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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS-gráðu við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Hún fjallar um alþjóðlega reikningsskilastaðalinn IAS 1 sem segir til um hvernig 

setja skal fram reikningsskil og lágmarksupplýsingar sem taka skal fram.  

Ég vil þakka leiðbeinanda verkefnisins, Jóni Arnari Baldurs, fyrir aðstoð og leiðsögn í 

þessu verkefni. Einnig vil ég þakka vinnuveitanda og samstarfsaðilum mínum fyrir skilning 

þegar kom að álagstímum í náminu og reddað var vöktunum mínum. 

Sérstakar þakkir fær móðir mín, Hansína Guðmundsdóttir, fyrir stuðning í náminu og 

hvatningu til að halda áfram og klára námið. Að lokum vil ég þakka kærasta mínum, Óskari 

Marinó Jónsson, fyrir ómetanlega þolinmæði og hvatningu sem hann hefur veitt mér. 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 1, Framsetning 

reikningsskila. Fjallað er um Alþjóðlega reikningsskilaráðið og fyrirrennara þess, 

Alþjóðlega reikningsskilanefndina sem gaf út staðallinn IAS 1, ásamt upplýsingum um 

alþjóðlega reikningsskilastaðla og markmiðið með þeim. 

Farið er í almennar kröfur um framsetningu, leiðbeiningar um uppbyggingu og 

lágmarkskröfur um innihald reikningsskila sem sett er fram í staðlinum IAS 1 . Skilgreindir 

eru helstu flokkar reikningsskila, þeir eru eignir, skuldir, eigið fé, tekjur og gjöld. Einnig 

eru hlutar reikningsskila skilgreindir, efnahagsreikningur, yfirlit um heildarafkomu, yfirlit 

um breytingar á eigin fé, sjóðstreymisyfirlit og skýringar, ásamt upplýsingum sem eiga 

koma fram í nefndum yfirlitum, að undanskildu sjóðstreymisyfirliti þar sem það er 

viðfangsefni IAS 7. 
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1 Inngangur 

Alþjóðavæðing í viðskiptum kallaði á að reikningsskilastaðlar yrðu samræmdir. 

Reikningsskilastaðlar eru reglur sem segja til um hvað skuli koma fram í ársreikningi og 

auðvelda þar með gerð reikningsskila. Í reikningsskilum eru yfirlit sem taka til 

fjárhagsstöðu, rekstrarárangurs og sjóðstreymis fyrirtækja.  

Fjallað verður lauslega um sögu Alþjóðlega reikningsskilaráðsins, alþjóðlega 

reikningsskilastaðla og hverjir beita þeim. Nú eru 39 alþjóðlegir staðlar í gildi og þar af er 

einn staðlanna meginefni ritgerðarinnar, IAS 1, Framsetning reikningsskila. 

IAS-staðall 1 setur fram kröfur um framsetningu reikningsskila. Tilgangur reikningsskila 

er að veita gagnlegar upplýsingar sem gefur glögga mynd af rekstri einingar og hjálpa 

þessar upplýsingar ýmsum notendum með margs konar ákvarðanatökur. Skilgreindir 

verða flokkar reikningsskila og farið yfir helstu atriði sem þarf að koma fram í 

reikningsskilum fyrirtækja. Leitast verður við að svara spurningunni: Hvers vegna skiptir 

framsetning reikningsskila máli? Það skiptir máli fyrir notendur að skilja tilgang 

framsetningar reikningsskila. 
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2 Alþjóðlega reikningsskilaráðið 

Árið 1973 var Alþjóðlega reikningsskilanefndin (IASC, International Accounting Standards 

Committe) stofnuð með það að markmiði að samræma alþjóðlega reikningsskilastaðla þar 

sem alþjóðavæðing í viðskiptum hafði aukist verulega, ásamt fjármála- og 

bókhaldshneyksli. Í dag er afar algengt að fyrirtæki séu á erlendum mörkuðum, hvort sem 

að þau reka útibú eða skrá sig á erlendum hlutabréfamörkuðum. Nefndin samdi og gaf út 

41 staðal frá árinu 1973 til og með árinu 2000 og eru þeir auðkenndir sem IAS-staðlar 

(International Accounting Standards) (Sigurður Þórðarson, 2016). SIC (Standing 

Interpretations Committe) var undirnefnd á vegum Alþjóðlegu reikningsskilanefndarinnar 

sem gaf út túlkanir og frekari útskýringar á stöðlunum (Deloitte, 2019a) sem sumar 

hverjar eru enn í gildi (Deloitte, e.d.). 

Nú hefur Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB, International Accounting Standards 

Board) borið ábyrgð á að semja og þróa alþjóðlega reikningsskilastaðla síðan það tók við 

störfum nefndarinnar árið 2001. Alþjóðlega reikningsskilaráðið byggir að talsverðu leyti á 

störfum fyrirrennara síns þar sem af þeim 41 stöðlum sem nefndin gaf út, voru 12 staðlar 

innleiddir nánast óbreyttir. Ráðið endurskoðaði fleiri staðla og gaf þá út þar sem þeir voru 

samþykktir. Þessir staðlar halda enn IAS nafni sínu (Sigurður Þórðarson, 2016).  

Ráðið samanstendur af 14 aðilum, þar af er einn formaður og allt að tveir varaformenn. 

Þeir sem eru í ráðinu eru skipaðir til 5 ára í senn en heimilt er að sitja þrjú ár í viðbót. 

Formanni og varaformönnum er gefinn möguleiki á að sitja önnur 5 ár en nefndarseta 

þeirra getur þó aldrei varið lengur en 10 ár.  Það verða ávallt að vera að jafnaði fjórir aðilar 

frá Eyjaálfu, fjórir frá Evrópu, fjórir frá Ameríku, einn frá Afríku og einn í viðbót frá 

einhverjum af þessum fjórum landsvæðum í ráðinu til að tryggja fjölbreytt og alþjóðlegt 

reikningsskilaráð (Deloitte, 2019a). Þeir staðlar sem ráðið hefur samið eða mun semja 

verða auðkenndir sem IFRS-staðlar (International Financial Reporting Standards) 

(Sigurður Þórðarson, 2016). IFRIC (IFRS Interpretations Committee) er undirnefnd á 

vegum Alþjóðlega reikningsskilaráðsins sem, eins og SIC, gefur út túlkanir staðla (Deloitte, 

2019a).   
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Einnig má nefna Alþjóðlegu reikningsskilastofnunina (IFRSF, International Financial 

Reporting Standards Foundation). Stofnunin þróar IFRS-staðla í almannaþágu og hefur 

umsjón með reikningsskilaráðinu. Um 150 manns starfa hjá stofnuninni þar sem hluti 

þeirra styður við starf ráðsins með því að greina álitaefni og hjálpa þeim að taka faglegar 

ákvarðanir. Á meðan veita aðrir starfsmenn stuðning við innleiðingu í nýjar lögsögur, við 

menntun, samskipti, fjárfestatengsl, fjáröflun og stjórnun (Deloitte, 2019a). Það eru þó 

fleiri samtök og nefndir sem koma að þessum málum sem verður ekki farið nánar í hér.  

