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Útdráttur 

Viðskiptavild er fyrirbæri sem hefur verið töluvert í umræðunni að undanförnu og þá helst 

í ljósi þess að hún virðist hafa orðið sífellt fyrirferða meiri í reikningum fyrirtækja á 

síðustu árum. Í reikningshaldslegum skilningi er viðskiptavild afgangs stærð þegar búið er 

að deila kaupverði út á aðrar eignir að frádregnum skuldum við sameiningar fyrirtækja. 
Í ritgerð þessari er farið yfir hvaða reglur gilda um viðskiptavild samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum og þær bornar saman við bandaríska reikningsskilastaðla og íslensk 

ársreikningalög. Síðan er fjallað um gagnrýni sem fram hefur komið á það hvernig 

fyrirtækin eru að beita stöðlunum hvað varðar viðskiptavild og í því sambandi skoðaðar 

erlendar rannsóknir sem sýna m.a. hlutfall viðskiptavildar af kaupverði við kaup á 

dótturfélögum. Einnig er skoðuð gagnrýni á staðlana sjálfa. Að lokum er svo gerð athugun 

á því hvernig íslensk fyrirtæki fara með viðskiptavild í sínum reikningum og 

niðurstöðurnar bornar saman við erlendu rannsóknirnar. Skoðaðir eru sérstaklega 

ársreikningar fimm íslenskra fyrirtækja á markaði fyrir tímabilið 2003 til 2008. 
Helstu heimildir sem stuðst er við eru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar, lög um 

ársreikninga, ársreikningar íslensku fyrirtækjanna sem fjallað er um og rannsóknir sem 

gerðar eru af fyrirtækinu Intangible Business, sem sérhæfir sig í óefnislegum eignum. Auk 

þess er stuðst við ýmsar greinar og fyrirlestra sem fjalla um viðskiptavild með einum eða 

öðrum hætti. 

Helstu niðurstöður sem fást úr þessari athugun eru að vísbending er um að fyrirtæki séu 

almennt að ofnota viðskiptavild á kostnað annarra óefnislegra eigna, jafnvel í enn frekara 

mæli hér á landi en annars staðar. Einnig er líklegt að í einhverjum tilvikum sé um 

ofborganir að ræða. Skýringum í ársreikningum sem snúa að viðskiptavild virðist oftar en 

ekki vera ábótavant, sérstaklega hvað varðar að skýra í hverju hin keypta viðskiptavild er 

fólgin. Athygli vekur að fyrirtæki hafa hingað til lítið verið að færa virðisrýrnun á 

viðskiptavildina og því verður fróðlegt að sjá hvort breyting verður á því á næstu 

misserum. Einnig er ljóst að þörf er á að endurskoða gildandi reglur varðandi viðskiptavild 

til að koma betri böndum á meðferð hennar. Eins og er virðist vera að fyrirtækin geti haft 

ansi frjálsar hendur, bæði hvað varðar kaupverðsútdeilingu og virðisrýrnun. 

  



3 

Efnisyfirlit 

 

1. Inngangur ......................................................................................................................... 5 

2. Meðferð viðskiptavildar í bókhaldi fyrirtækja ................................................................ 7 

2.1 Meðferð viðskiptavildar samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum ................. 7 

2.1.1 Viðskiptavild við sameiningar fyrirtækja samkvæmt IFRS 3 ............................. 8 

2.1.2 Virðisrýrnunarpróf ............................................................................................ 10 

2.2 Munurinn á IFRS og bandarískum reikningsskilastöðlum ...................................... 12 

2.3 Íslensk lög um ársreikninga ..................................................................................... 13 

3. Gagnrýni á staðlana og notkun þeirra ............................................................................ 15 

3.1 Gagnrýni á notkun fyrirtækja á stöðlunum .............................................................. 15 

3.2 Gagnrýni á staðlana ................................................................................................. 18 

