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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er alþjóðlegi reikningsskilastaðalinn IAS 16 sem gildir 

um færslu varanlegra rekstrarfjármuna í reikningsskilum fyrirtækja. Fjallað er um 

upphaflegt mat varanlegra rekstrarfjármuna og gerð grein fyrir útgjöldum sem kunna 

að falla til síðar. Sýnt verður hvernig endurmat varanlegra rekstrarfjármuna er bókfært 

í reikningsskilum og dæmi tekin sem sýna endurmatshækkun og endurmatslækkun. 

Afskriftir og afskriftaraðferðir er  helsta umfjöllunarefni þessarar ritgerðar og er 

ítarleg umfjöllun um fjórar algengustu afskriftaraðferðirnar sem notaðar eru í 

reikningsskilum þar sem dæmi verða tekin til útskýringar. Bornar eru saman afskriftir 

og afskriftaraðferðir út frá lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 við IAS 16 og lögum um 

ársreikninga nr. 3/2006. Að lokum verður fjallað um fólksflutningafyrirtækið SBA-

Norðurleið og afskriftaraðferðir félagsins metnar með hliðsjón af IAS 16.  
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Ritgerð þessi er 6 (ECTS) einingar og er lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskóla 
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1. Grundvöllur reikningsskila 

Reikningsskil eru mikilvægur þáttur í miðlun upplýsinga til þeirra aðila sem hafa 

hagsmuna að gæta í fyrirtækjum með beinum eða óbeinum hætti. Markmið með slíkri 

upplýsingamiðlun er að auðvelda aðilum að meta þá þætti fyrirtækja sem snúa að 

rekstrarárangri, fjárhagsstöðu, rekstrarhæfi, stjórnun, ávöxtun eigin fjár og 

framtíðarhorfum. Þær upplýsingar sem fram koma eru birtar í ársreikningum 

fyrirtækja sem samsettir eru af rekstrarreikningi (rekstur), efnahagsreikningi (eignir – 

skuldir – eigið fé), yfirliti um eigið fé og sjóðstreymi, ásamt nánari skýringum. 

Upplýsingar sem þar koma fram þurfa að vera skiljanlegar, áreiðanlegar og 

samanburðarhæfar og snerta þá lykilþætti í rekstri fyrirtækja sem skipta máli. Með því 

er reynt að veita gagnlegar og mikilvægar  upplýsingar skv. mikilvægisreglunni sem 

eiga að  leiða til skynsamlegrar ákvarðanatöku hjá þeim aðilum sem nýta sér þær 

mikilvægu upplýsingar.  (Reikningsskilaráð, 1994 ).  

 

Þá sem leita upplýsinga í reikningsskilum fyrirtækja má flokka í 7 mismunandi flokka. 

Þeir eru fjárfestar, lánardrottnar, stjórnendur, starfsmenn, opinberir aðilar, 

viðskiptavinir og almenningur. Fyrirtæki hafa hagsmuni af að þessir aðilar séu vel 

upplýstir um rekstur fyrirtækisins. Reikningsskil er því mikilvægt hugtak sem 

fyrirtæki þurfa að meðhöndla með varkárni. Mestu máli skiptir að upplýsingar séu 

settar fram á skýran hátt, að semjendur reikningsskila fari eftir gildandi lögum um 

ársreikninga auk gildandi alþjóðlegra reikningsskilastaðla séu reikningsskil samin á 

grundvelli 89. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006. Með því er reynt að tryggja að 

miðlun upplýsinga sé skiljanleg, áreiðanleg og samanburðarhæf og í samræmi við 

góða reikningsskilavenju (Reikningsskilaráð, 1994 ).  
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2. IASB - (International Accounting Standards Board) 

Árið 1973 stofnuðu félög löggiltra endurskoðenda frá 10 löndum IASC, Alþjóða 

reikningsskilanefndina (International Accounting Starndards Committe).  Hlutverk 

IASC fól í sér útgáfu  á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem IASC hafði samið og 

voru staðlarnir auðkenndir sem IAS (International Accounting Standards). Árið 2001 

tók Alþjóða reikningsskilaráðið,  IASB (International Accounting Standards Board) 

við hlutverki IASC og fer ráðið með útgáfu og viðhald á alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum IFRS (International Financial Reporting Standards).  IASB 

hefur gefið út 9 staðla frá því það hóf störf árið 2001, ásamt því að taka fyrir 

breytingar og viðhalda IAS stöðlum sem gefnir höfðu verið út af IASC (Félag 

löggiltra endurskoðenda. IASB. e.d.). 

 

Tafla 2-1: Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IASB, 2010). 

Staðall  Gildissvið Staðall Gildissvið 

IFRS 1  Upptaka alþjóðlegra reikningsskilast. IAS 19 Starfskjör 

IFRS 2 Eignarhlutatengd greiðsla IAS 20 Færsla opinberra styrkja 

IFRS 3  Sameining félaga IAS 21 Áhrif gengisbreytinga erlendra 

gjaldmiðla 

IFRS 4  Vátryggingasamningar IAS 23 Fjármagnskostnaður 

IFRS 5  Fastafjárm. til sölu og aflagðar eignir IAS 24 Upplýsingar um tengda aðila 

IFRS 6 Könnun og mat á námuréttindum IAS 26 Reikningshald og reikningsskil 

eftirlaunasjóða 

IFRS 7  Fjármálagerningar - Skýringar IAS 27 Samst. reikningsskil og aðgreind 

reikningsskil 

IFRS 8 Starfsþættir IAS 28 Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum 

IFRS 9 Fjármálagerningar: skráning og mat IAS 29 Reikningsk. í hagkerfi þar sem 

óðaverðbólga ríkir 

IAS 1 Framsetning reikningsskila IAS 31 Hlutdeild í samrekstri 

IAS 2 Birgðir IAS 32 Fjármálagerningar : Framsetning 

IAS 7 Yfirlit um sjóðstreymi IAS 33 Hagnaður á hlut 

IAS 8 Reikningsskilaaðferðir IAS 34 Árshlutareikningur 

IAS 10 Atburðir eftir lok reikningsskila dags IAS 36 Virðisrýrnun eigna 

IAS 11 Verksamningar IAS 37 Skuldbindingar, óvissar skuldir og eignir 

IAS 12 Tekjuskattur IAS 38 Óefnislegar eignir 

IAS 16 Varanlegir rekstrarfjármunir IAS 39 Fjármálagerningar : Skráning og mat 
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IAS 17 Leigusamningar IAS 40 Fjárfestingareignir 

IAS 18 Tekjur IAS 41 Landbúnaður 

 

Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir IAS-IFRS hafa á undanförnum árum og áratugum 

rutt sér til rúms í reikningsskilum fyrirtækja. Ástæða þess er rakin til þeirra miklu 

alþjóðavæðingar sem orðið hefur í viðskiptum milli landa með tilkomu OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) stofnað árið 1960, EFTA 

(Fríverslunarsamtök Evrópu) stofnað árið 1960, EES (Evrópska efnahagssvæðið) 

stofnað árið 1992 og ESB (Evrópusambandið) sem formlega var stofnað árið 1993. 

Eitt megin markmið þeirra aðildarríkja sem tóku þátt í stofnun þessara sambanda var 

að samræma aðgerðir um samvinnu í efnahagsmálum og hefur það haft mikil áhrif á 

það efnahagslega umhverfi sem fyrirtæki búa við í dag. (Stefán Már Stefánsson, 

2000). 

 

Þróunin hefur leitt til þess að fyrirtæki hafa nú þann möguleika að halda úti starfsemi 

dótturfyrirtækja og útibúa í öðrum löndum sem leiðir til  þátttöku á skipulegum 

verðbréfamörkuðum að uppfylltum lagalegum skilyrðum. Slík þátttaka á alþjóðlegum 

verðbréfamörkuðum hefur leitt til þess að ríkari kröfur eru gerðar til fyrirtækja um 

notkun á þeim alþjóðlegu reikningsskilastöðlum sem gefnir hafa verið út af IASB.  Sú 

krafa felur í sér að fyrirtæki óháð landfræðilegri staðsetningu geti samræmt 

reikningsskil sín og gefið aðilum á markaði áreiðanlegar, skýrar og samanburðahæfar 

upplýsingar samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum IAS-IFRS og þar með 

heildræna mynd af stöðu og rekstri fyrirtækisins í samræmi við önnur félög.  Slík 

samræming er því til þess fallin að auka skilvirkni, áreiðanleika, traust og 

trúverðugleika í reikningsskilum fyrirtækja sem stuðlar að greiðum og öruggari 

fjármagnsflutningum milli aðila og landa (Sigurður Þórðarson, 2004). 

 

Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir IAS-IFRS tóku gildi á Íslandi 1. janúar 2005 þar 

sem Ísland er aðili að EES samningnum, með innleiðingu reglugerðar nr. 1606/2002 

sem Evrópuþingið samþykkti þann 19. júlí árið 2002. Reglugerðin gerði ráð fyrir að 

öll fyrirtæki sem skráð væru með verðbréf eða hlutabréf í kauphöll eins aðildarríkis 

skyldi gera upp ársreikning sinn samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum IAS-

IFRS. Með innleiðingu þessarar reglugerðar öðlaðist alþjóðlegi 

reikningsskilastaðallinn lagalegt gildi með lögum um ársreikninga nr. 3/2006 og eru 

http://www.oecd.org/
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þau lög í samræmi við núgildandi alþjóðlega reikningsskilastaðla (Sigurður Þórðarson, 

2004). Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir IAS-IFRS gegna því mikilvægu hlutverki 

þegar kemur að reikningsskilum fyrirtækja hvort sem þau eru skráð á skipulegan 

verðbréfamarkað á Íslandi eða á öðrum verðbréfamörkuðum sem Ísland er aðili að. 

Með notkun þeirra er því reynt að tryggja að upplýsingar til hagsmunaaðila séu 

skiljanlegar, áreiðanlegar og samanburðahæfar og í samræmi við góða 

reikningsskilavenju. 
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3.  Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 16 

Í mars árið 1982 samþykkti IASC og gaf út alþjóða reikningsskilastaðalinn IAS 16 

sem gildir um færslu varanlegra rekstrarfjármuna í reikningsskilum. Markmið með 

útgáfu IAS 16 staðlinum er að skilgreina þá reikningshaldslegu meðferð sem tekur til 

varanlegra rekstrarfjármuna þar sem meginatriðin eru tímasetningar á færslu eigna, 

ákvörðun á bókfærðu verði og meðhöndlun á afskriftum þeirra varanlegu 

rekstrarfjármuna sem eignfærðir hafa verið í bókum fyrirtækja. Ef gerð er önnur krafa 

um  reikningshaldslega meðferð við færslu varanlegra rekstrarfjármuna, þarf heimild 

frá öðrum alþjóðlegum reikningsskilastaðli, annars ber viðkomandi fyrirtæki að beita 

IAS 16 staðlinum samkvæmt gildissviði hans.  (IASB, 2004). 

 

Varanlegir rekstrarfjármunir eru stór þáttur í eignasafni fyrirtækja og heyra undir 

fastafjármuni  sbr. 15. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 og tilheyra eignum innan 

efnahagsreiknings. Flokkun varanlegra rekstrarfjármuna samkvæmt reglugerð nr. 

