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Miðað við gildandi lög nr. 3/2006 um ársreikninga 
gilda reglur staðalsins bæði fyrir félög sem semja 
reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reiknings-
skilastaðla (IFRS) og félög sem semja reikningsskil 
sín í samræmi við ársreikningalög.

Ljóst er að nýju reikningsskilareglurnar munu hafa 
umtalsverð áhrif á mörg íslensk félög. Mikilvægt er 
að bregðast hratt og örugglega við til þess að tryggja 
að útreikningar og færslur vegna leigusamninga séu í 
samræmi við þessar nýjar reglur. 

KPMG hefur þróað líkan sem leysir helstu áskoranir 
vegna útreikninga eigna, skulda, afskrifta og vaxta-
gjalda í samræmi við reglur IFRS 16 með einföldum 
og skilvirkum hætti. 

Einfalt og skilvirkt líkan til að reikna og færa 
leigusamninga samkvæmt nýjum reikningsskilareglum
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Kostir líkansins

1. Einföld og skilvirk lausn: Líkanið kemur beint af 
hillunni, tilbúið til notkunar og er einfalt í notkun.

2. Fjölbreyttir notkunarmöguleikar: Líkanið 
nýtist við reikningshald, ársreikningagerð og 
fjárhagsáætlanagerð vegna leigusamninga.

3. Hagkvæmur kostur: Hófleg eingreiðsla í byrjun 
fyrir framtíðar lausn sem sparar tíma, peninga og 
fyrirhöfn hjá fyrirtækjum við að þróa og viðhalda 
eigin lausn.

4. Líkan í Excel: Þekkt notendaumhverfi, auðvelt í 
notkun, sveigjanlegt og gegnsætt.

5. Skýr framsetning á niðurstöðum: Færslublað 
veitir debet og kredit færslur sem þarf að færa 
á hvern bókhaldslykil. Framsetning á tölulegum 
skýringum fyrir ársreikninga.

6. Vísitölutenging: Lausn sem virkar auðveldlega 
fyrir vísitölutengdar leigugreiðslu.

Í byrjun árs 2019 tók gildi nýr alþjóðlegur reikningsskilastaðall um 
leigusamninga, IFRS 16 Leigusamningar. Staðallinn felur í sér umtalsverðar 
breytingar á reglum um færslu rekstrarleigusamninga í reikningsskilum 
leigutaka, sem í flestum tilvikum munu þurfa að reikna og færa eignir, skuldir, 
afskriftir og vaxtagjöld vegna rekstrarleigusamninga. 

Sjá upplýsingar um IFRS 16 
líkan KPMG á næstu síðu 

ÚTREIKNINGARFORSENDURTÖFLURLEIGUSAMNINGAR

SPÁ ÚT LEIGUTÍMANN FJÁRHAGSÁÆTLUN

FJÁRHAGSKERFIFÆRSLUBLAÐ

ÁRSREIKNINGURTÖLULEGAR SKÝRINGAR



kpmg.is

© 2019 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum 
sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, 

svissnesku samvinnufélagi. Nafn og kennimark KPMG eru vöru merki KPMG 
International Cooperative. Allur réttur áskilinn.

Nánari upplýsingar

Andri Þ. Skúlason, Sérfræðingur
545 6135  /  askulason@kpmg.is

Sigurvin B. Sigurjónsson, Verkefnastjóri
545 6112  /  sbsigurjonsson@kpmg.is

Magnús G. Erlendsson, Partner
545 6258  /  merlendsson@kpmg.is

Eiginleikar líkansins

Notkun
 – Auðvelt í notkun – Notandanum er leiðbeint í 
gegnum einfalt og vel skilgreint vinnuferli. 

 – Excel notendaviðmót fyrir 
forsendur og niðurstöður.

Forsendugjöf
 – Forsendutöflur gera ráð fyrir öllum 
helstu tegundum leigusamninga.

 – Forsendutöflur innihalda leiðbeiningar og vísanir 
í IFRS 16 til að auðvelda forsendugjöfina.

Sveigjanleiki
 – Líkanið tekur á eftirfarandi 
breytileikum í leigusamningum:

 – Framlengingar og styttingar leigusamninga.

 – Samningsbundnar hækkanir/
lækkanir leigugreiðslna.

 – Breytingar á leigugreiðslum samkvæmt vísitölu.

Niðurstöður líkansins
 – Allar færslur og aðrar tölulegar upplýsingar 
sem krafist er samkvæmt reglum IFRS 16.

 – Staðlaðar dagbókarfærslur í færslublaði, 
sem unnt er að raða og flokka eftir 
bókhaldslyklum, uppgjörslið og gjaldmiðlum.

 – Áætlun um þróun leigueignar, 
leiguskuldar, afskrifta, vaxtagjalda og 
sjóðstreymis út leigutíma samninga.

 – Töflur með tölulegum skýringum fyrir ársreikninga 
sem krafist er samkvæmt IFRS 16.
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