leigusamninga gætu flugfélög því hafa orðið fyrir 

miklum áhrifum vegna innleiðingar IFRS 16. 

Þar sem leiga flugvéla er algeng í flugrekstri var ákveðið að greina hér upphafleg 

hlutfallsleg áhrif innleiðingar IFRS 16 á ársreikninga flugfélaga. Umræðan hefur oft verið 

á þann veg að lággjaldaflugfélög eins og Wow air, á meðan það flugfélag var í rekstri, 

viðhafi þetta fyrirkomulag í miklum mæli við fjármögnun á sínum flugvélum. Ef það er 

raunin ætti upphafleg innleiðing á IFRS 16 að hafa haft mikil áhrif á reikningsskil þeirra. 

Hefðbundin flugfélög hafa þó einnig verið að fjármagna hluta af sínum flota með þessu 

fyrirkomulagi og gætu því áhrifin einnig hafa orðið mikil hjá þeim. Því var fróðlegt að 

athuga hvort munur væri á milli þessara tegunda flugfélaga með tilliti til áhrifa 

innleiðingar staðalsins á reikningsskil þeirra. Rannsóknarspurningin sem lögð var fram var 

því þessi: Hver eru áhrif innleiðingar IFRS 16 á flugfélög og eru áhrifin meiri á 

lággjaldaflugfélög en hefðbundin flugfélög?  

Lagt var af stað með þá tilgátu að áhrif yrðu mikil á öll flugfélög, þar sem eignir og 

skuldir myndu aukast, gjöld myndu færast milli liða rekstrarreiknings og hreyfingar 
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sjóðstreymis myndu færast frá rekstrarhreyfingum og yfir í fjármögnunarhreyfingar. Að 

lokum var talið líklegt að áhrifin yrðu hlutfallslega meiri hjá lággjaldaflugfélögum. 

Við gerð rannsóknarinnar var notast við ýmsar heimildir en þar ber helst að nefna 

ársreikninga allra þeirra flugfélaga sem valin voru í úrtak hennar og 

reikningsskilastaðalinn IFRS 16 Leigusamningar. 

Ritgerðin skiptist mest megnis í tvo hluta. Hún hefst á fræðilegri umfjöllun um 

alþjóðlega reikningsskilastaðla og þær stofnanir sem koma að þeim. IFRS 16 var tekinn 

sérstaklega fyrir með áherslu á breytingar frá fyrri reglum og aðferðir við innleiðingu 

staðalsins. Því næst voru flugfélögin greind og aðferðir hvers félags tilgreindar og að 

lokum voru flokkarnir bornir saman til að meta hvort áhrifin væru meiri á 

lággjaldaflugfélög. 
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2 Alþjóðlega reikningsskilaráðið og IFRS staðlar 

IFRS alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem settir eru fram af Alþjóðlega 

reikningsskilaráðinu (IASB) eru ætlaðir til þess að samræma kröfur um reikningsskil milli 

landa og auðvelda um leið samanburð. Ráðið er undir Alþjóðlegu 

reikningsskilastofnuninni (IFRS Foundation) en það er sjálfseignarstofnun sem vinnur að 

almannahagsmunum og er ekki rekin í hagnaðarskyni. Markmið þeirra er að þróa 

samræmda alþjóðlega reikningsskilastaðla sem eru auðskiljanlegir og auðveldir í 

framkvæmd sem og að stuðla að og auðvelda upptöku þeirra (IFRS Foundation, e.d.b). 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið var sett á laggirnar þann 1. apríl 2001 og tók þá við af 

Alþjóðlegu reikningsskilanefndinni (IASC) sem gaf út fyrri reikningsskilareglur (IAS). Síðan 

þá hefur ráðið verið að uppfæra fyrri staðla (IAS) í samráði við hagsmunaaðila frá 

aðildarlöndum sínum með útgáfu á IFRS stöðlum (Deloitte, 2014). Til að mynda tekur 

staðall IFRS 16 Leigusamningar við af fyrri staðli IAS 17 Leigusamningar og túlkunum 

honum tengdum (IASB, 2020b).  

Ýmsar undirnefndir eru á vegum Alþjóðlega reikningsskilaráðsins og má þar nefna 

alþjóðlegu túlkunarnefndina um reikningsskil (IFRIC). Nefndin sér um að leggja fram mat 

á ýmsum vafamálum tengdum stöðlum stofnunarinnar og gefur út túlkanir og frekari 

útskýringar sem hægt er að styðjast við (Deloitte, 2019). Varðandi leigusamninga hafði 

nefndin gefið út slíkt skjal, IFRIC 4, sem voru leiðbeiningar um hvernig meta skyldi hvort 

samningar innhéldu leiguþátt (IASB, 2020b). Undanfari þeirrar nefndar var SIC sem 

starfaði undir IASC sem gaf út sambærilegar túlkanir og skýringar á stöðlum. Fyrir 

innleiðingu IFRS 16 var stuðst við SIC – 15 Rekstraleiga - hvatar og SIC – 27 Mat á inntaki 

viðskipta þegar um leigusamning er að ræða í lagalegum skilningi (Deloitte, 2019). 

Í dag er gerð krafa í mörgum löndum um notkun á alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum 

og hafa til að mynda öll fyrirtæki sem skráð eru á markað í Evrópu þurft að framfylgja 

þeim frá árinu 2005 (Deloitte, 2019). 
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3 Innleiðing IFRS 16 Leigusamningar 

Þann 1. janúar 2019 tók í gildi nýr reikningsskilastaðall, IFRS 16 Leigusamningar, útgefinn 

af Alþjóðlega reikningsskilaráðinu. Þurftu því rekstraraðilar sem notast við alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana að gera breytingu á því hvernig leigusamningar eru skráðir í 

reikningsskil þeirra (IFRS Foundation, e.d.a). Tekur staðallinn þá við af og sameinar fyrri 

staðal IAS 17 og túlkanir hans IFRIC 4, SIC – 15 og SIC – 27 (IASB, 2020b).  

Markmið staðalsins var að setja fram kröfur um skráningu, mat, framsetningu og 

upplýsingagjöf vegna leigusamninga. Með þessum nýju kröfum ættu því leigutakar og 

leigusalar að gera betur grein fyrir eignum og skuldbindingum sínum sem áður voru utan 

efnahagsreiknings (IASB, 2020b). Þær breytingar ættu þá að hjálpa notendum að meta 

með áreiðanlegri hætti fjárhag fyrirtækja út frá ársreikningum þeirra. 

3.1 Hvers vegna nýjar reglur? 

Með uppfærslu reglna um framsetningu leigusamninga í reikningsskilum átti að leysa 

ákveðin vandamál. Talið var að fyrri staðall IAS 17, þar sem leigusamningar voru flokkaðir 

í tvo flokka rekstrar- og fjármögnunarleigu, gæfi ekki nægilega glögga mynd af rekstri allra 

fyrirtækja. Þar voru færðar upp eignir og skuldir vegna samninga sem flokkuðust undir 

fjármögnunarleigu en einungis þurfti að upplýsa um framtíðargreiðslur af 

rekstrarleigusamningum í skýringum. Af þeirri ástæðu fór Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

ásamt því bandaríska að vinna að endurbótum eftir að hafa fengið gagnrýni frá notendum 

ársreikninga (IASB, 2020a). 

Gagnrýni þessi var margvísleg og sneri aðallega að meðferð rekstrarleigu í 

reikningsskilum leigutaka. Þá þótti aðilum sem reikningsskil væru ekki nægilega gagnsæ 

þegar um var að ræða slíka samninga. Þurfti því að beita aðferðum sem ekki byggðu á 

nægjanlega góðum upplýsingum til að meta skuldbindingar þeirra. Það var einnig mat 

margra að tvær mismunandi aðferðir um eðlislíka samninga væru ekki heppilegar. Því 

samningar með svipaðar fjárhagslegar skuldbindingar gátu komið öðruvísi fram í 

reikningsskilum fyrirtækja. Þannig gat orðið til hvati fyrir stjórnendur að skilgreina sína 

samninga á ákveðinn hátt til að ná fram betri rekstrarniðurstöðu. Að lokum heyrðust 

áhyggjuraddir af því að útlánaáhætta leigusala kæmi ekki nægjanlega skýrt fram (IASB, 

2020a). 
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Því var brugðið á það ráð að gefa út IFRS 16 sem setur fram kröfur til leigutaka um að 

færðar séu upp eignir og skuldbindingar tengdar öllum leigusamningum en með 

ákveðnum undantekningum. Eru þá einnig gerðar ríkari kröfur til leigusala um að gera 

betur grein fyrir útlánaáhættu sinni tengdri leigusamningum (IASB, 2020a). 

3.2 Breytingar frá fyrri reglum 

Þannig má greina að helstu breytingar sem nýi staðallinn hefur í för með sér frá fyrri 

reglum er flokkun leigusamninga hjá leigutökum. Þó er gerð undantekning þegar virði 

undirliggjandi eigna nemur lágum fjárhæðum og þegar leigusamningar eru til skemmri 

tíma en 12 mánaða (IASB, 2020b). Það breytir því ýmsu í ársreikningum fyrirtækja þar sem 

nú þarf að færa upp leigueign (þar sem nýtingarréttur leigutaka er færður upp) og 

leiguskuldbindingu (þar sem skuldbindingar um greiðslur til leigusala eru færðar upp) fyrir 

leigusamninga sem áður voru utan efnahagsreiknings og voru gjaldfærðir þegar greiðslur 

féllu til. Með þessu á að veita notendum ársreikninga upplýsingar varðandi upphæð, 

tímasetningu og óvissu greiðsluflæðis leigusamninga (IFRS Foundation, e.d.a).  

3.2.1 Breytingar fyrir leigusala 

Innleiðingin hefur lítil áhrif á leigusala sem halda áfram að flokka sína samninga í 

fjármögnunarleigu og rekstrarleigu eftir því sem við á. Flokkunin fer eftir því hvort áhætta 

og ágóði af undirliggjandi eign flyst alfarið yfir til leigutaka eða ekki, geri hún það er um 

fjármögnunarleigu að ræða annars rekstrarleigu (IASB, 2020b). Nýi staðallinn gerir þó 

meiri kröfur um upplýsingagjöf vegna leigusamninga í reikningsskilum og útlánaáhættu 

tengdri þeim (IASB, 2020a). 

3.3 Skilyrði þess að samningur innihaldi leigu 

Samningur telst aðeins leigusamningur samkvæmt IFRS 16 uppfylli hann ákveðin skilyrði. 

Þannig þarf réttur til þess að stjórna ákveðinni skilgreindri eign, í umsaminn tíma, að 

færast yfir til leigutaka gegn gagngjaldi. Ef réttur þessi færist einungis yfir til leigutaka 

hluta af samningstímanum er sá tími eingöngu skilgreindur sem leigusamningur. 

Leigutíma má einnig skilgreina sem ákveðna notkun á undirliggjandi eign og má þar nefna 

ef samið er um framleiðslu á ákveðnum fjölda eininga. Að auki þarf allur efnahagslegur 

ágóði sem hlýst af notkun eignarinnar að renna til leigutaka meðan á leigutíma stendur 

(IASB, 2020b). 
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Samningar geta innihaldið leiguþátt þótt ekki allur samningurinn sé skilgreindur sem 

leiga. Leiguþáttur er þá sérgreindur frá öðrum þáttum samnings miðað við verðmæti þess 

hluta samningsins og hann færður samkvæmt IFRS 16 (IASB, 2020b). 

3.4 Mat á leigueign og leiguskuld leigutaka 

Gerð er krafa um að færð sé upp bæði leigueign og leiguskuld í reikningshald leigutaka 

við upphafsdag samnings (IASB, 2020b).  

Við  útreikning á verðmæti samninga ber aðilum að meta þau tímabil þar sem er 

valkvætt hvort samningi sé sagt upp eða hann framlengdur. Það er hvort talið sé líklegt 

að aðilar muni framlengja samninginn eða hvort ekki sé talið líklegt að nýtt sé 

uppsagnarákvæði samnings á ákveðnum tímapunkti (IFRS Foundation, e.d.a).  

3.4.1 Leigueign 

Staðallinn gefur skýrar leiðbeiningar um hvernig skal meta leigueign við upphafsdag 

leigusamnings. Leigueignin er þá metin á kostnaðarverði og þarf að innihalda ýmsa 

kostnaðarliði sem tilgreindir eru. Þar má nefna heildarvirði upphafsmats leiguskuldar, 

allar greiðslur inntar af hendi fyrir eða á upphafsdegi að frádregnum öllum leiguhvötum 

frá leigusala og öllum beinum kostnaði leigutaka. Að lokum skal hún einnig innihalda mat 

á kostnaði sem fellur á leigutaka við lok samnings vegna frágangs og skila á undirliggjandi 

eign leigusamnings (IASB, 2020b). 

Á meðan á leigutíma stendur skal virði leigueignar metið sem upphaflegt útreiknað 

kostnaðarverð að frádregnum afskriftum og virðisrýrnun. Sé leiguskuld endurmetin skal 

þá einnig aðlaga leigueign samkvæmt því. Leigutaki skal þá afskrifa leigueignir eins og 

aðrar eignir samkvæmt staðli IAS 16 og meta fyrir virðisrýrnun samkvæmt IAS 36 (IASB, 

2020b). 

Sé reiknað með að eignarhald færist yfir til leigutaka að loknum samningstíma skal 

afskrifa undirliggjandi eign með tilliti til endingartíma eignarinnar (IASB, 2020b). Annars 

má afskrifa leigueign yfir samningstíma með þeirri aðferð sem talin eru líklegust til að 

endurspegla virði undirliggjandi eignar fyrir leigutaka og er þá oftast um línulega afskrift 

að ræða (IFRS Foundation, e.d.a). 
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3.4.2 Leiguskuld 

Þegar leiguskuld er metin samkvæmt IFRS 16 á upphafsdegi samnings er reiknað út 

núvirði greiðsluflæðis leigugreiðslna samningsins. Við útreikning á núvirði leigugreiðslna 

skulu notaðir innbyggðir vextir samnings ef hægt er að ákvarða þá en annars má nota 

vaxtakjör leigutaka af viðbótarlánsfé (Deloitte, 2019; IASB, 2020b). 

Ákveðnar upphæðir skal taka með við útreikning á leiguskuld. Þær eru fastar greiðslur 

að frádregnum leiguhvötum, breytilegar greiðslur sem stýrast af vísitölu eða vöxtum, 

tryggingu á lokavirði undirliggjandi eignar til leigusala, kaupverð eignar ef leigutaki er 

líklegur til að nýta sér kauprétt í lok samningstíma og  skaðabótagreiðslur ef nýtt eru 

uppsagnarákvæði samnings (IASB, 2020b). 

Eftir upphafsdag þarf að uppfæra mat á leiguskuld jafnóðum. Bæta skal við öllum 

vöxtum sem reiknast á skuldina, færa til lækkunar þær greiðslur sem inntar eru af hendi 

og þá þarf einnig að endurmeta hana ef breytingar eða endurmat á leigusamningi hefur 

átt sér stað. Þar sem leigugreiðslur eru meðhöndlaðar sem afborganir eins og um lán væri 

að ræða ber að færa hluta þeirra sem vaxtagjöld af leiguskuldinni (IASB, 2020b). 

3.5 Áætluð áhrif innleiðingar á reikningsskil 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) vann að greiningu á líklegum áhrifum af innleiðingu 

IFRS 16 á reikningsskil. Hér verða skoðuð líkleg áhrif samkvæmt þeirri greiningu á 

efnahagsreikning, rekstrarreikning og sjóðstreymi. 