2.1 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Félag löggiltra endurskoðenda [FLE] (e.d.) skilgreina reikningsskilastaðla sem „… 

leiðbeinandi reglur sem eiga að aðstoða stjórnendur við gerð ársreiknings, svo að hann 

gefi glögga mynd af afkomu og efnahag fyrirtækis.“ (FLE, e.d.) 

Markmiðið með að hafa alþjóðlega reikningsskilastaðla er að veita hluthöfum, 

fjárfestum og lánardrottnum skýrar og áreiðanlegar upplýsingar um rekstur fyrirtækja 

sem auðvelt er að meta. Þegar fyrirtæki um allan heim nota eitt safn viðurkenndra og 

alþjóðlegra samræmdra staðla er hægt að bera saman sambærileg fyrirtæki, hvaðan sem 

þau eru. Staðlarnir stuðla þar með að greiðari og öruggari fjármagnsflutningum milli aðila 

og landa (Sigurður Þórðarson, 2016). 

Félög sem skyldug eru til að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eru félög sem 

hafa skráð verðbréf á skipulögðum verðbréfamarkaði og samkvæmt 56. gr. laga nr. 

56/2010 um vátryggingafélög eru vátryggingafélög einnig skyldug til þess (Ríkisskattstjóri, 

e.d.). Félag sem uppfyllir ekki lengur skráningu á skipulögðum verðbréfamarkaði ber að 

semja reikningsskil sín í samræmi við staðlana árið sem verðbréfin eru afskráð og árið þar 

á eftir (Deloitte, 2019a). 

Heimilt er fyrir félög sem það kjósa að semja samstæðureikningsskil og aðgreind 

reikningsskil í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, en skulu þá gera 

reikningsskil sín í samræmi við IFRS í fimm ár samfleytt, í það minnsta. Ávinningurinn í því 

að innleiða IFRS getur verið umtalsverður fyrir félög sem starfa á alþjóðlegum vettvangi 

en eru ekki með skráð verðbréf á skipulögðum verðbréfamarkaði og eru því ekki skyldug. 

Reikningsskil innan félagasamstæðu verða samræmdari, samanburður við önnur félög 

verður auðveldari og aðgangur að erlendu fjármagni getur orðið greiðari (Deloitte, 

2019a). Þegar reikningsskil eru sett fram í samræmi við IFRS-staðla gefur eining ótvíræða 
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og afdráttarlausa yfirlýsingu um það í skýringum. Ekki má lýsa reikningsskilum þannig að 

þau séu í samræmi við staðlana nema í þeim sé farið að öllum kröfum í IFRS-stöðlum 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Á síðu Deloitte, IASplus.com, má finna lista yfir reikningsskilastaðla og túlkanir sem eru 

í gildi, ásamt stöðlum og túlkunum sem hafa fallið úr gildi. Samkvæmt þeim lista eru 15 

IFRS-staðlar og 24 IAS-staðlar í notkun, sjá töflu 1. Staðlar sem finnast ekki á töflu 1 eru 

staðlar sem voru í notkun áður en hafa verið skipt út fyrir nýja staðla eða felldir alveg 

niður (Deloitte, e.d.) 

Tafla 1. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem eru í gildi 

 

Þegar minnst er á IFRS eða staðlana er átt við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, sjá 

töflu 1 hér fyrir ofan. 
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3 IAS 1  - Framsetning reikningsskila 

IAS 1 tilgreinir þá reikningsliði sem fyrirtæki þurfa að greina frá í reikningsskilum sínum 

með það að markmiði að lýsa því hvernig haga skal framsetningu almennra reikningsskila 

(Deloitte, 2019a). Staðallinn inniheldur almennar kröfur um framsetningu reikningsskila, 

leiðbeiningar um uppbyggingu og lágmarkskröfur um innihald þeirra. IAS 1 tryggir þannig 

samanburðarhæfi við reikningsskil frá fyrri tímabilum hjá einingu og einnig við 

reikningsskil annarra eininga. Beita skal þessum staðli við framsetningu allra almennra 

reikningsskila sem eru gerð í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Viðfangsefni 

annarra alþjóðlegra reikningsskilastaðla eru færsla, mat og upplýsingar um tiltekin 

viðskipti og aðra atburði (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

IAS-staðall 1 tók við tveimur IAS stöðlum 1. júlí 1998, IAS 5 og IAS 13. Þeirra gildissvið 

voru upplýsingar sem taka skal fram í reikningsskilum (e. Information to be disclosed in 

financial statements) og framsetning veltufjármuna og skammtímaskulda (e. 

Presentation of current assets and current liabilities) (Deloitte, e.d.). 

3.1 Tilgangur reikningsskila 

„Reikningsskil eru niðurstaða úrvinnslu á fjölmörgum viðskiptum, eða öðrum atburðum, 

sem eru lagðir saman og flokkaðir í samræmi við eðli þeirra eða tilgang.“ (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008, bls. 9). Í lokin eru sett fram samandregin 

og flokkuð gögn í sérlínum yfirlita sem veita upplýsingar um fjárhagsstöðu, 

rekstrarárangur og sjóðstreymi einingar. Þessar upplýsingar reikningsskila koma mörgum 

mismunandi notendum að gagni við efnahagslegar ákvarðanir og sýna árangur stjórnenda 

við stjórnun á því fjármagni sem þeim hefur verið treyst fyrir (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). Til að upplýsingar séu gagnlegar í 

reikningsskilum þurfa þær að vera skiljanlegar, skipta máli, vera áreiðanlegar og 

samanburðarhæfar (Stefán Svavarsson o.fl., 1994). Þær þurfa sem sagt að gefa glögga 

mynd af rekstri einingar. Það þýðir að gefin yrði raunsönn mynd af áhrifum viðskipta, 

annarra atburða og aðstæðna í samræmi við skilgreiningar og skilyrði um færslu á eignum, 

skuldum, tekjum og gjöldum (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008).  