696/1996 um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga er 

eftirfarandi: 

 

Tafla 3-1: Flokkun varanlegra rekstrarfjármuna skv. reglugerð nr. 696/1996. 

Flokkur   Varanlegir rekstrarfjármunir   

    

1  Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi  

2  Skip, flugvélar og fylgihlutir  

3  Vélar og framleiðslutæki   

4  Innréttingar og búnaður, verkfæri og áhöld  
5  Fyrirframgreiðslur fyrir rekstrarfjármuni og rekstrarfjármuni í 

smíðum  

    

 

Samkvæmt IAS 16 teljast varanlegir rekstrarfjármunir til áþreifanlegra eigna sem eru  

í eigu fyrirtækja og ætlaðar eru til notkunar við framleiðslu eða afhendingu á vöru og 

þjónustu, til útleigu eða í stjórnunarlegum tilgangi þar sem áætluð notkun mun vara 

lengur en í eitt tímabil. Varanlegir rekstrarfjármunir eru því langtímaeign í eigu 

fyrirtækja sem ekki er ætluð til endursölu, heldur er þeim ætlað að stuðla að 

efnahagslegum ávinningi til fyrirtækja, þ.e. varanlegri tekjuöflun (IASB, 2004). 

 

 



11 

 

3.1. Eignfærsla og upphaflegt mat varanlegra rekstrarfjármuna 

Samkvæmt IAS 16 þarf fyrirtæki að uppfylla ákveðin skilyrði svo hægt sé að eignfæra 

varanlega rekstrarfjármuni í reikningsskilum þess. Eignfærslan skal því eiga sér stað 

þegar líklegt þykir að efnahagslegur ávinningur sem tengist eigninni beint, muni renna 

til fyrirtækisins auk þess sem fyrirtækið verður að geta metið kostnaðarverð 

eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Fyrirtæki sem festa kaup á varanlegum 

rekstrarfjármunum þurfa því að skilgreina notagildi þeirra eigna sem áætlað er að 

fjárfesta í og meta hvort efnahagslegur ávinningur komi til með að skila sér til 

fyrirtækisins svo eignfærsla geti átt sér stað.  Fyrirtæki geta hins vegar þurft að 

fjárfesta í varanlegum rekstrarfjármunum svo hægt sé að viðhalda efnahagslegum 

ávinningi á öðrum varanlegum rekstrarfjármunum sem fyrir eru í eignasafni 

fyrirtækisins, t.d vegna aðstæðna sem kalla á úrlausnir vegna öryggis og 

umhverfismála. Í slíkum tilvikum teljast þær fjárfestingar eðlilegar og uppfylla þau 

skilyrði sem sett eru af IAS 16 staðlinum um efnahagslegan ávinning og fyrirtækinu 

því heimilt að eignfæra kaupin (IASB, 2004).  

 

Við mat á kostnaðarverði varanlegra rekstrarfjármuna  er stuðst við 

kostnaðarverðsregluna sbr. 29. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 þar sem segir að 

fastafjármuni megi ekki meta til eignar á hærra verði en kostnaðarverði. Lagaákvæðið 

er í samræmi við IAS 16 þar sem meginreglan kveður á um að meta verður varanlega 

rekstrarfjármuni í upphafi á kostnaðarverði. Kostnaðarverðið felur í sér það kaupverð 

sem greitt er fyrir varanlega rekstrarfjármuninn ásamt þeim innflutningsgjöldum og 

óafturkræfu sköttum sem kunna að falla til. Allur kostnaður við að koma eigninni í 

starfhæft ástand telst einnig til kostnaðarverðs varanlega rekstrarfjármunarins svo 

framarlega sem  kostnaðurinn verður rakinn beint til þess. Stjórnunarkostnaður og 

almennur óbeinn kostnaður telst því ekki hluti af kostnaðarverði varanlegra 

rekstrarfjármuna nema að uppfylltu því skilyrði að hægt sé að rekja þann kostnað 

beint til kaupanna á eigninni eða þeim undirbúningi sem fylgir því að koma henni í 

starfhæft ástand. Ef fyrirtækið hefur fengið viðskiptaafslátt eða  endurgreiðslu vegna 

kaupanna skal það dregið frá (IASB, 2004). 

 

Beinn kostnaður skv. IAS 16 sem rekja má beint til þess að eigninni er komið í 

starfhæft ástand er eftirfarandi: 
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Tafla 3-2: Beinn kostnaður (IASB, 2004). 

Flokkur   Beinn kostnaður  

    
 A)  Kostnaður sem felst í undirbúningi svæðis  
 B)  Upphaflegur kostnaður við afhendingu eignarinnar auk afgreiðslukostnaðar  
 C)  Kostnaður við uppsetningu  
 D)  Kostnaður vegna sérfræðiþjónustu  
 E)  Áætlaður kostnaður sem felst í sundurhlutun á varanlegum rekstrarfjármun 

sem keyptur er, auk flutningskostnaðar. Ef varanlegur rekstrarfjármunur var 

færður sem reiknuð skuldbinding skv. IAS 37, ber fyrirtæki að koma 

vettvangi í fyrra horf.   

 

    

 

Samkvæmt IAS 16 verður að taka tillit til þeirra greiðslna sem frestað er umfram 

eðlileg lánskjör vegna kaupa á varanlegum rekstrarfjármuni. Við þannig aðstæður er 

kostnaðarverð varanlega rekstrarfjármunarins ígildi handbærs fjár. Ef mismunur 

verður á milli kostnaðarverðs og heildargreiðslum á eigninni,  er sá mismunur færður 

sem vaxtagjöld á lánstímanum. Þetta á við ef varanlegur rekstrarfjármunur er ekki 

eignfærður í samræmi við ákvæði IAS 23  um fjármagnskostnað (IASB, 2004).   

 

3.2. Útgjöld sem falla til síðar 

Varanlegir rekstrarfjármunir þurfa í flestum tilfellum á viðhaldi að halda á 

nýtingartíma sínum. Slíkt er mikilvægt svo eignin missi ekki þá eiginleika sem hún 

þarf til að viðhalda efnahagslegum ávinningi í framtíðinni. Útgjöld sem falla til síðar 

má tilgreina í tvo flokka. Annars vegar útgjöld vegna endurbóta sem koma til með að 

viðhalda efnahagslegum ávinningi eignarinnar í framtíðinni og hins vegar útgjöld sem 

bæta ástand eignarinnar varanlega umfram upphaflegt mat (IASB, 2004). 

 

Útgjöld sem falla til síðar vegna viðhalds á varanlegum rekstrarfjármun eru gjaldfærð 

þar sem slíkt er gert til að viðhalda efnahagslegu hæfi eignarinnar. Í því felst að 

upphaflegu mati eignarinnar er viðhaldið í samræmi við áætlun fyrirtækis um 

efnahagslegan ávinning í framtíðinni. Þannig er eigninni gert kleift að halda 

afkastagetu sinni í samræmi við upprunalegt mat sem gert var áður en eignfærsla átti 

sér stað, sbr. kafla 3.2.  Útgjöld sem falla til síðar og hafa varanleg áhrif á eignina 

umfram upphaflegt mat þarf að eignfæra en þó með mismunandi hætti. Útgjöldum 

sem koma til með að bæta ástand eignarinnar skal bætt við bókfært verð svo 
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framarlega sem varanlegar breytingar verða á eigninni og nýtingartími hennar lengist. 

IAS 16 tilgreinir nokkur dæmi um slíkar endurbætur, sem eru breytingar á 

framleiðslutækjum, endurbætur á vélarhlutum til að ná fram auknum gæðum í 

framleiðsluferli og upptöku á nýjum framleiðsluferlum sem hafa kostnaðarlækkun í 

för með sér.  Í sumum tilfellum getur þurft að eignfæra  íhluti varanlegra 

rekstrarfjármuna sérstaklega. Í því felst að íhlutir geta þurft á reglulegri endurnýjun að 

halda þar sem nýtingartími þeirra er styttri en nýtingartími eignarinnar. Sá íhlutur er 

því tilgreindur sem sérstök eign ef hann uppfyllir þau skilyrði sem sett eru um 

eignfærslu varanlegra rekstrarfjármuna, sbr. kafli 3.2. Íhlutir sem eignfærast skv. 

þessum skilyrðum eru afskrifaðir sér í reikningsskilum óháð þeirri eign sem þeir 

tilheyra. Með því er hægt að endurspegla notkunarmynstur og sýna á rökréttan og 

kerfisbundinn hátt þann efnahagslega ávinning sem fyrirtækið hlýtur af eigninni  

(IASB, 2004) 

 

3.3. Endurmat 

Þegar varanlegir rekstrarfjármunir hafa verið eignfærðir í bókhaldi fyrirtækja gildir sú 

meginregla að varanlega rekstrarfjármuni beri að skrá samkvæmt 

kostnaðarverðsaðferð. Sú aðferð felur í sér að mat eigna er skráð á kostnaðarverði að 

frádregnum afskriftum og sú skráning telst bókfært verð eignarinnar. Leyfilegt er að 

víkja frá meginreglunni og eignfæra varanlega rekstrarfjármuni samkvæmt 

endurmatsaðferð, en endurmat telst til varareglu, þ.e. leyfileg fráviksaðferð skv. IAS 

16 (Ólafur Þór Jóhannesson, 2005).  Endurmat eftir upphaflega færslu á varanlegum 

rekstrarfjármuni skal því skv. leyfilegri fráviksaðferð eignfært  á endurmetinni fjárhæð 

sem telst gangvirði sem er yfirleitt markaðsvirði á þeim degi sem endurmat fer fram, 

að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnunartöpum en um 

virðisrýrnunartöp gildir reikningsskilastaðallinn IAS 36.  (IASB, 2004).   

 

Endurmat á varanlegum rekstrarfjármunum skv. IAS 16 er gert með úttekt sérfróðra 

matsmanna, sem eru til þess hæfir að framkvæma slíkt endurmat. Ekki er leyfilegt að 

framkvæma  endurmat á einstakri eign heldur verður að endurmeta þann eignaflokk í 

heild sinni sem eignin tilheyrir. IAS 16 flokkar varanlega rekstrarfjármuni sem fram 

koma á í töflu 3-1 í átta flokka, er sú flokkun byggð á grundvelli notkunar. Undir 

hvern flokk teljast því samskonar eignir sem nýtast fyrirtækjum á sambærilegan hátt. 
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Úttekt á þeim varanlegu rekstrarfjármunum sem tilheyra sama flokki fer svo fram 

samtímis þegar endurmat á sér stað (IASB, 2004).  

 

Kostnaðarverðsaðferð skv. meginreglunni er áreiðanlegri aðferð en leyfileg 

fráviksaðferð um endurmat að því leyti að hún byggir á hlutlægum og 

sannreynanlegum-, gögnum andstætt endurmatsaðferð sem þykir byggja á of huglægu 

mati og telst því ekki til góðrar reikningsskilavenju í flestum tilvikum. Ástæðuna  má 

rekja til þeirrar hættu að eignir verði ofmetnar í reikningsskilum fyrirtækja og skuldir 

vanmetnar en með því er varkárnisreglan brostin sé það gert vísvitandi, þvert á móti 

góðri reikningsskilavenju (Reikningsskilaráð, 1994). 