3.5.1 Efnahagsreikningur 

Áður tilgreindar upphæðir sem reiknast til leigueignar og leiguskuldar munu hafa áhrif á 

efnahagsreikninginn. Alþjóðlega reikningsskilaráðið taldi að vegna innleiðingar yrðu 

helstu áhrifin þau að leigueignir og skuldir myndu aukast á meðan eigið fé myndi lækka 

yfir samningstíma leigusamninga. Það ætti þá sérstaklega við hjá þeim aðilum sem voru 

með miklar skuldbindingar vegna leigusamninga utan efnahagsreiknings fyrir innleiðingu 

IFRS 16. Yfir samningstíma leigusamninga mun leigueign yfirleitt lækka hraðar en 

leiguskuldin sem henni fylgir og leiðir það til lægra eigin fjár en fyrir innleiðingu. Það eru 

sambærileg áhrif og þegar eignir eru fjármagnaðar með lánsfjármagni eða 

fjármögnunarleigu undir IAS 17 (IFRS Foundation, 2016). 
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Ástæða þess að eigið fé lækkar með innleiðingu IFRS 16 er sú að á fyrri hluta 

samningstíma mun leigueignin afskrifast hraðar en sem nemur lækkun höfuðstóls 

leiguskuldar. Oftast eru afskriftir leigðra eigna línulegar, það er að sama upphæð 

afskrifast á hverju tilteknu tímabili. Leigugreiðslan skiptist hins vegar í afborgun og 

vaxtagjöld og eftir því sem höfuðstóll leiguskuldar er hærri því hærri eru vaxtagjöldin sem 

hlutfall af greiðslunni. Þannig er afborgunarhluti leigugreiðslunnar hlutfallslega lægri í 

upphafi samningstímans en við lok hans og skuldin lækkar því hægar. Leiguskuldin verður 

því hærri en leigueignin yfir samningstímann en á seinni hluta hans fer munurinn 

minnkandi með lækkandi vaxtabyrði. Eignin og skuldin verða því ekki jafnar nema við 

upphaf og lok samningstíma. Því ætti eigið fé að verða lægra en með fyrri reglum, IAS 17 

og lækkunin ætti að koma fram við innleiðingu en þó á misjöfnum tíma eftir því hvaða 

aðferð rekstraraðilar nýta sér (IFRS Foundation, 2016). 

3.5.2 Rekstrarreikningur 

Vegna breyttrar meðferðar rekstrarleigusamninga mun flokkun kostnaðarliða vegna 

leigusamninga breytast og færast með öðrum hætti innan rekstrarreikningsins. 

Leigugreiðslur vegna rekstrarleigusamninga flokkuðust áður undir rekstrarkostnað en 

með breytingum IFRS 16 munu þær færast sem afskriftir og vaxtagjöld af fyrrgreindum 

leigueignum og leiguskuldum. Þessar breytingar ættu þá að valda því að rekstrarhagnaður 

fyrir afskriftir (EBITDA) og rekstrahagnaður (EBIT) verði hærri þar sem hluti leigukostnaðar 

er nú færður sem fjármagnsgjöld. Hlutfall áhrifa veltur svo á hversu miklar skuldbindingar 

vegna leigusamninga voru utan efnahagsreiknings samkvæmt fyrri staðli, IAS 17 (IFRS 

Foundation, 2016). 

Samkvæmt IFRS 16 verður breyting á tímasetningu kostnaðar sem áður færðist 

línulega. Áður gátu aðilar sem höfðu rekstrarleigusamninga utan efnahagsreiknings fært 

kostnað jafnt yfir samningstíma sem leigukostnað. Við innleiðingu verður breyting þar á 

þar sem nú skiptist greiðslan í afborgun og vaxtagjöld. Vaxtabyrðin er hæst í upphafi 

leigutíma en fer lækkandi eftir því sem leiguskuldin lækkar og kostnaður verður því meiri 

í upphafi en við lok leigutíma. Hagnaður dregst því saman í upphafi en það mun svo jafnast 

út þegar líður á samningstíma. Ef safn leigusamninga er dreift með tilliti til hversu langt 

er liðið á samningstíma má takmarka þessi áhrif (IFRS Foundation, 2016). 
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3.5.3 Sjóðstreymi 

Breytt meðferð leigukostnaðar af leigusamningum sem ekki voru áður á 

efnahagsreikningi hefur áhrif á sjóðstreymi fyrirtækja. Staðallinn hefur þó ekki í för með 

sér breytingu á handbæru fé heldur einungis hvernig greiðsluflæði flokkast innan liða 

sjóðstreymisins. Greiðsluflæði vegna leigusamninga sem áður var fært á 

rekstrarhreyfingar færist nú yfir á fjármögnunarhlið sjóðstreymisins. Áður flokkuðust 

þessar greiðslur af leigusamningum utan efnahags sem ein færsla leigukostnaðar en nú 

skiptast þær í afborgun og vaxtagjöld. Afborganir færast þá á fjármögnunarhreyfingar og 

vaxtagjöldin má einnig flokka í þeim lið. Því munu útgjöld færast á milli liða en engin áhrif 

eru á sjálfu handbæru fé félagsins (IFRS Foundation, 2016). 

3.6 Aðferðir við innleiðingu 

Við innleiðingu nýrra staðla eins og IFRS 16 er hætta á að samanburðartölur milli ára 

brenglist. Því þurfa aðilar að beita ákveðnum aðferðum við gerð reikningsskila sinna svo 

tölur milli ára verði samanburðarhæfar fyrir notendur þeirra.  

Leigutakar þurftu helst að huga að því hvernig skyldi fara með fyrirliggjandi 

leigusamninga í bókum sínum. Til að auðvelda aðilum innleiðinguna var gefin undanþága 

til einföldunar. Þannig þurfti ekki að endurmeta samninga sem áður flokkuðust ekki sem 

leigusamningur undir IAS 17 og IFRIC 4. Aðilar sem kusu að nýta sér þessa aðferð þurftu 

að geta þess í skýringum. Þeir samningar sem skilgreindir voru sem leigusamningar undir 

fyrri stöðlum þurfti að endurmeta og færa samkvæmt IFRS 16 (IASB, 2020b). 

Fjármögnunarleigu bar að meðhöndla með sama hætti og áður en þeir samningar sem 

flokkuðust undir rekstrarleigu þurfti að endurskoða með tilliti til IFRS 16. Leigusalar þurftu 

þá ekki að gera miklar breytingar og flokka sína samninga með sama hætti og áður (IFRS, 

e.d.a). 

Leigutakar höfðu um tvær aðferðir að velja við innleiðingu staðalsins og þurfti að beita 

sömu aðferð á alla samninga félagsins (IASB, 2020b).  

3.6.1 Afturvirk aðferð á fyrri tímabil 

Samkvæmt þessari aðferð eru samanburðartölur fyrri ára sem tilgreindar eru í 

ársreikningi ársins 2019 uppfærðar skv. IAS 8. Þannig eru fyrri leigusamningar uppfærðir 

eins og IFRS 16 hefði verið í notkun frá upphafsdegi samnings. Það auðveldar notendum 
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reikningsskilanna aflestur og samanburð þrátt fyrir breyttar reglur milli ára (IASB, 2020b).  

Þessi leið hefur því áhrif á stöðu eigin fjár fyrirtækis þar sem óráðstafað eigið fé fyrri 

tímabila verður fyrir áhrifum af breyttri skráningu rekstrarleigusamninga. Að auki eru 

eignir metnar lægra en skuldbindingar leigusamnings og veldur því lækkun á eigin fé. 

3.6.2 Uppsöfnuð áhrif frá upphafsdegi innleiðingar eru tilgreind 

Samkvæmt þessari aðferð ber aðilum að sýna uppsöfnuð áhrif ársins af IFRS 16 frá 

upphafsdegi innleiðingar. Ef þessari aðferð er beitt skal ekki birta endurreiknaðar 

samanburðartölur fyrri ára í reikningum félagsins heldur birta áður nefnd áhrif í 

skýringum. Einnig skal birta uppsöfnuð áhrif á upphafsstöðu óráðstafaðs eigin fjár ef 

einhver eru (IASB, 2020b). Með þeim upplýsingum geta þá notendur metið áhrif milli ára 

og túlkað ársreikninga betur þrátt fyrir breytingar.  

Noti aðilar þessa aðferð ber að veita upplýsingar um allar þær flýti- og 

einföldunaraðferðir sem notaðar voru. Þar að auki þá vaxtaprósentu sem notuð var við 

mat á leiguskuldbindingum og mun á stöðu skuldbindinga fyrir og eftir innleiðingu IFRS 

16  (IASB, 2020b).  

3.6.2.1 Samningar sem flokkuðust undir rekstrarleigu 

Fari leigutaki þá leið að sýna uppsöfnuð áhrif ber honum að fylgja ákveðnum reglum við 

útfærslu hennar. Hann skal því skrá (e. recognise) leiguskuldbindingu á degi innleiðingar 

miðað við eftirstöðvar leigusamnings á öllum rekstrarleigum undir IAS 17. Leigueignina á 

móti skal hann þá meta eins og staðallinn hefði verið við gildi frá upphafsdegi 

leigusamnings eða sem jafna leiguskuldbindingunni. Þannig ættu áhrif á eigið fé að koma 

misjafnt fram eftir því hvaða aðferð er beitt (IASB, 2020b; IFRS Foundation, 2016).  

Nokkur atriði eru leyfileg til einföldunar fyrir þá sem velja þessa leið. Leigutaki má nota 

sama núvirðingarstuðul fyrir safn leigusamninga með svipaða eiginleika. Undantekning er 

gerð sé leigutími styttri en 12 mánuðir eða undirliggjandi eign sé virðislítil. Þá má sleppa 

upphaflegum beinum kostnaði af gömlum samningum og má meta samninga eftir á (e. 

hindsight) ef samningur inniheldur valkost um framlengingu eða uppsögn (IASB, 2020b). 
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3.6.2.2 Samningar sem flokkuðust undir fjármögnunarleigu 

Ef samningur flokkaðist sem fjármögnunarleiga fyrir innleiðingu IFRS 16 skal notast við 

sömu upphæðir leigueignar og leiguskuldbindingar og voru fyrir innleiðingu. Þeir eru þá 

meðhöndlaðir frá upphafsdegi innleiðingar samkvæmt staðli IFRS 16 (IASB, 2020b). 
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4 Val á flugfélögum og aðferðir þeirra 

Þar sem rannsóknarspurningin var á þá leið að kanna áhrif innleiðingar IFRS 16 á flugfélög 

og hvort áhrifin væru meiri hjá lággjaldaflugfélögum var valið úrtak af slíkum flugfélögum 

og öðrum hefðbundnum flugfélögum. Talið var hæfilegt að taka fyrir tíu flugfélög og þá 

fimm af hvorri gerð.  

Öll þessi flugfélög gera reikninga sína upp í samræmi við IFRS staðlana sem gefnir eru 

út af IASB og þurftu því öll að innleiða staðalinn IFRS 16 Leigusamningar í upphafi árs 2019. 

Hvert flugfélag tilheyrir stærri samstæðu sem hefur eignarhald á þeim og annarri 

starfsemi tengdri rekstri þeirra. Ársreikningar flugfélaganna voru því í öllum tilvikum hluti 

af samstæðureikningsskilum. Hér verður hvert flugfélag kynnt og sú aðferð sem það 

notaði til að sýna áhrif innleiðingar á reikningsskil sín.  

4.1 Hefðbundin flugfélög 

Hefðbundnu flugfélög rannsóknarinnar voru Icelandair, Lufthansa, Finnair, Aeroflot og 

KLM. Við val á hefðbundnu flugfélögunum voru valin félög sem hafa gefið sig út fyrir að 

bjóða farþegum upp á góða þjónustu og hafa öll þessi flugfélög verið leiðandi á 

flugmarkaði í sínu landi í gegnum árin. 

4.1.1 Icelandair 

Hið íslenska flugfélag Icelandair var valið í hóp þeirra hefðbundnu en það félag hefur ávallt 

gefið sig út fyrir að veita góða þjónustu. Félagið er undir samstæðunni Icelandair Group 

og eru því reikningar félagsins gerðir upp með henni. Samstæðan rekur einnig Icelandair 

Cargo, innanlandsflugfélagið Air Iceland Connect og  þá hafa þeir rekið Icelandair Hotels 

og Loftleiði svo eitthvað sé nefnt (Icelandair Group, 2020).  

Félagið ákvað að útfæra breytingar vegna staðalsins með seinni aðferðinni eða þeirri 

sem sýnir uppsöfnuð áhrif frá upphafsdegi innleiðingar. Þannig voru sýnd áhrif staðalsins 

á nýliðið rekstrarár 2019 og þeirra getið í skýringum. Áhrif á efnahagsreikning voru sýnd í 

upphafi með skráningu leigueigna og leiguskulda þann 1. janúar 2019 vegna breytinga 

IFRS 16 og voru þær metnar jafnar. Áhrif á rekstrarreikning og sjóðstreymi komu þá fram 

á lokastöðu þann 31. desember 2019 (Icelandair Group, 2020). 
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4.1.2 Lufthansa 

Lufthansa varð þá einnig fyrir valinu en þýska flugfélagið er undir samstæðunni Lufthansa 

Group. Sú samstæða rekur ýmis önnur félög á meginlandi Evrópu og má þar nefna 

Brussels Airlines, SWISS air, Eurowings og fleiri. Það sem helst gæti skekkt niðurstöður er 

að lággjaldaflugfélagið Eurowings er þar undir sömu samstæðu. Það er þó mat höfundar 

að hlutfall þess innan samstæðunnar sé ekki nægilega hátt til að geta haft mikil áhrif á 

útkomu rannsóknarinnar (Lufthansa Group, 2020). 

Samstæðan beitti sömu aðferð og Icelandair við innleiðingu staðalsins í upphafi árs 

2019, fyrir utan að leigueignir og leiguskuldir voru ekki metnar jafnar. Þar með var 

efnhagsreikningur uppfærður 1. janúar 2019 og áhrif breyttra reglna á rekstrarreikning og 

sjóðstreymi á árið 2019 tekin fram í skýringum ársreikningsins (Lufthansa Group, 2020). 

4.1.3 Finnair 

Flugfélagið Finnair frá Finnlandi var þá einnig valið en þeir eru undir hlutafélaginu Finnair 

Plc og gera því upp samkvæmt samstæðureikningsskilum. Fyrrnefnt flugfélag er stærsti 

hluti samstæðunnar en þar undir eru þó einnig ýmsar stoðþjónustur svo sem fraktflug, 

viðhaldsþjónusta, ferðaskrifstofa og fleira sem tengist flugrekstri þeirra (Finnair Plc, 

2020). 

Félagið fór aðra leið við að útfærsluna og notaðist við svokallaða afturvirka aðferð á 

fyrri tímabil. Með þeirri aðferð voru samanburðartölur fyrra árs endurreiknaðar eins og 

staðallinn hefði verið í gildi frá upphafsdegi leigusamninganna. Því miðuðu útreikningar á  

efnahagsreikningi við upphaf árs 2019 með svipuðum hætti og hjá Icelandair og Lufthansa 

nema að áhrifa gætti á eigin fé vegna eðlismunar á aðferðum. Endurreiknings á 

samanburðartölum ársins 2018 var getið í skýringum og áhrifum IFRS 16 gerð góð skil á 

helstu stærðir (Finnair Plc, 2020). 

4.1.4 Aeroflot 

Fjórða flugfélagið í flokki hefðbundinna flugfélaga var hið rússneska Aeroflot en það er 

hluti af stærri samstæðu sem ber sama heiti. Auk fyrrgreinds flugfélags eru þar undir 

flugfélögin Rossiya, Pobeda, og innanlandsflugfélagið Aurora. Pobeda er 

lággjaldaflugfélag en það er hlutfallslega lítill hluti samstæðunnar (PJSC Aeroflot, 2020). 
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Samstæðan valdi sömu leið við innleiðinguna og Finnair hér að ofan. Þar með 

endurreiknuðu þeir alla reikninga ársins 2018 og birtu þær upphæðir sem 

samanburðartölur. Áhrif á einstaka liði voru þá tilgreind í skýringum ársreikningsins (PJSC 

Aeroflot, 2020). 