Reikningsskil eru birt að minnsta kosti árlega og á framsetning og flokkun liða að vera 

haldið óbreytt frá einu tímabili til annars nema til dæmis ef önnur framsetning eigi betur 
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við eða krafa sé gerð um það í staðli.  Ef dagsetningu efnahagsreiknings einingar er breytt 

þarf eininginn að greina frá því tímabili sem reikningsskilin ná yfir, ástæðu þess að nota 

styttra eða lengra tímabil og þeirri staðreynd að upplýsingarnar sem settar eru fram í 

reikningsskilunum eru ekki að öllu leyti samanburðarhæfar (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008).  

Flokkar reikningsskila eru eignir, skuldir, eigið fé, tekjur og gjöld (Stefán Svavarsson 

o.fl., 1994). Þegar reikningsskil eru gerð á rekstrargrunni eru liðir færðir þegar þeir 

fullnægja skilgreiningum og skilyrðum um færslu viðkomandi flokks (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

3.1.1 Eignir 

Eignir eru fjármunir sem fyrirtæki ráða yfir sem fela í sér hæfi til að afla fyrirtækinu tekna 

í framtíðinni (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Í reikningshaldslegum skilningi eru því 

birgðir sem ekki er unnt að selja, ekki eign. Þær bæri að færa til gjalda. Fyrirtæki þurfa 

yfirleitt að hafa eignarrétt yfir þeim eignum sem skráðar eru í bókum þess, það er þó ekki 

nauðsynlegt (Stefán Svavarsson o.fl., 1994).  

Eignir verða aðallega til á grundvelli viðskipta sem fram hafa farið við utanaðkomandi 

aðila eða í undantekningatilfellum atburða sem hafa átt sér stað. Samkvæmt þessu má 

ekki færa verðmæti sem til verða á grundvelli framtíðarviðskipta til eignar (Stefán 

Svavarsson o.fl., 1994).  

Eignir eru mismunandi en allar verða þær að geta að geta skilað tekjum. Hægt er skipta 

eignum í flokka og ein slík flokkun væri: 

1. Peningaverðseignir. 

2. Efnislegar eignir. 

3. Óefnislegar eignir. 

Í fyrsta flokkinn falla eignir eins og handbært fé og viðskiptakröfur. Tekjurnar sem hafa 

má af þessum eignum eru vaxtatekjur. Byggingar og vélar falla í annan flokkinn og eru 

þessar eignir nýttar við tekjuöflun fyrirtækis. Í þriðja og síðasta flokkinn falla eignir svo 

sem viðskiptavild, einkaleyfi og fleira. Þessar eignir eru ekki efnislegar en geta átt 

þýðingarmikinn þátt í tekjuöflun fyrirtækis. Aðeins má þó færa viðskiptavild til eignar ef 
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hún er keypt, samkvæmt því má ekki færa til eignar viðskiptavild sem kann að vera til 

staðar í fyrirtæki án þess að hafa verið keypt (Stefán Svavarsson o.fl., 1994).  

3.1.2 Skuldir 

Skuldir eru skuldbindingar sem hafa orðið til vegna viðskipta eða atburða sem hafa átt sér 

stað. Ætlast er til að útstreymi verðmæta sem fela í sér fjárhagslegan ávinning fylgi 

uppgjör skuldarinnar (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Skuldir eru því kvaðir á fyrirtæki 

til að láta af hendi eignir eða veita þjónustu í framtíðinni. Möguleiki er á að skuld sé skráð 

án þess að vitað sé hverjum á að greiða og er því ekki nauðsynlegt að vita nákvæmlega 

hverjum er skuldað. Ábyrgðarskuldbindingar væru dæmi um þetta, þar sem ábyrgð er á 

seldum vörum eða þjónustu í tiltekinn tíma eftir að sala fór fram. Kostnaður getur fylgt 

þessari ábyrgð og er því skuld. Við færslu skuldar er byggt á reynslu fyrri ára um greiðslu 

ábyrgða. Ekki er vitað hvaða aðilar munu kalla eftir fyrirgreiðslu síðar á grundvelli 

ábyrgðarskilmála og ekki er þörf á að vita það (Stefán Svavarsson o.fl., 1994).   

Aðeins skal skrá skuld ef líklegt er að hún verði greidd. Yfirlýsingar 

framkvæmdastjórnar um framtíðarverkefni, til dæmis að reisa verksmiðju eða viðhald á 

eignum, má ekki færa til skuldar. Eins og fram hefur komið verður skuld að grundvallast á 

viðskiptum eða atburðum sem hafa átt sér stað en ekki á áætlunum um framkvæmdir 

(Stefán Svavarsson o.fl., 1994).  

3.1.3 Eigið fé 

Þegar skuldir hafa verið dregnar frá eignum er eigið fé sú fjárhæð sem eftir verður, 

svokölluð hrein eign (Lög um ársreikninga nr. 3/2006).  Unnt er að sundurgreina eigið fé 

á einstaka liði í efnahagsreikningi í samræmi við góða reikningsskilavenju. Eigin fé er 

aðallega skipt í framlög eigenda, sem sagt hlutafé eða stofnfé, eða óráðstafaður 

tekjuafgangur. Ýmsir reikningar geta birst meðal eigin fjár, til dæmis endurmatsreikningur 

og reikningar sem myndaðir eru með lögbundnum eða frjálsum framlögum af 

tekjuafgangi (Stefán Svavarsson o.fl., 1994). 

Endurmatsreikningur meðal eigin fjár er sérgreindur í því skyni að gera greinarmun á 

eigin fé sem myndast hefur með endurmati eigna og því sem hefur myndast með 

framlögum eigenda eða afkomu. Skilgreina á í endurmatsliðnum hvort um stakt endurmat 

er að ræða, þar sem aðstæður gerðu það heimilt að endurmeta varanlega 
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rekstrarfjármuni, eða árlegt endurmat svo ekki fari á milli mála hvernig 

endurmatsreikningur er myndaður (Stefán Svavarsson o.fl., 1994). 

Hlutafé og stofnfé er yfirleitt skráð á nafnverði í liðnum um framlög eigenda. Sá liður 

getur einnig tekið til yfirverðs á hlutafé við innborganir eigenda og þyrfti að sérgreina slík 

framlög þar sem þau eru færð á yfirverðsreikning hlutafjár. Þegar frá eru talin áhrif 

arðgreiðslna, segir óráðstafað eigið fé eða ójafnað tap til um ávöxtun framlaga eigenda 

fyrirtækis við tiltekið tímamark. Mikilvægt er að geta greint þennan lið þar sem hann segir 

til um fjárhæð þeirrar afkomu sem ekki hefur verið ráðstafað til eigenda eða þá fjárhæð 

sem vantar upp á til þess að standa undir taprekstri (Stefán Svavarsson o.fl., 1994). 

