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Yvirlit yvir broytingar í roknskaparlógini fyri klassa B fyritøkur *) 
 

Roknskaparpostur Nýggj ársroknskaparlóg Verandi ársroknskaparlóg 

FÍGGJARSTØÐA   

AKTIV     

Støðisogn   

Immateriell støðisogn – 
generelt 

Avskrivast yvir 20 ár. 
 
Skal niðurskrivast til afturvinningarvirði ¹ 

Høvuðsreglan er, at avskrivast skal yvir 
fimm ár. Er økonomiska livitíðin longri, 
og grundgivið verður fyri hesum í árs-
roknskapinum, kann avskrivingartíðin tó 
vera longri.   

Skal niðurskrivast til nyttuvirði. 

Innanhýsis skapt rættindi og 
menningarverkætlanir 

Kunnu takast við í fíggjarstøðuna til 
kostprís og skulu síðani av- og niður-
skrivast. 

Mugu ikki takast við. Eru rættindini 
skapt sum lið í menningarverkætlan, 
kunnu tey takast við til kostprís, og 
skulu síðani av- og niðurskrivast.  

Goodwill og onnur  im-
materiell støðisogn, íroknað 
konserngoodwill 

Skulu við í fíggjarstøðuna til kostprís og 
skulu síðani av- og niðurskrivast.  

Kunnu antin takast við í fíggjarstøðuna 
til kostprís og skulu síðani av- og 
niðurskrivast ella takast við í raksturin 
útveganardagin sum ein kostnaður . 

Konserngoodwill kann eisini dragast 
frá – ”straksavskrivast” – beinleiðis 
yvir eginognina.   

Materiell støðisogn - 
generelt 

Skal við í fíggjarstøðuna til kostprís og 
síðani avskrivast yvir brúkstíðina og 
niðurskrivast til afturvinningarvirði¹. 

Kann skrivast upp til dagsvirði. Verður 
aktivið selt, kunnu uppskrivingarburtur-
leggingar ikki takast við í raksturin.  

Fíggjaliga leasaði aktiv verða tikin við í 
fíggjastøðuna og viðgjørd sum aktiv, ið 
virkið eigur. 

Skal við í fíggjarstøðuna til kostprís og 
síðani avskrivast yvir brúkstíðina og 
niðurskrivast til nyttuvirði. 

Kann skrivast upp til nyttuvirði. Verður 
aktivið selt, kunnu uppskrivingarburt-
urleggingar upploysast, antin við at tey 
verða tikin við í raksturin ella í fríu 
reservurnar í eginognini.  

Fíggjarliga leasaði aktiv kunnu takast 
við í fíggjarstøðuna.  

Fíggjarlig støðisogn   

Kapitalpartar í virkjum við 
fleiri eigarum (joint ven-
tures), har eigararnir hefta 
óavmarkað 

Kann takast við i ársroknskapin við pro-
ratakonsolidering, um heftingin er 
óavmarkað. Í øðrum lagi skulu kapital-
partarnir viðgerast sum leyst atknýtt virki. 

Kann ikki takast við i roknskapin við 
pro-ratakonsolidering, men skal í staðin 
viðgerast sum leyst atknýtt virki. 

 

Egnir kapitalpartar Skulu takast upp til 0 ella til kostprís og 
skulu síðani niðurskrivast til 
afturvinningarvirði ¹. 

Egnir kapitalpartar kunnu ikki upp-
skrivast. 

Skulu takast upp til 0 ella kostprís og  
síðani niðurskrivast til nyttuvirði. 

Møguligt er eisini at uppskriva.  
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Roknskaparpostur Nýggj ársroknskaparlóg Verandi ársroknskaparlóg 

Fíggjarlig støðisogn   

Onnur virðisbrøv og kapital-
partar 

Skulu takast upp til kostprís. Aktiv, sum 
virkið ikki ætlar at eiga, alla tíðina tey eru 
í gildi, ella sum eru partur í handils-
beholdningi, skulu gerast upp til dags-
virði. Hetta kann t.d. hava við sær, at  
• Børsnoterað virðisbrøv skulu gerast 

upp til kursvirði 
• Ikki noterað virðisbrøv skulu gerast 

upp til eitt roknað virði, sum liggur 
uppat søluvirðinum, t.d. við støði í 
innara virði 

Aktiv, sum virkið ætlar at eiga, so leingi 
tey eru í gildi, skulu gerast upp til amorti-
seraðan kostprís.  