4.1.5 KLM 

Síðasta flugfélagið í þessum flokki rannsóknarinnar var hið hollenska KLM sem eins og 

önnur félög er hluti af stærri samstæðu, KLM Group. Samstæðan hefur eignarhald í 

ýmsum stoðþjónustum við flugrekstur ásamt því að reka fraktflutninga og flugfélagið 

Transavia. Transavia myndi flokkast sem lággjaldaflugfélag en er hlutfallslega lítill hluti 

samstæðunnar. (KLM Group, 2019). 

Samstæðan fór þá leið að flýta innleiðingu staðalsins og tók hann því upp árið 2018 

samfara innleiðingu fleiri staðla. Fyrrnefndri afturvirkri aðferð var beitt og þannig voru 

allar samanburðartölur ársins 2017 endurreiknaðar í ársreikningi ársins 2018. Áhrif IFRS 

16 á einstaka liði voru þá sérgreind frá áhrifum annarra nýrra staðla í skýringum félagsins. 

(KLM Group, 2019). 

4.2 Lággjaldaflugfélög  

Flokkur lággjaldaflugfélaga samanstóð af easyJet, Norwegian, Wizz Air, Jet2.com og 

Volaris. Við mat á hvort um lággjaldaflugfélag var að ræða var notast við útgefin lista frá 

Alþjóðaflugmálastofnuninni (ICAO) og flugfélögin valin af þeim lista (ICAO, 2017). Þau 

félög reyna að halda kostnaði í lágmarki og selja hvert flugsæti með eins takmarkaðri 

viðbótarþjónustu og kostur er til að bjóða sem lægst fargjöld. 

4.2.1 easyJet 

Hið breska lággjaldaflugfélag easyJet var talinn góður kostur í flokki lággjaldaflugfélaga 

þar sem félagið hefur verið leiðandi á þeim markaði undanfarin ár. Félagið er undir 

hlutafélaginu easyJet Plc sem hefur eignarhald á nokkrum félögum tengdum easyJet og 

að auki er flugfélaginu skipt upp í dótturfélög í öðrum löndum (easyJet Plc, 2019). 

Reikningsár flugfélagsins er frábrugðið mörgum öðrum að því leyti að árið hefst 1. 

október og því lýkur 30. september. Félagið valdi að tilgreina uppsöfnuð áhrif frá 

upphafsdegi rekstrarársins á reikninga sína við innleiðingu á IFRS 16. Birt var 

endurreiknuð staða efnahagsreiknings þann 1. október 2018 og áhrif sýnd á lokastöðu 



 

26 

rekstrarreiknings og sjóðstreymis 30. september 2019 í skýringum. Við mat á leigueign 

var farin sú aðferð að meta hana sér og komu því fram áhrif á eigin fé félagsins (easyJet 

Plc, 2019). 

4.2.2 Norwegian 

Norska lággjaldaflugfélagið Norwegian varð næst fyrir valinu en þeir hafa vaxið hratt 

síðustu ár en hafa þó átt í nokkrum erfiðleikum að undanförnu („Rekstur Norwegian“, 

2019). Félagið er undir samstæðunni Norwegian Air Shuttle ASA sem hefur eignarhald á 

flugfélaginu og dótturfélögum þess víðsvegar um Evrópu (Norwegian Air Shuttle ASA, 

2020). 

Félagið valdi þá leið að sýna uppsöfnuð áhrif innleiðingar á upphafsári hennar. Því var 

birt endurreiknuð staða efnahagsreiknings þann 1. janúar 2019 og áhrif á liði 

rekstrarreiknings og sjóðstreymis tilgreind í lok tímabils þann 31. desember 2019 í 

skýringum. Leigueignir og leiguskuldir félagsins voru metnar jafnar og því engin upphafleg 

áhrif á eigið fé (Norwegian Air Shuttle ASA, 2020). 

4.2.3 Wizz Air  

Þriðja félagið í þessum flokki var Wizz Air en það flugfélag hefur orðið meira áberandi 

síðasta áratuginn á flugmarkaði. Félagið er undir hlutafélaginu Wizz Air Holdings Plc sem 

hefur eignarhald á félögum tengdum Wizz Air og þá er félaginu skipt upp í dótturfélög í 

nokkrum löndum (Wizz Air Holdings Plc, 2020). 

Reikningsár samstæðunnar er frábrugðið að því leyti að árið hefst 1. apríl og því lýkur 

31. mars. Félagið valdi að beita afturvirkri aðferð á fyrri tímabil og endurreiknuðu því 

samanburðartölur fyrra árs sem endaði þann 31. mars 2019. Því miðast útreikningar við 

endurreikning á lokastöðu 31. mars 2019 eins og hún kemur fram í ársreikningi félagsins 

(Wizz Air Holdings Plc, 2020). 

4.2.4 Jet2.com 

Jet2.com er breskt lággjaldaflugfélag sem sérhæfir sig í að bjóða upp á ýmsar pakkaferðir 

á hagstæðu verði og er undir hlutafélaginu Dart Group Plc. Samstæðan hefur eignarhald 

á flugfélaginu og öðrum félögum því tengdu. Má þar nefna ferðaskrifstofuna Jet2holidays 

og önnur dótturfélög (Dart Group Plc, 2020). 
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Samstæðan notast við reikningsskilaárið frá 1. apríl til 31. mars og beitti afturvirkri 

aðferð fyrri tímabila við útfærslu á áhrifum innleiðingar staðalsins. Útreikningar miðast 

því við uppfærða stöðu 31. mars 2019 með áhrifum IFRS 16 (Dart Group Plc, 2020). 

4.2.5 Volaris 

Flugfélagið Volaris var þá valið að lokum sem er undir mexíkósku samstæðunni Vuela 

Compañia de Aviación. Samstæðan rekur ásamt flugfélaginu ýmis dótturfélög sem sinna 

þjónustu tengdri flugrekstri (Controladora Vuela Compañía de Aviación, 2020). 

Félagið notaðist við afturvirka aðferð fyrri tímabila og endurreiknaði samanburðartölur 

fyrra árs. Áhrif IFRS 16 á einstaka liði og reikninga voru birt í skýringum. Því miðast 

útreikningar við uppfærða lokastöðu 31. desember 2018 (Controladora Vuela Compañía 

de Aviación, 2020). 

4.3 Samantekt aðferða 

Aðferðir sem flugfélög rannsóknarinnar beittu voru því tvær og sama hlutfall í hvorum 

flokki fyrir sig sem notuðu hverja aðferð. Tvö flugfélög í hverjum flokki beittu aðferð 

uppsafnaðra áhrifa frá upphafsdegi innleiðingar og þrjú beittu afturvirkri aðferð á fyrri 

tímabil. Þetta getur haft einhver áhrif á útreikninga og niðurstöður rannsóknarinnar en 

því er haldið í lágmarki með jöfnu hlutfalli milli flokka.  

Þau flugfélög sem beittu aðferð uppsafnaðra áhrifa á upphafsári innleiðingar staðalsins 

gátu valið um að meta leigueign sem jafna leiguskuld eða meta hana sér. Ef valið var að 

meta hana jafna leiguskuldinni komu ekki fram áhrif á eigið fé við upphaf 

innleiðingarinnar.  Því eru flugfélögin sem beittu aðferð uppsafnaðra áhrifa ekki tekin með 

í útreikninginn á hlutfallslegum meðaltalsáhrifum á eigin fé flugfélaganna.  

Aðferðir flugfélaganna við innleiðingu IFRS 16 miðuðust ekki alltaf við sama rekstrarár 

og sér í lagi KLM sem kaus að innleiða staðalinn ári fyrr. Það er þó mat höfundar að það 

hafi ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar þar sem markmið hennar var að finna 

hlutfallsleg áhrif við upphaf innleiðingar. 

Öll flugfélögin eru hluti af stærri samstæðum sem þó yfirleitt reka að mestu 

stoðþjónustu undir flugreksturinn. Þannig var rekstur samstæðanna nokkuð 

sambærilegur þrátt fyrir að stærð félaga væri oft mismunandi. 
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5 Áhrif á hefðbundin flugfélög 

Hér verða greind þau áhrif sem innleiðing IFRS 16 hafði á flugfélög sem teljast til 

hefðbundinna flugfélaga. Hlutfallsleg áhrif staðalsins á efnahagsreikning, rekstrarreikning 

og sjóðstreymi flugfélaganna voru greind við upphaf innleiðingar hjá hverju félagi fyrir sig. 

Að lokum voru reiknuð út óvegin meðaltöl hlutfallslegra breytinga allra hefðbundnu 

flugfélaganna og þau rædd og skýrð í texta. Allar upphæðir úr ársreikningum félaganna 

eru gefnar upp í milljónum evra miðað við uppgefið gengi þann 20. ágúst 2020 af 

Seðlabanka Evrópu. 

5.1 Efnahagsreikningur 

Áhrif á efnahagsreikning reyndust helst vera þau að eignir og skuldir jukust mikið við 

upphaf innleiðingar. Í öllum tilvikum nema einu varð breyting á eigin fé en þó hlutfallslega 

minni en á eignum og skuldum. Þessar breytingar leiddu svo af sér að eiginfjárhlutföll 

flugfélaganna lækkuðu en þó mismikið. Áhrif á efnahagsreikning hvers félags fyrir sig 

verða rakin hér á næstu síðum. 

5.1.1 Icelandair 

Eignir og skuldir Icelandair jukust en eigið fé stóð óbreytt vegna þeirrar aðferðar sem 

félagið beitti við endurreikning í upphafi árs. Eins og sjá má í töflu 1 jukust eignir og skuldir 

félagsins um 244,5 sem var 19,8% hækkun eigna og 29,2% hækkun skulda á meðan eigið 

fé stóð í 397,8 eins og fyrir innleiðinguna (Icelandair Group, 2020).  

Eiginfjárhlutfall félagsins lækkaði við aukningu eigna og skulda. Fyrir breytingar var 

hlutfallið 0,32 en við innleiðinguna í upphafi árs var það orðið 0,27. Þessi lækkun 

samsvarar 16,5% hlutfallslegri lækkun á eiginfjárhlutfalli félagsins (Icelandair Group, 

2020). 

Tafla 1. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning Icelandair. 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 1.235,5 244,5 1.480,0 19,8%

Skuldir 837,8 244,5 1.082,2 29,2%

Eigið fé 397,8 0,0 397,8 0,0%

Eiginfjárhlutfall 0,32 -0,05 0,27 -16,5%
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5.1.2 Lufthansa 

Hjá Lufthansa jukust eignir og skuldir á meðan eigið fé var það sama fyrsta dag ársins 2019 

og má sjá áhrif á einstaka liði í töflu 2. Eignir hækkuðu um 1.951,0 og skuldir um 1.958,0 

við endurreikning en það var 5,1% aukning eigna og 6,8% aukning skulda. Eigið fé félagsins 

lækkaði því um mismun leigueignar og leiguskuldar sem var 7,0 eða 0,1% (Lufthansa 

Group, 2020). 

Eiginfjárhlutfall félagsins lækkaði við þessar breytingar miðað við það sem það hafði 

verið við lok síðasta reikningsárs. Fyrir hafði það verið 0,25 en en eftir endurreikning 1. 

janúar 2019 var það orðið 0,24. Það var því lækkun sem samsvarar 4,9% vegna 

innleiðingar staðalsins (Lufthansa Group, 2020). 

Tafla 2. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning Lufthansa. 

 

5.1.3 Finnair 

Allar helstu stærðir í efnahagsreikningi Finnair urðu fyrir áhrifum vegna innleiðingar IFRS 

16. Eignir félagsins jukust um 992,3 eða um 33,7% frá áður birtum eignum í lok árs 2018. 

Á sama tíma jukust skuldir um 1.091,6 sem var allmikil hækkun frá því sem hafði verið birt 

á fyrri ársreikningi eða 56,7%. Eigið fé félagsins lækkaði að lokum um 99,3 eða sem 

samsvarar 9,7% lækkun (Finnair Plc, 2020).  

Eiginfjárhlutfall félagsins lækkaði mikið við endurreikning eins og sjá má í töflu 3. 

Hlutfallið hafði verið 0,35 en var komið í 0,23 en sú breyting var um 32,5% lækkun og var 

því hlutfallslega meiri lækkun en hjá Icelandair og Lufthansa (Finnair Plc, 2020). 

Eiginfjárhlutfall er gefið upp með tveimur aukastöfum og því koma áhrifin út á þennan 

hátt í töflu 3. 

 

 

 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 38.213,0 1.951,0 40.164,0 5,1%

Skuldir 28.640,0 1.958,0 30.598,0 6,8%

Eigið fé 9.573,0 -7,0 9.566,0 -0,1%

Eiginfjárhlutfall 0,25 -0,01 0,24 -4,9%
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Tafla 3. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning Finnair. 

 

5.1.4 Aeroflot 

Allar þrjár stærðirnar sem voru til athugunar á efnahagsreikningi urðu fyrir áhrifum hjá 

Aeroflot eins og sjá má í töflu 4. Eftir endurreikning höfðu eignir hækkað um 7.431,2 og 

urðu því 11.044,4 en höfðu áður verið 3.613,2. Hlutfallsleg breyting var því 205,7% 

hækkun á eignum. Skuldir jukust einnig mikið og stóðu í 11.747,6 eftir endurreikning en 

höfðu áður verið 3.095,9. Það var því breyting upp á 8.651,7 eða sem nemur 279,5% 

hækkun skulda. Að lokum þá lækkaði eiginfjárstaða félagsins við innleiðinguna og eftir 

endurreikning var eigið fé neikvætt um 703,2 og hafði því innleiðing IFRS 16 neikvæð áhrif 

um 235,9% á eigið fé samstæðunnar (PJSC Aeroflot, 2020). 

Breytingar á liðum innan efnahagsreikningsins höfðu mikil áhrif á eiginfjárhlutfall 

félagsins. Fyrir endurreikning var hlutfallið 0,14 en eftir hann varð það neikvætt um 0,06. 

Sú breyting svarar til 144,5% lækkunar miðað við fyrri reglur. Það voru því óvenju mikil 

áhrif miðað við önnur flugfélög hefðbundna flokksins (PJSC Aeroflot, 2020). 

Tafla 4. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning Aeroflot. 

 

5.1.5 KLM 

Áhrif staðalsins á efnahagsreikning KLM voru þau að bæði eignir og skuldir hækkuðu en 

eigið fé lækkaði. Í töflu 5 má sjá að eignir jukust um 2.199,0 eða um 24,6% úr 8.924,0 í 

11.123,0 og skuldir hækkuðu um 2.307,0 eða um 28,8% úr 7.997,0 í 10.304,0. Eigið fé 

félagsins lækkaði um 11,7% sem var í evrum 108,0 og fór frá því að vera 927,0 í það að 

vera 819,0 með nýjum reglum (KLM Group, 2019). 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 2.947,3 992,3 3.939,6 33,7%

Skuldir 1.925,6 1.091,6 3.017,2 56,7%

Eigið fé 1.021,7 -99,3 922,4 -9,7%

Eiginfjárhlutfall 0,35 -0,11 0,23 -32,5%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 3.613,2 7.431,2 11.044,4 205,7%

Skuldir 3.095,9 8.651,7 11.747,6 279,5%

Eigið fé 517,3 -1.220,5 -703,2 -235,9%

Eiginfjárhlutfall 0,14 -0,21 -0,06 -144,5%
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Þessar breytingar höfðu áhrif á eiginfjárhlutfall félagsins til lækkunar eins og hjá öðrum 

félögum hér á undan. Áhrifin á eiginfjárhlutfallið voru þau að hlutfallið í lok árs 2017 fór 

úr 0,10 í 0,07 eftir endurreikning. Það samsvarar 29,1% lækkun eða þremur 

prósentustigum hlutfallsins (KLM Group, 2019). 