3.1.4 Tekjur og gjöld 

Tekjur myndast við aukningu eigna eða lækkun skulda, aðallega vegna afhendingar á 

vörum eða þjónustu en einnig vegna annarrar starfsemi félags, á því tímabili sem 

reikningsskilin ná yfir. Þetta tekur ekki til tekna sem stafar af framlögum eigenda félagsins 

í hlutverki þeirra sem eigendur (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Dæmi um önnur 

viðskipti eða starfsemi sem leiða til eignaaukningar eða lækkunar á skuldum eru 

vaxtatekjur og umboðslaun (Stefán Svavarsson o.fl., 1994).  

Gjöld myndast við skerðingu á eignum eða með aukningu skulda, aðallega vegna 

móttöku á vörum eða þjónustu, á yfirstandandi reikningstímabili. Gjöld geta einnig 

myndast vegna annarrar starfsemi eða atburða í rekstri félags. Lækkun eigna eða hækkun 

skulda sem stafar af úttektum eigenda í hlutverki þeirra sem eigendur félagsins teljast 

ekki til gjalda (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Gjöld eru verðmæti sem fyrirtæki fórnar 

til þess að skapa tekjur. Megineinkenni gjalda er að þau leiða af sér tekjur með beinum 

eða óbeinum hætti og í þessum skilningi er kostnaðarverð vara sem fyrirtæki síðan selja, 

gjöld. Einnig teljast til gjalda laun starfsmanna og kostnaður vegna varanlegra 

rekstrarfjármuna sem notaðir eru við tekjuöflun (Stefán Svavarsson o.fl., 1994).   
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4 Hlutar reikningsskila 

Í IAS-staðli 1 er krafa gerð um tilteknar upplýsingar í efnahagsreikningi, rekstrarreikningi 

og yfirliti yfir breytingar á eigin fé og að aðrar sérlínur séu tilgreindar, annaðhvort í 

reikningsskilunum sjálfum eða í skýringum. Sjóðstreymisyfirlit er hluti af reikningsskilum 

en hefur það sinn eigin staðal, IAS 7, Yfirlit um sjóðstreymi, þar sem settar eru fram kröfur 

um framsetningu yfirlitsins. Reikningsskil til almennra nota geta annaðhvort verið sett 

fram sem sjálfstætt yfirlit eða verið hluti af opinberu skjali, til dæmis ársskýrslu (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Auk reikningsskilanna setja margar einingar fram skýrslu frá stjórnendum þar sem 

útskýrðir eru helstu þættir í rekstrarárangri og fjárhagsstöðu einingarinnar og hverjir 

helstu óvissuþættir eru sem hún stendur frammi fyrir. Slík skýrsla getur innifalið 

greinargerð um meginþætti og áhrifavalda sem rekstrarárangur ræðst af, fjármögnun 

einingarinnar og markmið hvað varðar skuldahlutfall (e. ratio of liabilities to equity) og 

fjármagn sem ekki enn hefur verið fært í efnahagsreikning í samræmi við IFRS-staðla 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Umhverfisskýrslur og virðisaukayfirlit er einnig oft sett fram, fyrir utan reikningsskilin 

og skýrslu stjórnenda, af mörgum einingum. Þessi mál eru sérstaklega tekin fram í 

atvinnugreinum þar sem umhverfisþættir eru mikilvægir og þar sem starfsmenn eru 

álitnir vera mikilvægur notendahópur. Skýrslur og yfirlit sem sett eru fram, fyrir utan 

reikningsskilin, eru utan gildissviðs alþjóðlegra reikningsskilastaðla og eiga reikningsskilin 

að vera greinilega aðgreind frá öðrum upplýsingum í því skali sem þau birtast  (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008).  

Reikningsskil eru í heild sinni: 

➢ Efnahagsreikningur. 

➢ Rekstrarreikningur. 

➢ Yfirlit um breytingar á eigin fé. 

➢ Sjóðstreymisyfirlit. 

➢ Skýringar. 
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Sérhver hluti reikningsskilanna á að vera greinilega auðkenndur ásamt upplýsingum um 

heiti þeirrar einingar sem reikningsskilin taka til og hvort reikningsskilin ná til 

einingarinnar sjálfrar eða til einingasamstæðu. Auk þess þarf að greina frá dagsetningu 

efnahagsreiknings eða tímabilið sem reikningsskilin ná yfir, eftir því sem á við. Einnig þarf 

að taka fram gjaldmiðilinn og námundun sem notað er við framsetningu fjárhæða í 

reikningsskilum. Þessar upplýsingar þurfa að vera settar fram á áberandi hátt og til þess 

að upplýsingar reikningsskilanna skiljist rétt getur verið nauðsynlegt að endurtaka þær 

þegar það á við. Fyrir skilning á reikningsskilum yfirstandandi tímabils skiptir máli að 

greina frá upplýsingum fyrri tímabila til samanburðar nema ef annað er leyft eða kröfur 

eru um annað í staðli eða túlkun (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1126/2008). 

4.1 Efnahagsreikningur 

Yfirlit yfir fjárhagsstöðu, betur þekkt sem efnahagsreikningur, skýrir frá eignum, skuldum 

og eigið fé fyrirtækis á tilteknum degi. Efnahagsreikningur veitir upplýsingar um eðli og 

magn fjárfestinga í auðlindum fyrirtækisins, skuldbindinga við kröfuhafa  og eigið fé í 

nettóauðlindum. Það hjálpar því við að spá fyrir um upphæðir, tímasetningu og óvissu 

framtíðarsjóðstreymis fyrirtækis (Kieso,D. o.fl, 2020). 

Í efnahagsreikningi skal setja fram veltufjármuni og fastafjármuni og 

skammtímaskuldir og langtímaskuldir sem sérstaka  flokka, undantekning er þegar 

framsetning byggir á innleysanleika. Aðeins skal nota þá aðferð ef hún veitir upplýsingar 

sem eru áreiðanlegar og eiga betur við, þá eru allar eignir og skuldir tilgreindar í stórum 

dráttum eftir innleysanleika þeirra (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1126/2008). 