Skulu takast upp til kostprís og síðani 
niðurskrivast til nyttuvirði. Møguligt er 
eisini at uppskriva til nyttuvirði. 

Ogn í umferð    

Egnir kapitalpartar Skulu takast upp til 0 ella kostprís og 
síðani niðurskrivast til nettorealisatións-
virði. Egnir kapitalpartar kunnu ikki upp-
skrivast.  

Skulu takast upp til 0 ella til kostprís og 
skulu síðani niðurskrivast til netto-
realisatiónsvirði. Kunnu skrivast upp til 
børskurs, um kapitalpartarnir eru børs-
noteraðir.  

Onnur virðisbrøv og 
kapitalpartar 

Skulu takast upp til kostprís. Síðani skulu 
aktiv, sum virkið ikki ætlar at eiga alla 
tíðina, ella sum eru partur í handils-
beholdningi, gerast upp til dagsvirði. 
Hetta kann t.d. hava við sær, at 
• Børsnoterað virðisbrøv skulu gerast 

upp til kursvirði 
• Ikki noterað virðisbrøv skulu gerast 

upp til eitt roknað virði, sum liggur 
uppat søluvirðinum, t.d. við støði í 
innara virði 

• Handilsbeholdningar av obligatiónum 
skulu gerast upp til kursvirði 

Aktiv, sum virkið ætlar at eiga, so leingi 
tey eru til, skulu gerast upp til amort-
iseraðan kostprís.  

Skulu takast upp til kostprís og síðani 
niðurskrivast til nettorealisatiónsvirði. 
Børsnoterað virðisbrøv kunnu upp-
skrivast til børskurs.  

Áogn Ágóðar skulu gerast upp til amortiseraðan 
kostprís. 

Uppgerðin skal grundast á áljóðandi 
virði. 

Avleidd finansiel instrument Skulu gerast upp til søluvirði. Er talan um 
tryggjan av framtíðar transaktiónum, 
skulu reguleringar av virðinum førast 
beinleiðis yvir eginognina.  

Verða ofta gjørd upp til søluvirði. Van-
liga verða avleidd finansiell instrument, 
ið skulu tryggja framtíðar transaktiónir,  
ikki tikin við í fíggjarstøðuna.  
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Roknskaparpostur Nýggj ársroknskaparlóg Verandi ársroknskaparlóg

PASSIV   

Avsettar skyldur Kunnu gerast upp til dagsvirði. Uppgerð grundað á áljóðandi virði. 

Útsettur skattur Útsettur skattur skal roknast av øllum 
tíðarbundnum frávikum. 

Útsettur skattur kann setast av, heilt ella 
partvís. 

Gjaldsskyldur4 Fíggjarligar skyldur skulu takast upp til 
kostprís og síðani sum høvuðsregla gerast 
upp til amortiseraðan kostprís. Eru skyld-
urnar við í einum handilsbeholdningi, 
skulu tær tó síðani gerast upp til dagsvirði. 

Skulu gerast upp til áljóðandi virði.  

Tíðaravmarkingar Badwill skal við í fíggjarstøðuna sum ein 
tíðaravmarking og takast við í raksturin, so 
hvørt sum realiserað verður. 

Badwill verður tikið við sum serskildur 
postur undir eginogn.  

Uppskot til vinningsbýti 
fyri roknskaparárið 

Verður tikið við sum ein skylda ella sum 
serstakur postur undir eginognini.  

Verður tikið við sum skylda. 

Avleidd finansiell instru-
ment 

Skulu takast upp til søluvirði. Snýr tað seg 
um tryggjan av framtíðar transaktiónum, 
skulu virðisbroytingarnar beinleiðis yvir 
eginognina.  