Tafla 5. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning KLM. 

 

5.2 Rekstrarreikningur 

Áhrif á rekstrarreikning flugfélaganna voru margvísleg en þó voru yfirleitt svipaðar 

breytingar á milli félaga eins og gera mátti ráð fyrir. Helstu áhrif voru þau að 

rekstrarkostnaður fyrir afskriftir dróst saman þar sem leigukostnaður féll út. Afskriftir 

hækkuðu þar sem auknum leigueignum fylgdu auknar afskriftir og þá hækkuðu vaxtagjöld 

þar sem leigukostnaði var skipt í afborgun og vaxtagjöld af leiguskuldum. Þessi áhrif voru 

yfirleitt þess valdandi að rekstrarhagnaðar (EBIT) varð hærri en hagnaður flugfélaganna á 

tímabilinu reyndist lægri þegar búið var að draga frá fjármagnsgjöld. Ekki verður 

sérstaklega fjallað um áhrif rekstrartekna þar sem innleiðing IFRS 16 hefur almennt ekki 

mikil áhrif á þann lið en Icelandair var þó undantekning á því. Hér að neðan má sjá áhrif á 

rekstrarreikning hvers flugfélags fyrir sig. 

5.2.1 Icelandair 

Innleiðingin hafði áhrif á rekstrarreikning Icelandair og hlutfallslega hafði hún mest áhrif 

á afskriftir og fjármagnsgjöld. Rekstrartekjur félagsins dragast örlítið saman með tilkomu 

staðalsins og nemur lækkun þeirra 0,8%. Fram kemur í ársreikningi félagsins að það stafi 

að mestu af leiðréttingu vegna flugvéla- og áhafnaleigu. Rekstrarkostnaður án afskrifta 

lækkaði um 3,1% en afskriftir félagsins hækkuðu um 19,5% með staðlinum. 

Heildarkostnaður með afskriftum hafði því lækkað um 0,9% sem leiddi til aukningar um 

6,1% á rekstrarhagnaði (EBIT) félagsins. Fjármagnsgjöld urðu fyrir mestri hlutfallslegri 

breytingu og jukust þau um 39,9%. Tap félagsins eykst við breytingarnar um 10,5% bæði 

fyrir og eftir skatta sem leiðir til þess að reiknuð skattinneign verður 10,2% hærri en áður 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 8.924,0 2.199,0 11.123,0 24,6%

Skuldir 7.997,0 2.307,0 10.304,0 28,8%

Eigið fé 927,0 -108,0 819,0 -11,7%

Eiginfjárhlutfall 0,10 -0,03 0,07 -29,1%
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og í töflu 6 er það sett fram sem lækkun skatta og því neikvæð breyting (Icelandair Group, 

2020). Þannig hefur kostnaður félagsins á árinu færst frá rekstrarkostnaði og yfir í bæði 

afskriftir og fjármagnsgjöld en það eru þeir liðir sem verða fyrir mestum breytingum . 

Félagið gaf einungis upp áhrif á hreinan fjármagnskostnað og því var tekin nálgun á 

útreikning fjármagnsgjalda til að gera útreikninga samanburðarhæfa milli félaga. Áætlað 

var að áhrifin hefðu að mestu verið til hækkunar fjármagnsgjalda og fjármagnsgjöld án 

áhrifa staðalsins reiknuð út. Áhrifin voru svo reiknuð hlutfallslega af þeirri upphæð. 

Tafla 6. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning Icelandair. 

 

5.2.2 Lufthansa 

Hjá Lufthansa urðu hreyfingar milli sömu kostnaðarliða og hjá Icelandair. Leigukostnaður 

samstæðunnar féll niður og dróst því rekstrarkostnaður fyrir afskriftir saman sem því nam 

um 267,0. Hráefniskostnaður (e. cost of materials) dróst saman um 165,0 og samtals nam 

lækkun þessara tveggja liða 432,0 sem er um 1,2% lækkun á kostnaði fyrir afskriftir. Næst 

mestu áhrifa er að gæta á afskriftum en þær aukast um 401,0 sem var hækkun um 16,9%. 

Rekstrarhagnaður (EBIT) félagsins hafði þá hækkað um 31,0 sem hlutfallslega var 1,9% 

aukning hagnaðar frá fyrri reglum. Hlutfallslega mestu áhrifin voru á fjármagnsgjöldum 

þar sem þau hækkuðu um 59,0 og voru því 17,6% hærri en áður. Hagnaður fyrir skatta 

lækkaði um 1,5% og útreiknaðir skattar urðu 1,1% lægri. Hagnaður tímabilsins varð að 

lokum 1,7% lægri en áður (Lufthansa Group, 2020). Áhrifin voru mest á afskriftir og 

fjármagnsgjöld en öll helstu áhrifin eru gefin upp í töflu 7.  

 

 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 1.279,5 -9,9 1.269,6 -0,8%

Kostnaður án afskrifta -1.189,6 36,4 -1.153,2 -3,1%

Afskriftir -125,2 -24,4 -149,6 19,5%

Heildarkostnaður & afskriftir -1.314,8 12,0 -1.302,8 -0,9%

EBIT -35,3 2,1 -33,2 6,1%

Fjármagnsgjöld -19,9 -7,9 -27,8 39,9%

Hagnaður f. Skatta -55,5 -5,8 -61,3 -10,5%

Skattar 11,3 1,2 12,5 -10,2%

Hagnaður/tap tímabils -44,1 -4,6 -48,8 -10,5%
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Tafla 7. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning Lufthansa. 

 

5.2.3 Finnair 

Áhrif innleiðingarinnar komu fram á flestum liðum rekstrarreiknings Finnair en áhrifin má 

sjá í töflu 8. Kostnaður án afskrifta lækkaði um 13,1% og fór því úr 2.587,8 í 2.248,5. 

Afskriftir félagsins hækkuðu mikið og voru 85,8% hærri með staðlinum frá því að vera 

151,1 og yfir í 280,7. Áhrif staðalsins á rekstrarhagnað (EBIT) félagsins voru 26,4% hækkun 

frá áður birtum ársreikningi. Fjármagnsgjöld jukust aftur á móti mest allra liða eða um 

692,5% úr 16,0 í 126,8 sem samsvarar áhrifum um 110,8. Þar með urðu heildaráhrif IFRS 

16 neikvæð á hagnað ársins og varð hagnaður 29,4% lægri bæði fyrir og eftir skatta 

(Finnair Plc, 2020). Hlutfallslega stærstu breytingarnar voru því á afskriftum og 

fjármagnsgjöldum eins og hjá fyrri félögum  

Tafla 8. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning Finnair. 

 

5.2.4 Aeroflot 

Kostnaðarliðir tóku töluverðum breytingum hjá Aeroflot. Kostnaður fyrir afskriftir lækkaði 

mikið eða um 20,4% en á móti hækkuðu afskriftir eins og hjá öðrum félögum. Í tilfelli 

Aeroflot hækkuðu þær um 598,0% úr 147,3 í 1.028,5 sem var hlutfallslega meira en hjá 

öðrum hefðbundnum flugfélögum rannsóknarinnar. Rekstrarkostnaður á heildina litið 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 38.998,0 0,0 38.998,0 0,0%

Kostnaður án afskrifta -34.965,0 432,0 -34.533,0 -1,2%

Afskriftir -2.375,0 -401,0 -2.776,0 16,9%

Heildarkostnaður & afskriftir -37.340,0 31,0 -37.309,0 -0,1%

EBIT 1.658,0 31,0 1.689,0 1,9%

Fjármagnsgjöld -335,0 -59,0 -394,0 17,6%

Hagnaður f. Skatta 1.888,0 -28,0 1.860,0 -1,5%

Skattar -622,0 7,0 -615,0 -1,1%

Hagnaður/tap tímabils 1.266,0 -21,0 1.245,0 -1,7%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 2.908,3 0,0 2.908,3 0,0%

Kostnaður án afskrifta -2.587,8 339,3 -2.248,5 -13,1%

Afskriftir -151,1 -129,6 -280,7 85,8%

Heildarkostnaður & afskriftir -2.738,9 209,7 -2.529,2 -7,7%

EBIT 207,5 54,8 262,3 26,4%

Fjármagnsgjöld -16,0 -110,8 -126,8 692,5%

Hagnaður f. Skatta 188,6 -55,4 133,2 -29,4%

Skattar -37,9 11,1 -26,8 -29,3%

Hagnaður/tap tímabils 150,7 -44,3 106,4 -29,4%
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hafði þá lækkað um 6,9% og rekstrarhagnaður (EBIT) fór úr 224,3 í 693,1 sem var 209,0% 

hækkun frá því sem áður hafði verið birt. Fjármagnsgjöld var sú stærð sem tók mestum 

breytingum hjá félaginu og hækkuðu þau um 1524,4%. Það var hækkun um 1.375,0 og 

fóru þau úr 90,2 í 1.465,2. Þessi breyting olli því að hagnaður fyrir skatta reyndist 

neikvæður um 762,6 en var áður jákvæður um 113,4 sem var 772,7% lækkun. Útreiknaðir 

skattar urði því að skattinneign að upphæð 127,0 sem var 363,7% lækkun. Hagnaður 

ársins hafði þá dregist saman um 1074,9% (PJSC Aeroflot, 2020). Þessar breytingar voru 

þar af leiðandi töluvert meiri en hjá öðrum hefðbundnum flugfélögum og þær má sjá í 

töflu 9. 

Tafla 9. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning Aeroflot. 

 

5.2.5 KLM 

Við greiningu á rekstrarreikningi KLM komu í ljós nokkuð svipuð áhrif og hjá fyrri 

flugfélögum hér á undan sem sjá má í töflu 10. Eins og áður lækkaði kostnaður fyrir 

afskriftir og nam sú lækkun 5,3% eða 567,0. Afskriftir hækkuðu um 397,0 úr 586,0 í 983,0 

og var það hækkun um 67,7%. Heildarkostnaður með afskriftum dróst þá saman um 1,5% 

eða 170,0 sem leiddi til betri rekstrarhagnaðar (EBIT) um sömu upphæð og 18,1% minna 

tapi. Fjármagnsgjöld fóru úr 91,0 í 228,0 og hækkuðu því um 137,0 eða 150,5% sem 

reyndist stærsta hlutfallslegu breyting félagsins. Tap félagsins dróst þó saman ólíkt öðrum 

hefðbundnum félögum eða um 29,6% frá áður birtu uppgjöri og leiddi þá af sér að 

útreiknuð skattinneign lækkaði og má því segja að það samsvari því að skattar hækki um 

29,3%. Að lokum varð þá niðurstaða uppgjörsins 30,3% hagvæmari þar sem tap 

tímabilsins hafði dregist saman (KLM Group, 2019). 

 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 6.979,0 0,0 6.979,0 0,0%

Kostnaður án afskrifta -6.607,3 1.349,9 -5.257,4 -20,4%

Afskriftir -147,3 -881,2 -1.028,5 598,0%

Heildarkostnaður & afskriftir -6.754,7 468,8 -6.285,9 -6,9%

EBIT 224,3 468,8 693,1 209,0%

Fjármagnsgjöld -90,2 -1.375,0 -1.465,2 1524,4%

Hagnaður f. Skatta 113,4 -875,9 -762,6 -772,7%

Skattar -48,2 175,2 127,0 -363,7%

Hagnaður/tap tímabils 65,2 -700,8 -635,6 -1074,9%
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Tafla 10. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning KLM. 

 

Ólíkt öðrum flugfélögum lækkaði tap KLM við innleiðinguna vegna aukinna 

fjármagnstekna. Samkvæmt skýringu númer 30 í ársreikningi þeirra stafar sú hækkun af 

gengishagnaði af leiguskuldbindingum í bandaríkjadölum. Útreikningar félagsins á 

áhrifum innleiðingarinnar sýna jákvæð áhrif IFRS 16 á aðrar fjármagnstekjur og 

fjármagnsgöld um 249,0. Hagnaður félagsins varð því hærri með tilkomu staðalsins vegna 

leigusamninga í erlendri mynt (KLM Group, 2019). 

5.3 Sjóðstreymi 

Töluverðra áhrifa gætti af innleiðingu IFRS 16 á sjóðstreymi hefðbundinna flugfélaga. Í 

flestum tilvikum var um að ræða tilfærslu af útstreymi fjár frá rekstrarhreyfingum og yfir 

í fjármögnunarhreyfingar vegna aukinna skuldbindinga sem staðallinn leiddi af sér. Hjá 

sumum félögum gætti þó einnig áhrifa frá innleiðingu staðalsins á fjárfestingarhreyfingar. 

Þegar allt kemur til alls þá hefur staðallinn engin áhrif á breytingu handbærs fjár heldur 

einungis hvernig hreyfingarnar flokkast enda einungis um reikningshaldslega meðferð að 

ræða.  

Hlutföll í töflum eru miðuð við breytingu handbærs fjár frá tilteknum hreyfingum og 

þýða því neikvæð hlutföll lækkun handbærs fjár frá tilteknum lið og jákvæð hlutföll 

hækkun. 

5.3.1 Icelandair 

Allir liðir sjóðstreymis Icelandair verða fyrir áhrifum af breyttum reglum og eru áhrifin sett 

fram í töflu 11. Af útreikningum félagsins má sjá hvernig handbært fé eykst frá 

rekstrarhreyfingum og verður 19,3% hærra með tilkomu staðalsins. Vegna 

fjárfestingarhreyfinga verður útstreymi minna um 9,6 og því aukning á handbæru fé um 

7,6%. Samtala jákvæðra breytinga á rekstrar- og fjárfestingarhreyfingum er 26,0. Það er 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 10.340,0 0,0 10.340,0 0,0%

Kostnaður án afskrifta -10.693,0 567,0 -10.126,0 -5,3%

Afskriftir -586,0 -397,0 -983,0 67,7%

Heildarkostnaður & afskriftir -11.279,0 170,0 -11.109,0 -1,5%

EBIT -939,0 170,0 -769,0 18,1%

Fjármagnsgjöld -91,0 -137,0 -228,0 150,5%

Hagnaður f. Skatta -952,0 282,0 -670,0 29,6%

Skattar 239,0 -70,0 169,0 29,3%

Hagnaður/tap tímabils -703,0 213,0 -490,0 30,3%
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sama upphæð og er neikvæð á fjármögnunarhreyfingum sem er 217,4% hækkun á 

útstreymi handbærs fjár þess liðar (Icelandair Group, 2020). Út frá þessu má sjá að 

útstreymi handbærs fjár hefur færst yfir á fjármögnunarhlið sjóðstreymisins eftir 

breytingar vegna aukinna leiguskuldbindinga.  

Tafla 11. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi Icelandair. 

 

5.3.2 Lufthansa 

Eins og í tilviki Icelandair þá færast upphæðir í sjóðstreymi milli liða en hefur engin áhrif 

á breytingu handbærs fjár á heildina litið. Samkvæmt ársreikningi Lufthansa færast 432,0 

milljónir evra milli rekstrar- og fjármögnunarhreyfinga. Sé sú breyting á liðum 

sjóðstreymis sett í hlutfall við það sem það hefði annars orðið má sjá að aukning 

handbærs fjár vegna rekstrarhreyfinga  varð 12,0%, fjárfestingarhreyfingar standa í stað 

og breyting handbærs fjár vegna fjármögnunarhreyfinga er neikvæð um 159,4%. 

Fjármögnunarhreyfingar eru þá orðnar neikvæðar um 161,0 frá því að vera jákvæðar um 

271,0 (Lufthansa Group, 2020). Þessi áhrif innleiðingarinnar eru sett upp í töflu 12. 

