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Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra

Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Skipta hf. og dótturfélaga þess, samanber skýringu 14, fyrir árið 2013.
Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af
Evrópusambandinu.

Heildarsala samstæðunnar var 29.922 m.kr., samanborið við 28.889 m.kr. á fyrra ári. Tap af rekstri samstæðunnar var 16.987
m.kr. samaborið við 3.403 m.kr. tap árið 2012. Afkoma fyrir vexti, skatta og afskriftir (EBITDA) var 8.310 m.kr., samanborið við
7.380 m.kr.  á fyrra ári.  Handbært fé frá rekstri nam 5.122 m.kr samanborið við 4.224 m.kr. árið 2012.

Heildareignir samstæðunnar voru 58.698 m.kr. í árslok og eigið fé var 26.433 m.kr. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar var 45%. Að
öðru leyti vísast til ársreiknings um breytingar á eigin fé samstæðunnar.

Í tilkynningu stjórnar Skipta hf. til Kauphallar þann 24. janúar 2013 kom fram að stjórn hefði ákveðið að hefja fjárhagslega
endurskipulagningu félagsins. Þeirri endurskipulagningu lauk formlega um mitt ár með undirritun lánasamnings við Arion banka
hf. að fjárhæð 19 ma kr. og með útgáfu á nýjum skuldabréfaflokki að fjárhæð 8 ma. kr. Samhliða þessu var öllum skuldabréfum í
skuldabréfaflokknum SIMI 06 01, ásamt öllum kröfum Arion banka hf., sem ekki voru hluti af þáverandi forgangsláni félagsins,
skipt fyrir hlutafé í félaginu. Alls var skuldum að fjárhæð 35,1 ma. kr. breytt í hlutafé. Með þessu er fjármögnun tryggð til langs
tima með hæfilegri endurgreiðsluáætlun lána sem fyrirtækið stendur vel undir. 

Á reikningsskiladegi ber stjórnendum að meta hvor vísbendingar sé um virðisrýrnun óefnislegra eigna félagsins. Mat stjórnenda
félagsins, að teknu tilliti til afkomu ársins 2013, endurmati á langtíma rekstraáætlunum og hækkunar á ávöxtunarkröfu, þurfi að
koma til virðisrýrnunar á viðskiptavild félagsins að fjárhæð 14 ma. kr. sem færð er til gjalda í ársreikningi 2013.

Félagið á nú í málaferlum við Slitastjórn Glitnis vegna uppgjörs á framvirkum gengissamningum. Ágreiningur er um
uppgjörsgengi en krafan er viðurkennd af Glitni. Félagið tapaði málinu fyrir héraðsdómi á árinu 2013. Stjórn Skipta hefur áfrýjað
málinu til Hæstaréttar. Í framhaldi af niðurstöðu héraðsdóms hefur krafan verið endurmetin m.t.t. dómsins og eru færðir til gjalda
3 ma. kr. í ársreikningi 2013.

Ríkisskattstjóri hyggst endurákvarða tekjuskattsstofna félagsins vegna vaxtagjalda sem rekja má til sölu íslenska ríkisins á Símanum
árið 2005. Í kjölfar sölunnar sameinuðust Skipti ehf. og Síminn hf. með svokölluðum öfugum samruna. Hæstiréttur hefur komist
að þeirri niðurstöðu í dómi 555/2012 að vaxtagjöld í kjölfar slíks samruna séu ófrádráttarbær gjöld. Með vísan í dóm Hæstaréttar
hefur félagið gjaldfært 2,6 ma.kr. í rekstrareikningi félagsins árið 2013 í varúðarskyni. Ef til kemur að ríkisskattstjóri
endurákvarðar tekjuskattsstofna félagsins, áformar stjórn Skipta að vísa þeirri ákvörðun til dómstóla.
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Nafnverð   
hlutafjár í m.kr

Eignar 
hlutur

3.698 38,32%
1.277 13,23%
566 5,87%
521 5,39%
489 5,06%
375 3,88%
265 2,74%
254 2,63%
215 2,23%
209 2,16%

7.868 81,51%
1.782 18,49%
9.650 100,00%

Heiðrún Jónsdóttir Helgi Magnússon

Ingimundur Sigurpálsson Stefán Árni Auðólfsson

Orri Hauksson
Forstjóri

Sigríður Hrólfsdóttir, formaður

Stjórn

Hlutafé í árslok skiptist á 134 hluthafa en þeir voru 2 í ársbyrjun., Klakki ehf með 63,1% og Exista B.V. með 36,9%.

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra er ársreikningur samstæðunnar í samræmi alþjóðlega reikningskilastaðla eins og
þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Er það álit stjórnar og forstjóra að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd
af rekstrarafkomu samstæðunnar á árinu 2013, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2013 og breytingu á
handbæru fé á árinu 2013. Jafnframt er það álit stjórnar og forstjóra að samstæðuársreikningurinn gefi glöggt yfirlit um þróun og
árangur í  rekstri samstæðunnar og  stöðu hennar og  lýsi  helstu áhættuþáttum og  óvissu sem samstæðan býr við.

Stjórn og forstjóri Skipta hf. hafa í dag fjallað um samstæðuársreikning félagsins fyrir árið 2013 og staðfesta hann með undirritun
sinni.  Stjórn og forstjóri leggja til við aðalfund félagsins að samþykkja ársreikninginn.

Hlutafé samtals ..............................................................................................................................................

Arion banki hf. ..............................................................................................................................................
Lífeyrissjóður verslunarmanna ....................................................................................................................
Lífeyrissjóður starfsm. ríkisins B-deild .......................................................................................................

Reykjavík, 13. mars. 2014

Sameinaði lífeyrissjóðurinn ..........................................................................................................................
Festa - lífeyrissjóður ......................................................................................................................................
Tíu stærstu hluthafar samtals .......................................................................................................................
Aðrir hluthafar ..............................................................................................................................................

Stjórnir Skipta hf. og Símans hf. hafa ákveðið að rekstur félaganna verði sameinaður undir nafni Símans hf. Sameiningin verður
framkvæmd með félagaréttarlegum samruna þar sem Skipti hf. verður yfirtökufélagið. Sameining Skipta hf. og Símans hf. er gerð
með fyrirvara um endanlegt samþykki Samkeppniseftirlitsins.

Gildi lífeyrissjóður .........................................................................................................................................
Lífeyrissjóður starfsm. ríkisins A-deild .......................................................................................................
Íslandssjóður hf. ............................................................................................................................................
Almenni lífeyrissjóðurinn .............................................................................................................................
Lífeyrissjóður Verkfræðinga ........................................................................................................................
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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar og hluthafa í Skiptum hf.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Skipta hf. fyrir árið 2013. Samstæðuársreikningurinn hefur að geyma
skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, eiginfjáryfirlit, upplýsingar
um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnar og forstjóra á ársreikningnum
Stjórn og forstjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla
eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu. Stjórn og forstjóri eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem
nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu samstæðuársreiknings, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á samstæðuársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í
samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga
endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að samstæðuársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir
á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af
völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu
ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits
fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð
ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit
Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2013, efnahag þess 31. desember
2013 og breytingu á handbæru fé á árinu 2013, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af
Evrópusambandinu.

Kópavogur, 13. mars 2014.

Deloitte ehf.

Hilmar A. Alfreðsson
endurskoðandi
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Rekstrarreikningur
ársins 2013

Skýr. 2013 2012 

6 29.495 28.527 
15.711)(              15.710)(              

13.784 12.817 

427 362 
8 9.467)(                9.546)(                
13 14.055)(              1.685)(                

9.311)(                1.948 

510 303 
3.793)(                5.619)(                
3.016)(                0 

387 220)(                   
9 5.912)(                5.536)(                

15 22)(                     0 

15.245)(              3.588)(                
10 1.742)(                185 

16.987)(              3.403)(                

Tap ársins skiptist þannig:

16.987)(              3.370)(                
0 33)(                     

16.987)(              3.403)(                

Hagnaðarhluti:

11 (1,84) (0,39)

Gangvirðisbreyting krafna vegna gjaldmiðlaskiptasamninga .....................................

Fjármunatekjur ....................................................................................................................

Hluthafar móðurfélags ...................................................................................................

Tap fyrir tekjuskatt .............................................................................................................
Tekjuskattur .........................................................................................................................

Tap ársins ....................................................................................................

Áhrif hlutdeildarfélaga .....................................................................................................

Minnihluti .........................................................................................................................

Gengismunur .......................................................................................................................

Tap á hlut / þynnt tap á hlut ........................................................................................

Fjármagnskostnaður ...........................................................................................................

Hrein fjármagnsgjöld .........................................................................................................

Sala .........................................................................................................................................
Kostnaðarverð sölu ............................................................................................................

Rekstrarkostnaður ..............................................................................................................

Rekstrar (tap) hagnaður  ....................................................................................................

Framlegð  .............................................................................................................................

Aðrar rekstrartekjur ............................................................................................................

Virðisrýrnun ........................................................................................................................
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Yfirlit um heildarafkomu
ársins 2013

2013 2012 

16.987)(              3.403)(                

Rekstrarliðir færðir á eigin fé sem munu fara yfir rekstur í framtíðinni

6)(                       255)(                   
565 0 
113)(                   0 
446 255)(                   

16.541)(              3.658)(                

Tap ársins skiptist þannig:

16.539)(              3.625)(                
2)(                       33)(                     

16.541)(              3.658)(                

Tap ársins .............................................................................................................................

Minnihluti .........................................................................................................................

Heildartap ársins .........................................................................................

Þýðingarmunur vegna starfsemi erlendra dótturfélaga ............................................
Sjóðstreymisvarnir ..........................................................................................................
Skattar sem færðir eru meðal eiginfjár ........................................................................

Hluthafar móðurfélags ...................................................................................................
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 Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Skýr. 31.12.2013 31.12.2012

Eignir

Fastafjármunir

12 13.951 13.641 
13 31.151 45.206 
13 2.259 2.102 
15 306 131 
21 882 2.436 

    Fastafjármunir 48.549 63.516 

Veltufjármunir

16 1.494 1.327 
17 4.915 4.880 
18 3.131 6.966 

609 606 
   Veltufjármunir 10.149 13.779 

Eignir alls 58.698 77.295 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

19 9.650 8.725 
35.766 8.604 

365 83)(                     
19.296)(              9.328)(                

Eigið fé hluthafa móðurfélags 26.485 7.918 
52)(                     25)(                     

Eigið fé samtals 26.433 7.893 
Langtímaskuldir

20 25.351 29.261 
Langtímaskuldir 25.351 29.261 

Skammtímaskuldir

0 850 
3.534 4.166 

20 1.360 31.947 
17 307 36 

0 300 
22 1.713 2.842 

Skammtímaskuldir 6.914 40.141 

Skuldir samtals 32.265 69.402 

Eigið fé og skuldir alls 58.698 77.295 

Viðskiptavild ........................................................................................................................

