
 

 

 

        Reykjavík 24. janúar 2017 

 

TÚLKUN 

Varðandi endurflokkun skuldabréfa í eigu lífeyrissjóða  

 

Samkvæmt 28. gr. reglna um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015 er 
lífeyrissjóðum heimilt að færa skuldabréf sem haldið er til gjalddaga til eignar 
miðað við þau vaxtakjör sem um var samið þegar bréfið var móttekið. 
Ákvæðið er svohljóðandi:  

Heimilt er að færa skuldabréf sem er haldið til gjalddaga í samræmi við 27. gr. þessara 
reglna.  

Ásetning um að halda skuldabréfi til gjalddaga skal byggja á skjalfestum áætlunum, 
stefnum og verklagsreglum sem lífeyrissjóður setur vegna fjárfestinga í skuldabréfum. 

Lífeyrissjóður, sem færir skuldabréf í samræmi við 27. gr., skal við kaupdag skuldabréfs 
tilgreina hvort hann ætli sér að halda því til gjalddaga. Skuldabréf sem lífeyrissjóður 
tilgreinir að verði haldið til gjalddaga er óheimilt að meta á gangvirði eftir kaupdag. 
Ennfremur er óheimilt að færa skuldabréf úr gangvirðismati yfir í að vera haldið til 
gjalddaga. 

Líkt og fram kemur í 3. mgr. ákvæðisins er lífeyrissjóðum óheimilt að meta 
skuldabréf sem hann tilgreinir að haldið verði til gjalddaga á gangvirði eftir 
kaupdag. Ennfremur er óheimilt að færa skuldabréf úr gangvirðismati yfir í að 
vera haldið til gjalddaga.  
 
Að mati Fjármálaeftirlitsins leggur framangreint ákvæði ekki fortakslaust bann 
við sölu skuldabréfa sem færð eru sem Haldið til gjalddaga (e. Held-to-
maturity), heldur verður við túlkun þess að líta til alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla, sbr. 26. gr. framangreindra reglna:  
 

Fjármálagerninga, þ.m.t. eignarhluti í dóttur- og hlutdeildarfélögum, aðra en þá sem til-
greindir eru í 27. gr. þessara reglna, skal meta á gangvirði. Mat á fjármálagerningum 
sem metnir eru á gangvirði skal vera í samræmi við settar reikningsskilareglur. 

 
Líkt og fram kemur í ákvæðinu skal við mat á gangvirði fjármálagerninga 
stuðst við settar reikningsskilareglur, þ.e. alþjóðlegra reikningsskilastaðla 
(IFRS), og því ber lífeyrissjóðum að líta til þeirra við flokkun og mat á 
fjáreignum sínum. Nýti lífeyrissjóður heimild skv. framangreindri 28. gr. reglna 
um ársreikninga lífeyrissjóða, nr. 335/2015, ber honum því við mat á 
fjármálagerningum sem haldið er til gjalddaga að styðjast við alþjóðlega 
reikningsskilastaðla, þ.e. lAS 39 (IFRS 9) um mat og flokkun fjármálagerninga. 
 



Í staðli lAS 39 (IFRS 9) kemur fram að óheimilt sé að endurflokka 
fjármálagerninga sem upphaflega hafa verið færðir sem Haldið til gjalddaga. 
Sé hins vegar fjármálagerningur seldur sem færður hefur verið sem Haldið til 
gjalddaga og ekki er um að ræða undantekningartilvik sem talin eru upp í 
staðlinum og nánar skilgreind í viðauka AG 16-25 við IAS 39, þarf að færa alla 
fjármálagerninga úr þeim flokki og yfir í annan matsflokk fjáreigna auk þess 
sem óheimilt er að færa fjármálagerninga sem Haldið til gjalddaga næstu tvö 
ár þar á eftir.  
 
Með hliðsjón af framangreindu er það mat Fjármálaeftirlitsins að 
lífeyrissjóðum sé, með hliðsjón af alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, heimilt 
að selja fjármálagerninga sem færðir hafa verið sem Haldið til gjalddaga. Hins 
vegar beri lífeyrissjóðnum í slíkum tilvikum að færa alla fjármálagerninga sem 
færðir hafa verið sem Haldið til gjalddaga, á grundvelli heimildarákvæðis 28. 
gr. reglna um ársreikninga lífeyrissjóða, nr. 335/2015, á gangvirði auk þess 
sem lífeyrissjóðnum er óheimilt næstu tvö árin að nýta sér heimildarákvæði 
fyrrgreindrar 28. gr. til að færa fjármálagerninga sem Haldið til gjalddaga. Eftir 
sem áður ber viðkomandi lífeyrissjóði áfram að færa útlán til sjóðfélaga og 
önnur útlán sem Haldið til gjalddaga, enda skylt að gera það á grundvelli 27. 
gr. reglna um ársreikninga lífeyrissjóða, nr. 335/2015. 