 

3.3.1. Endurmatshækkun varanlegra rekstrarfjármuna  

Þegar úttekt liggur fyrir á gangvirði varanlegra rekstrarfjármuna skal gera grein fyrir 

hækkun eða lækkun skv. IAS 16. Ef gangvirði er hærra en bókfært verð eignarinnar 

ber að færa hækkunina á endurmatsreikning meðal eigin fjár. Hafi endurmat verið 

framkvæmt áður og það leitt til endurmatslækkunar ber að tekjufæra nýtt endurmat um 

þá upphæð sem áður var gjaldfærð vegna lækkunarinnar (IASB, 2004).  

 

Eftirfarandi dæmi sýnir færslu í bókhaldi á varanlegum rekstrarfjármun sem keyptur 

var 1.1.2010. Kostnaðarverð er 200.000 kr., líftími er 5 ár og áætlað hrakvirði er 0 kr.  

Í lok árs 2010 er sýnd afskrift ársins út frá línulegri afskrift. Þann 1.1.2011 er sýnt 

endurmat þar sem gangvirði skv. endurmati er 180.000 kr.  

 

 

Mynd 3-1: Færsla í bókhaldi vegna kaupa á varanlegum rekstrarfjármun. 

 

1.1.2010 200.000 kr.    200.000 kr.  1.1.2010

200.000 kr.    200.000 kr.  

1.1.2010 200.000 kr.    31.12.2010 40.000 kr.    

40.000 kr.      31.12.2010

160.000 kr.    40.000 kr.    

Varanlegur rekstrarfjármunur Handbært fé

Varanlegur rekstrarfjármunur Afskriftir RR
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Eins og fram kemur á mynd 3-1 má sjá að í árslok 2010 er bókfært verð eignarinnar 

160.000 kr. að frádregnum afskriftum ársins sem eru 40.000 kr.  

 

 

Mynd 3-2: Færsla í bókhaldi vegna endurmatshækkunar. 

 

Eins og fram kemur á mynd 3-2 hér að ofan má sjá að bókfært verð varanlega 

rekstrarfjármunarins er 180.000 kr. eftir endurmatshækkun. Gangvirði er fært á 

sérstakan endurmatsreikning sem tilheyrir eigin fé í reikningsskilum. 

Endurmatsreikningurinn hefur kreditstöðu þegar um hækkun er að ræða og bætist því 

við eigið fé.  Endurmatið er svo bundið á þeim reikningi þar til viðkomandi eign hefur 

verið full afskrifuð, endurmatið bakfært eða eignin seld (Félag löggiltra 

endurskoðenda. Álitsgerð. e.d.).  

 

3.3.2. Endurmatslækkun varanlegra rekstrarfjármuna 

Þegar endurmat varanlegra rekstrarfjármuna leiðir til þess að gangvirði er lægra en 

bókfært verð ber að gjaldfæra þá lækkun strax. Þetta á við ef endurmatsreikningur 

hefur ekki verið myndaður áður vegna hækkunar á gangvirði vegna fyrra endurmats. 

Ef svo reynist skal færa  lækkun á því endurmati sem nemur þeirri lækkun á gangvirði 

skv. nýju endurmati. Reynist það lægra ber að gjaldfæra þá fjárhæð sem eftir stendur í 

rekstrarreikning (IASB, 2004). 

 

Eftirfarandi dæmi sýnir færslu í bókhaldi á varanlegum rekstrarfjármun sem keyptur 

var 1.1.2010. Kostnaðarverð er 200.000 kr., líftími er 5 ár og áætlað hrakvirði er 0 kr.  

Í lok árs 2010 er sýnd afskrift ársins út frá línulegri afskrift. Þann 1.1.2011 er sýnt 

endurmat þar sem gangvirði skv. endurmati er 140.000 kr.  

 

1.1.2010 200.000 kr.    20.000 kr.    1.1.2011

40.000 kr.      31.12.2010

1.1.2011 20.000 kr.      20.000 kr.    

180.000 kr.    

Varanlegur rekstrarfjármunur Endurmatsreikningur VR
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Mynd 3-3: Færsla í bókhaldi vegna endurmatslækkunar. 

 

Eins og fram kemur á mynd 3-3 hér að ofan má sjá að um sama dæmi er að ræða og í 

kafla 3.3.1. nema hér er gert ráð fyrir 20.000 kr. endurmatslækkun. Bókfært verð í 

árslok er 160.000 kr. að frádregnum afskriftum ársins 2010. Eins og fram kemur er sú 

lækkun sem verður á bókfærðu verði gjaldfærð strax í rekstrarreikning í samræmi við 

reglur IAS 16 (IASB, 2004). 

 

3.4. Afskriftir  

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna er kerfisbundin aðferð til að jafna 

kostnaðarverði niður á líftíma eigna sem eignfærðar hafa verið í bókhaldi fyrirtækja. 

Fyrirtæki sem nýta efnahagslegan ávinning varanlegra rekstrarfjármuna þurfa því að 

sýna lækkun á bókfærðu virði eignarinnar þar sem sú lækkun skal endurspegla 

notkunarmynstur og þann efnahagslega ávinning sem fyrirtækið hlýtur af eigninni 

(IASB, 2004).  Með þessari aðferð spila saman tvær mikilvægar reglur í 

reikningsskilum fyrirtækja. Annars vegar tekjureglan og hins vegar jöfnunarreglan. 

Tekjureglan tekur til skráningar á tekjum þegar viðskiptaaðili hefur til þeirra unnið en 

jöfnunarreglan kappkostar við að jafna gjöldum á móti tekjum sem skráðar hafa verið 

samkvæmt tekjureglunni (Reikningsskilaráð, 1994).  

1.1.2010 200.000 kr.    200.000 kr.  1.1.2010

200.000 kr.    200.000 kr.  

1.1.2010 200.000 kr.    31.12.2010 40.000 kr.    

40.000 kr.      31.12.2010

160.000 kr.    40.000 kr.    

1.1.2010 200.000 kr.    1.1.2011 20.000 kr.    

40.000 kr.      31.12.2010

20.000 kr.      1.1.2011 20.000 kr.    

140.000 kr.    

Varanlegur rekstrarfjármunur Endurmatslækkun RR

Varanlegur rekstrarfjármunur Handbært fé

Varanlegur rekstrarfjármunur Afskriftir RR
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Þegar fyrirtæki hefur fest kaup á og tekið til notkunar varanlegan rekstrarfjármun þarf 

að skilgreina líftíma eignarinnar, þann áætlaða tíma sem fyrirtæki væntir að 

efnahagslegur ávinningur muni skila sér til fyrirtækisins. Líftíminn endurspeglar því 

þann nýtingartíma sem áætlað er að eignin muni endast í framtíðinni. Mat á 

nýtingartíma er  byggt á reynslu fyrirtækis í mörgum tilvikum en auk þess er hægt að 

styðjast við áætlun um væntanlega framleiðslugetu eða áþreifanlega framleiðslu 

eignarinnar (IASB, 2004).   

 

Við mat á nýtingartíma varanlegra rekstrarfjármuna verður þó að gera grein fyrir gerð 

eignarinnar sem afskrifa á. Lóðir hafa sem dæmi ótakmarkaðan nýtingartíma og rýrna 

ekki með tímanum. Lóðir eru því ekki afskrifaðar við gerð reikningsskila.  Fasteignir 

hafa oftast mjög staðlaðan nýtingartíma þar sem þær slitna ekki við notkun í þeim 

skilningi að slit er t.d. ekki háð fjölda íbúa eða fjölda starfsmanna heldur má rekja slit 

til veðráttu og umhverfis. Líftími fasteigna spannar því langt tímabil en algengt er að 

afskriftir fasteigna séu 40 ár. Aðrir varanlegir rekstrarfjármunir sem tilgreindir eru í 

kafla 3. hafa breytilegan líftíma sem byggður er  á notkun, reynslu af sambærilegum 

eignum eða áætluðu mati.  Afskrifanleg fjárhæð er svo fundin með því að draga 

áætlað hrakvirði frá upphaflegu kostnaðarverði eignarinnar, en getur þó verið 

breytilegt eftir afskriftaraðferðum. Hrakvirði er skilgreint sem það verð sem áætlað er 

að fáist fyrir eignina að nýtingartíma loknum þ.e. nettó söluverð. Við útreikninga á 

afskriftum varanlegra rekstrarfjármuna eru einkum notaðar 4 mismunandi 

afskriftaraðferðir en þær eru notkunar afskriftaraðferð, línuleg afskriftaraðferð, 

stiglækkandi afskriftaraðferð og árssummu afskriftaraðferð (IASB, 2004).  
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4. Afskriftaraðferðir og útreikningar 

 

4.1. Færanlegt 4-pósta lyftukerfi 

Til að sýna á sem bestan hátt þann breytileika sem 

er á milli afskriftaaðferða skv. IAS 16, verður 

tekið dæmi um afskrift á 4–pósta lyftukerfi frá 

Hetra með útreikningum á hverri afskriftaraðferð 

fyrir sig. Lyftukerfið er varanlegur 

rekstrarfjármunur sem nýtist fyrirtækjum þar sem 

starfsemi felst í fólksflutningum, vöruflutningum, 

jarðvinnu eða rekstri á almennum þjónustuverkstæðum. Dæmi um fyrirtæki í 

fólksflutningum er SBA-Norðurleið. Fyrirtækið sérhæfir sig í fólksflutningum og 

starfrækir verkstæði til að sinna viðhaldi á þeim rekstrarfjármunum sem notaðir eru til 

tekjuöflunar, þ.e. hópbifreiðum eins og sjá má á mynd 4-1 hér að ofan. Lyftukerfið er 

því liður í að tryggja áframhaldandi efnahagslegan ávinning þeirra varanlegu 

rekstrarfjármuna sem fyrir eru í eigu fyrirtækisins. Heimilt er samkvæmt IAS 16 að 

eignfæra lyftukerfið þar sem hægt er að skilgreina þann efnahagslega ávinning sem 

talið er að eignin muni skila til fyrirtækisins á líftíma hennar.  

 

N1 er umboðsaðili á Íslandi fyrir lyftukerfi frá Hetra. Samkvæmt upplýsingum frá 

viðskiptastjóra N1, Jóni Guðmari Haukssyni, er kostnaður 4-pósta lyftukerfis 

4.603.925 kr. og kostnaður vökvatjakka er 336.255 kr. Heildarkostnaður vegna kaupa 

á 4–pósta lyftukerfi er því 4.940.180 kr. með virðisaukaskatti sem reiknast 25,5% í 

samræmi við núgildandi skatthlutfall skv. 14. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988.  

Virðisaukaskattur telst ekki til óafturkræfra skatta og telst því ekki með í útreikningum 

á kostnaðarverði eignarinnar.  Ekki eru veittir afslættir vegna staðgreiðslusölu né 

sérstakur afgreiðslukostnaður innheimtur af N1 vegna sölunnar.  Lyftukerfið er afhent 

full samsett og því tilbúið til notkunar auk þess sem ekki er þörf á sérstakri 

uppsetningu á verkstæði þar sem lyftukerfið er á hjólum og því færanlegt.  