Sá tími sem líður frá því að eignir eru keyptar og þar til þeim hefur verið komið í 

handbært fé eða ígildi þess er rekstrarlota (e. operating cycle) einingar. Með flokkuninni 

í efnahagsreikningi sem nefnd er hér fyrir ofan eru veittar gagnlegar upplýsingar með því 

að aðgreina hreint veltufé, það er hreinar eignir sem eru á stöðugri hreyfingu, frá þeim 

eignum sem notaðar eru í langtímarekstri einingar. Þetta á aðeins við þegar eining selur 

vörur innan skýrt afmarkaðrar rekstrarlotu. Einnig dregur þessi flokkun fram eignir sem 

vænst er að verði innleystar innan yfirstandandi rekstrarlotu og þær skuldir sem gera skal 

upp á sama tímabili (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 
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4.1.1 Veltufjármunir og fastafjármunir 

Viðmiðanir í skilgreiningu á veltufjármunum eru eftirfarandi: 

➢ Eign sem innleyst er eða er ætluð til sölu eða notkunar í venjulegri rekstrarlotu 
einingarinnar. 

➢ Eign sé fyrst og fremst höfð í veltu í viðskiptalegum tilgangi. 

➢ Áætlað er að eign verði líklegast innleyst innan tólf mánaða frá dagsetningu 
efnahagsreiknings. 

➢ Eign sé handbært fé eða ígildi þess nema takmarkanir séu á því að nota hana til 
skipta eða til að gera upp skuld í að minnsta kosti tólf mánuði eftir dagsetningu 
efnahagsreiknings. 

Ef eign uppfyllir einhverjar af þessum viðmiðunum er hún flokkuð sem veltufjármunur. 

Þegar eignir falla ekki undir skilgreiningu á veltufjármunum skal flokka þær sem 

fastafjármuni. Fastafjármunir taka til efnislegra og óefnislegra eigna sem eru í eðli sínu til 

langs tíma (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

4.1.2 Skammtímaskuldir og langtímaskuldir 

Skuld er flokkuð sem skammtímaskuld ef: 

➢ Búist er við að hún verði gerð upp í venjulegri rekstrarlotu einingarinnar. 

➢ Hún er fyrst og fremst í sölumeðferð. 

➢ Skuld skal gerð upp innan 12 mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings. 

➢ Einingin hefur ekki skilyrðislausan rétt til að fresta uppgjöri skuldarinnar í að 
minnsta kosti tólf mánuði frá dagsetningu efnahagsreiknings. 

Skuld þarf aðeins að uppfylla eitt af þessum viðmiðum til að flokkast sem 

skammtímaskuld en ef skuld uppfyllir ekki neitt af eftirfarandi viðmiðum er hún flokkuð 

sem langtímaskuld (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Sumar skuldir eru hluti af því  veltufé sem notað er í venjulegri rekstrarlotu einingar, 

eins og viðskiptaskuldir, tiltekin áfallin gjöld vegna starfsmanna og annar 

rekstrarkostnaður. Þeir rekstrarliðir eru flokkaðir sem skammtímaskuldir þótt þeir verði 

ekki gerðir upp innan tólf mánaða. Fjárskuldir sem flokkaðar eru sem fjárskuldir í 

sölumeðferð í samræmi við IFRS 9, Fjármálagerningar sem samkvæmt síðu Deloitte (e.d.) 

kom í stað IAS-staðals 39, Fjármálagerningar: Færsla og mat, eru dæmi um 

skammtímaskuldir þar sem gert er ráð fyrir lengra tímabili en falla í gjalddaga innan 12 
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mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings. Fjárskuldir sem falla ekki í gjalddaga innan 12 

mánaða frá dagsetningu efnahagsreiknings og eru til fjármögnunar til langs tíma, eru 

langtímaskuldir (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Ef skuldbinding hefur gjalddaga innan yfirstandandi rekstrarlotu en kostur er á að 

endurfjármagna eða fresta nefndri skuldbindingu um að minnsta kosti ár samkvæmt 

samningi flokkast hún sem langtímaskuld. Þegar ekki liggur fyrir samningur um 

endurfjármögnun og eining hefur ekki kost á að fresta skuldbindingunni yrði hún flokkuð 

sem skammtímaskuld (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

4.1.3 Upplýsingar sem setja skal fram í efnahagsreikningi 

Efnahagsreikningur þarf að lágmarki að innihalda eftirfarandi liði fjárhæða: 

➢ Varanlegir rekstrarfjármunir. 

➢ Fjárfestingareignir. 

➢ Óefnislegar eignir. 

➢ Fjáreignir. 

➢ Fjárfestingar, sem færðar eru með því að nota hlutdeildaraðferðina. 

➢ Lífrænar eignir. 

➢ Birgðir. 

➢ Viðskiptakröfur og aðrar kröfur. 

➢ Handbært fé og ígildi þess. 

➢ Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir. 

➢ Reiknaðar skuldbindingar. 

➢ Fjárskuldir. 

➢ Skammtímaskattskuldir og skammtímaskattinneignir eins og skilgreint er í IAS-
staðli 12, Tekjuskattar. 

➢ Frestaðar skattskuldbindingar og frestaðar skattinneignir eins og skilgreint er í 
IAS-staðli 12. 

➢ Hlutdeild minnihluta, sett fram með eigin fjár. 

➢ Útgefið hlutafé og varasjóðir sem rekja má til eigenda eigin fjár móðurfélagsins. 
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Staðallinn mælir ekki fyrir um í hvaða röð eða með hvaða sniði þessir liðir skulu vera settir 

fram og getur það því verið mismunandi á milli eininga. Þessa liði er aðeins réttlætanlegt 

að sérgreina í efnahagsreikningi þar sem þeir eru  nægilega ólíkir að eðli eða hlutverki 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Efnahagsreikningur á einnig að taka fram samtölu eigna og eigna sem eru innifaldar í 

aflagningarflokkum, sem skilgreindar eru sem haldið til sölu. Einnig skal tilgreina skuldir 

sem eru innifaldar í aflagningarflokkum sem skilgreindir eru sem haldið í sölu. Þetta væri 

gert í samræmi við IFRS-staðal 5, Fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi, 