Skuldabréfalán .....................................................................................................................

Handbært fé .........................................................................................................................

Viðskiptakröfur ...................................................................................................................
Birgðir ...................................................................................................................................

Reiknuð skattainneign.........................................................................................................

Óefnislegar eignir.................................................................................................................

Hlutafé ..................................................................................................................................

Aðrar fjármunaeignir...........................................................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir .............................................................................................

Hlutdeild minnihluta ..........................................................................................................

Óráðstafað eigið fé .............................................................................................................

Aðrar skammtímakröfur ...................................................................................................

Varasjóður ............................................................................................................................
Þýðingarmunur ...................................................................................................................

Skuldir við lánastofnanir ...................................................................................................

Skuldbinding.........................................................................................................................

Næsta árs afborganir langtímaskulda  .............................................................................
Skattar ársins.........................................................................................................................

Viðskiptaskuldir ..................................................................................................................

Aðrar skammtímaskuldir ...................................................................................................
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Eiginfjáryfirlit ársins 2013

Hlutafé Varasjóður
Þýðingar-

munur
Óráðstafað 

eigið fé

Eigið fé 
hluthafa 

móðurfélags Minnihluti
Eigið fé 
samtals

Eigið fé 1.1.2012 ..............................................................  8.725 8.604 172 5.879)(              11.622 84)(                   11.538 
Tap ársins ..........................................................................  3.370)(              3.370)(              33)(                   3.403)(              
Þýðingarmunur ................................................................  255)(                 255)(                 1 254)(                 
Heildarafkoma ársins ......................................................  0 0 255)(                 3.370)(              3.625)(              32)(                   3.657)(              
Breyting á minnihlutaeign ..............................................  79)(                   79)(                   91 12 
Eigið fé 31.12.2012 ..........................................................  8.725 8.604 83)(                   9.328)(              7.918 25)(                   7.893 

Eigið fé 1.1.2013 ..............................................................  8.725 8.604 83)(                   9.328)(              7.918 25)(                   7.893 
Tap ársins ..........................................................................  16.987)(             16.987)(             0 16.987)(             
Þýðingarmunur ................................................................  448 448 2)(                     446 
Heildarafkoma ársins ......................................................  0 0 448 16.987)(             16.539)(             2)(                     16.541)(             
Umbreyting skulda ..........................................................  925 27.162 7.019 35.106 35.106 
Breyting á minnihlutaeign ..............................................  0 25)(                   25)(                   
Eigið fé 31.12.2013 ..........................................................  9.650 35.766 365 19.296)(             26.485 52)(                   26.433 
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Yfirlit um sjóðstreymi
ársins 2013

Skýr. 2013 2012

Rekstrarhreyfingar

9.311)(                   1.948 

12,13 17.621 5.432 
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna ............................................................ 38)(                        6)(                         

8.272 7.374 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum .............................................. 1.283)(                   1.086)(                   
Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 6.989 6.288 

323 293 
34)(                        26)(                        

2.156)(                   2.331)(                   
Handbært fé frá rekstri 5.122 4.224 

Fjárfestingarhreyfingar

12 3.459)(                   2.736)(                   
13 408)(                      191)(                      

150 18 
15 14)(                        
72)(                        1)(                         

0 555 
50)(                        1 

Fjárfestingarhreyfingar 3.824)(                   2.368)(                   

Fjármögnunarhreyfingar

25)(                        0 
0 5 

814)(                      1.842)(                   
447)(                      186)(                      

Fjármögnunarhreyfingar 1.286)(                   2.023)(                   

Hækkun á handbæru fé .............................................................................. 12 167)(                      
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé .......................................................... 9)(                         28)(                        
Handbært fé í upphafi árs........................................................................... 606 801 

Handbært fé í lok árs................................................................................... 609 606 

Fjárfesting og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
34.703)(                 0 

403)(                      0 
925 0 

34.181 0 

Rekstrar (tap) hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi .............................................
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir og virðisrýrnun ..........................................................................................

Innborgaðir vextir ..........................................................................................................
Greiddir skattar ..............................................................................................................
Greiddir vextir ................................................................................................................

Fjárfesting í félögum .....................................................................................................
Breytingar á bundnu fé .................................................................................................

Tekin ný langtímalán .....................................................................................................

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ............................................................
Fjárfesting í óefnislegum eignum ................................................................................
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna ........................................................................
Skuldabréfaeign, breyting .............................................................................................

Eignarhlutir í öðrum félögum, breyting .....................................................................

Greiddur arður til minnihluta ......................................................................................

Langtímaskuldir ..............................................................................................................

Afborganir langtímalána ...............................................................................................
Skammtímalán, breyting ...............................................................................................

Hlutafé .............................................................................................................................
Yfirverð hlutafjár ............................................................................................................

Skammtímaskuldir .........................................................................................................
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Skýringar

1. Starfsemi

2. Innleiðing á nýjum og endurbættum stöðlum

2.1 Nýir og endurbættir staðlar sem tóku gildi á árinu

3. Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

3.1 Yfirlýsing um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla

3.2 Grundvöllur reikningsskilanna

3.3 Samstæða

3.4 Sameining félaga

Skipti hf. er hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.  Höfuðstöðvar félagsins eru að Ármúla 25 í Reykjavík.  
Samstæðuársreikningur fyrir árið 2013 hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga þess sem vísað er til í heild sem "félagsins" 
og til einstakra félaga sem "dótturfélaga".

 Samstæðuársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins.  

Samstæðuársreikningur Skipta hf. er gerður í samræmi við nýja og endurbætta staðla (IFRS/IAS) og túlkanir sem tóku gildi á árinu
2013.  

Félagið hefur ekki innleitt nýja og endurbætta staðla sem hafa verið útgefnir en ekki tekið gildi. Stjórnendur félagsins telja að þessir
nýju og endurbættu staðlar hafi óveruleg áhrif á fjárhæðir í ársreikningi félagsins. 

Samstæðuársreikningur Skipta hf. fyrir árið 2013 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið
staðfestir af Evrópusambandinu.

Samstæðuársreikningurinn er gerður samkvæmt kostnaðarverðsaðferð. Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum
félagsins.

Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreiknings móðurfélagsins og dótturfélaga þess. Dótturfélög eru þau félög þar sem samstæðan
fer með yfirráð. Yfirráð eru til staðar þegar samstæða hefur ákvörðunarvald um rekstur og fjárhagslega stjórn dótturfélaga.

Matstímabilið er frá kaupdegi til þess dags er félagið hefur fengið fullnægjandi upplýsingar um aðstæður á kaupdegi, að hámarki 1 ár. 

Rekstrarniðurstaða keyptra eða seldra dótturfélaga á árinu er meðtalin í samstæðurekstrarreikningi frá og með kaupdegi eða fram að
söludegi eftir því sem við á. Ef við á eru gerðar leiðréttingar á reikningsskilum dótturfélaga til samræmis við reikningsskilaaðferðir
samstæðunnar.

Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er að birta einungis tekjur, gjöld, eignir og skuldir samstæðunnar út á við og er því
viðskiptum innan hennar eytt út við gerð reikningsskilanna.

Kaup á dótturfélögum eru færð samkvæmt kaupaðferð. Samkvæmt kaupaðferð eru eignir, skuldir og eiginfjárgerningar útgefnir af
samstæðunni, sem látin eru í skiptum fyrir yfirráð í keyptu félagi, metnar til gangvirðis á kaupdegi. Viðskiptakostnaður tengdur
kaupunum er færður í rekstrarreikningi á því tímabili sem hann fellur til.  

Ef kaupin fela í sér óvissa greiðslu er eignin eða skuldin sem tengist kaupunum metin á gangvirði á kaupdegi og hluti kaupverðsins
sem er umfram gangvirði eignarhluta samstæðunnar í eignum, skuldum og óvissum skuldum félaga á kaupdegi er færður sem
viðskiptavild. Síðari breytingar á gangvirði slíkra eigna og skulda eru færðar til jöfnunar á kostnaði tengdum kaupunum þar sem þær
uppfylla skilyrði um leiðréttingu á tímabilinu (sjá hér að neðan). Allar aðrar síðari breytingar á gangvirði óvissra eigna og skulda eru
færðar í samræmi við viðeigandi IFRS staðal.
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3.5 Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum

3.6 Viðskiptavild

3.7 Tekjur

Hlutdeildarfélög eru félög þar sem samstæðan er í aðstöðu til að hafa veruleg áhrif á stjórnun þeirra og eru hvorki dótturfélög né félög
í samrekstri. Veruleg áhrif eru til staðar þegar samstæðan tekur þátt í ákvörðunum um fjármál og rekstur hlutdeildarfélaga.

Tekjur eru skráðar við afhendingu vöru eða þegar þjónustan hefur verið veitt , unnt er að meta fjárhæð teknanna með áreiðanlegum 
hætti og meginhluti áhættu og ávinnings flyst til kaupanda.  Tekjur eru færðar á gangvirði móttekinnar eða innheimtanlegrar greiðslu 
að frádregnum afsláttum og vöruskilum. 

Megintekjuflokkar félagsins eru eftirfarandi: Samtengingar- og reikitekjur, mánaðargjöld, stofngjöld, línuleigur, útseld vinna og
notendabúnaður.  Þjónusta og búnaður eru seld saman í pökkum eða sitt í hvoru lagi.

Mánaðargjöld eru tekjufærð miðað við áskriftartímabil en tekjur vegna umferðar eru færðar miðað við raunverulega notkun
viðskiptavina. Tekjum vegna fyrirframgreiddrar þjónustu er frestað ef viðskiptavinur nýtir ekki þá þjónustu sem hann hefur greitt
fyrir.  

Gerð er grein fyrir eignarhluta í hlutdeildarfélögum með hlutdeildaraðferð. Samkvæmt hlutdeildaraðferðinni eru eignarhlutar í
hlutdeildarfélögum færðir í samstæðureikningi á kostnaðarverði að teknu tilliti til hlutdeildar í rekstri og virðisrýrnunar einstakra
fjárfestinga. Tap hlutdeildarfélaga umfram hlutdeild samstæðunnar er aðeins gjaldfært hafi samstæðan gengist í ábyrgð eða stofnað til
skuldbindinga fyrir þeirra hönd.

Viðskiptavild er sá hluti kaupverðsins sem er umfram gangvirði eignarhluta samstæðunnar í eignum, skuldum og óvissum skuldum
hlutdeildarfélaga á kaupdegi. Viðskiptavildin er hluti af bókfærðu verði fjárfestingarinnar í samstæðunni og er metin með tilliti til
virðisrýrnunar. Ef kaupverð reynist lægra en gangvirði eigna, skulda og óvissra skulda myndast neikvæð viðskiptavild sem er tekjufærð
á kaupári.