 

Eins og fram kom í kafla 3.2. um útgjöld sem falla til síðar, þá verða vökvatjakkarnir 

flokkaðir sem íhlutir sem tengdir eru lyftukerfinu. Hlutverk þeirra er að stuðla að 

efnahagslegum ávinningi lyftukerfisins sem er óstarfhæft án þeirra.  Vökvatjakkana 

 Mynd 4-1: 4-pósta lyftukerfi (N1, 

2008). 
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þarf að endurnýja á nýtingartíma lyftukerfisins, þar sem nýtingartími þeirra er styttri 

en nýtingartími lyftukerfisins. Vökvatjakkarnir verða því eignfærðir sérstaklega og 

afskrifaðir sér. Kostnaðarverð vökvatjakkanna er því dregið frá við útreikninga á 

kostnaðarverði lyftukerfisins, eins og fram kemur á mynd 4-2 hér fyrir neðan. Við 

kostnaðarverð lyftukerfisins að frádregnum virðisaukaskatti bætist því einungis við 

flutningskostnaður. Samkvæmt Herði Kristjánssyni bílstjóra hjá Sendibílastöðinni hf. 

er kostnaður vegna flutnings á slíku lyftukerfi frá afhendingarstað N1 að Dalvegi 11-

14 í Kópavogi að verkstæði SBA-Norðurleiðar í Hjallahrauni 22, Hafnarfirði, 10.000 

kr. með virðisaukaskatti. Flutningskostnaður sem bætist við kaupverð  eignarinnar að 

frátöldum virðisaukaskatti er því 7.968 kr. Kostnaðarverð eignarinnar og það verð sem 

eignin er eignfærð á í reikningsskilum verður því 3.676.434 kr. eins og sjá má á mynd 

4-2. 

 

 

 Mynd 4-2:  Útreikningar á kostnaðarverði 4-pósta lyftukerfi. 

 

 Kostnaðarverð  

án VSK  

 Kostnaðarverð 

með VSK 

Kostnaður lyftukerfis og fylgihluta

4-pósta lyftukerfi 3.668.466 kr.   4.603.925 kr.    

Vökvatjakkur  4 stk. 267.932 kr.      336.255 kr.       

Samtals 3.936.398 kr.   4.940.180 kr.    

Annar kostnaður 

Flutningskostnaður 7.968 kr.          10.000 kr.         

Samtals 3.944.366 kr.   4.950.180 kr.    

Frádráttarliðir

Vökvatjakkur  4 stk. 267.932 kr.-      336.255 kr.-       

Samtals 267.932 kr.-      336.255 kr.-       

Kostnaðarverð lyftukerfis 3.676.434 kr.   4.613.925 kr.    

 Varanlegur rekstrarfjármunur                     

4-pósta lyftukerfi  
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Við útreikninga á afskriftum lyftukerfisins, mun afskrift miðast við kostnaðarverð 

3.676.434 kr. sbr. 29 gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 og í samræmi við reglur IAS 

16. Tekið hefur verið tillit til allra kostnaðar- og frádráttarliða sem fram komu í kafla 

3.2 um eignfærslu varanlegra rekstrarfjármuna.  Gert verður ráð fyrir 10 ára líftíma og 

mun áætlað hrakvirði vera  367.643 kr. eða 10% af kostnaðarverði eignar. Áætluð 

notkun í klukkustundum, hér eftir skammstafað klst. er 15.000 klst. og áætluð 

heildarþyngd fólksflutningabifreiða sem áætlað er að lyftukerfið afkasti á nýtingartíma 

eru 150.000 tonn.  Kaupdagur lyftukerfisins er 01.01.2010.  

 

4.2. Línuleg afskriftaraðferð (Straight-Line Method) 

Línuleg afskriftaraðferð er einföld aðferð sem miðast við að afskrifa línulega 

kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna út líftíma þeirra. Aðferðin miðast við að 

afskrifa ávallt sömu fjárhæð á hverju ári þar til bókfært verð er komið niður í hrakvirði 

eignarinnar. Algengast er að afskrifa fasteignir með línulegri afskriftaraðferð þar sem 

rýrnun fasteigna er tiltölulega jöfn út líftímann (Kieso, Weygandt og Warfield.  2008).    

 

Í dæminu hér að neðan eru sýndir útreikningar á afskriftum lyftukerfisins með  

línulegri afskriftaraðferð.    

 

Tafla 4-1: Útreikningar á línulegri afskriftaraðferð. 

 

 

Eins og fram kemur í töflu 4-1 hér að ofan má sjá að árleg afskrift með línulegri 

afskriftaraðferð  er 330.879 kr. Við útreikninga á afskrift ársins er notast við margfeldi 

Kaupdagur 1.1.2010

Kostnaðarverð 3.676.434

Hrakvirði 367.643

Ár  Tímabil  

 Afskrifta       

Stofn 

 Afskrifta 

hlutfall 

 Afskrift       

ársins 

 Uppsöfnuð 

afskrift   Bókfært      verð  

2010 -                   -                  -          -                 -                  3.676.434       

2010 1 3.308.791      10,0% 330.879        330.879          3.345.555       

2011 2 3.308.791      10,0% 330.879        661.758          3.014.676       

2012 3 3.308.791      10,0% 330.879        992.637          2.683.797       

2013 4 3.308.791      10,0% 330.879        1.323.516       2.352.918       

2014 5 3.308.791      10,0% 330.879        1.654.395       2.022.039       

2015 6 3.308.791      10,0% 330.879        1.985.274       1.691.160       

2016 7 3.308.791      10,0% 330.879        2.316.153       1.360.281       

2017 8 3.308.791      10,0% 330.879        2.647.032       1.029.402       

2018 9 3.308.791      10,0% 330.879        2.977.912       698.522          

2019 10 3.308.791      10,0% 330.879        3.308.791       367.643          

Línuleg afskriftaraðferð 
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á föstu afskriftahlutfalli og afskriftastofni. Afskriftastofninn er fundinn með því að 

draga kostnaðarverð eignarinnar frá áætluðu hrakvirði (3.676.434 – 367.643) = 

3.308.791 kr.  Afskriftahlutfallið er svo reiknað út með því að deila hverju ári sem 

afskrifað er á  (teljari), með fjölda ára í líftíma eignarinnar (nefnari).  Hlutfallið er því 

1/10 = 10%.   

 

 

Mynd 4-3: Línuleg afskriftaraðferð. 

 

Eins og fram kemur á mynd 4-3 má sjá að  með línulegri aðferð afskrifast ávallt sama 

upphæð á hverju ári út líftíma eignarinnar.  Ástæða þess er sú að afskriftahlutfallið, í 

þessu tilviki 10% er margfaldað með sama afskriftastofni út líftíma eignarinnar. Með 

því verður árleg afskrift ávallt sú sama og aðferðin er því stærðfræðilega línuleg. 

Bókfært virði lækkar hins vegar um árlega afskrift þar til á lokaári líftíma þar sem 

bókfært virði nemur við hrakvirði eignarinnar.  

 

4.3. Stiglækkandi afskriftaraðferð (Declining-Balance Method) 

Stiglækkandi afskriftaraðferð er aðferð þar sem afskriftir eru mestar í upphafi kaupárs 

viðkomandi rekstrarfjármunar. Aðferðin hentar vel til afskrifta á þeim 

rekstrarfjármunum sem nýtast á fullum afköstum fyrstu árin.  Með því er gjöldum 

jafnað á móti tekjum á rökréttan og kerfisbundinn hátt þar sem hæfi 

rekstrarfjármunarins fer sífellt minnkandi eftir því sem hann eldist.  (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2008)  

 

Stiglækkandi afskriftaraðferð getur verið breytileg í þeim skilningi að ekki er til nein 

regla á því hvaða afskriftahlutfall er notað þegar árleg afskrift er reiknuð út frá 
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aðferðinni. Ein aðferð stiglækkandi afskriftar hefur verið nefnd tvöföld stiglækkandi 

afskrift (double declining balance method). Sú aðferð er byggð á grunni þeirra 

útreikninga sem gerðir eru til að finna afskriftahlutfallið í  línulegri afskriftaraðferð.  Í 

því felst að útreikningur á afskriftahlutfalli er sá sami í báðum aðferðum nema í 

tvöföldun stiglækkandi afskriftaraðferðinni er hlutfallið margfaldað með tveimur sem 

leiðir til  tvöföldunar á afskriftahlutfalli (Kennon. e.d.).  

 

 

Í dæminu hér að neðan eru sýndir útreikningar á afskriftum lyftukerfisins  með  

stiglækkandi afskriftaraðferð þar sem afskriftahlutfall línulegrar afskriftar er 

tvöfaldað.  

 

Tafla 4-2: Útreikningar á tvöfaldri stiglækkandi afskriftaraðferð. 

 

 

Eins og fram kemur í töflu 4-2 er afskriftahlutfallið ávallt það sama út líftíma 

eignarinnar eða 20%. Afskriftahlutfallið er reiknað út með því að deila hverju ári sem 

afskriftað er á (teljari) með fjölda ára í líftíma eignarinnar (nefnari) eins og gert er í 

línulegri afskriftaraðferð, nema hlutfallið er síðan margfaldað með tveimur, ( 1 / 10 * 

2 = 20%). Útreikningur á afskrift ársins er fundinn út frá kostnaðarverði 

rekstrarfjármunarins að frádregnum afskriftum. Í því felst að hrakvirði er ekki dregið 

frá upphaflegu kostnaðarverði, heldur reiknast afskriftin út frá bókfærðu verði í lok 

hvers árs þar til hrakvirði er náð í lok líftíma. Það leiðir til þess að afskrift á fyrsta ári 

er mest en fer síðan stiglækkandi. Í lok árs 2019 verður að notast við svokallaða plug-

Kaupdagur 1.1.2010

Kostnaðarverð 3.676.434

Hrakvirði 367.643

Ár  Tímabil  

 Afskrifta       

Stofn 

 Afskrifta 

hlutfall 

 Afskrift       

ársins 

 Uppsöfnuð 

afskrift   Bókfært      verð  

2010 0 -                  -           -                 -                  3.676.434       

2010 1 3.676.434      20,0% 735.287        735.287          2.941.147       

2011 2 2.941.147      20,0% 588.229        1.323.516       2.352.918       

2012 3 2.352.918      20,0% 470.584        1.794.100       1.882.334       

2013 4 1.882.334      20,0% 376.467        2.170.567       1.505.867       

2014 5 1.505.867      20,0% 301.173        2.471.740       1.204.694       

2015 6 1.204.694      20,0% 240.939        2.712.679       963.755          

2016 7 963.755         20,0% 192.751        2.905.430       771.004          

2017 8 771.004         20,0% 154.201        3.059.631       616.803          

2018 9 616.803         20,0% 123.361        3.182.991       493.443          

2019 10 493.443         Plug 125.799        3.308.791       367.643          

 Tvöföld stiglækkandi afskriftaraðferð
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tölu svo bókfært verð eignarinnar nemi 367.643 kr. þ.e.a.s. við hrakvirði (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2008).  

 

 

Mynd 4-4: Tvöföld stiglækkandi afskriftaraðferð. 