4. Greining á viðskiptavild hjá íslenskum fyrirtækjum ..................................................... 22 

4.1 Hampiðjan hf. .......................................................................................................... 25 

4.2 Marel hf.................................................................................................................... 25 

4.3 Össur hf. ................................................................................................................... 27 

4.4 Nýherji hf. ................................................................................................................ 28 

4.5 Icelandair Group hf. ................................................................................................. 30 

4.6 Samantekt ................................................................................................................ 31 

5. Niðurstöður .................................................................................................................... 32 

6. Heimildaskrá.................................................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

Töflu- og myndayfirlit 

Mynd 1 - Útdeiling kaupverðs hjá FTSE 100 fyrirtækjum. (Heimild: Intangible Business (a)). ........ 15 

Mynd 2 – Útdeiling kaupverðs hjá S&P 100 fyrirtækjum 2002-2006.  (Heimild: Intangible 
Business (b)). ................................................................................................................... 16 

Mynd 3 – Útdeiling kaupverðs hjá FT Global 500 fyrirtækjum. (Heimild: Intangible Buisness 
(c)). .................................................................................................................................. 17 

 

Tafla 1 – Yfirlit yfir þróun heildareigna, eigin fjár og viðskiptavildar 20 félagasamstæðna í 
Kauphöll Íslands 2003-2007. (Heimild: Aðalsteinn Hákonarson (2008)). ....................... 23 

Tafla 2– Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Hampiðjunnar hf. ( Heimild: Ársreikningar 
Hampiðjunnar hf. 2003-2008). ....................................................................................... 25 

Tafla 3 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Marel hf.( Heimild: Ársreikningar Marel hf. 
2003-2008). ..................................................................................................................... 26 

Tafla 4– Hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Marel hf. (Heimild: 
Ársreikningar Marel hf. 2003-2008). .............................................................................. 27 

Tafla 5 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Össurar hf. (Heimild: Ársreikningar 
Össurar hf. 2003-2008). .................................................................................................. 27 

Tafla 6 – Hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Össuri hf. (Heimild: 
Ársreikningar Össurar hf. 2003-2008). ............................................................................ 28 

Tafla 7 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Nýherja hf. (Heimild: Ársreikningar 
Nýherja hf. 2003-2008). .................................................................................................. 29 

Tafla 8 – Hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Nýherja hf. (Heimild: 
Ársreikningar Nýherja Hf. 2003-2008). ........................................................................... 29 

Tafla 9 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Icelandair Group hf.( Heimild: 
Ársreikningar Icelandair Group hf. 2003-2008). ............................................................. 30 

Tafla 10 – Hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Icelandair Group hf. 
(Heimild: Ársreikningar Icelandair Group hf. 2003-2008). ............................................. 31 

Tafla 11 – Yfirlit yfir hlutfall viðskiptavildar af heildareignum hjá fyrirtækjunum sem skoðuð 
voru. ................................................................................................................................ 31 

Tafla 12 – Yfirlit yfir hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá fyrirtækjunum 
sem skoðuð voru. ............................................................................................................ 32 

  



5 

1 Inngangur 

Viðskiptavild hefur verið töluvert í umræðunni að undanförnu, ekki síst eftir að halla tók 

undan fæti í efnahagslífinu. Þetta fyrirbæri, sem á að vera afgangsstærð þegar búið er að 

deila kaupverði í yfirtökum út á aðrar eignir, að frádregnum skuldum, hefur á síðustu árum 

blásið út og er nú í einhverjum tilvikum stór hluti af eignum fyrirtækja. Eins og gefur að 

skilja hafa margir sett spurningamerki við þessa miklu aukningu viðskiptavildar, enda 

fyrirbæri sem erfitt er að skilja og oft á tíðum óljóst hvað stendur á bak við það. Gylfi 

Magnússon viðskiptaráðherra sagði í samtali við blaðamenn Fréttablaðsins (2009) í mars á 