Verða ofta gjørd upp til søluvirði. Van-
liga verða avleidd finansiell instrument, 
ið skulu tryggja framtíðar transaktiónir,  
ikki tikin við í fíggjarstøðuna. 

RAKSTUR   

Inntøkukriterium Inntøkur verða tiknar í raksturin, so hvørt 
tær verða vunnar, tvs. at bæði fakturer-
ings- og framleiðsluhátturin kunnu 
brúkast.  

Inntøkur verða tiknar í raksturin, so 
hvørt tær verða vunnar, tvs. at bæði fak-
turerings- og framleiðsluhátturin kunnu 
brúkast.  

 



 

 4

Roknskaparpostur Nýggj ársroknskaparlóg Verandi ársroknskaparlóg

R A K S T U R    

Aðrir rakstrarpostar Høvuðsreglan er, at virðisbroytingar á 
aktivum og skyldum skulu í rakstrar-
roknskapin. Undantikin eru hesi viður-
skifti, sum í staðin skulu beinleiðis í 
eginognina: 
• Uppskriving av materiellari støðisogn, 

ogn í umferð og afturflyting av slíkum 
uppskrivingum  

• Inntøkur og kostnaður av keypi og sølu 
av egnum kapitalpørtum, um kapital-
partarnir ikki eru við sum aktiv í 
fíggjarstøðuni 

• Inntøkur og kostnaðir, ið stava frá 
aktivum og skyldum,  sum virkið einans 
nýtir til at tryggja virðið av framtíðar 
ognum og skyldum og afturføring av 
slíkum upphæddum (hedging) 

• Valutaumrokning av sjálvstøðugum 
útlendskum eindum 

• Broyting av nýttum roknskaparhátti og 
gjaldoyra, sum roknskapurin verður 
gjørdur upp í 

• Rætting av grundleggjandi feilum 
• Uppskot leiðslunnar um vinningsbýti 
• Kapitalhækkingar og –lækkingar 

Virðisbroytingar, ið stava frá finansiellum 
aktivum og skyldum og skyldur (og 
investeringsaktiv í íløgufeløgum), sum 
verða regulerað so hvørt til dagsvirði ella 
amortiseraðan kostprís, skulu við í rakst-
urin. Tað sama er galdandi fyri virðis-
broytingar á kapitalpørtum, ið verða 
gjørdir upp til innara virði.  

Høvuðsreglan er, at virðishækkingar á 
aktivum og skyldum ikki skulu í 
rakstrarroknskapin. Tískil skulu hesi 
viðurskifti  beinleiðis í eginognina: 
• Uppskriving av materiellari og fin-

ansiellari støðisogn, ogn í umferð og 
afturflyting av slíkum uppskrivingum 

• Inntøkur og kostnaðir, ið stava frá 
aktivum og skyldum, sum virkið 
einans nýtir til at tryggja virðið av 
framtíðar ognum og skyldum og 
afturføring av slíkum upphæddum 
(hedging) er ikki umtalað í lógini 

• Valutaumrokning av sjálvstøðugum 
útlendskum eindum 

• Broyting av nýttum roknskaparhátti 
og gjaldaoyra, sum roknskapurin 
verður gjørdur upp í 

• Rætting av grundleggjandi feilum 
skulu í rakstrarroknskapin 

• Uppskot leiðslunnar um vinningsbýti 

• Kapitalhækkingar og -lækkingar 

Allar virðisminkingar av aktivum skulu 
við í rakstrarroknskapin.  

Broytingar av virðinum á skyldum – 
undantikið avsetingar – verða ikki 
reguleraðar.  
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Roknskaparpostur Nýggj ársroknskaparlóg Verandi ársroknskaparlóg

ANNAÐ   

Býti av úrsliti Skal vísast saman við rakstrarrokn-
skapinum. 

Skal umtalast í ársfrágreiðingini ella í 
ársroknskapinum.  

Tillaging av samanberingar-
tølum 

Ikki er neyðugt at tillaga samanberingar-
tøl, um virksemið er munandi broytt í 
roknskaparárinum.  