 

Eins og fram kemur á mynd 4-4 er afskrift á fyrsta ári er 735.287 kr. sem er mesta 

afskrift á líftíma eignarinnar. Afskriftin fer svo stiglækkandi á hverju ári eða 20% af 

bókfærðu verði þar til á síðasta ári líftíma. Eins og fram kom í töflu 4-2 er notast við 

plug-tölu á síðasta ári líftíma eignarinnar en sú afskrift er hærri en afskrift ársins 2018, 

sem leiðir til þess að forsendur stiglækkandi afskrifta eru brostnar. Því er ljóst að 

tvöföldun á afskriftahlutfalli með tvöföldun stiglækkandi afskriftaraðferðar, er ekki 

nákvæm þar sem aðferðin sýnir ekki réttar árlegar afskriftir. 

 

Til þess að sýna nákvæma útreikninga á afskriftum ársins út líftíma eignarinnar með 

stiglækkandi afskriftaraðferð þarf að nota eftirfarandi formúlu í stærðfræði:    

        

Niðurfærsluhlutfall (%) = (1 -  𝑟/𝑐
𝑛

 ) * 100  

Mynd 4-5: Niðurfærsluhlutfall (IASB, 2004). 

 

Skilgreining á eftirfarandi táknum:      

n = Notkunartími     r = Hrakvirði     c = Kostnaðarverð  
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Í dæminu hér að neðan eru sýndir útreikningar á afskriftum lyftukerfisins  með  

stiglækkandi afskriftaraðferð þar sem niðurfærsluhlutfall er reiknað samkvæmt 

formúlu sem sýnd er á mynd 4-5 hér að ofan. 

 

Tafla 4-3: Útreikningar á stiglækkandi afskriftaraðferð. 

 

 

Eins og fram kemur í töflu 4-3 helst afskriftahlutfallið óbreytt út líftíma eignarinnar. 

Afskriftahlutfallið er fundið með því að setja inn í formúluna: (1-  
367.643

3.676.434

10
 ) * 100 

og útkoman verður 20,57%. Útreikningur á afskrift ársins er svo fundinn út frá 

kostnaðarverði eignarinnar að frádregnum afskriftum. Afskrift reiknast því út frá 

bókfærðu verði í byrjun hvers árs þar til hrakvirði er náð í lok líftíma (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2008). 

 

 

Kaupdagur 1.1.2010

Kostnaðarverð 3.676.434

Hrakvirði 367.643

Ár  Tímabil  

 Afskrifta       

Stofn 

 Afskrifta 

hlutfall 

 Afskrift       

ársins 

 Uppsöfnuð 

afskrift   Bókfært      verð  

2010 0 -                  -          -                 -                  3.676.434       

2010 1 3.676.434      20,5672% 756.139        756.139          2.920.295       

2011 2 2.920.295      20,57% 600.622        600.622          2.319.673       

2012 3 2.319.673      20,57% 477.091        477.091          1.842.582       

2013 4 1.842.582      20,57% 378.967        378.967          1.463.615       

2014 5 1.463.615      20,57% 301.024        301.024          1.162.591       

2015 6 1.162.591      20,57% 239.112        239.112          923.478          

2016 7 923.478         20,57% 189.933        189.933          733.545          

2017 8 733.545         20,57% 150.869        150.869          582.676          

2018 9 582.676         20,57% 119.840        119.840          462.836          

2019 10 462.836         20,57% 95.192          95.192            367.643          

Stiglækkandi afskriftaraðferð
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Mynd 4-6: Stiglækkandi afskriftaraðferð. 

 

Eins og fram kemur á mynd 4-6 er stiglækkandi afskriftaraðferðin mjög nákvæm og 

sýnir hvernig afskriftir fara stiglækkandi ár frá ári eða þar til afskrifað hefur verið 

niður í hrakvirði á lokaári líftíma eignarinnar. Því er ljóst að með notkun formúlunnar 

„Niðurfærsluhlutfall (%) = (1 -  𝑟/𝑐
𝑛

 ) * 100“ er aðferðin stærðfræðilega réttari en 

tvöföld stiglækkandi afskrift þar sem ekki þarf að styðjast við plug-tölu á lokaári 

líftímans. Afskriftir eru þar með reiknaðar á rökréttan og kerfisbundinn hátt og gefa 

rétta mynd af notkun og efnahagslegum ávinningi  eignarinnar.   

 

4.4. Árssummu afskriftaraðferðin (Sum-of-the-years digit) 

Árssummu afskriftaraðferðin er flokkuð sem stiglækkandi afskriftaraðferð þar sem 

afskriftir eru mestar á fyrsta árinu en fara eftir það stiglækkandi ár frá ári.  Aðferðin 

byggir á stiglækkandi afskriftahlutfalli og telst stærðfræðilega séð línuleg. Árssummu 

aðferðin er góð aðferð til þess að gefa rétta mynd af notkun varanlegra 

rekstrarfjármuna þegar tekjuöflun þeirra er hvað mest á fyrstu árum líftíma (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2008).  

 

Í dæminu hér að neðan eru sýndir útreikningar á afskriftum lyftukerfisins með  

árssummu aðferðinni.   
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Tafla 4-4: Útreikningar á árssummu afskriftaraðferð.  

 

Eins og fram kemur í töflu 4-4 má sjá að afskriftahlutfallið er breytilegt ár frá ári ólíkt 

þeim stiglækkandi aðferðum sem nefndar voru í kafla 4.3.  Afskriftahlutfallið er 

fundið með því að deila með þeim árafjölda sem eftir er af líftíma eignarinnar með 

samanlögðum heildarfjölda ára á tímabilinu.  Í því felst að á 10 ára líftíma eru árin 

lögð saman á eftirfarandi hátt: (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1) = 55, því er 

afskriftahlutfall á fyrsta ári 10/15 eða 18,18% þar sem 10 ár eru eftir af líftíma 

eignarinnar.  Á ári 2 er afskriftahlutfallið 9/15 eða 16,37% þar sem 9 ár eru eftir af 

líftíma eignarinnar.  Afskriftastofninn er fundinn með því að draga áætlað hrakvirði 

frá kostnaðarverði eignarinnar. Afskriftastofninn helst síðan óbreyttur út líftímann og 

reiknast árleg afskrift  út frá margfeldi  afskriftastofns og afskriftahlutfalls. Afskrift á 

fyrsta ári (2010) er því (3.676.434 - 367.643) * 18,18% = 601.598 kr. (Kieso o.fl., 

2008). 

 

 

Mynd 4-7: Árssummu afskriftaraðferð. 

Kaupdagur 1.1.2010

Kostnaðarverð 3.676.434

Hrakvirði 367.643

Ár

 Eftirstöðvar 

árafjölda 

 Afskrifta       

Stofn 

 Afskrifta 

hlutfall 

 Afskrifta 

hlutfall (%) 

 Afskrift       

ársins 

 Uppsöfnuð 

afskrift  

 Bókfært      

verð  

2010 0 -               -               -              -               3.676.434    

2010 10 3.308.791    10/55 18,18% 601.598     601.598      3.074.836    

2011 9 3.308.791    9/55 16,36% 541.438     1.143.037   2.533.397    

2012 8 3.308.791    8/55 14,55% 481.279     1.624.315   2.052.119    

2013 7 3.308.791    7/55 12,73% 421.119     2.045.434   1.631.000    

2014 6 3.308.791    6/55 10,91% 360.959     2.406.393   1.270.041    

2015 5 3.308.791    5/55 9,09% 300.799     2.707.192   969.242       

2016 4 3.308.791    4/55 7,27% 240.639     2.947.832   728.602       

2017 3 3.308.791    3/55 5,45% 180.479     3.128.311   548.123       

2018 2 3.308.791    2/55 3,64% 120.320     3.248.631   427.803       

2019 1 3.308.791    1/55 1,82% 60.160       3.308.791   367.643       
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Eins og fram kemur á mynd 4-7 má sjá að árssummu aðferðin er annars vegar 

stærðfræðilega línuleg. Hins vegar telst aðferðin til stiglækkandi afskriftaraðferða þar 

sem afskrift er mest á fyrsta ári líftíma og fer eftir það stig lækkandi, eða þar til á 

lokaári líftíma þegar afskrift nemur við hrakvirði eignarinnar (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2008). 

 

4.5. Notkunar afskriftaraðferð (Activity Method) 

4.5.1. Notkunar afskriftaraðferðin út frá heildarnotkun klst.  

Notkunar afskriftaraðferðin er aðferð sem byggir á því sjónarmiði að afskrifað er út 

frá notkun varanlegra rekstrarfjármuna þar sem mat þeirra getur byggt á áætluðum 

fjölda framleiddra eininga eða áætlaðri heildarnotkun í klst.  Líftími 

notkunaraðferðarinnar er því skilgreindur sem fjöldi notaðra klst. eða fjöldi 

framleiddra eininga í þessu dæmi (Kieso o.fl., 2008).  

 

Notkunaraðferðin er mjög gagnleg þeim fyrirtækjum sem vilja meta afskriftir á 

rökréttan og kerfisbundinn hátt á grundvelli notkunar þeirra varanlegu 

rekstrarfjármuna sem eignfærðir hafa verið í bókhaldi fyrirtækisins. Ef litið er til 

lyftukerfisins, þá hefur bilanatíðni þeirra fólksflutningabifreiða sem eru í eigu SBA-

Norðurleiðar áhrif á notkun lyftunnar og þar af leiðandi áhrif á væntanlega afskrift 

ársins. Sama á við um fyrirtæki sem halda úti verksmiðjustarfsemi. Í framleiðsluferli 

slíkra fyrirtækja er notast við mikinn tækjabúnað. Sá tækjabúnaður vinnur saman í 

framleiðsluferlinu við að fullvinna vörur og því hægt að meta afskriftir þeirra á 

grundvelli notkunar. Fari eftirspurn á markaði minnkandi eða birgðastaða viðkomandi 

fyrirtækis annar eftirspurn, þá er framleiðsluferlið ekki nýtt á fullum afköstum. 

Afskriftir fara því lækkandi í hlutfalli við nýtingu þeirra varanlegu rekstrarfjármuna 

sem notaðir eru í framleiðsluferlinu. Þegar fyrirtæki framleiðir á fullum afköstum 

gerist hið gagnstæða. Með aukinni framleiðslu eykst fjöldi framleiddra eininga og því 

hækkar hlutfall afskrifta. Sökum þess telst notkunaraðferðin ekki til línulegrar eða 

stiglækkandi afskriftaraðferðar þar sem sveiflur í afskriftum ársins eru í réttu hlutfalli 

við notkun rekstrarfjármunarins (Kieso o.fl., 2008).  

 

„Þessi afskriftaraðferð er mjög rökrétt þegar notkun fjármunarins er mjög 

sveiflukennd og þegar slitið stendur í beinu sambandi við notkunina. Hins vegar er oft 



28 

 

erfitt að áætla fyrirfram heildarfjölda notkunareininga“ (Bjarni Frímann Karlsson, 

2008).  

 

Í dæminu hér að neðan eru sýndir útreikningar á afskriftum lyftukerfisins með  

notkunaraðferðinni  þar sem stuðst er við áætlaða notkun klst. á ársgrundvelli. 

 

Tafla 4-5: Útreikningar á notkunar afskriftaraðferð / fjöldi klst. 