þessu  ári: „...og síðan bjuggu menn til eigið fé á pappírnum með því að kaupa eignir á 

verði sem var mjög óraunhæft og færa muninn sem viðskiptavild.“ Í sömu grein er líka 

haft eftir Atla Gíslasyni þingmanni að hann hafi heimildir fyrir því að eigið fé hafi verið 

„fixað“, með aukinni viðskiptavild hafi fengist aukinn hagnaður sem aftur leiddi til 

möguleika á auknum arðgreiðslum. Atli kallar þetta loftbóluhagnað og 

loftbóluarðgreiðslur. Það má til sanns vegar færa að um loftbólu sé að ræða því 

viðskiptavildin getur gufað upp ef fyrirtækin lenda í erfiðleikum, t.d. þegar niðursveiflur 

verða í efnahagslífinu eins og við erum að upplifa núna. 

Hér á eftir verður viðskiptavildin skoðuð nánar. Fyrst verður farið yfir hvaða reglur gilda 

um hana samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og hvaða breytingar hafa helstar 

orðið á þeim. Hvernig verður viðskiptavildin til í bókum fyrirtækja og hvernig er farið 

með hana? Í þessu tilliti verður sérstaklega farið yfir staðal IFRS 3 sem fjallar um 

sameiningar fyrirtækja. Einnig verður fjallað um virðisrýrnunarpróf samkvæmt staðli IAS 

36. Síðan verður farið yfir muninn á alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum og þeim 

bandarísku hvað varðar meðferð viðskiptavildar. Skoðað verður hverju hefur verið breytt í 

stöðlunum núna nýlega til að samræma þá og hvar þá greinir enn á. Í lok fyrsta hluta 

ritgerðarinnar verður svo litið á hvað íslensk lög um ársreikninga segja um viðskiptavild. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir gagnrýni sem fram hefur komið á notkun 

fyrirtækja á stöðlunum þegar kemur að viðskiptavild og gagnrýni á staðlana sjálfa. 

Skoðaðar verða rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis á því hversu mikill hluti 

kaupverðs við yfirtökur deilist út á viðskiptavild og hvernig fyrirtækin skýra frá 

viðskiptavildinni, svo eitthvað sé nefnt. Síðan verður farið yfir rök sem sett hafa verið 

fram með og á móti því að nota virðisrýrnun í stað afskrifta, sem áður voru notaðar, auk 

annarra þátta sem gagnrýndir hafa verið varðandi staðlana. 



6 

Í þriðja hlutanum verður svo litið á ársreikninga fimm íslenskra fyrirtækja fyrir árin 2003 

til 2008. Athugað verður hvort viðskiptavild hafi aukist á tímabilinu, hversu hátt hlutfall af 

kaupverði við yfirtökur færist á viðskiptavild, hvort virðisrýrnun eigi sér stað og hvaða 

skýringar fyrirtækin gefa í tengslum við viðskiptavildina. Niðurstöðurnar verða bornar 

saman við erlendu rannsóknirnar. 
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2 Meðferð viðskiptavildar í bókhaldi fyrirtækja 

Hér á eftir verður farið yfir skilgreiningar á viðskiptavild og meðferð hennar í bókhaldi 

fyrirtækja. Fyrst verður fjallað um meðferð viðskiptavildar samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum, hvernig viðskiptavild verður til við sameiningar fyrirtækja og um 

virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild. Síðan verður farið yfir hver munurinn er á meðferð 

viðskiptavildar samkvæmt alþjóðlegu stöðlunum og bandarískum reikningsskilastöðlum. 

Að lokum verður svo skoðað hvernig meðferð viðskiptavildar er samkvæmt íslenskum 

lögum og reikningsskilareglum. 

2.1 Meðferð viðskiptavildar samkvæmt alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum 

Í alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 38 - Intangible Assets má finna eftirfarandi 

skilgreiningu á viðskiptavild: „Goodwill acquired in a buisness combination represents a 

payment made by the acquirer in anticipation of future economic benefits from assets that 

are not capable of being individually identified and separately recognised. The future 

economic benefits may result from synergy between the identifiable assets acquired or 

from assets that, individually, do not qualify for recognition in the financial statements but 

for which the acquirer is prepared to make a payment in the business combination.“ (IAS 

38, liður 11). 