þar sem fastafjármunir eru skilgreindir sem haldið til sölu ef bókfært verð þeirra er 

aðallega endurheimt með söluviðskiptum en ekki með áframhaldandi notkun. Til að mega 

skilgreina fastafjármuni sem haldið til sölu þurfa þeir að vera umsvifalaust tiltækir til sölu 

og það verður að vera mjög líklegt að sala þeirra mun fara fram. Þegar fleiri liðir, 

fyrirsagnir og millisamtölur skipta máli fyrir skilning á fjárhagsstöðu einingarinnar skal það 

vera sett fram í efnahagsreikningnum. Til að meta hvort viðbótarliðir skulu vera settir 

fram sérgreindir þarf að byggja á eðli og innleysanleika eigna, hlutverki eignanna innan 

einingarinnar og fjárhæðum ásamt eðli og tímasetningu skuldbindinga. Þegar notaðir eru 

mismunandi matsgrunnar fyrir flokka eigna gefur það til kynna að þeir séu ólíkir í eðli eða 

hlutverki og að þeir ættu að vera settir fram í sérlínum (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Einnig eru upplýsingar sem setja skal fram annaðhvort í efnahagsreikningi eða í 

skýringum. Í stuttu máli eru það upplýsingar sem tilgreina þarf frekari undirflokkun á 

sérlínum og nánari lýsingu fyrir hvern flokk hlutafjár (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

4.2 Yfirlit um heildarafkomu 

Allir tekju- og gjaldaliðir sem færðir eru á tímabili einingar eiga að vera settir fram í annað 

hvort stöku yfirliti um heildarafkomu eða í tveimur yfirlitum. Ef eining velur að birta 

upplýsingarnar í tveimur yfirlitum birtir hún aðgreindan rekstrarreikning, ásamt öðru 

yfirliti sem hefst með rekstrarreikningi og sýnir þætti annarrar heildarafkomu, sem sagt 

yfirlit um heildarafkomu (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1274/2008).   

Samanlögð heildarafkoma nær yfir alla þætti í rekstarreikningi og annarri 

heildarafkomu. Hún er sú breyting sem verður á eigin fé á ákveðnu tímabili vegna 
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viðskipta og annarra atburða, annarra en breytinga sem stafa af viðskiptum við eigendur 

í hlutverki sínu sem eigendur (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1274/2008). 

Yfirlit um heildarafkomu felur í sér allar tekjur, gjöld, hagnað og tap sem kemur fram í 

rekstrarreikningi og allan hagnað og tap sem fellur utan rekstrarreiknings en hefur áhrif á 

eigið fé. Þær breytingar á eigin fé sem tengjast ekki eigendum og falla utan 

rekstrarreiknings eru kallaðar önnur heildarafkoma (Kieso,D. o.fl, 2020). 

Rekstrarreikningur er yfirlit sem mælir árangur í rekstri fyrirtækja fyrir tiltekið tímabil 

(Kieso,D. o.fl, 2020). Hann er heildartekjur að frádregnum kostnaði, að undanskildum 

þáttum í annarri heildarafkomu (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1274/2008). Rekstrarreikningur er notaður til ákvarða arðsemi, fjárfestingarvirði og 

áreiðanleika. Upplýsingarnar sem koma fram í rekstrarreikningi hjálpa til við að spá fyrir 

um upphæðir, tímasetningu og óvissu framtíðarsjóðstreymis fyrirtækis (Kieso,D. o.fl, 

2020). 

4.2.1 Hagnaður eða tap tímabilsins 

Samkvæmt IAS-staðli 1 á að telja alla tekju- og gjaldaliði, sem færðir eru á tímabili, með í 

hagnaði eða tapi nema krafa sé gerð um annað í öðrum staðli eða túlkun. Einnig eru talin 

með áhrif af breytingum á reikningshaldslegu mati. Aðstæður geta komið upp þar sem 

tilteknum liðum er sleppt úr hagnaði eða tapi tímabils og tekur IAS-staðall 8 til þess háttar 

aðstæðna af tvennum toga, annars vegar leiðréttingar á skekkjum og hins vegar áhrif 

breytinga á reikningsskilaaðferðum. Sumir þættir í annarri heildarafkomu, sem fjallað er 

um í öðrum stöðlum, geta fallið undir skilgreiningar á tekjum eða gjöldum en heimilt er 

eða gerð krafa um að falli utan rekstrarreiknings (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 1274/2008).  Dæmi um þetta væri endurmatsreikningur sem má sjá í IAS-staðli 

16, Varanlegir rekstrarfjármunir (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1126/2008). 

4.2.2 Upplýsingar sem setja skal fram í yfirliti um heildarafkomu 

 Í IAS-staðli 1 eiga eftirfarandi fjárhæðir, að lágmarki, að koma fram sérgreindar í yfirliti 

um heildarafkomu: 

➢ Reglulegar tekjur. 

➢ Fjármagnskostnaður. 
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➢ Hlutdeild í hagnaði eða tapi hlutdeildarfélaga og fyrirtækja um samrekstur sem 
færð er með hlutdeildaraðferð. 

➢ Skattkostnaður. 

➢ Samtölurnar hagnaður eða tap eftir skatta af aflagðri starfsemi og ágóði eða 
tap eftir skatta sem er fært við mat á gangvirði að frádregnum sölukostnaði eða 
við ráðstöfun eignanna eða ráðstöfunarflokkanna sem mynda aflögðu 
starfsemina. 

➢ Hagnaður eða tap. 

➢ Hver þáttur annarrar heildarafkomu, flokkaður eftir eðli. 

➢ Hlutdeild í annarri heildarafkomu hlutdeildarfélaga og samrekstrar, sem færð 
er með hlutdeildaraðferð. 

➢ Samanlögð heildarafkoma. 

Einnig á hagnaður eða tap og samanlögð heildarafkoma eða tap tímabilsins sem rekja má 

til hlutdeildar minnihluta og eigenda eigin fjár móðurfélagsins að koma fram í yfirliti um 

heildarafkomu sem skipting á hagnaði eða tapi. Aðeins skal setja fram fleiri sérlínur, 

fyrirsagnir og millisamtölur þegar slíkt skiptir máli fyrir skilning á rekstrarárangri 

einingarinnar. Óreglulegir tekju- og gjaldaliðir á ekki að setja fram, hvorki í yfirliti um 

heildarafkomu, aðgreindum rekstrarreikningi, ef hann er settur fram, né í skýringum 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1274/2008).  

Fjárhæð tekjuskatts sem tengist hverjum þætti annarrar heildarafkomu, þar á meðal 

endurflokkun leiðréttinga, á að birta annaðhvort í yfirliti um heildarafkomu eða í 

skýringum. Eining hefur val um að birta þætti annarrar heildarafkomu að frádregnum 

tengdum skattalegum áhrifum eða á undan tengdum skattalegum áhrifum, þar sem ein 

samanlögð fjárhæð tekjuskatts er sett fram sem tengist þessum þáttum. Einnig á eining 

að birta endurflokkunarleiðréttingar sem tengjast þáttum annarrar heildarafkomu. 