 

 

Eins og fram kemur í töflu 4-5 má sjá að afskrift ársins 2010 er 397.055 kr. Til þess að 

reikna út afskrift ársins þarf að finna kostnaðarverð á hverja klst. sem margfaldað er 

með heildarnotkun klst. á árinu. Kostnaður fyrir hverja notaða klst. er fundinn með því 

að draga áætlað hrakvirði frá kostnaðarverði (3.676.434 - 367.643) sem verður (teljari) 

og því deilt með áætlaðri heildarnotkun klst. á líftíma eignarinnar (15.000) sem verður 

(nefnari). (3.676.434 - 367.643) / 15.000 = 220,59 kr. Með því er hægt að margfalda 

fjölda notaðra klst. á hverju ári með verði á hverja klst. og fá með því afskrift ársins, 

1.800 * 221,59 = 397.055 kr.  Einnig er hægt að reikna út afskrift ársins með 

formúlunni „(Kostnaðarverð að frádregnu hrakvirði) * Fjöldi notaðra klst. 2010 / 

áætlaðri heildarnotkun klst. á líftíma eignarinnar“.  Ef sett er inn í formúluna, = 

(3.676.434 - 367.643) * 1.800 / 15.000, verður útkoman 397.055 kr. sem er afskrift 

ársins 2010 (Kieso o.fl., 2008).   

 

Kaupdagur 1.1.2010

Kostnaðarverð 3.676.434  

Áætluð notkun 15.000       klst

Hrakvirði 367.643     

Ár Tímabil 

 Notkun           

Klst  Verð pr.klst 

 Afskrift       

ársins 

 Uppsöfnuð 

afskrift 

 Bókfært        

verð  

2010 0 -           -          -             -             3.676.434     

2010 1 1.800      220,59    397.055    397.055     3.279.379     

2011 2 1.600      220,59    352.938    749.993     2.926.441     

2012 3 1.450      220,59    319.850    1.069.842  2.606.592     

2013 4 1.670      220,59    368.379    1.438.221  2.238.213     

2014 5 1.550      220,59    341.908    1.780.129  1.896.305     

2015 6 1.250      220,59    275.733    2.055.862  1.620.572     

2016 7 1.230      220,59    271.321    2.327.183  1.349.251     

2017 8 1.300      220,59    286.762    2.613.945  1.062.489     

2018 9 1.450      220,59    319.850    2.933.794  742.640        

2019 10 1.700      220,59    374.996    3.308.791  367.643        

15.000    

Notkunar afskriftaraðferð / Fjöldi klst. 
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Mynd 4-8: Notkunar afskriftaraðferð / fjöldi klst. 

 

Eins og fram kemur á mynd 4-8 má sjá að afskriftir út frá árlegri heildarnotkun í klst. 

eru mjög sveiflukenndar. Afskriftirnar fylgja ekki línulegri aðferð samkvæmt 

meðaltali auk þess sem þær fara ekki stiglækkandi. Því getur verið erfitt að ákveða 

fyrirfram heildarnotkun  eignarinnar, en slíkt mat byggir einungis á áætluðum tölum 

um væntanlega framleiðslu auk þeirra reynslu sem fyrirtækið býr yfir af 

sambærilegum eignum.  

 

4.5.2. Notkunar afskriftaraðferðin út frá framleiddum einingum 

Notkunaraðferðin út frá framleiddum einingum felst í  að notkun getur verið byggð á  

áætlun fyrirtækisins út frá reynslu á þeim fjölda bifreiða sem teknar eru inn á 

verkstæði til viðgerðar. Slík áætlun verður að hafa vissan sveigjanleika þar sem 

bilanatíðni getur verið mismunandi og ófyrirséð. Því getur verið erfitt að gera 

nákvæma áætlun um endingartíma eignarinnar. Hjá framleiðslufyrirtækjum getur 

afskrift út frá framleiddum einingum verið góður mælikvarði á hæfi eignarinnar til 

þess að skila efnahagslegum ávinningi til fyrirtækisins. Sem dæmi má nefna 

pökkunarvél í frystihúsi sem áætlað er að endist í 10 ár. Sjávarútvegsfyrirtæki geta 

með reynslu sinni og framleiddum einingum á fyrri árum gert nákvæma áætlun um 

afköst slíkra eigna. Ef meðalfjöldi kassa á undanförnum árum eru 10.000 einingar  má 

áætla að pökkunarvélin muni endast í u.þ.b. 100.000 einingar.   

 

Í dæminu hér að neðan eru sýndir útreikningar á afskriftum lyftukerfisins með  

notkunaraðferðinni  þar sem stuðst er við áætlaða notkun á heildar-lyftum tonnum. 
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Tafla 4-6: Útreikningar á notkunar afskriftaraðferð / fjöldi tonna. 

 

 

Eins og fram kemur í töflu 4-6 má sjá að afskrift ársins 2010 er 330.879 kr. 

Útreikningar eru þeir sömu og þegar afskrift ársins er fundin út frá fjölda notaðra klst. 

Til þess að reikna út afskrift ársins þarf að finna kostnað á hverja framleidda einingu 

sem margfölduð er með heildarframleiddum einingum á árinu. Kostnaður á hverja 

framleidda einingu  er fundinn með því að draga áætlað hrakvirði frá kostnaðarverði 

og því deilt með áætlaðri heildarframleiðslu eininga á líftíma eignarinnar. Með því er 

hægt að margfalda fjölda framleiddra eininga á hverju ári með kostnaði á hverja 

einingu og fá með því afskrift ársins.  Einnig er hægt að reikna út afskrift ársins með 

formúlunni „(Kostnaðarverð að frádregnu hrakvirði) * Fjöldi á lyftum tonnum / 

áætlaður heildar fjöldi tonna á líftíma eignarinnar“.   Ef sett er inn í formúluna, = 

(3.676.434 - 367.643) * 15.000 / 150.000, verður útkoman 330.879 kr. sem er afskrift 

ársins 2010 (Kieso o.fl., 2008).   

 

Kaupdagur 1.1.2010

Kostnaðarverð 3.676.434        

Áætluð heildar notkun 150.000 tonn

Hrakvirði 367.643

Ár Tímabil 

 Heildar fj. tonna 

lyft á ári 

 Verð     

pr.ein  

 Afskrift      

ársins 

 Uppsöfnuð 

afskrift 

 Bókfært         

verð  

2010 0 -                  -           -                 -                  3.676.434       

2010 1 15.000           22,06       330.879        330.879          3.345.555       

2011 2 14.500           22,06       319.850        650.729          3.025.705       

2012 3 15.000           22,06       330.879        981.608          2.694.826       

2013 4 15.600           22,06       344.114        1.325.722       2.350.712       

2014 5 14.600           22,06       322.056        1.647.778       2.028.656       

2015 6 13.000           22,06       286.762        1.934.540       1.741.894       

2016 7 14.800           22,06       326.467        2.261.007       1.415.427       

2017 8 17.000           22,06       374.996        2.636.003       1.040.431       

2018 9 16.000           22,06       352.938        2.988.941       687.493          

2019 10 14.500           22,06       319.850        3.308.791       367.643          

150.000         

Notkunar afskriftaraðferð / Fjöldi tonna 
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Mynd 4-9: Notkunar afskriftaraðferð / fjöldi tonna. 

 

Eins og fram kemur á mynd 4-9 má sjá að  afskriftir út frá árlegri heildarþyngd á 

lyftum tonnum eru mjög sveiflukenndar líkt og þegar afskrifað er út frá árlegri 

heildarnotkun klukkustunda.  Afskriftirnar fylgja ekki línulegri aðferð samkvæmt 

meðaltali auk þess sem þær fara ekki stiglækkandi og heyra því ekki undir þá flokka 

afskriftaraðferða. Af þessu er ljóst að notkunaraðferðin er mjög rökrétt þar sem hún 

sýnir í samræmi við jöfnunarregluna gjaldfærslu kostnaðarverðs í réttu hlutfalli við 

tekjuöflun eignarinnar.  

 

4.6. Samantekt á afskriftaraðferðum 

 

 

Mynd 4-10: Samantekt á afskriftaraðferðum. 
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Eins og fram kemur á mynd 4-10 hér að ofan má sjá að árleg afskrift er mjög 

mismunandi eftir því hvaða afskriftaraðferð er notuð hverju sinni. Engin af þeim fimm 

aðferðum sem sýndar hafa verið afskrifa varanlega rekstrarfjármuni á sama hátt þrátt 

fyrir að stofn til útreiknings afskrifta þ.e. kostnaðarverð, árafjöldi og hrakvirði sé það 

sama í öllum tilvikum. Aðferðirnar leiða samt sem áður til sömu niðurstöðu, þar sem 

allar hafa það sameiginlegt að afskrifa varanlega rekstrarfjármuni niður í hrakvirði á 

þeim nýtingartíma sem áætlaður er að eignin muni endast til öflunar á efnahagslegum 

ávinningi.  

 

 

Mynd 4-11: Afskrift á fyrsta ári nýtingartíma lyftukerfis. 

 

Eins og fram kemur á mynd 4-11 má sjá hver gjaldfærð afskrift var á því ári sem 

lyftukerfið var tekið í notkun, með þeim fimm afskriftaraðferðum sem sýndar hafa 

verið í kafla 4. Ljóst er að afskriftir stiglækkandi afskriftaraðferða þ.e. tvöföld 

stiglækkandi afskrift, stiglækkandi afskrift og árssummu afskriftaraðferð eru annars 

vegar hæstar í upphafi nýtingartíma eins og sést á mynd 4-11. Þær eru hins vegar 

lægstar á lokaári nýtingartíma miðað við afskriftir notkunar og línulegrar 

afskriftaraðferðar eins og sjá má á mynd 4-12 hér fyrir neðan. 
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Mynd 4-12: Afskrift á lokaári nýtingartíma lyftukerfis. 

 

Ekki er hægt að útiloka í þessu dæmi að afskriftir með notkunaraðferð geti ekki verið 

hærri en stiglækkandi afskriftaraðferðir á fyrsta ári nýtingartíma, þar sem afskrift er í 

hlutfalli við notkun viðkomandi eignar. Því er möguleiki að afskrift með 

notkunaraðferðinni geti verið hærri á fyrsta ári nýtingartíma en afskrift stiglækkandi 

afskriftaraðferða þ.e.a.s. ef notkun verður mun meiri en áætlun gerir ráð fyrir. Líta má 

á línulega afskrift sem meðaltal afskriftaraðferða þar sem afskrifuð er ávallt sama 

upphæð á hverju ári út líftíma eignarinnar.  

 

Að ofanrituðu er ljóst að fyrirtæki verða í upphafi að gera áætlun um tekjuöflunar hæfi 

og notagildi varanlegra rekstrarfjármuna þegar eignfærsla á sér stað. Mikilvægt er að 

sýna afskriftir sem endurspegla notkunarmynstur og þann efnahagslega ávinning sem 

fyrirtækið hlýtur af eigninni í samræmi við þær kröfur sem settar eru af Alþjóða 

reikningsskilaráðinu (IASB) og fram koma í IAS 16.  Val á réttri afskriftaraðferð á því 

að leiða til þess að  rétt bókfært verð eigna og réttar afskriftir séu sýndar í 

reikningsskilum þar sem gjaldfærðar afskriftir eru ekki of- eða vanmetnar í 

rekstrarreikningi fyrirtækja andstætt góðri reikningsskilavenju.  
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5. Endurmat á afskriftaraðferð 

Þegar til lengri tíma er litið getur nýtingartími varanlegra rekstrarfjármuna tekið 

breytingum sem leiðrétta þarf í reikningsskilum fyrirtækja. Sú áætlun sem gerð er um 

nýtingartíma eignarinnar á kaupári  þarf því að endurskoðast reglulega á yfirstandandi 

tímabili og á framtíðartímabilum.  Slíkt er mikilvægt svo hægt sé að leiðrétta afskriftir 

og afskriftaraðferðir til þess að endurspegla þær breytingar sem orðið hafa á eigninni. 