Samanberingartøl skulu tillagast mest 
møguligt. Ofta verða tillagingar ikki 
gjørdar, um týðandi aktivitetir eru 
keyptir afturat.  

Upplýsingar um eginogn og 
úrslit í dótturfeløgum 

Skal upplýsast. Ikki er neyðugt við hesum 
upplýsingum, um víst verður til, at kunn-
gerð av teimum kann vera til bága.  

Ikki neyðugt at taka hesar upplýsingar 
við, um víst verður til, at feløgini eru 
við í konsernroknskapini. Heldur ikki 
neyðugt at veita hesar upplýsingar, um 
víst verður til, at tað kann vera til bága.  

Nærstandandi partar Upplýsing um viðurskifti við, og herundir 
eisini um transaktiónir gjørdar við, nær-
standandi partar. Undantøk eru fyri 
konsernviðurskifti.  

Skal ikki upplýsast. 

Upplýsingar um ágóðar hjá 
og trygdir fyri eigarar og 
leiðslu 

Tað skal ikki longur serskilt upplýsast um 
ágóða hjá og trygdir fyri eigarar, sb. § 46 a 
í verandi lóg. Bert ágóði og trygdir veittar 
til leiðsluna skulu upplýsast serskilt.   

Upplýsast skal serskilt, sb. § 46 a í ver-
andi ársroknskaparlóg.  

Samsýningar til leiðslu, 
lønir, tal av starvsfólki 

Samanberingartøl skulu  vísast.  

Hevur leiðslan serligar avtalur um løn í 
mun til avrik, skal upplýsast hvønn part av 
leiðsluni hetta er galdandi fyri, og tað, ið 
er neyðugt fyri at kunna meta um virðið av 
hesum.   

Ikki skylda at vísa samanberingartøl. 

Einki serligt krav um upplýsing um 
avtalur um løn í mun til avrik. 

Aktiv, sum virki sjálvt ikki 
eigur (finansielt leasað 
aktiv) 

Upplýsast skal, hvørji aktiv virki ikki 
eigur sjálvt. Upplýsast skal slag av 
aktivum og virði í fíggjarstøðu. 

Bert leasingskyldur skulu upplýsast. 

Eventualaktiv Skal upplýsast. Upplýsast skal slag av 
aktivum og virði.  

Skal ikki upplýsast. 

Nota um ognarskrá, im-
materiell og materiell 
støðisogn. 

Notan er víðkað, so at m.a. niðurskriving 
av støðisogn og afturførdar uppskrivingar 
beinleiðis skulu vísast.   

 

Nota um fíggjarliga støðis-
ogn 

Skal ikki gerast. Skal gerast. 

Upplýsing um partaeigarar, 
sum eina 5% ella meira av 
partapeninginum 

Skal vísast sum nota. Skal umtalast í ársfrágreiðing. 

Kostnaður til stovnan av 
partafelag og hækkan av 
partapeningi 

Skal upplýsast í notu. Kravið er ikki gald-
andi fyri smápartafeløg.  

Skal umtalast í ársfrágreiðingini. Kravið 
er ikki galdandi fyri smápartafeløg.  

Upplýsing um undantøk. Skal ikki upplýsast. Skal upplýsast. 
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Roknskaparpostur Nýggj ársroknskaparlóg Verandi ársroknskaparlóg

ANNAÐ   

Goldin skattur í roknskapar-
árinum.  

Skal ikki upplýsast. Skal upplýsast. 

Innlatingarfreist í mun til 
endan av roknskaparárinum 

Fimm mánaðir. Seks mánaðir. 

Innlatingarfreist í mun til 
góðkenning á aðalfundi 

Uttan ógrundaðan steðg. Ein mánaði.  

Gjald  Gjaldast skal, um roknskapur verður latin 
ov seint inn í mun til fimm mánaða 
freistina. (Væntandi). 

Heimild er at krevja gjald, um 
roknskapur verður latin ov seint inn 
bæði í mun til seks og ein mánaða 
freistina. 