Tekjur af vörusölu eru færðar í rekstrarreikning þegar verulegur hluti áhættu og eignarhalds flyst til kaupanda.

Auglýsingatekjur í sjónvarpi eru færðar í rekstrarreikning þegar auglýsingar eru birtar. Tekjufærsla þeirra er gerð við fyrstu sýningu
þrátt fyrir að sama auglýsing geti verið birt oftar en einu sinni vegna endursýninga á sjónvarpsþáttum. Sama regla gildir um kostun
einstakra sjónvarpsþátta.

Tekjur af veittri þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í hlutfalli við stöðu verks á uppgjörsdegi. Staða verks er metin með hliðsjón af
vinnu sem lokið er.

Hagnaður eða tap af viðskiptum samstæðunnar í hlutdeildarfélagi er fært til samræmis við hlutdeild samstæðunnar í
hlutdeildarfélaginu. 

Viðskiptavild sem myndast við sameiningar er færð til eignar þann dag sem félagið nær yfirráðum í keyptu félagi (á kaupdegi).
Viðskiptavild er mismunur á kaupverði dótturfélags og hlutdeildar í hreinni eign þess eftir að eignir og skuldir hafa verið metnar til
gangvirðis á kaupdegi. Viðskiptavildin er færð í starfsrækslugjaldmiðli keyptu einingarinnar og uppreiknuð miðað við uppgjörsgengi í
lok uppgjörstímabils.

Viðskiptavild er ekki afskrifuð heldur metin árlega með tilliti til virðisrýrnunar eða oftar ef vísbending um virðisrýrnun er til staðar.
Við framkvæmd virðisrýrnunarprófs er viðskiptavildinni skipt niður á fjárskapandi einingar. Þær fjárskapandi einingar sem
viðskiptavildinni hefur verið úthlutað á eru prófaðar með tilliti til virðisrýrnunar og ef bókfært verð er hærra en virði þeirra hefur
virðisrýrnun átt sér stað. Hafi virðisrýrnun átt sér stað er viðskiptavild fyrst færð niður og síðar aðrar eignir sem tilheyra viðkomandi
fjárskapandi einingu. Óheimilt er að bakfæra áður færða virðisrýrnun viðskiptavildar á síðari tímabilum.

Við sölu á dótturfélagi þá er fjárhæð viðskiptavildar sem rekja má til þess reiknað inn í söluhagnað eða sölutap sem birt er í
rekstrarreikningi.

Reglur félagsins varðandi viðskiptavild í hlutdeildarfélögum þess má sjá í lið 3.5 hér að ofan.
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3.8 Leigusamningar

3.9 Erlendir gjaldmiðlar

3.10 Lántökukostnaður

3.11 Ríkisstyrkir

3.12 Skattamál

Ársreikningar félaga innan samstæðunnar eru gerðir í þeim gjaldmiðli sem stærstur hluti starfseminnar heyrir undir, þ.e.
starfrækslugjaldmiðli. Við gerð ársreiknings samstæðu eru ársreikningar dótturfélaganna umreiknaðir í íslenskar krónur sem er
starfrækslugjaldmiðill og framsetningargjaldmiðill móðurfélagsins.

Við gerð reikningsskila hvers félags innan samstæðunnar eru viðskipti í öðrum gjaldmiðlum en starfsrækslugjaldmiðli færð á gengi
hvers viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir eru færðar miðað við skráð gengi á reikningsskiladegi. Efnislegar eignir og skuldir
metnar á gangvirði eru færðar miðað við skráð gengi reikningsskiladags. Efnislegar eignir og skuldir metnar á kostnaðarverði eru
færðar á upphaflegu skráðu gengi.

Við gerð samstæðuársreiknings eru eignir og skuldir erlendra félaga umreiknaðar á skráðu gengi reikningsskiladags. Tekjur og gjöld eru 
umreiknuð á meðalgengi ársins. 

Við sölu erlendrar rekstrareiningar er uppsafnaður gengismunur tengdur rekstrareiningunni í samstæðunni færður af eigin fé í
rekstrarreikning. Þýðingarmunur sem búið var að ráðstafa til minnihluta er bakfærður en ekki gjaldfærður í rekstrarreikning. 

Viðskiptavild og gangvirðisbreytingar vegna kaupa á erlendri starfsemi eru færðar á skráðu gengi reikningsskiladags.

Allur lántökukostnaður er færður strax til gjalda á lántökuári.

Ríkisstyrkir eru ekki færðir til tekna nema að vissa sé fyrir því að öll skilyrði þess að styrkurinn sé veittur séu uppfyllt.

Í þeim tilfellum þar sem að ríkisstyrkurinn felur í sér að félagið skuli fjárfesta í fastafjármunum þá er tekjum dreift á tímabil í samræmi
við líftíma þeirra eignar sem skapar tekjurnar.

Leigusamningar eru flokkaðir sem fjármögnunarleigusamningar þegar samningsskilmálar gera ráð fyrir að verulegur hluti áhættunnar
og ávinningur af eignarréttindum er framseldur leigutaka. Aðrir leigusamningar eru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar.

Fjármögnunarleigusamningar eru færðir til eignar og skuldar miðað við samningsfjárhæð eða fjárhæð sem jafngildir núvirtum
lágmarks leigugreiðslum, hvort sem lægra reynist.

Leigugreiðslum er skipt á milli fjármagnskostnaðar og afborgana þannig að hlutfall fjármagnskostnaðar haldist óbreytt út
samningstímann. Fjármagnskostnaður er gjaldfærður nema þegar hann tilheyrir eignfærsluhæfri eign en þá er hann eignfærður í
samræmi við reglur félagsins um meðferð fjármagnskostnaðar. Óvissar leigugreiðslur eru gjaldfærðar á því tímabili sem þær falla til

Greiðslur af rekstrarleigusamningum eru gjaldfærðar línulega á leigutímanum nema önnur kerfisbundin aðferð endurspegli betur
ávinning af notkun eignarinnar. Óvissar leigugreiðslur vegna rekstrarleigusamninga eru gjaldfærðar á því tímabili sem þær falla til.

Aðrir ríkisstyrkir eru færðir til tekna á sama tíma og kostnaður fellur til. Ríkisstyrkir sem koma á móti kostnaði sem félagið hefur þá
þegar orðið fyrir eru tekjufærðir strax og þeir eru samþykktir til greiðslu.

Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti.
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3.12.1 Tekjuskattur til greiðslu

3.12.2 Frestaður tekjuskattur

3.12.3 Skattar tímabilsins

3.13 Varanlegir rekstrarfjármunir

3.14 Óefnislegar eignir

3.14.1 Keyptar óefnislegar eignir

Tekjuskattsskuldbinding er færð fyrir tímabundnum mismun af fjárfestingum í dóttur- og hlutdeildarfélögum nema þegar ef talið er að
móðurfélagið geti haft stjórn á því hvenær tímabundni mismunurinn snýst við og ekki er talið að viðsnúningurinn muni eiga sér stað í
fyrirsjáanlegri framtíð.

Tekjuskattsinneign er metin á reikningsskiladegi og er einungis færð að því marki sem líklegt er að hún nýtist á móti skattskyldum
hagnaði í framtíðinni.

Frestaður tekjuskattur miðast við gildandi skatthlutfall á reikningsskiladegi.

Tekjuskattsinneign og tekjuskattsskuldbindingu er jafnað saman innan samstæðunnar þegar lagalegur réttur er til þess, þau varða
tekjuskatt sem lagður er á af sömu yfirvöldum á sama fyrirtæki eða mismunandi fyrirtæki sem eru samsköttuð og gert er ráð fyrir að
muni greiða  skatta sameiginlega.

Frestaður skattur er gjaldfærður í rekstrarreikningi nema þegar hann tengist liðum meðal eigin fjár en þá er hann einnig færður meðal
eigin fjár.

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast
samstæðunni og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. 

Samkvæmt kostnaðarverðsaðferðinni eru varanlegir rekstrarfjármunir færðir á upphaflegu kostnaðarverði að frádregnum
uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.

Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins auk leiðréttinga
á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára. Skattskyldur hagnaður getur verið annar en reikningshaldslegur hagnaður. Reiknaður
tekjuskattur miðast við gildandi skatthlutfall á reikningsskiladegi á hverju skattasvæði.  

Frestaður tekjuskattur stafar af tímabundnum mismun efnahagsliða í skattuppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar þar sem
tekjuskattstofn félagsins er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess. Tekjuskattsskuldbinding er uppreiknuð fyrir allan
tímabundin mismun. Tekjuskattsinneign er uppreiknuð að því marki sem metið er að nýtist á móti skattskyldum hagnaði í
framtíðinni.  Frestaður tekjuskattur er ekki færður vegna viðskiptavildar sem ekki er skattalega frádráttarbær.

Afskriftir eru færðar á kerfisbundinn hátt á áætluðum nýtingartíma eignarinnar að teknu tilliti til vænts hrakvirðis.
Afskriftaraðferð, áætlaður nýtingartími og hrakvirði er endurmetið að minnsta kosti árlega. 

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn öðrum samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu eru afskrifaðar á áætluðum nýtingartíma á
sama grunni og eignir með fullum eignarrétti.

Hagnaður eða tap vegna sölu varanlegra rekstrarfjármuna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi og er fært í 
rekstrarreikning.

Óefnislegar eignir eru færðar á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Afskriftir eru færðar á
kerfisbundinn hátt á áætlaðum nýtingartíma eignarinnar. Áætlaður nýtingartími og afskriftaraðferðir eru endurmetnar í lok hvers
reikningsskilatímabils.
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3.14.2 Óefnislegar eignir sem eru búnar til innan félagsins - rannsóknar- og þróunarkostnaður

3.14.3 Óefnislegar eignir sem myndast við sameiningu félaga

3.15 Afskriftir af öðrum eignum en viðskiptavild

3.16 Birgðir

• Félagið hafi getu til þess að klára verkefnið;
• Félagið hafi það markmið að klára verkefnið og annað hvort nota eða selja;
• Hægt er að selja eignina;
• Eignin skili hagrænum ávinningi;
• Félagið geti notað eða selt eignina;
• Hægt sé með áreiðanlegum aðferðum að heimfæra allan kostnað sem tilheyrir eigninni.

Við mat á fjárhæðum er miðað við heildarkostnað sem til fellur frá þeim degi sem verkefnið uppfyllir skilyrðin hér að ofan. Ef
verkefnið uppfyllir ekki ofangreind skilyrði, er þróunarkostnaður gjaldfærður á því tímabili sem til hans fellur. 

Óefnislegar eignir sem búnar eru til innan félagsins eru færðar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum á sama hátt og um keypta
eign væri að ræða.