Nýtingartími varanlegra rekstrarfjármuna getur bæði lengst og styst en það fer eftir 

umhverfisaðstæðum og ákvörðunum sem teknar eru í fyrirtækjum. Helstu þættir sem 

áhrif geta haft á  nýtingartíma eru annars vegar endurbætur og stefnubreytingar í 

viðgerða-, og viðhaldsmálum fyrirtækja sem leiðir til lengri nýtingartíma og hins 

vegar tæknibreytinga eða breyttra markaðsaðstæðna sem leiðir til styttri nýtingartíma 

(IASB, 2004).  

 

Eftirfarandi dæmi sýnir breyttar forsendur í tengslum við lyftukerfið í kafla 4.1. árið 

2016. Tafla 5-1 sýnir bókfærða stöðu lyftukerfisins þann 31.12.2015 en í ársbyrjun 

2016 verður skipt um vökvatjakka í lyftukerfinu og afskriftaraðferð endurmetin. 

 

Tafla 5-1: Línuleg afskriftaraðferð fyrir breytingu á reikningshaldslegu mati. 

 

 

Gert er ráð fyrir að nýtingartími eignarinnar breytist vegna endurnýjunar á 

vökvatjökkunum í ársbyrjun 2016. Áætlaður nýtingartími lyftukerfisins var í upphafi 

10 ár en nú er talið að eignin muni endast út líftíma nýju vökvatjakkanna, þ.e. til 

ársins 2021 og lengist því um 2 ár. Einnig er ákveðið að skipta um afskriftaraðferð og 

Kaupdagur 1.1.2010

Kostnaðarverð 3.676.434

Hrakvirði 367.643

Ár  Tímabil  

 Afskrifta       

Stofn 

 Afskrifta 

hlutfall 

 Afskrift       

ársins 

 Uppsöfnuð 

afskrift   Bókfært      verð  

2010 -                   -                  -          -                 -                  3.676.434       

2010 1 3.308.791      10,0% 330.879        330.879          3.345.555       

2011 2 3.308.791      10,0% 330.879        661.758          3.014.676       

2012 3 3.308.791      10,0% 330.879        992.637          2.683.797       

2013 4 3.308.791      10,0% 330.879        1.323.516       2.352.918       

2014 5 3.308.791      10,0% 330.879        1.654.395       2.022.039       

2015 6 3.308.791      10,0% 330.879        1.985.274       1.691.160       

2016 7 3.308.791      10,0% 330.879        2.316.153       1.360.281       

2017 8 3.308.791      10,0% 330.879        2.647.032       1.029.402       

2018 9 3.308.791      10,0% 330.879        2.977.912       698.522          

2019 10 3.308.791      10,0% 330.879        3.308.791       367.643          

Línuleg afskriftaraðferð 
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nota árssummu aðferðina þar sem hún er talin endurspegla þær breytingar sem gerðar 

hafa verið og þann efnahagslega ávinning sem fyrirtækið hlýtur af eigninni. Bókfært 

verð lyftukerfisins er á því tímabili sem reikningshaldslegt mat  fer fram 1.691.160 kr.  

 

Tafla 5-2: Árssummu afskriftaraðferð eftir breytingu á reikningshaldslegu mati. 

 

 

Eins og fram kemur í töflu 5-2 tekur leiðrétting á afskriftaraðferð einungis til 

núverandi tímabils og framtíðartímabila þar sem ekki er leyfilegt að gera breytingar á 

afskriftum fyrri ára. Við breytingu á reikningshaldslegu mati er bókfært verð eins og 

það stendur í lok árs 2015 notað sem afskriftastofn í árssummu afskriftaraðferðinni þar 

sem gert er ráð fyrir að hrakvirði lyftukerfisins verði 0 kr. að nýtingartíma loknum 

árið 2021. Nýtt afskriftahlutfall reiknast svo út frá þeim árafjölda sem eftir er af 

endurmetnum nýtingartíma eignarinnar þ.e. 6 ár. Afskriftir verða í samræmi við 

afskriftaraðferðina, stiglækkandi en ekki jafnar út nýtingartímann, sbr. línulega 

afskriftaraðferð eins og fram kemur í töflu 5-1.   

 

Kostnaður vegna nýju vökvatjakkanna reiknast ekki með í þessum útreikningum eins 

og fram kom í kafla 4.1. Vökvatjakkarnir sem upprunalega voru keyptir með 

lyftukerfinu voru afskrifaðir sérstaklega óháð lyftukerfinu þar sem nýtingartími þeirra 

var áætlaður 6 ár. Nýju vökvatjakkarnir taka því við hlutverki þeirra upprunalegu til 

þess að viðhalda efnahagslegum ávinningi lyftukerfisins og því verður eina breytingin, 

bætt ástand lyftukerfis umfram upphaflegt mat.  

 

 

 

Kaupdagur 1.1.2010

Bókfært verð 1.691.160 31.12.2015

Hrakvirði 0

Ár

 Eftirstöðvar 

árafjölda 

 Afskrifta       

Stofn 

 Afskrifta 

hlutfall 

 Afskrift       

ársins 

 Uppsöfnuð 

afskrift  

 Bókfært      

verð  

2016 -            -                -               -               -                1.691.160     

2016 6 1.691.160     28,6% 483.188       483.188        1.207.971     

2017 5 1.691.160     23,8% 402.657       885.846        805.314        

2018 4 1.691.160     19,0% 322.126       1.207.971     483.188        

2019 3 1.691.160     14,3% 241.594       1.449.565     241.594        

2020 2 1.691.160     9,5% 161.063       1.610.628     80.531          

2021 1 1.691.160     4,8% 80.531         1.691.160     0                   

21

Árssummu afskriftaraðferð
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6. Afskriftir út frá lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 

Í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, (hér eftir skammstafað TSL) kemur fram í 1. 

tölulið. 1. mgr. 2. gr. um skattskylda lögaðila, að skráðum hlutafélögum og 

einkahlutafélögum, svo og samlagshlutafélögum ber skylda til að greiða tekjuskatt af 

öllum eignum sínum. Til frádráttar stofns til tekjuskatts má draga frá rekstrarkostnað, 

þ.e þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim 

við sbr. 1. mgr. 31. gr. TSL.   

 

Varanlegir rekstrarfjármunir flokkast sem fyrnanlegar eignir skv. TSL, og er árleg 

fyrning þeirra leyfileg til frádráttar frá tekjum af atvinnurekstri. Afskriftir eru því 

fyrningar skv. TSL sem falla undir 31. gr. laganna.  

 

Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna telst stofnverð sbr. 2. tölulið. 12. gr. TSL, 

sem er kaup- eða framleiðsluverð, ásamt kostnaði við endurbætur, breytingar eða 

enduruppbyggingu ásamt öðrum kostnaði sem fellur á eignina. Til frádráttar frá 

kostnaðarverði reiknast óendurkræfir styrkir, eftirgjafir skulda, afslættir og skaðabætur 

ef þær falla til vegna kaupanna. Þegar varanlegur rekstrarfjármunur er keyptur skal 

fyrningartími hefjast á því ári sbr. 34. gr. TSL en ef eign er seld er óheimilt á því ári 

að fyrna eignina sbr. 35. gr. sömu laga.  

 

Þegar reiknuð er út fyrning varanlegra rekstrarfjármuna skv. TSL, þarf að notast við 

fyrningargrunn eigna sbr. 1. mgr. 36. gr. TSL. Fyrningargrunnur varanlegra 

rekstrarfjármuna s.s. skipa, loftfara, bifreiða, véla og tækja, reiknast út frá stofnverði 

að frádregnum áður fengnum fyrningum, sbr. 2. mgr. 36. gr. TSL. Í því felst að 

afskriftir eru stiglækkandi afskriftir og því óheimilt skv. TSL að beita öðrum 

afskriftaraðferðum á þær eignir. Fyrningargrunnur annarra rekstrarfjármuna s.s. 

mannvirkja telst stofnverð þeirra sbr. 2. mgr. 36. gr. TSL, sem er línuleg 

afskriftaraðferð þar sem áður fengnar fyrningar eru ekki dregnar frá fyrningargrunni 

þegar reiknuð er fyrning ársins.   

 

TSL eru frábrugðin lögum um ársreikninga nr. 3/2006 og alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum, þar sem strangar reglur gilda um fyrningarhlutföll varanlegra 

rekstrarfjármuna. Fyrningarhlutföll varanlegra rekstrarfjármuna eru sérgreind í 37. gr. 
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TSL en eftirfarandi tafla sýnir hámark og lágmark á fyrningarhlutföllum varanlegra 

rekstrarfjármuna sem í gildi voru  árið 2009/2010: 

 

Tafla 6-1: Fyrningarhlutföll varanlegra rekstrarfjármuna skv. TSL nr. 90/2003. 

Flokkur   Varanlegir rekstrarfjármunir   Lámark   Hámark  

1 Skip , skipsbúnaður og fólksbifreiðar  10% 20% 

2 Loftför og fylgihlutir  10% 20% 

3 Verksmiðjuvélar, iðnaðarvélar og tæki   10% 30% 

4 Skrifstofuáhöld og tæki   20% 35% 

5 Vélar, tæki og bifreiðar sem ekki falla undir 

flokkana hér á undan  

20% 35% 

6 Íbúðarhúsnæði, skrifstofu og 

verslunarhúsnæði  

1% 3% 

7 Verksmiðju og verkstæðishúsnæði, 

vörugeymslur og fleira  

3% 6% 

        
 

Eins og fram kemur í töflu 6-1 má sjá að fyrningarhlutföll varanlegra rekstrarfjármuna 

hafa ákveðið hámark og lágmark, og er fyrirtækjum óheimilt skv. TSL að fyrna eignir 

með öðrum hlutföllum en þar koma fram. Fyrningar varanlegra rekstrarfjármuna 

reiknast svo niður í hrakvirði á síðasta ári  fyrningartímans en skv. 42. gr. TSL má 

ekki fyrna lausafé, þar með talin skip, loftför, bifreiðar, vélar og tæki ásamt 

mannvirkjum meira en sem nemur 10% af stofnverði þeirra eigna.  

 

Að ofangreindu er ljóst að lögaðilar þurfa að afskrifa sérstaklega þá varanlegu 

rekstrarfjármuni, ef afskriftaraðferðir skv. lögum um ársreikninga nr. 3/2006 og IAS 

16 falla ekki undir TSL. Afskrift út frá notkun og árssummu afskriftaraðferð fellur því 

ekki hér undir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

7. SBA–Norðurleið 

Eins og fram kom í kafla 4.1 er SBA–

Norðurleið fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

fólksflutningum. Fyrirtækið byggir rekstur 

sinn á áætlunarferðum, skólaakstri og 

hópferðum yfir vetrartímann en umfang 

SBA–Norðurleiðar er hvað mest yfir 

sumartímann, þar sem fyrirtækið býður upp 

á skipulagðar hópa- og skoðunarferðir fyrir 

erlenda sem og íslenska ferðamenn. Starfsmenn eru um 40 talsins yfir vetrartímann, en 

yfir sumartímann starfa hátt í 100 manns hjá fyrirtækinu (SBA–Norðurleið hf.).  