Tafla 12. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi Lufthansa. 

 

5.3.3 Finnair 

Sjóðstreymi félagsins Finnair varð fyrir áhrifum á rekstrarhreyfingum og 

fjármögnunarhreyfingum en fjárfestingarhreyfingar stóðu í stað og eru niðurstöður 

gefnar upp í töflu 13. Handbært fé frá rekstri jókst um 111,9 og vegna 

fjármögnunarhreyfinga lækkaði það um sömu upphæð. Handbært fé jókst því um 29,2% 

frá rekstri en útstreymi fjár jókst á sama tíma um 63,1% vegna fjármögnunarhreyfinga 

(Finnair Plc, 2020). 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 84,8 16,3 101,2 19,3%

Fjárfestingarhreyfingar -126,6 9,6 -117,0 7,6%

Fjármögnunarhreyfingar -11,9 -26,0 -37,9 -217,4%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 3.598,0 432,0 4.030,0 12,0%

Fjárfestingarhreyfingar -3.448,0 0,0 -3.448,0 0,0%

Fjármögnunarhreyfingar 271,0 -432,0 -161,0 -159,4%
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Tafla 13. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi Finnair. 

 

5.3.4 Aeroflot 

Samkvæmt endurreikningi félagsins fyrir árið 2018 eru miklar hreyfingar milli allra liða í 

sjóðstreymi félagsins. Áhrif á rekstrarhreyfingar eru jákvæð um 1.306,7 þar sem 

kostnaður vegna leigu dettur út. Áhrif til lækkunar skiptust á milli fjárfestingar- og 

fjármögnunarhreyfinga eða 272,1 og 1.034,6. Í hlutföllum varð aukning handbærs fjár 

vegna rekstrarhreyfinga 587,4%. Útstreymi vegna fjárfestingarhreyfinga jókst um 492,5% 

og vegna fjármögnunarhreyfinga um 186,8% miðað við áður birtar tölur (PJSC Aeroflot, 

2020). Það urðu því miklar hreyfingar sem sjá má í töflu 14 og meiri en hjá öðrum 

hefðbundnum félögum. 

Tafla 14. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi Aeroflot. 

 

5.3.5 KLM 

Sjóðstreymi KLM færðist milli liða þar sem handbært fé jókst frá rekstrarhreyfingum en 

lækkaði vegna fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfinga. Rekstrarhreyfingar hækkuðu um 

450,0 eða 35,0% og fóru þar með úr 1.285 og í 1.735. Handbært fé vegna 

fjárfestingarhreyfinga lækkaði um 87,0 eða 8,8% og að lokum lækkaði það vegna 

fjármögnunarhreyfinga um 363,0 eða 82,7%. Það var því áhrifa að gæta á öllum liðum 

sjóðstreymisins og eru þau sýnd í töflu 15 (KLM Group, 2019). 

Tafla 15. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi KLM. 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 383,1 111,9 495,0 29,2%

Fjárfestingarhreyfingar -194,0 0,0 -194,0 0,0%

Fjármögnunarhreyfingar -177,3 -111,9 -289,2 -63,1%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 222,5 1.306,7 1.529,2 587,4%

Fjárfestingarhreyfingar 55,3 -272,1 -216,9 -492,5%

Fjármögnunarhreyfingar -553,8 -1.034,6 -1.588,3 -186,8%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 1.285,0 450,0 1.735,0 35,0%

Fjárfestingarhreyfingar -985,0 -87,0 -1.072,0 -8,8%

Fjármögnunarhreyfingar -439,0 -363,0 -802,0 -82,7%
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5.4 Hefðbundna Flugfélagið 

Hlutfallslegar breytingar allra hefðbundnu flugfélaganna voru teknar saman og óvegin 

meðaltöl reiknuð út fyrir alla liði flokksins. Flugfélögin voru oftast með svipaðar hreyfingar 

en flugfélagið Aeroflot reyndist þó skera sig úr að mörgu leyti þar sem hlutfallsleg áhrif 

voru yfirleitt meiri en hjá hinum flugfélögunum. Af þeim sökum var farin sú leið að reikna 

einnig meðaltöl þar sem Aeroflot var undanskilið.  

Eins og áður hefur komið fram var flugfélögum sem notuðust við aðferð uppsafnaðra 

áhrifa sleppt við útreikning á meðaltalsbreytingu eigin fjár. Útreikningar á eigin fé 

innihalda því einungis hlutfallslegar breytingar Finnair, Aeroflot og KLM.  

Eftirfarandi eru meðaltöl af hlutfallslegum breytingum á efnahagsreikning, 

rekstrarreikning og sjóðstreymi hefðbundinna flugfélaga. 

5.4.1 Efnahagsreikningur 

Eignir og skuldir jukust að meðaltali á meðan eigið fé og eiginfjárhlutfall lækkaði og eru 

niðurstöður teknar saman í töflu 16. Eignir hefðbundnu flugfélaganna jukust að meðaltali 

um 57,8% og skuldir um 80,2%. Eigið fé lækkaði um 85,8% og höfðu þessar breytingar 

þær afleiðingar að eiginfjárhlutfallið lækkaði um 45,5%. Ef Aeroflot var undanskilið 

hækkuðu eignir um 20,8%, skuldir um 30,4%, eigið fé lækkaði um 10,7% og 

eiginfjárhlutfallið lækkaði um 20,8%. Það sem er hvað eftirtektarverðast eru gífurleg áhrif 

Aeroflot sem skera sig algjörlega úr í hópi þessara flugfélaga.  

Tafla 16. Hlutfallsleg meðaltalsáhrif IFRS 16 á efnahagsreikninga hefðbundinna flugfélaga með og án 
Aeroflot. 

 

5.4.2 Rekstrarreikningur 

Afskriftir og fjármagnsgjöld voru þeir liðir sem urðu fyrir mestum áhrifum hjá hefðbundnu 

flugfélögunum vegna innleiðingar IFRS 16. Kostnaður án afskrifta lækkaði um 8,6% og 

afskriftir jukust um 157,6%. Á sama hátt lækkaði heildarkostnaður um 3,4% og 

rekstrarniðurstaða (EBIT) varð hagkvæmari um 52,3%. Fjármagnsgjöld hækkuðu mikið 

Með Aeroflot Án Aeroflot

Eignir 57,8% 20,8%

Skuldir 80,2% 30,4%

Eigið fé -85,8% -10,7%

Eiginfjárhlutfall -45,5% -20,8%
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eða að meðaltali um 485,0%, hagnaður dróst því saman um 156,9% fyrir skatta og 

hagnaður tímabilsins lækkaði um 217,2%.  

Án Aeroflot urðu meðaltalsbreytingar töluvert lægri. Kostnaður fyrir afskriftir lækkaði 

um 5,7%, afskriftir hækkuðu um 47,5%, heildarkostnaður því 2,5% lægri sem leiddi til 

13,1% hærri rekstrarhagnaðar. Fjármagnsgjöld hækkuðu mikið eða um 225,1% og þá 

hafði hagnaður fyrir og eftir skatta lækkað um tæp þrjú prósent. Hér má því sjá að aftur 

munar miklu hvort Aeroflot sé tekið með í útreikninginn eða ekki. Miklar breytingar urðu 

á afskriftum og fjármagnsgjöldum í báðum tilfellum og má sjá þennan samanburð í töflu 

17. 

Tafla 17. Hlutfallsleg meðaltalsáhrif IFRS 16 á rekstrarreikninga hefðbundinna flugfélaga með og án 
Aeroflot. 

 

5.4.3 Sjóðstreymi 

Hreyfingar milli liða voru mestar milli rekstrar- og fjármögnunarhreyfinga en vegna áhrifa 

Aeroflot höfðu fjárfestingarhreyfingar mikið meira vægi. Þannig jókst handbært fé frá 

rekstri að meðaltali um 136,6%, fjárfestingarhreyfingar lækkuðu um 98,7% og lækkun 

vegna fjármögnunarhreyfinga varð 141,9%. Án Aeroflot varð hækkun handbærs fjár frá 

rekstri 23,9%, lækkun vegna fjárfestingarhreyfinga 0,3% og vegna fjármögnunarhreyfinga 

varð lækkun um 130,7%. Aftur hafði Aeroflot mikil áhrif eins og sást á rekstrarhreyfingum 

og fjárfestingarhreyfingum. Þessi áhrif og samanburð á þeim má sjá í töflu 18. 

 

 

 

Með Aeroflot Án Aeroflot

Heildar rekstrartekjur -0,2% -0,2%

Kostnaður án afskrifta -8,6% -5,7%

Afskriftir 157,6% 47,5%

Heildarkostnaður & afskriftir -3,4% -2,5%

EBIT 52,3% 13,1%

Fjármagnsgjöld 485,0% 225,1%

Hagnaður f. Skatta -156,9% -2,9%

Skattar -75,0% -2,8%

Hagnaður/tap tímabils -217,2% -2,8%
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Tafla 18. Hlutfallsleg meðaltalsáhrif IFRS 16 á sjóðstreymi hefðbundinna flugfélaga með og án Aeroflot. 

 

  

Með Aeroflot Án Aeroflot

Rekstarhreyfingar 136,6% 23,9%

Fjárfestingarhreyfingar -98,7% -0,3%

Fjármögnunarhreyfingar -141,9% -130,7%
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6 Áhrif á lággjaldaflugfélög 

Hér verða áhrif innleiðingar IFRS 16 metin á þau flugfélög sem teljast til 

lággjaldaflugfélaga. Sömu aðferð var beitt og hjá hefðbundnu flugfélögunum og því voru 

hlutfallsleg áhrif innleiðingarinnar metin á efnahagsreikning, rekstrarreikning og 

sjóðstreymi hvers flugfélags. Að lokum voru óvegin meðaltöl hlutfallslegra breytinga allra 

lággjaldaflugfélaganna reiknuð út og þau greind. Allar upphæðir í texta og töflum eru 

gefnar upp í milljónum evra miðað við gengi þann 20. ágúst 2020 frá Seðlabanka Evrópu. 

6.1 Efnahagsreikningur 

Innleiðingin hafði töluverð áhrif á efnahagsreikning lággjaldaflugfélaga þar sem eignir og 

skuldir jukust í öllum tilfellum. Eigið fé lækkaði í öllum tilvikum nema einu og 

eiginfjárhlutfall varð ávallt fyrir áhrifum af upptöku nýja staðalsins. Áhrif á hvert flugfélag 

fyrir sig má sjá hér að neðan. 

6.1.1 easyJet 

Hjá easyJet urðu þær breytingar með tilkomu staðalsins að eignir og skuldir jukust en eigið 

fé lækkaði. Eignir jukust um 542,3, skuldir um 582,2 og að lokum lækkaði eigið fé um 39,9. 

Það má túlka í hlutföllum sem aukning eigna um 7,0%, aukning skulda um 14,0% og eigið 

fé lækkar um 1,1% miðað við áður birta stöðu 30. september 2018 (easyJet Plc, 2019).  

Þessar breytingar höfðu áhrif á eiginfjárhlutfall félagsins. Áður birt hlutfall var 0,46 en 

eftir endurreikning hafði það lækkað niður í 0,43. Sú lækkun samsvarar 7,6% af fyrra 

eiginfjárhlutfalli, hlutfallið og áhrif innleiðingarinnar á það eru sýnd með tveimur 

aukastöfum í töflu 19 (easyJet Plc, 2019). 

Tafla 19. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning easyJet. 

 

6.1.2 Norwegian 

Innleiðing staðalsins hafði mikil áhrif á eignir og skuldir Norwegian en engin áhrif á eigið 

fé þess eins og sjá má í töflu 20. Eignir og skuldir jukust um sömu upphæð á fyrsta degi 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 7.755,1 542,3 8.297,4 7,0%

Skuldir 4.169,8 582,2 4.752,0 14,0%

Eigið fé 3.585,3 -39,9 3.545,4 -1,1%

Eiginfjárhlutfall 0,46 -0,04 0,43 -7,6%
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innleiðingar eða um 3.092,1. Það var hlutfallsleg aukning eigna um 58,6% og skulda um 

60,4% sem sýnir hversu mikil áhrifin voru. Engra áhrifa var því að gæta á upphæð eiginfjár 

samstæðunnar sem stóð í 160,7 líkt og með fyrri reglum (Norwegian Air Shuttle ASA, 

2020). 

Sem afleiðing af ofanskráðu varð einnig tiltölulega stór hlutfallsleg breyting á 

eiginfjárhlutfalli samstæðunnar við þessar færslur í upphafi árs. Eiginfjárhlutfall 

samstæðunnar var lágt fyrir breytingar eða 0,03 og var orðið 0,02 á fyrsta degi næsta árs. 

Þannig hafði hlutfallið lækkað um 36,9% (Norwegian Air Shuttle ASA, 2020). 

Tafla 20. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning Norwegian. 

 

6.1.3 Wizz Air 

Mikilla áhrifa var að gæta hjá Wizz Air eins og tafla 21 ber með sér. Aukning eigna var 

1.386,9, skuldir jukust um 1.690,2 og eigið fé lækkaði um 303,3. Eignir höfðu þá aukist um 

54,2%, skuldir um 164,1% og eigið fé lækkað um 19,9% (Wizz Air, 2020). Hlutfallsleg áhrif 

voru því mest á skuldum félagsins og var sú breyting með þeim hærri innan flokks 

lággjaldaflugfélaga. 

Eiginfjárhlutfall samstæðunnar dróst saman um nánast helming eða 48,0% við þessar 

breytingar. Í lok fyrra reikningsskilaárs hafði hlutfallið staðið í 0,60 en í upphafi þess næsta 

varð hlutfallið 0,31 og því má áætla að leigusamningar hafi spilað stórt hlutverk í rekstri 

félagsins (Wizz Air Holdings Plc, 2020). 

Tafla 21. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning Wizz Air. 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 5.278,2 3.092,1 8.370,3 58,6%

Skuldir 5.117,5 3.092,1 8.209,7 60,4%

Eigið fé 160,7 0,0 160,7 0,0%

Eiginfjárhlutfall 0,03 -0,01 0,02 -36,9%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 2.557,5 1.386,9 3.944,4 54,2%

Skuldir 1.029,8 1.690,2 2.720,0 164,1%

Eigið fé 1.527,7 -303,3 1.224,4 -19,9%

Eiginfjárhlutfall 0,60 -0,29 0,31 -48,0%
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6.1.4 Jet2.com 

Breytingar urðu á öllum þremur liðum efnahagsreikningsins hjá Jet2.com og má sjá þær í 

töflu 22. Eignir hækkuðu um 237,5, skuldir um 257,0 og eigið fé lækkaði um 19,4 þann 1. 

apríl 2019 þegar flugfélagið innleiddi staðalinn. Það er hækkun um 7,3% á eignum, 9,9% 

á skuldum og eigið fé lækkaði um 2,9% (Dart Group, 2019, 2020). Því breyttust allir liðir 

að einhverju leyti en þó fremur lítið samanborið við önnur flugfélög sem til skoðunar voru. 

Eiginfjárhlutfall félagsins lækkaði eftir endurreikning en fyrir breytingar var það 0,20 

og urðu áhrifin þau að hlutfallið lækkaði um 9,5%. Þar með var eiginfjárhlutfallið orðið 

0,18 á fyrsta degi nýs reikningsárs (Dart Group Plc, 2019, 2020). 

Tafla 22. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning Jet2.com. 

 

6.1.5 Volaris 

Hjá Volaris breyttust allar stærðir sem til skoðunar voru í efnahagsreikningi við innleiðingu 

IFRS 16. Eignir jukust um 153,9% eða um 1.302,2 og skuldir um 311,8% sem var hækkun 

um 1.553,4. Að lokum lækkaði eigið fé um 72,2% sem var lækkun um 251,2 og fór úr 347,8 

í 96,6 (Controladora Vuela Compañía de Aviación, 2019, 2020).  