Óefnislegar eignir sem myndast í reikningsskilum við sameiningu félaga eru aðeins færðar ef þær eru aðgreinanlegar frá viðskiptavild.
Við upphaflega skráningu eru þær færðar á kostnaðarverði á kaupdegi en við síðara mat eru þær færðar á kostnaðarverði að
frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. 

Á reikningsskiladegi fer samstæðan yfir bókfært verð efnislegra og óefnislegra eigna í þeim tilgangi að kanna hvort vísbending sé um
virðisrýrnun. Sé slík vísbending til staðar er endurheimtanlegt virði eignarinnar metið. Endurheimtanlegt virði fjárskapandi einingar
sem eignin fellur undir er metið þegar ekki er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra eigna

Óefnislegar eignir sem hafa óendanlegan líftíma og óefnislegar eignir sem ekki eru tilbúnar eru yfirfarnar í þeim tilgangi að kanna
hvort vísbending sé um virðisrýrnun.

Kostnaður vegna rannsókna er gjaldfærður á því tímabili sem til hans er stofnað.

Þróunarkostnaður er einungis eignfærður ef að öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt

Endurheimtanlegt virði er annað hvort gangvirði að frádregnum áætluðum sölukostnaði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra
reynist. Nýtingarvirði er áætlað framtíðarfjárstreymi sem er núvirt með vöxtum fyrir skatta þar sem vextirnir endurspegla mat
markaðarins á tímavirði peninga hverju sinni og þá áhættu sem fylgir eigninni.

Sé endurheimtanlegt virði eignar metið lægra en bókfært verð er virði hennar fært niður í endurheimtanlegt virði. Tap vegna
virðisrýrnunar er fært í rekstrarreikning en hafi eignin verið endurmetin kemur virðisrýrnunin fyrst til lækkunar á áður færðu endurmati

Ef tap vegna virðisrýrnunar snýst við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur en þó aldrei umfram bókfært verð fyrir virðisrýrnun.
Bakfærsla virðisrýrnunar færist í rekstrarreikning nema viðkomandi eign hafi áður verið endurmetin, en þá er hækkunin færð sem
endurmatshækkun. 

Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði hvort sem lægra reynist, að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara.
Kostnaðarverð birgða samanstendur af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem fellur til við að koma birgðunum í
söluhæft ástand. Framleiðslukostnaður samanstendur af hráefniskostnaði, launakostnaði og óbeinum kostnaði vegna framleiðslunnar.
Hreint söluverð er áætlað söluverð að frádregnum áætluðum sölukostnaði.
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3.17 Skuldbindingar

3.18 Fjáreignir

3.18.1 Virkir vextir

3.18.2 Fjáreignir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning

3.18.3 Lán og kröfur

Skuldbinding er færð þegar samstæðan ber lagalega eða líklega greiðsluskyldu vegna liðinna atburða og hægt er að meta fjárhæð
hennar með áreiðanlegum hætti. Fjárhæð skuldbindingar er byggð á besta mögulega mati á skuldinni sem er fyrirliggjandi á
reikningsskiladegi. Ef skuldbindingin er metin út frá áætluðu framtíðarsjóðstreymi er skuldbinding færð miðað við núvirt áætlað
sjóðstreymi. 

Þegar virði skuldbindingarinnar er endurheimtanlegt frá þriðja aðila er fjárhæð hennar færð til eignar.

Skuldbindingar vegna endurskipulagningar eru færðar þegar formleg áætlun liggur fyrir um endurskipulagningu og hún hefur verið
kynnt þeim er málið varðar. Mat kostnaðar vegna endurskipulagningar tekur aðeins til beins kostnaðar við endurskipulagninguna.

Fjáreignir sem ætlað er að halda til gjalddaga og fjáreignir til sölu eru færðar á gangvirði að viðbættum viðskiptakostnaði á
viðskiptadegi þegar samstæðan hefur gert samning um afhendingu eða móttöku fjáreigna innan tiltekins tíma. Fjáreignir á gangvirði í
gegnum rekstrarreikning eru upphaflega færðar á gangvirði.

Fjáreignum er skipt í eftirfarandi flokka: fjáreignir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning (Fair value through profit and loss), fjáreignir
sem ætlað er að halda til gjalddaga (Held to maturity investments), fjáreignir til sölu (Available for sale), og lán og kröfur. Flokkunin er
ákveðin við upphaflega skráningu og fer eftir eðli og tilgangi fjáreignarinnar. Félagið á engar eignir sem flokkast undir fjáreignir sem
ætlað er að halda til gjalddaga.

Aðferð virkra vaxta felst í því að reiknað er endurgreiðsluvirði fjáreignar eða fjárskuldar og vaxtatekjum og vaxtagjöldum jafnað á
líftímanum. Virkir vextir er sú ávöxtunarkrafa sem núvirðir áætlað sjóðstreymi eða tekjur yfir áætlaðan líftíma fjármálagernings, eða
yfir styttra tímabil ef við á, þannig að það jafngildi bókfærðri fjárhæð fjáreignarinnar eða fjárskuldarinnar í efnahagsreikningi.

Viðskiptakröfur, lán og aðrar kröfur sem hafa fastar greiðslur og eru ekki skráðar á virkum markaði eru flokkuð sem lán og kröfur.
Lán og kröfur eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði með aðferð virkra vaxta að frádreginni virðisrýrnun. Vaxtatekjur af lánum og
kröfum eru færðar miðað við virka vexti nema þegar vaxtatekjur eru óverulegar.

Vaxtatekjur eru færðar miðað við virka vexti fyrir alla fjármálagerninga aðra en þá sem skilgreindir eru sem fjáreignir á gangvirði í
gegnum rekstrarreikning.

Fjáreignir eru flokkaðar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning þegar tilgangurinn er að hagnast á skammtímabreytingum. Sama á við
um allar aðrar fjáreignir sem samstæðan skilgreinir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning.
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3.18.4 Virðisrýrnun fjáreigna

3.18.5 Endurflokkun fjáreigna

3.19 Fjárskuldir

3.19.1 Fjárskuldir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning

3.19.2 Aðrar fjárskuldir

3.19.3 Afskráning fjárskulda

Á reikningsskiladegi er bókfært verð fjáreigna, annarra en fjáreigna á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, metið í þeim tilgangi að
kanna hvort vísbending sé um virðisrýrnun. Virðisrýrnun hefur orðið ef vænt framtíðarsjóðstreymi miðað við upphaflega virka vexti
er lægra en bókfært verð. Ef virðisrýrnun á ekki lengur við er hún bakfærð í rekstrarreikning, þó aldrei umfram áður færða lækkun. 

Eignasafn fjáreigna er metið til virðisrýrnunar ef einstakar eignir eru þess eðlis að þær verði ekki metnar hver fyrir sig. Þegar talið er
að fjáreign til sölu hafi orðið fyrir virðisrýrnun er áður færður hagnaður eða tap meðal eigin fjár fært í rekstrarreikning.

Þegar talið er að fjáreign til sölu hafi orðið fyrir virðisrýrnun er áður færður hagnaður eða tap meðal eigin fjár fært í rekstrarreikning.

Áður gjaldfærð virðisrýrnun eiginfjárgerninga til sölu er ekki bakfærð í rekstrarreikning. Hækkun á gangvirði eftir að virðisrýrnun
hefur verið gjaldfærð er færð á meðal eigin fjár.

Fjárskuldir eru færðar á gangvirði í rekstrarreikning þegar þær eru flokkaðar sem fjárskuld til sölu eða sem fjárskuld á gangvirði í
gegnum rekstrarreikning. Mismunur á gangvirði fjárskulda er færður til tekna eða gjalda í rekstrarreikningi. Samtala í rekstrareikningi
meðtelur vexti af viðkomandi fjárskuld.

Aðrar fjárskuldir, þar á meðal skuldir við fjármálastofnanir, eru upphaflega metnar á gangvirði að frádregnum viðskiptakostnaði. Við
síðara mat eru þær færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti.

Heimilt er að endurflokka tilteknar fjáreignir úr flokknum gangvirði í gegnum rekstrarreikning yfir í flokkinn fjáreignir til sölu.
Endurflokkunin er aðeins heimil í einstökum tilfellum og þegar áform um að selja fjáreignina innan skamms tíma eiga ekki lengur við.
Endurflokkunin er í öllum tilvikum takmörkuð við skuldagerninga. Við endurflokkun er fjáreignin færð á gangvirði þess dags sem hún
er endurflokkuð.

Fjárskuldir eru flokkaðar annars vegar sem fjárskuldir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning og hinsvegar sem aðrar fjárskuldir.
Kostnaði við lántöku er bætt við eða dregið frá virði fjárskuldar nema þegar um fjárskuldir á gangvirði er að ræða en þá er fjárhæðin
færð í gegnum rekstrarreikning þar sem hún hefur verið gerð upp með greiðslu, skuldareigandi fellur frá kröfunni eða fjárskuldin er
felld úr gildi.

Aðferð virkra vaxta felst í því að reiknað er endurgreiðsluvirði fjáreignar eða fjárskuldar og vaxtatekjum og vaxtagjöldum jafnað á
líftímanum. Virkir vextir er sú ávöxtunarkrafa sem núvirðir áætlað sjóðstreymi eða tekjur yfir áætlaðan líftíma fjármálagernings, eða
yfir styttra tímabil ef við á, þannig að það jafngildi bókfærðri fjárhæð fjáreignarinnar eða fjárskuldarinnar í efnahagsreikningi.

Félagið afskráir fjárskuldir eingöngu þegar skuldbinding vegna þeirra er ekki lengur til staðar.
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3.20 Afleiður

3.20.1 Gangvirðisvarnir

3.20.2 Áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar í erlendri starfsemi

Breytingar á gangvirði afleiðna, sem skilgreindar eru og uppfylla skilyrði um gangvirðisvarnir, eru færðar í rekstrarreikning ásamt þeim
breytingum sem verða á gangvirði undirliggjandi eignar eða skuldar sem hægt er að rekja til áhættuvarnarinnar. 

Hætt er að beita áhættuvarnarreikningsskilum þegar áhættuvörn fellur úr gildi, er seld, sagt upp, innleyst, eða þegar
áhættuvarnarsambandið fellur ekki lengur undir skilyrði um áhættuvarnarreikningsskil. Gangvirðisbreytingar á bókfærðu verði
áhættuvörðu eignarinnar sem rekja má til áhættuvarnarinnar eru afskrifaðar í rekstrarreikning frá þeim degi.

Áhættuvarnir vegna hreinnar fjárfestingar í erlendri starfsemi eru færðar með sambærilegum hætti og sjóðstreymisvarnir. Hagnaður
eða tap af áhættuvörninni sem tengist virka hlutanum er færður á þýðingarmun á meðal eigin fjár. Hagnaður eða tap af óvirka
hlutanum er færður í rekstrarreikning.                                 