 

Rekstur SBA–Norðurleiðar byggir fyrst og fremst á þjónustu við erlenda ferðamenn 

sem koma til Íslands yfir sumartímann. Afkoma fyrirtækisins getur því verið mjög 

breytileg milli ára, en skv. ársreikningum félagsins frá árunum 2008 og 2009 má 

greina mikla hækkun á rekstrartekjum fyrirtækisins af seldum akstri milli ára. 

Aukning var rúmlega 20% frá árinu 2007 til 2008 en aukning var heldur meiri milli 

árana 2008 til 2009 eða rúmlega 30%.  Ætla má að þessi breyting sé til komin vegna 

aukningar í ferðaþjónustu hér á landi í  kjölfar bankahrunsins, þar sem gengi íslensku 

krónunnar hefur veikst gagnvart erlendum gjaldmiðlum og því hagstætt fyrir erlenda 

ferðamenn að dveljast á Íslandi og nýta sér þá þjónustu sem boðið er upp á.   

 

SBA-Norðurleið nýtir varanlega rekstrarfjármuni til tekjuöflunar í starfsemi sinni og 

fer fyrirtækið eftir lögum um ársreikninga nr. 3/2006 við gerð reikningsskila og beitir 

kostnaðarverðsreikningsskilum við mat á varanlegum rekstrarfjármunum skv. 29. gr. 

sömu laga.  Fyrirtækið er ekki skyldugt til þess að beita alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum þar sem fyrirtækið er ekki skráð á skipulegum 

verðbréfamarkaði og falla því reikningsskil ekki undir ákvæði 89. gr. laga um 

ársreikninga nr. 3/2006.  

 

Eftirfarandi mynd sýnir fastafjármuni og veltufjármuni í eignasafni SBA–Norðurleiðar 

í ársreikningi 2009, þar sem varanlegir rekstrarfjármunir eru fasteignir, bifreiðar, 

áhöld og tæki:  

Mynd 7-1: Fólksflutningabifreið í eigu 

SBA- Norðurleiðar (SBA-Norðurleið, e.d.). 
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Mynd 7-2: Eignir í ársreikningi SBA-Norðurleiðar 31. des. 2009. 

 

Eins og fram kemur á mynd 7-2 eru varanlegir rekstrarfjármunir stærsti þáttur í 

eignasafni SBA–Norðurleiðar eða rúmlega 97% af fastafjármunum og rúmlega 72% af 

heildareignum fyrirtækisins. 

 

Eftirfarandi mynd sýnir greiningu á varanlegum rekstrarfjármunum í eignasafni SBA-

Norðurleiðar fyrir árið 2009. Fram kemur m.a. bókfært verð í ársbyrjun, afskriftir 

ársins, afskriftahlutföll og bókfært verð í árslok: 

 

 

Mynd 7-3: Varanlegir rekstrarfjármunir SBA-Norðurleiðar 31. des. 2009. 
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Eins og fram kemur á mynd 7-3 er kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna í 

reikningsskilum SBA-Norðurleiðar 724.292.453 kr. en uppsafnaðar afskriftir 

varanlegra rekstrarfjármuna eru 380.274.262 kr. í ársbyrjun 2009. Bókfært verð á 

þeim tímapunkti er því 344.018.191 kr. Gjaldfærð afskrift ársins 2009 er 58.088.659 

kr. og kemur til frádráttar á bókfærðu verði eins og það stendur í ársbyrjun.  Bókfært 

verð í árslok verður því  296.315.760 kr. þegar tekið hefur verið tillit til keyptra og 

seldra varanlegra rekstrarfjármuna á árinu 2009.   

 

7.1. Afskriftaraðferðir SBA-Norðurleiðar 

SBA-Norðurleið beitir línulegri afskriftaraðferð á alla flokka varanlegra 

rekstrarfjármuna í reikningsskilum fyrirtækisins, þar sem afskriftahlutfall fasteigna er 

2-3%, afskriftahlutfall bifreiða er 12-20% og afskriftahlutfall áhalda og tækja er 20% 

(Þorsteinn Þorsteinsson, 2010).   

 

Fram kom í kafla 3.4. um afskriftir að fyrirtæki sem nýta efnahagslegan ávinning 

varanlegra rekstrarfjármuna skulu sýna lækkun á bókfærðu virði eignarinnar þar sem 

sú lækkun skal endurspegla notkunarmynstur og þann efnahagslega ávinning sem 

fyrirtækið hlýtur af eigninni.  Í því samhengi ber að líta til þess að SBA–Norðurleið 

hefur yfir að ráða um 70 hópferðabifreiðum sem nýttar eru í rekstri fyrirtækisins á ári 

hverju (SBA–Norðurleið hf, e.d.), en eins og fram kemur á mynd 7-2 eru bifreiðar 

stærsti þáttur varanlegra rekstrarfjármuna fyrirtækisins, eða tæplega 45% af 

heildareignum. Því er það umhugsunarefni hvort beiting línulegrar afskriftaraðferðar á 

bifreiðar fyrirtækisins sé hentug afskriftaraðferð til þess að endurspegla efnahagslegt 

hæfi bifreiðanna til tekjuöflunar, þar sem ljóst er að notkun bifreiða SBA-Norðurleiðar 

getur verið mjög sveiflukennd milli ára.  

 

Línuleg afskriftaraðferð hentar vel til afskrifta á varanlegum rekstrarfjármunum þar 

sem rýrnun er hvað jöfnust út líftímann líkt og kom fram í umfjöllun um línulega 

afskriftaraðferð í kafla 4.2. Því má ætla að afskriftir bifreiða í eignasafni SBA-

Norðurleiðar með línulegri afskriftaraðferð sé ekki góður mælikvarði til þess að sýna 

þann efnahagslega ávinning sem fyrirtækið hlýtur af bifreiðum. Draga má þá ályktun 

að notkunar afskriftaraðferð væri í þessu tilfelli réttari afskriftaraðferð, þar sem notkun 

á hópferðabifreiðum fyrirtækisins er háð fjölda ferðamanna og nýting þeirra í 
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samræmi við eftirspurn á þjónustu. Gjöldum yrði með því jafnað á rökréttari og 

kerfisbundnari hátt á móti tekjum í samræmi við jöfnunar- og tekjuregluna.  

Ein leiðin sem hægt væri að beita við afskrift skv. notkunar afskriftaraðferð er 

kostnaður á hvern ekinn kílómetra. Sömu aðferð er beitt eins og fram kom í kafla 4.5 

um notkunar afskriftaraðferð en kostnaðarverði yrði þá dreift á þann fjölda kílómetra 

sem áætlað er að viðkomandi hópferðabifreið muni nýtast fyrirtækinu. Með þeirri 

aðferð væri hægt að endurspegla rétt notkunarmynstur og efnahagslegan ávinning sem 

bifreiðarnar skila til fyrirtækisins sem samræmist góðri reikningsskilavenju.  

 

Ekkert er því hins vegar til fyrirstöðu að afskrifa varanlega rekstrarfjármuni með 

línulegri afskriftaraðferð. Líkt og komið hefur fram byggir afskrift á mati og áætlun 

viðkomandi fyrirtækja á þeim varanlegu rekstrarfjármunum sem nýttir eru til öflunar á 

efnahagslegum ávinningi. Þeim ber hins vegar að sýna rétt bókfært verð á eignum 

sínum og því er mikilvægt að afskriftaraðferðir séu réttar og þær gefi lesendum 

reikningsskila sem gleggsta mynd af notkunarmynsti þeirra.   

 

Samkvæmt lögum um ársreikninga nr. 3/2006 hefur SBA–Norðurleið heimild skv. 42. 

gr. laganna-, til þess að endurmeta afskriftaraðferð varanlegra rekstrarfjármuna. 

Fyrirtækinu er því heimilt að endurmeta afskriftaraðferð bifreiðanna skv. alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum og beita  notkunar afskriftaraðferð í stað línulegrar 

afskriftaraðferðar. Sé það gert, þarf að geta þess í skýringum í næsta ársreikningi.  
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8. Lokaorð  

Með innleiðingu reglugerðar nr. 1606/2002 í íslenska löggjöf um ársreikninga, sem 

Evrópuþingið samþykkti þann 19. júlí árið 2002 og tók gildi á Íslandi 1. janúar 2005 

urðu þáttaskil í reikningsskilum íslenskra fyrirtækja sem skráð voru á skipulegum 

verðbréfamarkaði. Krafan um aukið gagnsæi ársreikninga og samræmingu 

reikningshaldslegra aðferða var því mjög jákvæð að mati höfundar og þáttur í að 

stuðla að skiljanlegum, traustum og trúverðugum upplýsingum sem birtar eru í 

ársreikningum fyrirtækja.  

 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 16 skipar þar stórt hlutverk enda eru eignir 

fyrirtækja að stærstum hluta varanlegir rekstrarfjármunir og eru þeir einn af 

grundvallar þáttum reglulegrar starfsemi. Í gildissviði IAS 16 er lögð rík áhersla á að 

upphaflegt mat varanlegra rekstrarfjármuna skuli vera traust og áreiðanlegt og síðara 

endurmat þeirra skal jafnan fært í samræmi við varkárnisregluna þar sem mikilvægt er 

að ofmeta ekki eignir og vanmeta skuldir. Afskriftaraðferðir eru þar lykilþáttur þar 

sem slíkar aðferðir eiga að gefa glögga mynd af eignum og bókfærðu virði varanlegra 

rekstrarfjármuna fyrir hvert reikningsár. Allar síðari breytingar sem geta því orðið á 

reikningshaldlegu mati byggja þar með á réttu bókfærðu virði í samræmi við nýtingu 

og efnahagslegt hæfi varanlegra rekstrarfjármuna.  

 

Ef litið er til núverandi aðstæðna á íslenskum markaði-, þá stefnir allt í að samdráttur 

verði í ferðaþjónustu á Íslandi vegna eldgossins sem hófst í Eyjafjallajökli í 

aprílmánuði. Áhrif þess getur leitt til minnkandi eftirspurnar á þjónustu fyrirtækja sem 

eru í sambærilegum rekstri og SBA-Norðurleið, þar sem mikil truflun á 

flugsamgöngum og óskýr fréttaflutningur getur haft áhrif á komu erlendra ferðamanna 

til Íslands.  Ef sú yrði raunin er ljóst að samdráttur yrði í tekjum slíkra 

þjónustufyrirtækja og nýting varanlegra rekstarfjármuna ekki jafn mikil og annars gæti 

orðið.  Því má álykta að til að birta réttar upplýsingar um varanlega rekstrarfjármuni í 

ársreikningi slíkra fyrirtækja, er mikilvægt að byggja afskriftir á rökréttum og 

kerfisbundnum aðferðum sem endurspegla efnahagslegt hæfi og nýtingu eigna á 

hverju reikningsári sem samræmist góðri reikningsskilavenju. 
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