Eiginfjárhlutfall félagsins lækkaði gífurlega og varð að nánast engu. Fyrir var hlutfallið 

0,41 en eftir innleiðinguna var það komið niður í 0,04 sem var lækkun um 89,1% 

(Controladora Vuela Compañía de Aviación, 2019, 2020). Því hafði innleiðingin töluverð 

áhrif á félagið og leit fjármagnsskipan þess mun verr út eftir endurreikning. Volaris varð 

því fyrir mestum hlutfallslegum breytingum af innleiðingunni í flokki lággjaldaflugfélaga 

og má sjá áhrifin í töflu 23. 

Tafla 23. Áhrif IFRS 16 á efnahagsreikning Volaris. 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 3.263,0 237,5 3.500,5 7,3%

Skuldir 2.602,7 257,0 2.859,6 9,9%

Eigið fé 660,3 -19,4 640,9 -2,9%

Eiginfjárhlutfall 0,20 -0,02 0,18 -9,5%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Eignir 846,0 1.302,2 2.148,2 153,9%

Skuldir 498,2 1.553,4 2.051,7 311,8%

Eigið fé 347,8 -251,2 96,6 -72,2%

Eiginfjárhlutfall 0,41 -0,37 0,04 -89,1%
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6.2 Rekstrarreikningur 

Rekstrarreikningur allra lággjaldaflugfélaganna varð fyrir breytingum vegna innleiðingar 

á IFRS 16. Helstu breytingar sem urðu voru þær að kostnaður án afskrifta lækkaði en 

afskriftir og fjármagnsgjöld hækkuðu á móti sem breytti einnig hagnaði ársins hjá 

félögunum. Ekki verður sérstaklega fjallað um áhrif rekstrartekna þar sem innleiðing IFRS 

16 hafði ekki áhrif á flugfélög í þessum flokki. Hér að neðan má sjá áhrif á hvert félag fyrir 

sig. 

6.2.1 easyJet 

Áhrif á rekstrarreikning easyJet voru eftirfarandi og urðu áhrif á flestum liðum. Kostnaður 

án afskrifta lækkaði um 302,8 eða 5,0% og afskriftir jukust á móti um 270,6 eða 95,7%. 

Þannig lækkaði samanlagður kostnaður og afskriftir einungis um hálft prósent og bætti 

það EBIT félagsins um 32,2 eða 6,6%. Fjármagnsgjöld jukust um 57,9% eða 24,4 og voru 

því komin í 66,5 með endurreikningi. Hagnaður dróst saman um tæp 2% fyrir tímabilið en 

skattar stóðu í stað og voru áfram 89,8 (easyJet Plc, 2019). Mesta hlutfallslega breytingin 

varð því á afskriftum og þar á eftir komu fjármagnsgjöld. Áhrif innleiðingarinnar eru sett 

upp í töflu 24. 

Tafla 24. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning easyJet. 

 

6.2.2 Norwegian 

Áhrif á rekstrarreikning Norwegian voru nokkuð mikil og frábrugðin öðrum flugfélögum 

að því leyti að EBIT og skattar félagsins urðu hlutfallslega fyrir mestum áhrifum. Sjá má að 

EBIT félagsins jókst töluvert og fer úr tapi upp á 11,8 og yfir í hagnað upp á 80,7 og varð 

því um 785,3% hækkun þess liðar. Þessi breyting skýrist af því að kostnaður án afskrifta 

hefur lækkað um 13,5% eða 534,0 og afskriftir aukist um 263,9% eða 441,5 sem samsvarar 

lækkun kostnaðar um 2,2% eða 92,5 með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á rekstrarhagnað 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 7.080,8 0,0 7.080,8 0,0%

Kostnaður án afskrifta -6.365,5 302,8 -6.062,8 -5,0%

Afskriftir -282,8 -270,6 -553,4 95,7%

Heildarkostnaður & afskriftir -6.648,3 32,2 -6.616,2 -0,5%

EBIT 490,2 32,2 522,3 6,6%

Fjármagnsgjöld -42,1 -24,4 -66,5 57,9%

Hagnaður f. Skatta 490,2 -7,8 482,4 -1,6%

Skattar -89,8 0,0 -89,8 0,0%

Hagnaður/tap tímabils 400,3 -7,8 392,6 -1,9%



 

45 

(EBIT). Það er þó hægt að sjá á næstu liðum að kostnaður færðist einungis til og 

fjármagnsgjöld jukust um 126,7% eða um 163,8. Þar af leiðandi hefur tap samstæðunnar 

fyrir skatta aukist um 81,2%, skattar hafa því lækkað og orðið skattinneign sem var 

breyting um 587,0% og að lokum er tap eftir skatta 69,9% hærra en án staðalsins 

(Norwegian Air Shuttle ASA, 2020). Háar hlutfallslegar breytingar á rekstrarhagnaði og 

sköttum skýrast af því að upphaflegar upphæðir voru fremur lágar sem gerir breytinguna 

ýktari fyrir vikið. Hæstu upphæðir færast þó eins og áður frá kostnaði án afskrifta og yfir 

í afskriftir og fjármagnsgjöld en þetta má sjá í töflu 25. 

Eins og Icelandair gaf Norwegian einungis upp áhrif á hreinan fjármagnskostnað og því 

var tekin nálgun við útreikning á fjármagnsgjöldum til að gera útreikninga 

samanburðarhæfa milli félaga. Áætlað var að áhrifin hefðu að mestu verið til hækkunar 

fjármagnsgjalda og fjármagnsgjöld án áhrifa staðalsins reiknuð út. Hlutfallsleg áhrif voru 

svo reiknuð af þeirri upphæð. 

Tafla 25. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning Norwegian. 

 

6.2.3 Wizz Air 

Áhrif á rekstrarreikning Wizz Air voru þau að kostnaður án afskrifta lækkaði á meðan 

afskriftir og fjármagnsgjöld hækkuðu. Vegna færslu kostnaðar yfir á fjármagnsgjöld hefur 

EBIT félagsins hækkað um 20,7% eða hækkun um 62,0. Þannig hefur kostnaður án 

afskrifta dregist saman um 15,8% á meðan afskriftir aukast um 260,8%. Fjármagnsgjöld 

fóru úr því að vera 4,1 í 232,2 sem var hækkun um 5563,4% og jafnframt mesta 

hlutfallslega hækkun innan flokks lággjaldaflugfélaga. Hagnaður fyrir skatta og skattar 

lækkuðu þá um rúm 55% og að lokum hafði hagnaður tímabilsins lækkað um 56,0% og fór 

úr 291,6 í 128,3. (Wizz Air Holdings Plc, 2020). Miðað við gífurlega hækkun 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 4.103,2 0,0 4.103,2 0,0%

Kostnaður án afskrifta -3.947,7 534,0 -3.413,7 -13,5%

Afskriftir -167,3 -441,5 -608,8 263,9%

Heildarkostnaður & afskriftir -4.115,0 92,5 -4.022,5 -2,2%

EBIT -11,8 92,5 80,7 785,3%

Fjármagnsgjöld -129,3 -163,8 -293,1 126,7%

Hagnaður f. Skatta -87,8 -71,3 -159,1 81,2%

Skattar -1,5 8,9 7,4 -587,0%

Hagnaður/tap tímabils -89,3 -62,4 -151,7 69,9%
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fjármagnsgjalda má álykta að vaxtagjöld, sem voru fremur lítil fyrir, hafi stóraukist vegna 

leiguskulda og má sjá þessar breytingar sem og aðrar í töflu 26 

Tafla 26. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning Wizz Air. 

 

6.2.4 Jet2.com 

Hjá Jet2 voru engar óvæntar hreyfingar og kostnaður færðist frá leigukostnaði yfir á 

afskriftir og fjármagnsgjöld eins og tafla 27 ber með sér. Kostnaður án afskrifta lækkaði 

um 39,4 sem var hlutfallsleg lækkun um 1,3%. Afskriftir jukust um 31,8 eða 21,8% og varð 

því heildarkostnaður með afskriftum orðinn 0,2% lægri. Rekstrarhagnaður (EBIT) félagsins 

varð hærri um 3,3% sem er lægsta breyting á EBIT innan flokks lággjaldaflugfélaga. 

Fjármagnsgjöld höfðu þá aukist um 35,2% eða 15,2 sem leiddi til þess að hagnaður 

félagsins, fyrir og eftir skatta, dróst saman um 3,9%. (Dart Group Plc, 2019, 2020). 

Tafla 27. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning Jet2.com. 

 

6.2.5 Volaris 

Áhrif á rekstrarreikning Volaris voru þau að kostnaður án afskrifta lækkaði um 19,6% en 

afskriftir fóru úr 19,0 í 172,3 sem var 807,7% hækkun. Heildarkostnaður með afskriftum 

varð því 5,2% lægri eða lækkun um 56,9 og hækkaði þá EBIT um sömu upphæð eða um 

170,3% miðað við fyrri niðurstöðu. Mikil hækkun varð á fjármagnsgjöldum sem fóru úr 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 2.319,1 0,0 2.319,1 0,0%

Kostnaður án afskrifta -1.926,7 303,8 -1.622,9 -15,8%

Afskriftir -92,7 -241,8 -334,5 260,8%

Heildarkostnaður & afskriftir -2.019,4 62,0 -1.957,4 -3,1%

EBIT 299,7 62,0 361,7 20,7%

Fjármagnsgjöld -4,1 -228,1 -232,2 5563,4%

Hagnaður f. Skatta 300,2 -166,1 134,1 -55,3%

Skattar -4,9 2,7 -2,2 -55,1%

Hagnaður/tap tímabils 291,6 -163,3 128,3 -56,0%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 3.485,6 0,0 3.485,6 0,0%

Kostnaður án afskrifta -3.114,2 39,4 -3.074,9 -1,3%

Afskriftir -145,8 -31,8 -177,7 21,8%

Heildarkostnaður & afskriftir -3.260,1 7,5 -3.252,5 -0,2%

EBIT 225,6 7,5 233,1 3,3%

Fjármagnsgjöld -43,1 -15,2 -58,3 35,2%

Hagnaður f. Skatta 196,8 -7,7 189,2 -3,9%

Skattar -35,4 1,3 -34,0 -3,8%

Hagnaður/tap tímabils 161,5 -6,3 155,1 -3,9%
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4,6 í 71,2 og var því hækkun um 1459,3%. Hagnaður fyrir skatta lækkaði um 31,2% og 

skattar um 37,0%, þar sem skattinneign varð hærri um 3,3. Tap tímabilsins varð að lokum 

29,2% hærra vegna breytinganna og hafði því tapið aukist um 7,6 (Controladora Vuela 

Compañía de Aviación, 2019, 2020). Mestu breytingar á liðum eru þar af leiðandi á 

afskriftum, rekstrarhagnaði og fjármagnsgjöldum og má sjá öll áhrif vegna IFRS 16 í töflu 

28. 

Tafla 28. Áhrif IFRS 16 á rekstrarreikning Volaris. 

 

6.3 Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi allra lággjaldaflugfélaganna varð fyrir breytingum og var einungis um að ræða 

hreyfingar milli rekstar- og fjármögnunarhreyfinga. Hér eru sýnd áhrif á hvert flugfélag 

fyrir sig. 

6.3.1 easyJet 

Handbært fé frá rekstrarhreyfingum félagsins jókst um 185 og var það hækkun um 28,1%. 

Á móti lækkuðu fjármögnunarhreyfingar um sömu upphæð eða um 39,1% miðað við fyrri 

reglur (easyJet Plc, 2019). Þessar breytingar eru sýndar í töflu 29. 

Tafla 29. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi easyJet. 

 

6.3.2 Norwegian 

Tafla 30 sýnir færslu á milli hreyfinga í sjóðstreymi Norwegian. Sú færsla var 533,2 sem 

hækkun handbærs fjár frá rekstri og lækkun vegna fjármögnunarhreyfinga. Í hlutföllum 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Heildar rekstrartekjur 1.059,0 0,0 1.059,0 0,0%

Kostnaður án afskrifta -1.073,4 210,2 -863,2 -19,6%

Afskriftir -19,0 -153,3 -172,3 807,7%

Heildarkostnaður & afskriftir -1.092,4 56,9 -1.035,5 -5,2%

EBIT -33,4 56,9 23,5 170,3%

Fjármagnsgjöld -4,6 -66,6 -71,2 1459,3%

Hagnaður f. Skatta -34,9 -10,9 -45,8 -31,2%

Skattar 9,0 3,3 12,4 -37,0%

Hagnaður/tap tímabils -25,9 -7,6 -33,4 -29,2%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 658,7 185,2 843,9 28,1%

Fjárfestingarhreyfingar -899,4 0,0 -899,4 0,0%

Fjármögnunarhreyfingar 473,5 -185,2 288,3 -39,1%
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nam hækkunin 216,1% af rekstrarhreyfingum og lækkun um 124,6% vegna 

fjármögnunarhreyfinga (Norwegian Air Shuttle ASA, 2020). 

Tafla 30. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi Norwegian. 

 

6.3.3 Wizz Air 

Hjá Wizz Air námu færslur milli liða 335,5 eins og sjá má í töflu 31. Sú breyting var til 

hækkunar handbærs fjár frá rekstrarhreyfingum og lækkunar vegna 

fjármögnunarhreyfinga. Í hlutföllum var það hækkun frá rekstrarhreyfingum um 82,4% og 

lækkun um 5161,5% vegna fjármögnunarhreyfinga sjóðstreymisins frá fyrri reglum (Wizz 

Air Holdings Plc, 2020). 

Tafla 31. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi Wizz Air. 

 

6.3.4 Jet2.com 

Rekstrarhreyfingar jukust um 46,7 og fjármögnunarhreyfingar lækkuðu um sömu upphæð 

hjá Jet2.com. Handbært fé frá rekstri hækkaði þá um 9,5% en lækkaði vegna 

fjármögnunarhreyfinga um 35,5% (Dart Group Plc, 2019, 2020). Þessar breytingar má 

einnig sjá í töflu 32. 

Tafla 32. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi Jet2.com. 

 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar -246,8 533,2 286,4 216,1%

Fjárfestingarhreyfingar 785,6 0,0 785,6 0,0%

Fjármögnunarhreyfingar -427,8 -533,2 -961,0 -124,6%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 407,1 335,5 742,6 82,4%

Fjárfestingarhreyfingar -64,0 0,0 -64,0 0,0%

Fjármögnunarhreyfingar -6,5 -335,5 -342,0 -5161,5%

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 488,9 46,7 535,6 9,5%

Fjárfestingarhreyfingar -142,6 0,0 -142,6 0,0%

Fjármögnunarhreyfingar 131,5 -46,7 84,8 -35,5%
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6.3.5 Volaris 

Sjóðstreymi Volaris reyndist verða fyrir mestum sveiflum í hlutfallslegum áhrifum 

innleiðingarinnar eins og sést í töflu 33. Handbært fé frá rekstrarhreyfingum hækkaði um 

1009,4% úr 21,5 í 238,0 og þá lækkuðu fjármögnunarhreyfingar um 2428,6% eða úr -8,9 í 

-225,5. Þar með voru sveiflur miklar vegna innleiðingarinnar eins og tölurnar bera með 

sér (Controladora Vuela Compañía de Aviación, 2019, 2020). 

Tafla 33. Áhrif IFRS 16 á sjóðstreymi Volaris. 

 

6.4 Lággjaldaflugfélagið 

Hlutfallslegar breytingar allra lággjaldaflugfélaganna voru teknar saman og óvegin 

meðaltöl reiknuð út fyrir alla liði flokksins. Flugfélögin voru oftast með svipaðar hreyfingar 

en Volaris og Wizz Air skáru sig úr að mörgu leyti þar sem hlutfallsleg áhrif voru meiri en 

hjá öðrum lággjaldaflugfélögum. Af þeim sökum var farin sú leið að reikna einnig meðaltöl 

þar sem áhrifa hvors þeirra gætti ekki til samanburðar.  