Afleiðusamningar eru gerðir til að stýra áhættu samstæðunnar gagnvart vaxta- og gengisáhættu, þar á meðal framvirkir samningar,
vaxtaskiptasamningar og gjaldmiðlaskiptasamningar. Nánari útskýringar á afleiðum má finna í skýringu 22.
Afleiður eru færðar á gangvirði. Almenna reglan er að óinnleystur hagnaður eða tap er fært í rekstrarreikning. Hins vegar þegar afleiða
er skilgreind og virk sem áhættuvörn er afkoman færð eftir áhættuvarnarsambandinu sem afleiðan tilheyrir. Samstæðan skilgreinir
ákveðna afleiðusamninga sem; áhættuvörn undirliggjandi eigna, skulda eða skuldbindinga samstæðunnar (gangvirðisvörn), áhættuvörn
í spákaupmennsku, áhættuvörn gegn gjaldmiðlaáhættu af skuldbindingum samstæðunnar (sjóðstreymisvörn), eða áhættuvörn vegna
fjárfestinga í erlendri starfsemi. 

Afleiðusamningar eru flokkaðir á meðal langtímaeigna eða langtímaskulda ef meira en 12 mánuðir eru til lokagjalddaga samningsins og
ekki er gert ráð fyrir að hann verði gerður upp innan 12 mánaða. Aðrir afleiðusamningar eru flokkaðir á meðal veltufjármuna eða
skammtímaskulda eftir því sem við á. 

Hagnaður og tap af áhættuvörninni sem tengist virka hlutanum og er uppsafnaður í þýðingarmun er endurflokkaður í rekstrarreikningi
á sama hátt og gengismunur af erlendu starfseminni. 
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4. Reikningshaldslegt mat

5. Starfsþættir

6. Sundurliðun sölu
2013 2012

26.893 26.338 
2.602 2.189 

29.495 28.527 
Enginn einstakur viðskiptavinur er með meira en 10% af sölu félagsins.

7. Laun og annar starfsmannakostnaður
2013 2012

871 904

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

6.615 6.274 
558 575 
636 595 

7.809 7.444 

Laun og launatengd gjöld skiptast þannig á rekstrarliði; 2013 2012

3.528 3.542 
4.281 3.902 
7.809 7.444 

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi alþjóðlega reikningsskilastaðla, sem farið er yfir í skýringu 3, að taka ákvarðanir,
meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og
ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru
um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.   Raunverulegt verð getur orðið annað en slíkt mat.

Reglulega er farið yfir mat og forsendur. Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.  

Við gerð virðisrýrnunarprófs þarf að leggja mat á fjárhæðir sem tengjast sjóðskapandi einingum. Stjórnendur þurfa að meta
framtíðarsjóðstreymi frá sjóðskapandi einingum og meta ávöxtunarkröfu sem notuð er til að reikna núvirði eininganna (skýring 13).

Samkvæmt IFRS 8 eru starfsþættir byggðir á sama niðurbroti og reglulega skýrslugjöf til stjórnar félagsins þar sem stjórnin fer
reglulega yfir starfsemi og metur. Starfsþáttum félagsins var skipt eftir landfræðilegri staðsetningu en var breytt í einn þátt þar sem að
félagið er kynnt og yfirfarið af stjórn sem slíkt.

Lífeyrisiðgjöld ..............................................................................................................................................

Sala á þjónustu .............................................................................................................................................
Vörusala ........................................................................................................................................................

Stöðugildi að meðaltali ...............................................................................................................................

Laun  .............................................................................................................................................................

Önnur launatengd gjöld .............................................................................................................................

Heildarlaun og þóknanir til stjórnenda félagsins á árinu 2013 námu 548 m.kr. (2012 501 m.kr.).  

Kostnaðarverð sölu ....................................................................................................................................
Rekstrarkostnaður .......................................................................................................................................
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8. Annar rekstrarkostnaður
2013 2012

4.281 3.902 
819 794 

1.559 1.427 
641 609 
153 82 

1.389 1.790 
625 942 

9.467 9.546 

9. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
2013 2012

Fjármunatekjur

321 291 
212 0 
23)(                     12 

510 303 
Fjármagnsgjöld

3.205)(                 4.640)(                 
588)(                   979)(                   

3.793)(                 5.619)(                 

3.016)(                 0 
387 220)(                   

5.912)(                 5.536)(                 

10. Tekjuskattur

Greining á virku skatthlutfalli:

15.245)(               3.588)(                 
-20,0% 3.049 -20,0% 718 
18,4% 2.811)(                 9,3% 335)(                   
0,0% 0 -0,2% 8 
1,2% 176)(                   3,9% 139)(                   
0,9% 142)(                   1,9% 67)(                     

16,8% 2.562)(                 0,0% 0 
-5,9% 900 0,0% 0 
11,4% 1.742)(                 -3,1% 185 

Tekjufærsla vegna kaupa á félagi ..............................................................................................................
Vaxtatekjur ...................................................................................................................................................

Laun  .............................................................................................................................................................

Húsnæðis- og bifreiðakostnaður ..............................................................................................................
Markaðs- og sölukostnaður .......................................................................................................................

Afskriftir .......................................................................................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ............................................................................................................................

Tölvu- og hugbúnaðarkostnaður ..............................................................................................................
Afskrifaðar tapaðar kröfur .........................................................................................................................

Gengismunur ...............................................................................................................................................

Fjármagnsgjöld samtals ..............................................................................................................................

Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn.  Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2014 nemur 284 milljónum króna.

Arður og söluhagnaður af eignarhlutum .................................................................................................

Vaxtagjöld ....................................................................................................................................................
Verðbætur ....................................................................................................................................................

Gangvirðisbreyting krafna vegna gjaldmiðlaskiptasamninga ...............................................................

Tap fyrir skatta .........................................................................
Skatthlutfall................................................................................
Virðisrýrnun, ófrádráttarbær frá skatti..................................
Áhrif erlendra skattasvæða......................................................
Ófrádráttarbær kostnaður.......................................................

Endurálagning skattayfirvalda................................................

Vegna endurálagningar skattayfirvalda hefur skattalegt tap félagsins lækkað umtalsvert og er það því mat stjórnenda að ekki sé lengur
þörf á sérstakri varúðarfærslu sem færð var vegna óvissu um nýtingu.

2013 2012

Aðrar breytingar........................................................................

Varúðarfærsla ...........................................................................
Skattur samkvæmt rekstrareikningi........................................
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11. Tap á hlut

2013 2012

16.987)(               3.370)(                 
9.213 8.725 
1,84)(                  0,39)(                  

12. Varanlegir rekstrarfjármunir
Fjarskipta Fasteignir Tæki, búnaður

2012 búnaður og lóðir og bifreiðar Samtals

Kostnaðarverð

41.631 2.966 2.587 45.431 
2.471 18 247 2.736 
4.504)(                 344)(                   4.848)(                 

77 4 81 
39.675 2.984 2.494 45.153 

Afskriftir og virðisrýrnun

29.668)(               1.341)(                 2.044)(                 33.053)(               
2.885)(                 86)(                     250)(                   3.221)(                 
4.504 332 4.836 

71)(                     3)(                       74)(                     
28.120)(               1.427)(                 1.965)(                 31.512)(               

11.555 1.557 529 13.641 

2013
Kostnaðarverð

39.675 2.984 2.494 45.153 
3.124 39 296 3.459 

451 451 
2.839)(                 119)(                   182)(                   3.140)(                 

85)(                     4)(                       89)(                     
40.326 2.904 2.604 45.834 

Afskriftir og virðisrýrnun

28.120)(               1.427)(                 1.965)(                 31.512)(               
2.985)(                 85)(                     249)(                   3.319)(                 

162)(                   162)(                   
2.821 32 174 3.027 

80 3 83 
28.366)(               1.480)(                 2.037)(                 31.883)(               

11.960 1.424 567 13.951 

Grunntap á hlut er miðað við tap, sem ráðstafað er til hluthafa í félaginu og vegins meðaltals hlutafjár á árinu og sýnir hvað tap er á
hverja krónu hlutafjár.

Tap ársins til hluthafa í móðurfélaginu.....................................................................................................
Vegið meðaltal útistandandi hluta.............................................................................................................

Í árslok eru engir kaupréttarsamningar við starfsmenn né aðrir gerningar sem hafa áhrif á þynnt tap á hlut og því er það jafnt tapi á
hlut.

Tap á hlut og þynnt tap á hlut

 Gengismunur ............................................................................
 Staða 31.12.2012 .......................................................................

 Staða 1.1.2012 ...........................................................................
 Afskriftir ....................................................................................

 Staða 1.1.2012 ...........................................................................
 Kaup á árinu ..............................................................................
 Selt og niðurlagt á árinu ...........................................................

 Staða 1.1.2013 ...........................................................................
 Kaup á árinu ..............................................................................
 Kaup á félagi .............................................................................
 Selt og niðurlagt á árinu ...........................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ...........................................................
 Gengismunur ............................................................................
 Staða 31.12.2012 .......................................................................

 Bókfært verð 31.12.2012 .........................................................

 Selt og niðurlagt á árinu ...........................................................
 Gengismunur ............................................................................
 Staða 31.12.2013 .......................................................................

 Bókfært verð 31.12.2013 .........................................................

 Gengismunur ............................................................................
 Staða 31.12.2013 .......................................................................

 Staða 1.1.2013 ...........................................................................
 Afskriftir ....................................................................................
 Kaup á félagi .............................................................................
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2013 2012

2.941 2.805 
625 942 

3.566 3.747 

4 - 18 ár
15 - 33 ár

3 - 10 ár

13. Óefnislegar eignir
Aðrar óefnis-

2012 Viðskiptavild Hugbúnaður legar eignir Samtals

Kostnaðarverð

61.591 4.558 2.896 69.045 
120 71 191 

58)(                     58 0 
480 6 93 579 

53)(                     53)(                     
62.013 4.631 3.118 69.762 

Afskriftir og virðisrýrnun

14.656)(               4.073)(                 1.009)(                 19.738)(               
231)(                   295)(                   526)(                   

1.685)(                 1.685)(                 
466)(                   2)(                       90)(                     558)(                   

53 53 
16.807)(               4.253)(                 1.394)(                 22.454)(               

45.206 378 1.724 47.308 

 Selt og niðurlagt á árinu ...........................................................
 Staða 31.12.2012 .......................................................................

 Fjarskiptabúnaður ....................................................................
 Fasteignir ...................................................................................
 Tæki, búnaður og bifreiðar .....................................................