Endurflokkunarleiðréttingar verða þegar fjárhæðir sem áður voru færðar í aðra 

heildarafkomu eru endurflokkaðar og færðar í rekstrarreikning í samræmi við aðra staðla. 

Dæmi um þetta er þegar innleystur hagnaður af sölu fjáreigna, sem eru til sölu, er tekinn 

með í rekstrarreikningi yfirstandandi tímabils. Það getur verið að fjárhæðirnar hafa verið 

færðar sem óinnleystur hagnaður í aðra heildarafkomu á yfirstandandi eða fyrri 

tímabilum. Þá þarf að draga þennan óinnleysta hagnað frá annarri heildarafkomu 

tímabilsins til að koma í veg fyrir að hann sé tvítalinn í samanlagðri heildarafkomu þegar 

innleysti hagnaðurinn er endurflokkaður og færður í rekstrarreikning. 
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Endurflokkunarleiðréttingar má birta í yfirliti um heildarafkomu eða í skýringum 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1274/2008). 

Upplýsingar sem setja skal fram annaðhvort í yfirliti um heildarafkomu eða í skýringum 

eru meðal annars, aðstæður sem gefa tilefni til að sýna tekju- og gjaldaliði með 

aðgreindum hætti og greining gjalda sem færð eru í rekstrarreikning. Tvær 

greiningaraðferðir eru í boði til að veita upplýsingar um gjöld þar sem gjaldaliðir eru 

sundurliðaðir frekar í þeim tilgangi að draga fram ýmsa liði í rekstrarárangrinum. Þessar 

aðferðir eru annars vegar tegundaflokkun og hins vegar starfsemiskostnaðarflokkun, en 

ekki verður farið nánar í þær hér (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1274/2008). 

4.3 Yfirlit um breytingar á eigin fé 

Yfirlit um breytingar á eigin fé, einnig kallað eiginfjáryfirlit, er sundurliðun breytinga á 

eiginfjárreikningum eininga yfir ákveðið tímabil. Yfirlitið sýnir eigið fé í upphafi tímabils, 

breytingu hvers eiginfjárreiknings ásamt loka stöðu eigin fjárs. Fyrirtæki útbúa oft yfirlitið 

um breytingar á eigin fé í töfluformi (Kieso,D. o.fl, 2020) eins og má sjá á mynd 1, þar sem 

fengið var lánað eiginfjáryfirlit Brims til að sýna uppsetningu. 

Mynd 1. Eiginfjáryfirlit Brims 2020 (Brim, 2020)  
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Ef litið er á mynd 1 er eiginfjáryfirlit Brims fyrir 2020, ásamt 2019 til samanburðar. 

Lárétti ásinn, efst í yfirlitinu, sýnir alla eiginfjárreikninga Brims. Fyrst koma upplýsingar frá 

2019 og fyrir neðan koma upplýsingar yfirstandandi tímabils, 2020. Vinstra megin, lóðrétt, 

eru tegundir liða sem hafa áhrif á eigið fé og allar breytingar sem hafa átt sér stað á 

tímabilinu koma undir eiginfjárreikningunum. Ef litið er á efstu línu ársins 2020 sýnir hún 

eigið fé í upphafi, sem er það sama og eigið fé í árslok í 2019, allar breytingar sem urðu 

samtals á reikningnum og svo eigið fé samtals. Svo koma nánari breytingar, svo sem keypt 

og seld hlutabréf, greiddur arður og fleira miðað við reikninga. Neðst er tekið saman eigið 

fé í lok tímabils, í hverjum reikningi fyrir sig og eigið fé samtals. 

4.3.1 Upplýsingar sem setja skal fram í yfirliti um breytingar á eigin fé 

Yfirlit um breytingar á eigin fé skal sýna eftirfarandi: 

➢ Hagnað eða tap tímabilsins. 

➢ Einstaka tekju- og gjaldaliði tímabilsins sem krafist er í öðrum stöðlum að færðir 
séu beint á eigið fé ásamt samtölu þessara liða. 

➢ Heildartekjur og gjöld á tímabilinu þar sem heildarfjárhæðir sem rekja má til 
eigenda eigin fjár móðurfélegs og til hlutdeildar minnihluta eru sýndar 
sérgreindar. 

➢ Áhrif breytinga á reikningsskilaaðferðum og leiðréttinga á skekkjum, fyrir hvern 
lið eigin fjár, sem færðar eru í samræmi við IAS-staðal 8, Reikningsskilaaðferðir, 
breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur. 

Ef yfirlitið nær aðeins yfir þessa liði á að kalla það yfirlit um færðar tekjur og gjöld en ef 

eining setur einnig fram upplýsingar um: 

➢  Fjárhæðir í viðskiptum við eigendur eigin fjár þar sem úthlutun til eigenda er 
sérstaklega tekið til greina. 

➢ Stöðu óráðstafaðs eigin fjár í upphafi tímabils, breytingarnar á því yfir tímabilið 
og stöðu í lok tímabils. 

➢ Afstemmingu fyrir hvern flokk af framlögðu eigin fé og varasjóði þar sem 
fjárhæðir í upphafi og lok tímabils og allar breytingar eru sérgreindar. 

 í yfirlitið er það kallað yfirlit um breytingar á eigin fé. En einnig má setja þessar 

upplýsingar fram í skýringum og hafa yfirlitið sem yfirlit um færðar tekjur og gjöld 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 
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4.4 Sjóðstreymisyfirlit 

Samkvæmt Stefáni Svavarssyni o.fl. (1994) skýrir sjóðstreymisyfirlit frá breytingum á 

handbæru fé. Yfirlitið gefur grunn fyrir mat á getu einingar til að afla handbærs fjár og 

metur þörf einingar til þess að nota sjóðstreymið. Eins og fram hefur komið setur IAS-

staðall 7 kröfur um framsetningu sjóðstreymisyfirlits en ekki verður farið út það hér 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

4.5 Skýringar 

Litið er á skýringar sem hluta af reikningsskilum. Skýringar eru til að veita 

viðbótarupplýsingar sem koma ekki fram í töluyfirlitum en þessar upplýsingar koma 

lesendum einnig að gagni við að meta afkomu og stöðu fyrirtækis (Stefán Svavarsson o.fl., 

1994). Samkvæmt IAS-staðli 1 eiga upplýsingar um grundvöll reikningsskilanna og 

reikningsskilaaðferðir sem notaðar hafa verið að koma fram í skýringum. Einnig eiga 

upplýsingar sem krafist er samkvæmt IFRS-stöðlum en koma ekki fram í yfirlitum og 

viðbótarupplýsingar sem skipta máli fyrir skilning á þeim að vera settar í skýringar 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Skýringar eiga að vera settar fram á kerfisbundinn hátt þar sem upplýsingarnar sem 

koma fram eru tengdar með tilvísun í liði yfirlita sem verið er greina frá. Til að auðvelda 

notendum við að skilja og bera reikningsskilin saman eru skýringarnar oftast settar fram í 

eftirfarandi röð: 

➢ Yfirlýsing um að farið sé að IFRS-stöðlum. 