 
  

*) Fyritøkur í klassa B: 
Partafeløg, Smápartafeløg, Partnarafeløg, Vinnurekandi grunnar við einum javna upp til 29 mió. kr., 
nettosølu upp til 58 mió. kr. og einum starvsfólkatali upp til 50. Fyritøkur, ið fara uppum tvær av trimum 
ásetingum tvey fylgjandi roknnskaparár, verða fluttar upp í klassa C.   

 

1 Afturvinningarvirðið er hægra virðið av kapitalvirði og søluvirði statusdagin við mettum sølukostnaði 
drignum frá. 

2 Íløguaktiv hjá íløguvirkjum – t.d. íløgubygningar – skulu gerast upp til dagsvirði, og allar reguleringar 
skulu bókast yvir raksturin. Onnur virkir kunnu ikki nýta hesa reglu. 

3 Landbúnaður v.m. kunnu gera vørugoymslu, vørur undir framleiðslu og onnur relevant aktiv upp til 
dagsvirði.  

4 Slíkt, sum ikki kemur undir definitiónina skyldur, má ikki longur takast við í fíggjarstøðuna (t.d. útsett 
viðlíkahald).  
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ORÐAGREININGAR  
Greiningar av orðum/hugtøkum í nýggju ársroknskaparlógini: 
 
1.    Amortiseraður kostprísur: 
Amortiseraður kostprísur er tað upprunaliga virðið á einum finansiellum aktivi ella finansiellari skyldu við: 

1. frádrátti av avdráttum 
2. samlaðu avskrivingini av muninum millum upprunaliga virði og ta upphædd, sum fellur tá 

virðisbrævi gongur út, lagdari afturat ella drignari frá 
3. frádrátti av niðurskrivingum. 

 

2.   Dagsvirði: 
Dagsvirðið er tann upphædd, sum eitt aktiv kann seljast ella umbýtast fyri, ella sum ein skylda kann útlíknast 
við við transaktiónum millum sínámillum óheftar partar. 
 

3.   Endurútveganarvirði: 
Endurútveganarvirðið á einum aktivi er tann prísurin, ið skal gjaldast statusdagin fyri at útvega eitt aktiv av 
sama slagi.   
 

4.   Afturvinningarvirði: 
Afturvinningarvirðið er tað hægra virðið av kapitalvirðinum og søluvirðinum statusdagin við mettum sølukostnaði 
drignum frá. 
 

5.   Kapitalvirðið: 
Kapitalvirðið á einum aktivi er afturdiskonteraða virðið (nútíðarvirðið) av framtíðar nettoinngjaldingum, sum 
aktivið statusdagin væntast at vinna inn við framhaldandi at verða nýtt til núverandi endamál. Kapitalvirðið á eini 
skyldu er afturdiskonteraða virðið (núvirðið) av framtíðar nettoútgjaldingum, ið skulu gjaldast, so leingi skyldan 
stendur við.  
 

6.   Kostprísurin: 
Kostprísurin á einum aktivi er tann upphædd, ið er goldin fyri aktivið, uttan mun til um tað er keypt uttanífrá 
ella framleitt í virkinum sjálvum. Kostprísurin fyri eina skyldu er tann upphædd, ið er fingin sum viðurlag 
fyri skylduna.  
 

7.   Nettorealisatiónsvirðið: 
Nettorealisatonsvirðið á einum aktivi eru tær samanløgdu framtíðar nettoinngjaldingarnar, ið aktivið status-
dagin væntandi fer at vinna inn sum lið í vanligum rakstri. Nettorealisatiónsvirðið á eini skyldu eru tær sam-
anløgdu framtíðar nettoútgjaldingar, ið gjaldast skuldu, so leingi skyldan stendur við. 
 

8. Søluvirðið: 
Søluvirðið á einum aktivi er tann prísur, sum aktivið kann seljast fyri statusdagin. Søluvirðið á eini skyldu er 
tann prísur, sum gjaldast skal fyri at sleppa burturúr skylduni statusdagin. 