Fasteignamat húseigna og lóða samstæðunnar nam 1.515 m.kr. ( 2012: 1.591 m.kr.) og brunabótamat 3.125 m.kr. (2012: 3.416 m.kr.).
Búnaður félagsins er tryggður fyrir 28.262 m.kr. ( 2012: 26.758 m.kr.). Allir varanlegir rekstarfjármunir félagsins eru veðsettir vegna
lántöku félagsins.

Afskriftir skiptast þannig á rekstrarliði

Kostnaðarverð sölu ....................................................................................................................................
Rekstrarkostnaður .......................................................................................................................................
Samtals ..........................................................................................................................................................

Nýtingartími greinist eftirfarandi:

 Staða 1.1.2012 ...........................................................................
 Kaup á árinu ..............................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu .........................................................
 Staða 31.12.2012 .......................................................................

 Bókfært verð 31.12.2012 .........................................................

 Staða 1.1.2012 ...........................................................................
 Afskrift ársins ............................................................................
 Virðisrýrnun ..............................................................................
 Gengismunur ............................................................................

 Endurflokkað ............................................................................
 Gengismunur ............................................................................
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Aðrar óefnis-

2013 Viðskiptavild Hugbúnaður legar eignir Samtals

Kostnaðarverð

62.013 4.631 3.118 69.762 
370 38 408 

526)(                   7)(                       102)(                   635)(                   
63)(                     63)(                     

61.487 4.931 3.054 69.472 
Afskriftir og virðisrýrnun

16.807)(               4.253)(                 1.394)(                 22.454)(               
196)(                   50)(                     246)(                   

14.055)(               14.055)(               
526 1)(                       105 630 

63 63 
30.336)(               4.387)(                 1.339)(                 36.062)(               

31.151 544 1.715 33.410 

2 - 7 ár 5 ár
5 ár 3 - 15 ár

13.1 Árlegt virðisrýrnunarpróf

2013 2012

30.352 44.407 
776 776 
23 23 

31.151 45.206 

 Gengismunur ............................................................................
 Selt og niðurlagt á árinu ...........................................................
 Staða 31.12.2013 .......................................................................

 Staða 1.1.2013 ...........................................................................

 Staða 1.1.2013 ...........................................................................
 Kaup á árinu ..............................................................................

 Selt og niðurlagt á árinu .........................................................
 Staða 31.12.2013 .......................................................................

 Bókfært verð 31.12.2013 .........................................................

Nýtingartími greinist á eftirfarandi hátt:

 Hugbúnaður ..............................................................................  Viðskiptamannagrunnur .....................

 Afskrift ársins ............................................................................
 Virðisrýrnun ..............................................................................
 Gengismunur ............................................................................

 Eignfærður þróunarkostnaður ...............................................  Aðrar eignir ..........................................

Við framkvæmd virðisrýrnunarprófs var endurheimtanlegt virði metið útfrá nýtingarvirði þeirra fjárskapandi eininga sem
viðskiptavildin tilheyrir.

 Viðskiptavild Símans hf og Mílu ehf. .....................................................................................................
 Viðskiptavild Sensa ehf. ............................................................................................................................
 Viðskiptavild Radíómiðunar ehf. .............................................................................................................

Viðskiptavild greinist þannig niður á fjárskapandi einingar:

Hugbúnaður félagsins er veðsettur vegna lántöku félagsins.
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Síminn / Míla

2,6% 3,0%
1,8% 2,6%
10,4% 10,1%

Sensa

4,0% 4,0%
5,6% 10,3%
13,7% 14,0%

Radíómiðun

2,5% 2,5%
4,2% 0,8%
19,1% 19,4%

2013 2012

14.055 0 
0 1.685 

14.055 1.685 

Radíómiðun Sensa Síminn/Míla
3)(                       141)(                   3.147)(                 
2)(                       95)(                     3.809)(                 
3)(                       90)(                     4.423)(                 

Meginforsendur sem liggja að baki virðisrýrnunarprófinu eru eftirfarandi :

Langtímavöxtur ...........................................................................................................................................

Fjárstreymi var áætlað með hliðsjón að fjárhæðum í samþykktum rekstraráætlunum næstu fimm ára, eftir spátímabilið er gert ráð fyrir
föstum framtíðarnafnvexti. Meginforsendur eru söluvöxtur, framlegð, framtíðarfjárfesting og vöxtur eftir fimm ára spátímabilið.
Ávöxtunarkrafan byggir á áhættulausum vöxtum að viðbættu álagi á samsetningu fjármögnunar.

Við mat á virði vörumerkja er byggt á væntu framtíðar fjárstreymi miðað við gefnar forsendur um endingartíma og að teknu tilliti til
hugsanlegra skattaáhrifa. Ávöxtunarkrafan miðar við áhættulausa vexti að viðbættu álagi vegna sérstakrar og væntrar áhættu við
viðkomandi  vörumerki. 

Virðisrýrnun sem er færð til gjalda í rekstrarreikningi félagsins í sérstakri í línu undir rekstrarkostnaði er eftirfarandi:

 Virðisrýrnun Símans hf. ............................................................................................................................
 Virðisrýrnun Siminn Danmark AS. .........................................................................................................

Vegið meðaltal tekjuvaxtar á tímabilinu 2014-2018/2013-2017 ..........................................................
WACC ..........................................................................................................................................................

Við framkvæmd virðisrýrnunarprófs viðskiptavildar verða stjórnendur að meta ákveðnar forsendur sem notaðar eru í árlegu
virðisrýrnunarprófi. Slíkt mat felur alltaf í sér ákveðna óvissu sem getur haft veruleg áhrif á útkomu prófanna ef forsendur reynast
rangar.  Breytingar á eftirfarandi forsendum hefðu eftirfarandi áhrif á bókfært virði viðskiptavildar félagsins:

Langtímavöxtur ...........................................................................................................................................
Vegið meðaltal tekjuvaxtar á tímabilinu 2014-2018/2013-2017 ..........................................................
WACC ..........................................................................................................................................................

Langtímavöxtur ...........................................................................................................................................
Vegið meðaltal tekjuvaxtar á tímabilinu 2014-2018/2013-2017 ..........................................................
WACC ..........................................................................................................................................................

Hækkun ávöxtunarkröfu um eitt prósentustig ........................................................
Lækkun á framtíðarvexti  um eitt prósentustig .......................................................
Lækkun EBITDA um 5% ..........................................................................................

 Virðisrýrnun samtals ..................................................................................................................................

Virðisrýrnun má rekja til nokkurra þátta þar sem þyngst vegur hækkun ávöxtunarkröfu auk þess sem rekstrarniðurstaða ársins 2013
var ekki að öllu leyti í takt við áætlanir félagsins. Vegna þessara frávika í rekstrarniðurstöðu ársins 2013 frá áætlun hafa stjórnendur
félagsins endurmetið langtímaáætlanir félagsins. Hefðbundin tekjumódel fjarskiptafyrirtækja hafa átt undir högg að sækja og er
félagið þar ekki undanskilið. Tekið er tillit til þessarar þróunar framtíðarvaxtar í kjarnastarfsemi félagsins, sem myndar grunn að
viðskiptavild félagsins. Stjórnendur félagsins hafa gripið til margþættra aðgerða til að bregðast við þessari þróun m.a. með
sameiningu Skipta hf og Símans hf.  
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14. Dótturfélög
Staðsetning 
starfsemi

Eignarhluti

Ísland 100,0%
Ísland 100,0%

Um allan heim 90,0%
Ísland 75,0%
Ísland 100,0%

Danmörk 73,5%
Danmörk 100,0%
Danmörk 100,0%
Bretland 100,0%
Ísland 100,0%
Ísland 100,0%
Ísland 100,0%
Ísland 100,0%
Ísland 80,5%
Ísland 55,5%

15. Fjárfestingar og verðbréf

15.1 Hlutdeildarfélög

Staðsetning Eignarhlutur 2013 2012

Ísland 20% 90 40 
Ísland 43% 38 60 

128 100 

15.2 Aðrar fjárfestingar
2013 2012

7 31 
171 0 
178 31 

Míla ehf. ........................................................................................................................................................

On-waves ehf. ..............................................................................................................................................
Gagnaveita Skagafjarðar ehf. .....................................................................................................................

Siminn DK Aps ...........................................................................................................................................
Siminn Denmark Aps .................................................................................................................................
Siminn UK Ltd. ...........................................................................................................................................
Síminn hf. .....................................................................................................................................................
Skjá miðlar ehf. ............................................................................................................................................

Radíómiðun ehf. ..........................................................................................................................................
Sensa ehf. ......................................................................................................................................................
Sensa DK Aps .............................................................................................................................................

Auðkenni ehf ............................................................................
Stefja ehf ...................................................................................

Skjárinn ehf. .................................................................................................................................................
Staki ehf ........................................................................................................................................................
Talenta ehf ...................................................................................................................................................
Farsímagreiðslur ehf ...................................................................................................................................

Á árinu var hlutdeild í tapi hlutdeildarfélaga 22 m.kr. (2012: afkoma 0 m.kr.).

Samtals ......................................................................................

Í árslok átti félagið hlutabréf í tveimur erlendum félögum og fimm innlendum félögum þar sem eignarhlutir voru lægri en 20%.  

Eignarhlutur í öðrum félögum ..................................................................................................................
Langtímakröfur ............................................................................................................................................
Samtals ..........................................................................................................................................................
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16. Birgðir
2013 2012

837 766 
54 22 

603 539 
1.494 1.327 

17. Viðskiptakröfur
2013 2012

5.347 5.269 
432)(                   389)(                   

4.915 4.880 

Breytingar á niðurfærslu viðskiptakrafna greinast þannig:

389)(                   360)(                   
148)(                   79)(                     
105 50 
432)(                   389)(                   

18. Aðrar skammtímakröfur
2013 2012

2.300 6.000 
409 511 
422 455 

3.131 6.966 

Verk í vinnslu ...............................................................................................................................................
Sjónvarpsefni til sýningar ...........................................................................................................................
Birgðir samtals .............................................................................................................................................

Allar birgðir félagsins eru veðsettar vegna lántöku.

Viðskiptakröfur ...........................................................................................................................................
Afskriftarsjóður viðskiptakrafna ...............................................................................................................

Rekstrarvörubirgðir .....................................................................................................................................

Staða í ársbyrjun ..........................................................................................................................................
Framlag í afskriftarsjóð ..............................................................................................................................
Tapaðar viðskiptakröfur á árinu ...............................................................................................................
Staða í lok árs ...............................................................................................................................................

Niðurfærsla hefur verið reiknuð vegna krafna sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og reynslu fyrri ára.
Lánsáhætta vegna viðskiptavina er lítil þar sem að viðskiptamenn félagins eru margir og ótengdir. Allar viðskiptakröfur félagsins eru
veðsettar vegna lántöku félagsins.