➢ Samantekt á mikilvægustu reikningsskilaaðferðum sem er beitt. 

➢ Upplýsingar til stuðnings þeim liðum sem birtir eru í efnahagsreikningnum, 
rekstrarreikningnum, yfirliti um breytingar á eigin fé og yfirliti um sjóðstreymi, 
í þeirri röð sem hvert yfirlit og hver sérlína er sett fram í. 

➢ Aðrar upplýsingar. 

Stundum er æskilegt að breyta röð tiltekinna liða í skýringum en kerfisbundinni 

uppbyggingu þeirra er haldið eins og kostur er (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1126/2008). 

Reikningsskilaaðferðir eru samkvæmt 31. tölulið 2. gr. laga um ársreikninga skilgreindir 

sem meginreglur, matsgrundvöllur og starfshættir sem beitt er við gerð reikningsskila 
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(Lög um ársreikninga nr. 3/2006). IAS-staðall 1 skýrir mikilvægi þess að greina frá hvaða 

matsgrunnar eru notaðir í reikningsskilunum, þar sem það hefur veruleg áhrif á greiningu 

þeirra á hvaða grundvelli reikningsskilin eru byggð á. Þær reikningsskilaaðferðir sem 

greint er frá eiga að aðstoða með að skilja hvernig viðskipti, aðrir atburðir og aðstæður 

endurspeglast í rekstrarárangri og fjárhagsstöðu sem greint er frá í reikningsskilunum. 

Einnig er gagnlegt að greina frá þeim þegar staðall býður upp á val á aðferðum (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Í skýringum eiga einnig að koma fram þýðingarmikil atriði sem valda óvissu í mati, 

fjármagnshögun (e. capital disclosures) og aðrar upplýsingar. Atriði sem umtalsverð 

hætta er á að leiði til verulegra leiðréttinga á bókfærðu verði eigna og skulda á næsta 

tímabili er vert að greina ítarlega um eðli þessara eigna og skulda og bókfært verð þeirra 

við dagsetningu efnahagsreiknings. Þar sem þetta mat byggist á dómsgreind stjórnenda 

þyrfti því að greina frá eðli forsendunnar eða annarri óvissu í mati,  næmi bókfærðs verðs 

fyrir óvissuþáttunum og hvers vegna þessar skuldir eða eignir eru næmar fyrir þessum 

þáttum og fleira. Notendum reikningsskila einingar á að vera gert kleift að meta markmið, 

stefnu og ferla einingarinnar við stýringu fjármagnshögunar. Hægt er að stýra 

fjármagnshögun á marga vegu og getur eining verið háð fjölda krafna um högun á 

fjármagni. Aðrar upplýsingar sem skal setja fram í skýringum er fjárhæð arðgreiðslna, sem 

ekki var færð til eigenda eigin fjár á tímabilinu en ákveðið var að yrði greidd áður en birting 

reikningsskilanna var heimiluð og tengdri fjárhæð á hlut. Ófærður uppsafnaður arður 

vegna forgangshluta skal einnig koma fram í skýringum. Ef eining hefur ekki greint frá 

upplýsingum um til dæmis, lögheimili, eðli starfsemi einingarinnar og meginstarfsemi 

hennar í öðrum upplýsingum sem birtar eru með reikningsskilunum, skal taka þær fram í 

skýringum (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 
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5 Lokaorð 

Nú hefur verið farið í efnistök staðalsins IAS 1 og greint frá því sem reikningsskil eiga að 

innihalda. Tilgangur reikningsskila er að veita á skýran hátt áreiðanlegar og 

samanburðarhæfar upplýsingar um fjárhagsstöðu, rekstrarárangur og sjóðstreymi 

fyrirtækis. Skilgreindir voru flokkar reikningsskila, eignir, skuldir, eigið fé, tekjur og gjöld 

til að vitað nákvæmlega hvað það er þegar það er nefnt í staðlinum. Greint var frá því 

hvað efnahagsreikningur, rekstrarreikningur, yfirlit um breytingar á eigin fé og skýringar 

eru og hvaða upplýsingar eiga að koma fram í þessum hlutum reikningsskila. 

Markmiðið með þessari ritgerð var að fara yfir innihald staðalsins IAS 1 og svara 

spurningunni sem lögð var fram í upphafi: „Hvers vegna skiptir framsetning reikningsskila 

máli?“. 

Framsetning reikningsskila skiptir máli þar sem allar kröfur sem staðallinn setur fram 

tryggja samanburðarhæfi reikningsskila allra eininga sem gera reikningsskil sín í samræmi 

við staðlana. Fyrirtækjum er gert kleift að bera saman yfirstandandi tímabil við fyrri 

tímabil þar sem uppsetningin væri nákvæmlega eins. Staðallinn segir til um hvað á að 

koma fram og hvernig, til þess að notendur skilji upplýsingar reikningsskilanna rétt. Að 

greina frá upplýsingum fyrri tímabila skiptir til dæmis máli fyrir skilning á reikningsskilum 

yfirstandandi tímabils. 

IAS 1 tilgreinir hvaða upplýsingar eru nógu ólíkar í eðli eða hlutverki til að sérgreina og 

hversu mikilvægt það er að greina frá hvaða matsgrunni reikningsskilin byggjast á. Að hafa 

leiðbeinandi reglur, eins og IAS 1 er, um hvernig skuli haga reikningsskilum er gríðarlega 

mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa við hlið sér við gerð reikningsskila. 

Það sem vakti athygli við skoðun á staðlinum var að ekki var gerð krafa um ákveðna 

röð, mælt er fyrir um hvað skal setja fram í yfirlitum reikningsskila en það þarf ekki að 

vera sett fram í sömu röð. Að staðla enn frekar röðina myndi auka samanburðarhæfni 

fyrirtækja. 
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