Við útreikning á óvegnum meðaltalsáhrifum á eigið fé var flugfélögum sem beittu 

aðferð uppsafnaðra áhrifa á upphafsári sleppt, líkt og gert var í flokki hefðbundinna 

flugfélaga. Útreikningar á eigin fé innihalda því einungis hlutfallslegar breytingar Wizz Air, 

Jet2.com og Volaris.  

Eftirfarandi eru meðaltöl af óvegnum hlutfallslegum breytingum 

bókhaldsreikninganna þriggja. 

6.4.1 Efnahagsreikningur 

Eignir og skuldir jukust að meðaltali hjá lággjaldaflugfélögum en eigið fé og 

eiginfjárhlutfall þeirra lækkaði. Eignir hækkuðu þannig að meðaltali um 56,2% og skuldir 

um 112,0% sem er mikil breyting á fjármagnsuppbyggingu flugfélaganna. Eigið fé lækkaði 

um 31,7% að meðaltali og eiginfjárhlutfallið lækkaði um 38,2%. Þegar áhrifum Volaris var 

sleppt lækkuðu hlutfallslegar breytingar allra liða efnahagsreikningsins tiltölulega mikið. 

Þegar Wizz Air var tekið út úr jöfnunni varð mest breyting á hlutfallslegum áhrifum eigin 

Án IFRS 16 Áhrif IFRS 16 Með IFRS 16 Hlutfall áhrifa

Rekstarhreyfingar 21,5 216,6 238,0 1009,4%

Fjárfestingarhreyfingar -52,7 0,0 -52,7 0,0%

Fjármögnunarhreyfingar -8,9 -216,6 -225,5 -2428,6%
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fjár á meðan aðrir liðir voru nokkuð sambærilegir og áður. Þessi áhrif á efnahagsreikning 

lággjaldaflugfélaga eru sett upp í töflu 34. 

Tafla 34. Hlutfallsleg meðaltalsáhrif IFRS 16 á efnahagsreikning og eiginfjárhlutfall lággjaldaflugfélaga 
með og án áhrifa bæði Volaris og Wizz Air. 

 

6.4.2 Rekstrarreikningur 

Afskriftir, rekstrarhagnaður (EBIT) og fjármagnsgjöld breyttust hlutfallslega mest að 

meðaltali í rekstrarreikningi lággjaldaflugfélaganna. Kostnaður án afskrifta dróst saman 

um 11,0% vegna leigukostnaðar sem féll út. Hluti þess kostnaðar var þá komin yfir í 

afskriftir sem hækkuðu um 290,0% en heildarkostnaður með afskriftum lækkaði um 2,2%. 

Það leiddi til þess að EBIT lággjaldaflugfélaganna hækkaði um 197,2%. Fjármagnsgjöld 

hækkuðu þá að meðaltali um 1448,5% en án Wizz Air hækkuðu þau um 419,8%. Wizz Air 

var með mikið hærri hlutfallslega breytingu fjármagnsgjalda en önnur félög eins og þessar 

tölur bera með sér. Þá hafði hagnaður fyrir skatta lækkað um 2,2%, skattar lækkuðu um 

136,6%, sem skýrist að mestu af gífurlegri hlutfallslegri breytingu skatta hjá Norwegian og 

hagnaður tímabils dróst saman um 4,2%. Helstu áhrif þess að sleppa Volaris voru þau að 

breyting afskrifta varð  töluvert minni og breyting fjármagnsgjalda lækkaði sömuleiðis.  

Tafla 35. Hlutfallsleg meðaltalsáhrif IFRS 16 á rekstrarreikning lággjaldaflugfélaga með og án áhrifa 
bæði Volaris og Wizz Air. 

 

Öll félög Án Volaris Án Wizz Air

Eignir 56,2% 31,8% 56,7%

Skuldir 112,0% 62,1% 99,0%

Eigið fé -31,7% -11,4% -19,1%

Eiginfjárhlutfall -38,2% -25,5% -35,8%

Öll félög Án Volaris Án Wizz Air

Heildar rekstrartekjur 0,0% 0,0% 0,0%

Kostnaður án afskrifta -11,0% -7,1% -9,8%

Afskriftir 290,0% 128,5% 297,3%

Heildar kostnaður & afskriftir -2,2% -1,2% -2,0%

EBIT 197,2% 163,2% 241,4%

Fjármagnsgjöld 1448,5% 1156,6% 419,8%

Hagnaður f. Skatta -2,2% 4,1% 11,1%

Skattar -136,6% -129,2% -156,9%

Hagnaður/tap tímabils -4,2% 1,6% 8,7%
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6.4.3 Sjóðstreymi 

Hjá lággjaldaflugfélögum varð engin breyting á fjárfestingarhreyfingum við innleiðingu 

IFRS 16 en miklar breytingar urðu á rekstrar- og fjármögnunarhreyfingum. Þegar öll 

félögin voru tekin saman jókst handbært fé frá rekstri um 269,1%, fjárfestingarhreyfingar 

stóðu í stað og neikvæð áhrif um 1557,9% vegna fjármögnunarhreyfinga. Án Volaris voru 

þessar breytingar í sömu röð 84,0%, 0,0% og neikvæðar um 1340,2%. Án Wizz Air voru 

hlutfallslegar breytingar frá rekstri 315,8%, 0,0% vegna fjárfestingarhreyfinga og 

neikvæðar um 657,0% vegna fjármögnunarhreyfinga. Þannig má sjá hve mikil áhrif þessi 

tvö flugfélög höfðu á hlutföll breytinganna. Það má þó skýra á þann veg að bæði þessi 

félög höfðu tiltölulega lágar upphæðir fyrir innleiðinguna í fjármögnunarhreyfingum 

sjóðstreymisins. Það er sterk vísbending um að mikið hafi verið um leigusamninga utan 

efnahagsreiknings hjá þeim flugfélögum áður en IFRS 16 kom til sögunnar.  

Tafla 36. Hlutfallsleg meðaltalsáhrif IFRS 16 á sjóðstreymi lággjaldaflugfélaga með og án áhrifa bæði 
Volaris og Wizz Air. 

 

  

Öll félög Án Volaris Án Wizz Air

Rekstrarhreyfingar 269,1% 84,0% 315,8%

Fjárfestingarhreyfingar 0,0% 0,0% 0,0%

Fjármögnunarhreyfingar -1557,9% -1340,2% -657,0%
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7 Samanburður hlutfallslegra meðaltalsáhrifa  

Við mat á því hvort áhrif innleiðingar IFRS 16 á flugfélög væru meiri á lággjaldaflugfélög 

heldur en á hefðbundin flugfélög voru hlutfallsleg meðaltalsáhrif borin saman. Tölugildi 

allra hlutfallslegra meðaltalsáhrifa hvors flokks voru reiknuð út og þau borin saman milli 

flokka til að meta mun á hlutfallslegum breytingum þeirra. Þannig var reiknaður út munur 

á tölugildum flokkanna með því að draga tölugildi flokks hefðbundinna flugfélaga frá 

flokki lággjaldaflugfélaga. Þar sem munur er jákvæður breyttust því lággjaldaflugfélög 

meira og því jákvæð gagnvart rannsóknarspurningu verkefnisins. Ef útkoman varð 

neikvæð var það merki um að hefðbundnu flugfélögin hefðu orðið fyrir meiri 

hlutfallslegum meðaltalsáhrifum á þeim lið og því neikvæð gagnvart 

rannsóknarspurningunni. 

Þeir liðir sem alþjóðlega reikningsskilaráðið hafði metið að ættu að verða fyrir hvað 

mestum áhrifum voru taldir veigameiri en aðrir liðir. Á efnahagsreikningi voru það eignir 

og skuldir, á rekstrarreikningi voru það afskriftir,  fjármagnsgjöld og rekstrarhagnaðar 

(EBIT) og að lokum á sjóðstreymi milli rekstrarhreyfinga og fjármögnunarhreyfinga. 

Af 16 liðum sem voru til skoðunar voru átta sem sýndu fram á meiri breytingar hjá 

lággjaldaflugfélögum og að sama skapi átta sem sýndu fram á hið gagnstæða. Hins vegar 

reyndust allir nema einn af veigameiri liðum breytast meira hjá lággjaldaflugfélögum en 

það voru eignir sem breyttust hlutfallslega meira hjá hefðbundnum flugfélögum.  

Hér verður farið yfir niðurstöður hvers reiknings fyrir sig þar sem öll tíu flugfélög 

rannsóknarinnar eru tekin með í útreikninginn. 
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Tafla 37. Samanburður á hlutfallslegum meðaltalsáhrifum milli hefðbundinna flugfélaga og 
lággjaldaflugfélaga. 

 

7.1 Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur tók miklum breytingum að meðaltali hjá báðum flokkum. Breyting 

eigna var mjög sambærileg milli flokka en eins og sjá má í töflu 37 munar þar 1,6 

prósentustigum og breyttust þau hefðbundnu meira sem því nemur. Þá tóku skuldir 31,8 

prósentustigum meiri hlutfallslegum breytingum hjá lággjaldaflugfélögum heldur en þeim 

hefðbundnu. Eigið fé breyttist meira hjá hefðbundnu flugfélögunum eða um 54,1 

prósentustig. En það er að mestu vegna áhrifa Aeroflot þar sem eigið fé félagsins breyttist 

um 235,9% og er lang mest allra flugfélaga í þessari rannsókn. Að lokum breyttist 

eiginfjárhlutfallið 7,3 prósentustigum meira hjá hefðbundnu flugfélögunum og aftur er 

þar að gæta áhrifa Aeroflot. Þannig má sjá að efnahagsreikningur tók miklum breytingum 

hjá báðum flokkum við innleiðingu staðalsins. 

Við talningu allra liða reyndust því hefðbundnu hafa oftar meiri hlutfallslegar 

breytingar. Hefðbundnu voru þannig með meiri breytingar á þremur liðum á meðan 

lággjaldaflugfélögin á aðeins einum lið. Þess má þó geta að eigið fé var ekki talin góð stærð 

í þessari rannsókn vegna mismunandi aðferða flugfélaganna sem höfðu misjöfn áhrif á 

Hefðbundin Lággjalda Munur

Eignir 57,8% 56,2% -1,6%

Skuldir 80,2% 112,0% 31,8%

Eigið fé 85,8% 31,7% -54,1%

Eiginfjárhlutfall 45,5% 38,2% -7,3%

Hefðbundin Lággjalda Munur

Heildar rekstrartekjur 0,2% 0,0% -0,2%

Kostnaður án afskrifta 8,6% 11,0% 2,4%

Afskriftir 157,6% 290,0% 132,4%

Heildarkostnaður & afskriftir 3,4% 2,2% -1,2%

EBIT 52,3% 197,2% 145,0%

Fjármagnsgjöld 485,0% 1448,5% 963,5%

Hagnaður f. Skatta 156,9% 2,2% -154,7%

Skattar 75,0% 136,6% 61,6%

Hagnaður/tap tímabils 217,2% 4,2% -213,0%

Hefðbundin Lággjalda Munur

Rekstrarhreyfingar 136,6% 269,1% 132,5%

Fjárfestingarhreyfingar 98,7% 0,0% -98,7%

Fjármögnunarhreyfingar 141,9% 1557,9% 1416,0%
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þann lið. Þegar einungis var litið á helstu stærðirnar, eignir og skuldir, má sjá að flokkarnir 

voru hvor um sig með hlutfallslega meiri breytingar á öðrum liðnum. Lággjaldaflugfélögin 

höfðu þá töluvert hærri mun á skuldum en þau hefbundnu höfðu á eignum.  

7.2 Rekstrarreikningur 

Í rekstrarreikningnum reyndist munur á hlutfallslegum meðaltalsáhrifum staðalsins á 

flokkana tvo yfirleitt styðja jákvætt svar við rannsóknarspurningu verkefnisins. Það var 

jákvæður munur á öllum þeim liðum sem Alþjóðareikningsskilaráðið telur veigamesta. 

Það eru afskriftir, fjármagnsgjöld og rekstrarhagnaður (EBIT) en sjá má niðurstöður í töflu 

37.  

Meðaltalsbreyting kostnaðar án afskrifta varð 2,4 prósentustigum hærri hjá 

lággjaldaflugfélögum og afskriftir 132,4 prósentustigum hærri hjá sama flokki. 

Heildarkostnaður með afskriftum breyttist meira hjá þeim hefðbundnu en EBIT breyttist 

töluvert meira hjá lággjalda eða um 145,0 prósentustigum. Fjármagnsgjöld taka þá um 

þrefalt meiri breytingum hjá lággjaldaflugfélögum en hjá  hefðbundnu flugfélögunum og 

er munurinn þar 963,5 prósentustig. Að lokum höfðu hagnaðartölur fyrir og eftir skatta 

breyst meira hjá hefðbundnu.  

Afskriftir og fjármagnsgjöld hafa því breyst hlutfallslega meira hjá lággjaldaflugfélögum 

að meðaltali. Það gefur til kynna að hlutfallslega hafi verið meira um leigusamninga utan 

efnahagsreiknings hjá þeim flugfélögum en vegna þeirra þarf nú að afskrifa leigueignir og 

færa vaxtagjöld leiguskulda. Rekstrarhagnaður (EBIT) breyttist þá einnig mun meira hjá 

lággjaldaflugfélögunum sem aftur sýnir vægi breyttrar meðferðar leigusamninga í 

reikningsskilum þeirra.  

Ef allir liðir eru taldir saman er niðurstaðan nokkuð jöfn milli flokkanna. Fimm gildi 

styðja jákvætt svar við rannsóknarspurningunni en fjögur styðja neikvætt svar. Öll gildi 

veigameiri liða styðja þó jákvætt svar við rannsóknarspurningunni. 

7.3 Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi breyttist að meðaltali um fleiri prósentustig hjá lággjaldaflugfélögum vegna 

bæði rekstrar- og fjármjögnunarhreyfinga. Fjárfestingarhreyfingar breyttust ekkert hjá 

lággjaldaflugfélögum en um 98,7% hjá þeim hefðbundnu. Sú breyting hjá hefðbundnu 

flugfélögunum skýrist þó alfarið af breytingum hjá Aeroflot þar sem það félag var með 
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hlutfallslega breytingu um 492,5% en KLM kom þar næst með 8,8% breytingu. 

Niðurstöður má sjá í töflu 37.  

Þegar liðir er taldir saman kemur í ljós að lággjaldaflugfélög breytast hlutfallslega meira 

og þá einnig á tveimur veigamestu liðunum sem til skoðunar voru. Hefðbundnu 

flugfélögin breytast meira við lið fjárfestingarhreyfinga en lággjaldaflugfélögin á 

rekstrarhreyfingum og fjármögnunarhreyfingum. Munurinn er sérstaklega mikill á 

fjármögnunarhreyfingum eða 1.416,0 prósentustig. Munur á hlutfallslegum breytingum 

sjóðstreymis er því jákvæður gagnvart rannsóknarspurningunni. 

7.4 Áhrifum Aeroflot og Volaris sleppt 

Aeroflot bar höfuð og herðar yfir önnur hefðbundin flugfélög þegar kom að hlutfallslegum 

breytingum. Þar með þótti við hæfi að meta niðurstöður án áhrifa þess flugfélags og fella 

út á móti eitt lággjaldaflugfélag sem þótti taka hvað mestum breytingum innan þess 

flokks. Borin voru saman hlutfallsleg áhrif flokkanna með sama hætti og áður nema að 

áhrifum Aeroflot og Volaris var sleppt. Niðurstöður þess má sjá í töflu 38 og verður 

niðurstaðan önnur en áður. Þegar áhrifum þessara flugfélaga er sleppt eru 

lággjaldaflugfélögin nærri undantekningarlaust með töluvert meiri hlutfallslegan mun í 

prósentustigum talið. 
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Tafla 38. Samanburður á hlutfallslegum meðaltalsáhrifum milli hefðbundinna flugfélaga og 
lággjaldaflugfélaga án áhrifa Aeroflot og Volaris. 