Gjaldmiðlaskiptasamningar .......................................................................................................................
Fyrirframgreiddur kostnaður .....................................................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ............................................................................................................................
Samtals aðrar skammtímakröfur ...............................................................................................................

Á árinu 2009 lagði Skipti fram kröfur á hendur Glitni til greiðslu á 30.729 milljónum króna vegna framvirkra gengissamninga.
Kröfurnar eru byggðar á gengi Seðlabanka Evrópu á þeim tíma sem íslenska bankakerfið hrundi í október 2008. Krafan á Glitni var
færð til bókar á 9.510 milljónir króna miðað við gengi Seðlabanka Íslands á þeim tíma. Glitnir hefur viðurkennt kröfuna miðað við
gengi Seðlabanka Íslands. Árið 2011 höfðaði Skipti mál á hendur Glitni vegna uppgjörsgengis samninganna og töpuðu Skipti því máli
í héraðsdómi á árinu 2013. Skipti hafa áfrýjað því máli Hæstaréttar og bíður málið nú dómsniðurstöðu. Vegna niðurstöðu
héraðsdóms var ákveðið að færa viðbótar varúðarfærslu að fjárhæð 3.024 milljónum króna til gjalda í rekstrarreikningi félagsins 2013.
Eftir þá gjaldfærslu nemur fjárhæð kröfunnar 2.300 milljónum króna, byggt á verðmati sem ætlað er að endurspegla markaðsverðmæti
krafnanna. Þessi niðurfærsla er í takt við reikningsskilavenjur og hefur á engan hátt áhrif á áður nefnt málaferli. Gangvirði
fjáreignarinnar fellur undir stig 3 í stigveldi gangvirðis.

25 Fjárhæðir eru í milljónum krónaSkipti hf. - Ársreikningur samstæðu 2013



Skýringar

19. Hlutafé

20. Langtímaskuldir

Lán félagsins greinast niður á gjaldmiðla á eftirfarandi hátt: 2013 2012

Skuldir í USD.................................................................................................................................................. 0 1.491 
Skuldir í EUR.................................................................................................................................................. 0 1.631 
Skuldir í GBP.................................................................................................................................................. 0 692 
Skuldir í JPY.................................................................................................................................................... 0 2.075 
Skuldir í CHF ................................................................................................................................................. 0 3.231 
Skuldir í DKK ................................................................................................................................................ 3 1.901 
Skuldir í ISK.................................................................................................................................................... 26.708 50.187 

Næsta árs afborganir...................................................................................................................................... 1.360)(                 31.947)(               
25.351 29.261 

Afborganir langtímaskulda greinast þannig:
2013 2012

Afborganir 2014/2013................................................................................................................................... 1.360 31.947 
Afborganir 2015/2014................................................................................................................................... 1.360 29.204 
Afborganir 2016/2015................................................................................................................................... 1.360 5 
Afborganir 2017/2016................................................................................................................................... 1.360 5 
Afborganir 2018/2017................................................................................................................................... 1.360 5 
Afborganir síðar.............................................................................................................................................. 19.911 42 

26.711 61.208 

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls 9.650 m.kr.  og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna (2012: 9.650 m.kr). Hver króna nafnverðs 
jafngildir einu atkvæði.  Allir útgefnir hlutur eru greiddir að fullu.  Félagið á eigin bréf að fjárhæð 19 kr.  (2012: 925 m.kr).

Í lánasamningum félagsins eru ýmsar hömlur á aðgerðir félagins og leita þarf samþykki lánveitenda fyrir þeim. Í lánasamningum eru
kvaðir um að uppfylla ákveðin fjármálahlutföll.

Í tilkynningu stjórnar Skipta hf. til Kauphallar þann 24. janúar 2013 kom fram að stjórnin hefði ákveðið að hefja fjárhagslega
endurskipulagningu félagsins. Þeirri endurskipulagningu lauk formlega um mitt ár með undirritun lánasamnings við Arion banka hf.
að fjárhæð 19 ma.kr. og með móttöku áskriftarloforða frá fagfjárfestum að nýjum skuldabréfaflokki félagsins að fjárhæð 8 ma. kr.
Samhliða þessu var öllum skuldabréfum í skuldabréfaflokknum SIMI 06 01, ásamt öllum kröfum Arion banka hf., sem ekki voru hluti
af þáverandi forgangsláni félagsins, skipt fyrir hlutafé í félaginu. Alls var skuldum að fjárhæð 35,1 ma. kr. breytt í hlutafé. Með þessu
er fjármögnun tryggð til langs tima með hæfilegri endurgreiðsluáætlun lána sem fyrirtækið stendur vel undir með greiðslum frá rekstri
félagsins.
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21. Frestaður skattur

2013 2012

Reiknuð tekjuskattsinneign í ársbyrjun ...................................................................................................... 2.436 2.212 
Gengismunur ................................................................................................................................................. 4)(                       16 
Reiknaður tekjuskattur af afkomu ársins ................................................................................................... 126 208 
Skattar til greiðslu á næsta ári ...................................................................................................................... 284 0 
Leiðrétting á sköttum fyrri ára ..................................................................................................................... 298)(                   0 
Leiðrétting vegna endurálagningar .............................................................................................................. 2.562)(                 0 
Varúðarfærsla ................................................................................................................................................. 900 0 

882 2.436 

Frestaður skattur skiptist þannig á einstaka liði efnahagsreikningsins:
Varanlegir rekstrarfjármunir ........................................................................................................................ 659)(                   694)(                   
Skammtímakröfur .......................................................................................................................................... 15 6)(                       
Gengismunur ................................................................................................................................................. 112)(                   144 
Aðrir liðir ........................................................................................................................................................ 1.336 742 
Skattalegt tap .................................................................................................................................................. 302 3.150 
Varúðarfærsla ................................................................................................................................................. 0 900)(                   

882 2.436 

Frestuð skattinneign ...................................................................................................................................... 882 2.436 
882 2.436 

22. Aðrar skammtímaskuldir
2013 2012

Áfallinn kostnaður ......................................................................................................................................... 1.075 2.114 
Ógreiddur virðisaukaskattur ........................................................................................................................ 532 583 
Aðrar skammtímaskuldir .............................................................................................................................. 106 145 

1.713 2.842 

Reiknuð tekjuskattsinneign greinist þannig:

Frestuðum skatti skipt niður á inneign, skuldbindingu eftir skattsvæðum

Í mars 2011 fékk félagið bréf frá skattayfirvöldum varðandi gjaldfærðan fjármagnskostnað vegna kaupa á Símanum af íslenska ríkinu
árið 2005. Síminn var sameinaður móðurfélagi sínu Skiptum ehf. árið 2005. Túlkun skattayfirvalda er að allur fjármagnskostnaður sem
má rekja til skulda móðurfélagsins sé ekki frádráttarbær frá skatti hins sameinaða félags. Félagið mótmælti þessari túlkun
skattayfirvalda og árið 2012 beið það eftir niðurstöðu dómsyfirvalda í öðrum málum. Nú hafa skattayfirvöld tilkynnt félaginu að málið
verði rekið með vísun í dómsmál 555/2012 Hæstaréttar þann 28. febrúar 2013. Skattayfirvöld hafa endurákvarðað skatta fyrir árið
2007 og hafa boðað endurákvörðun fyrir tímabilið 2008-2012. Félagið telur að aðstæður í máli þess og málinu sem skattayfirvöld vísa
til sé í kjarnann mjög frábrugðnar og áformar að áfrýja málinu ef boðuð endurákvörðun skattayfirvalda kemur til framkvæmda.
Fyrirhuguð endurálagning skatta mun ganga á yfirfæranlegt tap félagsins og félagið hefur vegna þessa gjaldfært 2.562 m.kr í
rekstrareikningi árins 2013. Vegna endurálagningar skattayfirvalda hefur skattalegt tap félagsins lækkað umtalsvert og er það því mat
stjórnenda að ekki sé lengur  þörf á sérstakri varúðarfærslu sem færð var vegna óvissu um nýtingu.

27 Fjárhæðir eru í milljónum krónaSkipti hf. - Ársreikningur samstæðu 2013



Skýringar

23. Áhættustýring

Stýring fjármögnunaráhættu:

Stýring fjárhagslegrar áhættu:

Vaxtaáhætta:

Vaxtaáhætta er áhættan af því að gangvirði eða framtíðar sjóðsflæði fjármálagerninga muni sveiflast vegna breytinga á
markaðsvöxtum. Breytingar á markaðsvöxtum hefur áhrif á vaxtatekjur og vaxtagjöld í rekstrarreikningi. Lánasafn félagsins
samastendur af skuldabréfum útgefnum í ISK með föstum vöxtum, lánum í erlendum myntum með breytilegum vöxtum og lánum í
ISK með breytilegum vöxtum. Vaxtaberandi fjárskuldir félagsins eru hærri en vaxtaberandi fjáreignir, en vaxtaáhættan er vegna
breytilegra vaxta.  Áhættan liggur því í að  möguleg hækkun á vöxtum leiðir til hækkunar á fjármagnsliðum.

Næmnigreining á breytingum á vöxtum var gerð miðað við stöðu á fjáreignum og skuldum í lok ársins. Í lok árs 2013 voru 30%
(2012; 37%) af skuldum félagsins með fasta vaxtaprósentu fyrir næstu 12 mánuði. Næmnigreiningin gerir ráð fyrir að fjárhæð
fjárskulda með breytilega vexti í lok árs sé eins allt árið. Miðað við 100 punkta hækkun á markaðsvöxtum og að allar aðrar forsendur
séu óbreyttar þá breytist afkoma og eigið fé um 147 m.kr. (2012; 315 .kr.). Fjáreignir og skuldir félagsins með fasta vexti eru ekki
næmar fyrir breytingum á vöxtum.

Félagið stýrir fjárhagssamsetningu þannig að tryggt sé að félög samstæðunnar séu rekstrarhæf, með það markmið að hámarka hagnað
hluthafa með því að finna bestu samsetningu eigin fjár á móti skuldum.  Stefna félagsins er óbreytt frá fyrra ári.

Fjárhagssamsetning félagsins samanstendur af lánum sem nánar eru upplistuð í skýringu númer 20, handbæru fé og eigin fé meirihluta
í móðurfélagi sem samanstendur af útgefnu hlutafé, varasjóðum og óráðstöfuðu eigin fé. 

Starfsemi félagsins hefur það í för með sér að rekstur, eignir, skuldir og hlutafé eru undirorpin fjármögnunaráhættu. Sú áhætta
samanstendur meðal annars af markaðsáhættu, mestmegnis tengdri gengi gjaldmiðla og vaxtastigi, lánsáhættu og lausafjáráhættu.
Fjárstýring Skipta veitir félaginu miðlæga fjármálaþjónustu svo sem vegna fjármögnunar, gjaldeyriskaupa, vaxtastýringar og áhættumati
á mótaðilum. Starfsemi fjárstýringar er hagað innan ramma fjárstýringarstefnu Skipta sem er endurskoðuð árlega af stjórn félagsins.
Nefnd um fjármál félagsins, undir stjórn fjármálastjóra, hittist mánaðarlega til þess að endurskoða stöðu lánasafns og gengisáhættu.
Félagið tekur ekki stöðu með fjármálagerningum, þar með talið afleiddum fjármálagerningum, byggða á spákaupmennsku.
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Gjaldmiðlaáhætta:

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

55 348 94 1.816 
466 561 385 2.728 

0 31 5 705 
75 10 148 1.731 
0 0 1 3.232 
0 0 0 2.075 
1 1 2 10 

597 951 635 12.297 

Félagið ber stærsta áhættu gagnvart EUR, USD, CHF, GBP, JPY, og DKK. Gengi hefur áhrif á rekstur erlendra dótturfélaga. Hluti
af fjárfestingum félagsins er í erlendri mynt. Að minna marki hefur gengið áhrif á tekjur og rekstrargjöld félagsins Í árslok 2013
voru 0% (2012: 18%) af lánum félagsins í erlendum gjaldmiðlum. Erlendar eignir jafna gengisáhættu á móti erlendum lánum sem
rekja má til kaupa á þeim sömu eignum. Fjárhagsstaða félagsins er yfirfarin mánaðarlega af fjárhagsnefnd sem er stýrt af
fjármálastjóra félagsins.

Eignir og skuldir félagsins í erlendri mynt miðað við gengi í lok árs má sjá í eftirfarandi töflu:

Eignir Skuldir

 Aðrir gjaldmiðlar ......................................................................

Efnahagsreikningur Skipta er ekki viðkvæmur gagnvart flökti á gengi gjaldmiðla. Næmnigreining á gengisáhættu metur áhrif flökts
gengis gjaldmiðla á útistandandi fjármagnsliði miðað við gengi við lok núverandi tímabils. Gert er ráð fyrir að allar aðrar breytur séu
fastar. Áhrifin á afkomu og hlutafé eru 3 milljónir króna (2012: 91  milljónir króna) hækkun/lækkun fyrir hvert 1% í hækkun/lækkun á
gengi krónunnar.

 EUR ............................................................................................
 DKK ..........................................................................................
 GBP ............................................................................................
 USD ............................................................................................
 CHF ............................................................................................
 JPY ..............................................................................................
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Lánsáhætta:

31.12.2013 31.12.2012

4.915 4.880 
609 606 
422 455 

2.300 6.000 
621 760 

8.867 12.701 

31.12.2013 31.12.2012
142 227 
29 71 

103 182 
86 100 

360 580 

Lausafjáráhætta:

Lánsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi félagsins ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar
skuldbindingar sínar. Áhætta félagsins gagnvart lánsáhættu er takmörkuð við fjárhagslegar eignir listaðar á efnahagsreikningi auk
vissra ábyrgða. Félagið fylgist reglulega með þróun þeirra eigna sem tengjast útlánaáhættu. Viðskipakröfur félagsins eru á hendur
fjöldamörgum viðskiptavinum sem dreifast á margar starfsgreinar og landssvæði. Viðskiptakröfur eru ekki háðar fáum stórum
viðskiptavinum.

Hámarksútlánaáhætta greinist þannig:

Gjaldfallið fyrir 61-180 dögum..................................................................................................................
Gjaldfallið fyrir meira en 180 dögum........................................................................................................

Lánsáhætta vegna viðskiptavina er lítil þar sem að viðskiptamenn félagins eru margir og ótengdir. Því telja stjórnendur félagsins ekki
þörf á frekar varúðarfærslum umfram hefðbundnar færslur í afskriftasjóð viðskiptakrafna. Undir rekstrarkostnaði voru gjaldfærðar
afskrifaðar kröfur að fjárhæð 153 m.kr. á árinu 2013 (2012: 82 m.kr.).

Lausafjáráhætta er áhættan á því að félagið lendi í erfiðleikum við að mæta fjárhagslegum skuldbindingum sínum í náinni framtíð.
Félagið mætir þessari áhættu með því að gera áætlanir um greiðslur og tryggja nægjanlega varasjóði og aðgang að lánalínum Félagið
hefur aðgang að óádregnum lánalínum að fjárhæð 2.000 milljónir króna (2012: 150 milljónum króna). Eftirfarandi tafla greinir
skuldbindingar félagsins eftir gjalddögum þeirra. Taflan miðar við ónúvirtar greiðslur og að greitt sé á fyrsta samningsbundna
greiðsludagi. Vegið meðaltal fastra vaxta er 4% (2012: 6%) og vegið meðaltal fljótandi vaxta er 7,85%  í enda árs 2013 (2012: 8,71%). 

Ábyrgðir.........................................................................................................................................................

Meirihluti viðskiptakrafna félagsins eru til greiðslu innan 90 daga. Í árslok voru ógjaldfallnar kröfur 3.416 m.kr. (2012: 3.497 m.kr.).
Samstæðan myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna og annarra krafna. Niðurfærslan er í meginatriðum
sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og sameiginleg niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengd
einstökum viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er ákveðin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna.

Eftirfarandi tafla sýndir aldursdreifingu viðskiptakrafna sem komnar eru á gjalddaga að teknu tilliti til framlags í afskriftasjóð.

Gjaldfallið innan 30 daga............................................................................................................................
Gjaldfallið fyrir 31-60 dögum.....................................................................................................................

Mesta mögulega tap

Viðskiptakröfur............................................................................................................................................
Handbært fé..................................................................................................................................................
Aðrar skammtímakröfur.............................................................................................................................
Framvirkir gjaldmiðlaskiptasamningar......................................................................................................
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31. desember 2013 Innan árs 1-2 ár 2-5 ár Meira en 5 ár Samtals

3.143 2.924 8.122 29.424 43.613 
5.247 5.247 
8.390 2.924 8.122 29.424 48.860 

31. desember 2012 Innan árs 1-2 ár 2-5 ár Meira en 5 ár Samtals
37.096 32.162 112 50 69.420 
8.194 8.194 

45.290 32.162 112 50 77.614 

Gangvirði:

Ábyrgðir og önnur mál

24.

25.

26. Rekstrarleigusamningar

2013 2012

1 2 
0 0 
1 2 

Langtímalán .........................................
Viðskiptaskuldir ..................................

Langtímalán .........................................
Viðskiptaskuldir ..................................

Félagið hefur lagt eignir að veði til að tryggja skuldbindingar vegna lána að fjárhæð 26.711 m.kr. (2012: 41.400 m.kr.) í árslok.

Félagið hefur gert rekstrarleigusamninga sem ekki eru færðir í efnahagsreikning. Rekstrarleigusamningarnir eru vegna bifreiða. 

Rekstrarleigugreiðslur greinast þannig:

Innan árs .......................................................................................................................................................
Eftir 1-5 ár ....................................................................................................................................................

Það er mat stjórnenda að ekki sé verulegur munur á bókfærðu verði fjáreigna og fjárskulda og gangvirði þeirra í reikningsskilunum.

Félagið er í ábyrgð fyrir Farice vegna láns að fjárhæð 343 m.kr. Félagið hefur gert húsaleigusamninga til ársins 2018 og nemur
heildarskuldbinding vegna þeirra samninga 2.263 m.kr. í árslok
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27. Óvissa

28. Tengdir aðilar

Atburðir eftir reikningsskiladag:

29.

30.

Viðskiptum milli tengdra aðila innan samstæðunnar hefur verið eytt út í samstæðureikningi félagsins.

Engin eða óveruleg viðskipti eru við þá aðila sem tengdir eru samstæðunni á tímabilinu. Þann 20. júní 2013 eignaðist Arion banki hf.
38,3 % hlut í Skiptum en bankinn hefur verið stærsti  lánveitandi félagsins.  Lán Arion banka til Skipta námu 18.912 m.kr í lok árs.

Félagið er í málarekstri varðandi ýmis mál, sem snúa að túlkunum á fjarskipta- og samkeppnislögum. Þar á meðal hefur
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hafið formlega rannsókn á hugsanlegri ríkisaðstoð til Símans á grundvelli samnings um uppbyggingu
háhraðanetkerfis á dreifbýlum svæðum á Íslandi og Fjarskipti hf. (Vodafone) hafa stefnt félaginu til greiðslu skaðabóta vegna meints
ólögmæts verðþrýstings. Nemur stefnufjárhæð í málinu ríflega níu hundruð milljónum króna. Síminn hefur hafnað málatilbúnaði
gagnaðila í báðum málunum og gagnstefnt og Fjarskiptum hf.. 

Þrátt fyrir að óvissa sé um útkomu þessara mála, þá er það mat stjórnenda félagsins að útkoma þeirra muni ekki hafa umtalsverð áhrif
á getu þess til að standa við skuldbindingar sínar.

Laun lykilstarfsmanna eru tilgreind í skýringu 7. 

Stjórnir Skipta hf. og Símans hf. hafa ákveðið að rekstur félaganna verði sameinaður undir nafni Símans hf. Sameiningin verður
framkvæmd með félagaréttarlegum samruna þar sem Skipti hf. verður yfirtökufélagið. Sameining Skipta hf. og Símans hf. er gerð með
fyrirvara um endanlegt samþykki Samkeppniseftirlitsins. Engir atburðir hafa átt sér stað eftir lok reikningsskiladags sem krefjast
lagfæringar eða breytingar á ársreikningi.

Stjórn og forstjóri félagsins samþykktu ársreikninginn og heimiluðu birtingu hans á stjórnarfundi þann 13. mars 2014.

Félagið er í málarekstri varðandi ýmis mál, sem snúa að túlkunum á fjarskipta- og samkeppnislögum. Þann 8. mars 2013 undirrituðu
Skipti, Síminn, Míla og Samkeppniseftirlitið sátt sem lauk í einu lagi öllum málum sem voru til athugunar hjá Samkeppniseftirlitinu
sem vörðuðu rekstur Símans. Sáttin hefur það að markmiði að tryggja enn frekar jafnan aðgang að grunnkerfum fjarskipta á Íslandi.
Liður í sáttinni er að Síminn féllst á að greiða 300 milljóna króna stjórnvaldssekt. Félögin láta jafnframt niður falla ágreiningsmál sem
þau höfðu áður ákveðið að áfrýja til dómstóla. Samkvæmt sáttinni eru Skipti og dótturfélög bundin af ítarlegum skilyrðum um að
aðskilja starfsemi Mílu frá Símanum og öðrum fyrirtækjum innan samstæðunnar. Félagið hefur skuldbundið sig að viðhalda
samkeppnisréttaráætlun og hefur verið stofnuð sérstök eftirlitsnefnd til að sinna eftirliti innan samstæðunnar.  
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