 

Á efnahagsreikningi má því sjá að munur á öllum stærðum sem reiknaðar voru eru á 

þann veg að lággjaldaflugfélög breytast að meðaltali meira. Það styður því jákvætt svar 

við rannsóknarspurningunni og er munurinn á veigamestu liðunum, eignum og skuldum, 

11,0 og 31,7 prósentustig.  

Rekstrarreikningur segir svipaða sögu. Mikill munur er einnig þar á veigameiri liðum 

eins og afskriftum, rekstrarhagnaði (EBIT) og fjármagnsgjöldum. Þær niðurstöður styðja 

enn frekar jákvætt svar við rannsóknarspurningunni. 

Að lokum eru áhrif á sjóðstreymi lággjaldaflugfélaga langt yfir þeim hefðbundnu nema 

þegar kemur að fjárfestingarhreyfingum sem staðallinn hafði lítil sem engin áhrif á. 

Fjárfestingarhreyfingar breytast lítið sem ekkert án Aeroflot sem sýnir aftur hve mikil áhrif 

það félag hafði á niðurstöður. 

Þessi framsetning rennir frekari stoðum undir þá niðurstöðu að IFRS 16 hafi haft meiri 

áhrif á lággjaldaflugfélög en hefðbundin flugfélög. Af 16 liðum sem voru til skoðunar voru 

12 sem sýndu fram á meiri breytingar hjá lággjaldaflugfélögum en fjórir sem sýndu fram 

á hið gagnstæða. Allir veigameiri liðir sýndu fram á meiri áhrif á lággjaldaflugfélög. 

Hefðbundin Lággjalda Munur

Eignir 20,8% 31,8% 11,0%

Skuldir 30,4% 62,1% 31,7%

Eigið fé 10,7% 11,4% 0,7%

Eiginfjárhlutfall 20,8% 25,5% 4,8%

Hefðbundin Lággjalda Munur

Heildar rekstrartekjur 0,2% 0,0% -0,2%

Kostnaður án afskrifta 5,7% 7,1% 1,4%

Afskriftir 47,5% 128,5% 81,0%

Heildarkostnaður & afskriftir 2,5% 1,2% -1,3%

EBIT 13,1% 163,2% 150,1%

Fjármagnsgjöld 225,1% 1156,6% 931,5%

Hagnaður f. Skatta 2,9% 4,1% 1,2%

Skattar 2,8% 129,2% 126,3%

Hagnaður/tap tímabils 2,8% 1,6% -1,2%

Hefðbundin Lággjalda Munur

Rekstrarhreyfingar 23,9% 84,0% 60,2%

Fjárfestingarhreyfingar 0,3% 0,0% -0,3%

Fjármögnunarhreyfingar 130,7% 1340,2% 1209,5%
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7.5 Áhrifum Aeroflot og Wizz Air sleppt 

Niðurstöður vegna áhrifa innleiðingar IFRS 16 á flugfélagið Wizz Air þóttu einnig geta haft 

áhrif á niðurstöður vegna ákveðinna öfgagilda gagnvart öðrum lággjaldaflugfélögum. Því 

var að auki reiknaður út hlutfallslegur munur flokkanna án áhrifa bæði Aeroflot og Wizz 

Air. Niðurstaðan verður jákvæð gagnvart rannsóknarspurningunni á öllum liðum nema 

þremur og er hún sett fram í töflu 39. 

Tafla 39. Samanburður á hlutfallslegum meðaltalsáhrifum milli hefðbundinna flugfélaga og 
lággjaldaflugfélaga án áhrifa Aeroflot og Wizz Air. 

 

Niðurstöður á efnahagsreikningi sýna að munur á öllum stærðum sem reiknaðar voru 

eru til þess fallnar að svara rannsóknarspurningunni játandi og lággjaldaflugfélög breytast 

meira á öllum liðum. Munur liða er því á eignum 35,9, á skuldum 68,6, á eigin fé 8,4 og á 

eiginfjárhlutfalli 15,0, allt í prósentustigum talið. 

Útreiknaður munur á rekstrarreikningi varð að megninu til jákvæður nema að tveimur 

liðum undanskildum, rekstrartekjum og heildarkostnaði án afskrifta. Á þeim liðum er 

munur þó innan við eitt prósentustig og því varla um mun að ræða. Þegar litið er til 

veigameiri liða eins og afskrifta, rekstrarhagnaðar (EBIT) og fjármagnsgjalda má sjá að 

miklu munar á breytingum flokkanna og lággjaldaflugfélögin breytast meira. Áhrif 

Hefðbundin Lággjalda Munur

Eignir 20,8% 56,7% 35,9%

Skuldir 30,4% 99,0% 68,6%

Eigið fé 10,7% 19,1% 8,4%

Eiginfjárhlutfall 20,8% 35,8% 15,0%

Hefðbundin Lággjalda Munur

Heildar rekstrartekjur 0,2% 0,0% -0,2%

Kostnaður án afskrifta 5,7% 9,8% 4,2%

Afskriftir 47,5% 297,3% 249,8%

Heildarkostnaður & afskriftir 2,5% 2,0% -0,5%

EBIT 13,1% 241,4% 228,3%

Fjármagnsgjöld 225,1% 419,8% 194,6%

Hagnaður f. Skatta 2,9% 11,1% 8,2%

Skattar 2,8% 156,9% 154,1%

Hagnaður/tap tímabils 2,8% 8,7% 5,9%

Hefðbundin Lággjalda Munur

Rekstrarhreyfingar 23,9% 315,8% 291,9%

Fjárfestingarhreyfingar 0,3% 0,0% -0,3%

Fjármögnunarhreyfingar 130,7% 657,0% 526,3%



 

58 

innleiðingar IFRS 16 hafði gífurleg hlutfallsleg áhrif á fjármagnsgjöld Wizz Air. Það má sjá 

þar sem breyting fjármagnsgjalda var 1448,5% hjá öllum lággjaldaflugfélögum að 

meðaltali en hafði lækkað niður í 419,8% þegar Wizz Air var tekið út úr útreikningum. 

Munur á milli hlutfallslegra áhrifa á liði sjóðstreymis er mikill á rekstrarhreyfingum og 

fjármögnunarhreyfingum. Litlar breytingar verða á fjárfestingarhreyfingum við þessa 

útreikninga og því varð lítill sem enginn munur á þeim. Veigameiri liðirnir voru þeir sem 

breyttust og voru báðir jákvæðir gagnvart rannsóknarspurningunni. 

Samkvæmt þessari aðferð eru því 13 liðir jákvæðir og þrír neikvæðir með tilliti til 

rannsóknarspurningar sem lögð var fyrir í upphafi. Allir af veigameiri liðum renna stoðum 

undir þá ályktun að áhrif hafi verið meiri á lággjaldaflugfélög. 
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8 Niðurstöður og lokaorð 

Áhrif innleiðingar IFRS 16 voru mikil eins og niðurstöður rannsóknarinnar leiða 

bersýnilega í ljós. Hvort sem um lággjaldaflugfélag eða hefðbundið flugfélag er að ræða 

er ljóst að innleiðingin hafði töluverð hlutfallsleg áhrif á stærðir í ársreikningum 

flugfélaganna. Það var eins og höfundur bjóst við enda þekkist það vel í flugrekstri að taka 

flugvélar á leigu í stað þess að eiga þær. Rannsóknarspurningin var: Hver eru áhrif 

innleiðingar IFRS 16 á flugfélög og eru áhrifin meiri á lággjaldaflugfélög en hefðbundin 

flugfélög? Niðurstöður eru hér dregnar saman. 

8.1 Hver eru áhrif innleiðingar IFRS 16 á flugfélög? 

Áhrif á efnahagsreikning urðu þau að eignir og skuldir jukust í öllum tilvikum umtalsvert. 

Eignir urðu þá að meðaltali í báðum flokkum rúmlega helmingi hærri en með fyrri reglum. 

Skuldir flugfélaganna jukust um 80% hjá hefðbundnum flugfélögum og um 112% hjá 

lággjaldaflugfélögum að meðaltali. Því er ljóst að efnahagsreikningur flugfélaga þessarar 

rannsóknar er langt frá því að vera sá sami með og án IFRS 16. Eigið fé hefðbundnu 

flugfélaganna lækkaði um 85,8% og þeirra lággjalda um 31,7%. Eiginfjárhlutfall 

heðfbundinna flugfélaga lækkaði um 45,5% og lággjaldaflugfélaga um 38,2%. Aeroflot 

leiddi þá lækkun en eiginfjárhlutfall þeirra varð neikvætt um 0,06 eftir að hafa verið áður 

0,14 og var það flugfélag alveg úr takti við önnur hefðbundin flugfélög á flestum liðum. 

Rekstrarreikningur varð fyrir töluverðum áhrifum þar sem afskriftir, fjármagnsgjöld og 

rekstrarhagnaður hækkuðu í öllum tilvikum. Hjá hefðbundu flugfélögunum hækkuðu 

afskriftir að meðaltali um 157,6%, rekstrarhagnaður um 52,3% og fjármagnsfjöld um 

485%. Hjá lággjaldaflugfélögunum hækkuðu afskriftir um 290,0%, rekstrarhagnaður um 

197,2% og fjármagnsgjöld um 1448,5%. Það eru gífurlegar breytingar en nokkur flugfélög 

áttu stóran hlutfallslegan þátt í þessum meðaltölum eins og greint var frá. Því voru 

heildaráhrif þau að kostnaður færðist frá rekstrarkostnaði og yfir í afskriftir og 

fjármagnsgjöld. Rekstrarhagnaður (EBIT) varð þar af leiðandi hærri en eftir að 

fjármagnsgjöld höfðu verið dregin frá varð hagnaður tímabilsins lægri í öllum tilvikum 

nema einu. Það var KLM sem skar sig úr og hagnaður tímabils jókst vegna gengishagnaðar 

á erlendum leigusamingum. Rannsóknin hefur þá að auki staðfest að hagnaður tímabils 

virðist dragast saman vegna aukningar vaxtagjalda af nýlegum leigusamningum. 

Vaxtabyrði umræddra flugfélaga hefur því leitt til þess að hagnaðurinn dróst saman með 
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innleiðingunni. Á síðari árum samningstímans mun þó hagnaður aukast og vega upp á 

móti þessum áhrifum.  

Sjóðstreymi flugfélaganna breyttist á sambærilegan hátt og greining Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins (IASB) hafði spáð fyrir um en hlutfallsleg meðaltalsbreyting var mikil 

hjá báðum flokkum rannsóknarinnar. Handbært fé frá rekstri jókst í öllum tilvikum og 

meðaltalshækkun flokkanna var 136,6% hjá hefðbundnum flugfélögum og 269,1% hjá 

lággjaldaflugfélögum. Fjárfestingarhreyfingar breyttust hjá Aeroflot en innleiðing 

staðalsins hafði lítil sem engin áhrif á önnur félög á þeim lið. Að lokum varð mikil breyting 

á fjármögnunarhreyfingum sem lækkuðu um 141,9% hjá hefðbundnum flugfélögum en 

um 1557,9% hjá lággjaldaflugfélögum. 

Af þessum hlutfallslegu meðaltalsáhrifum að dæma voru því áhrifin mikil eins og talið 

var í upphafi. Áhrif voru engu að síður misjöfn milli félaga og fóru frá að vera talin í 

nokkrum prósentum í þúsundir prósenta.  

Innleiðing IFRS 16 hafði því mikil áhrif á flugfélög og hafa þau verið rakin hér á undan. 

8.2 Eru áhrifin meiri á lággjaldaflugfélög? 

Skilin milli svokallaðra hefðbundinna flugfélaga og lággjaldaflugfélaga eru nægilega skýr 

til þess að vekja þá áhugverðu spurningu hvort áhrif innleiðingar reikningsskilastaðalsins 

IFRS 16 hafi verið meiri á lággjaldaflugfélög. Höfundur valdi fimm félög úr hvorum hópi til 

að leita svara við þessari spurningu. 

Í rannsókninni voru skoðuð áhrif staðalsins á tiltekna liði í efnahagsreikningi, 

rekstrarreikningi og sjóðstreymi félaganna. Einkum var litið til þeirra liða sem Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið hefur talið mikilvæga í þessu sambandi. 

Gerð er grein fyrir niðurstöðum í kafla 7 og tölulegar niðurstöður eru sýndar í töflum 

37, 38 og 39. Tvær síðarnefndu töflurnar sýna niðurstöður ef félögum í hvorum 

flugfélagahópi er fækkað úr fimm í fjögur. Aeroflot er þá fellt úr hópi hefðbundinna félaga 

og annað hvort Volaris eða Wizz Air úr hópi lággjaldafélaga. Þessi félög reyndust vera 

nokkuð frábrugðin hinum félögunum í vissum þáttum rekstrar og fjárhagsskipunar. 

Í töflu 37 breytast sex af sjö mikilvægustu liðunum meira eða verulega meira hjá 

lággjaldafélögunum en þeim hefðbundnu og þessi munur verður enn skýrari í töflum 38 

og 39 þar sem allir þessir liðir breytast meira hjá lággjaldafélögunum. 
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Þessi athugun gefur því greinilega jákvætt svar við spurningunni: Eru áhrif IFRS 16 meiri 

á lággjaldaflugfélög en hefðbundin flugfélög? 

Spyrja má hins vegar hvort þessi athugun gefi takmarkað eða almennt svar við 

spurningunni þar sem úrtakið sem byggt er á var ekki valið með vísindalegum, 

tölfræðilegum hætti. Þar á móti vegur þó að þau mengi sem valið er úr (flugfélög sem 

nota IFRS 16 í reikningsskilum sínum, annars vegar hefðbundin félög og hins vegar 

lággjaldafélög) eru mengi með mjög takmörkuðum fjölda eininga.  Einnig skiptir máli að 

valin voru fimm vel þekkt félög úr hvorum hópi sem hvert á sinn hátt eru leiðandi á þessu 

sviði.  Höfundur telur því að athugunin gefi sterkar vísbendingar um að innleiðing IFRS 16 

hafi almennt haft meiri áhrif á lággjaldaflugfélög en hefðbundin flugfélög. 

8.3 Lokaorð 

Framangreind athugun sýnir að innleiðing staðalsins hafði töluverð áhrif á reikningsskil 

flugfélaga sem gera upp samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að mikið hafi verið um leigusamninga utan 

efnahagsreiknings flugfélaga. Þess vegna hafi fyrri staðall í mörgum tilvikum ekki gefið 

upp rétta mynd af fjárhagsskipan flugfélaga í þessu tilviki. Eiginfjárhlutföll þeirra lækkuðu 

öll að einhverju marki og mörg umtalsvert. Það á væntanlega ekki einungis við um 

flugfélög heldur einnig í ýmsum öðrum atvinnurekstri en getur vakið upp spurningar um 

hvort flugfélög hafi nýtt sér veikleika í fyrri staðli fremur en önnur félög. Þessar breytingar 

ættu þar af leiðandi að vera notendum reikningsskila til góða og gefa betri heildarmynd 

af fjárhagsskipan rekstraraðila. 

Öll þau áhrif sem hér hafa verið greind breyta mörgum forsendum við ákvarðanatöku 

á milli leiða við fjármögnun. Það verður því spennandi að fylgjast með á næstu árum hvort 

innleiðing tíðrædds reikningsskilastaðals IFRS 16 hafi áhrif þar á en það eitt mun tíminn 

leiða í ljós. 
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