Fyrirtækið Intangible Business (Intangible Business (a)) hefur sett fram ágætis útlistun á 

þeim þáttum sem staðið geta að baki viðskiptavildinni. Þar eru fyrst nefndar óefnislegar 

eignir sem ekki eru metnar samkvæmt skilgreiningu á óefnislegum eignum í IAS 38. Þó er 

tekið fram að skilgreining óefnislegra eigna samkvæmt IAS 38 sé svo víðtæk að ólíklegt 

sé að slíkar eignir lendi meðal viðskiptavildar. Ef það gerist þarf að greina frá því í 

skýringum og hvers vegna þær hafa ekki verið metnar meðal annarra óefnislegra eigna. 

Annar þáttur sem þar er nefndur er mannauður, eða þekking og kunnátta starfsmanna.  

Samkvæmt IFRS 3 er ekki heimilt að meta mannauð meðal óefnislegra eigna. Ef 

mannauðurinn telst vera einhvers virði flokkast það meðal viðskiptavildar. Hins vegar er 

erfitt að reikna út virði mannauðsins og getur það oltið á kringumstæðum. Þriðja atriðið er 

svo samlegðaráhrif. Þau geta meðal annars falist í að eftir sameininguna sé hægt að draga 

úr kostnaði vegna stærðarhagkvæmni. Einnig er hægt að ná fram samlegðaráhrifum í 

tengslum við sölu. Hið sameinaða fyrirtæki getur náð betri árangri í sölu með fleiri vörur 

heldur en sitt hvort fyrirtækið áður, hvort með sína vöru sem hugsanlega geta verið 

tengdar. Sagt er að í raun eigi ekki að borga fyrir virði sem maður skapar en það getur þó 



8 

reynst nauðsynlegt til að fá viðskiptin í gegn. Það er réttlætanlegt svo lengi sem 

kaupverðið er lægra en virði viðskiptanna ásamt samlegðaráhrifum. 

2.1.1  Viðskiptavild við sameiningar fyrirtækja samkvæmt IFRS 3 
Núgildandi staðall Alþjóðlega reikningsskilaráðsins (IASB) sem fjallar um sameiningar 

fyrirtækja er IFRS 3 - Business Combinations. Staðallinn var fyrst gefinn út árið 2004 og 

leysti þá af hólmi staðalinn IAS 22. IFRS 3 var svo yfirfarinn og endurútgefinn í janúar 

2008 með einhverjum breytingum. Nýi staðallinn tekur gildi fyrir sameiningar sem eiga 

sér stað á nýju reikningsári sem hefst 1. júlí 2009 eða síðar (IFRS 3, IN 3). Því má ætla að 

yfirfarinn staðall komi til notkunar hjá flestum íslenskum fyrirtækjum í upphafi árs 2010. 

Hér verður farið yfir helstu atriði sem við koma viðskiptavild samkvæmt yfirförnum staðli 

IFRS 3 og jafnframt greint frá helstu breytingum sem orðið hafa frá fyrri stöðlum. 

Samkvæmt IFRS (IFRS 3, liður 4) eiga fyrirtæki að gera grein fyrir sameiningu fyrirtækja 

með kaupaðferðinni (acquisition method), en hún felur í sér (IFRS 3,  liður 5) að a) greina 

hver er  kaupandinn, b) tilgreina kaupdag, c) greina og mæla allar aðgreinanlegar eignir 

sem fengnar eru í kaupunum og allar skuldbindingar sem gengist er undir og gera grein 

fyrir öllum minnihluta eignum (non-controlling interest) í hinni keyptu einingu, d) greina 

og mæla viðskiptavild eða hagnað vegna kjarakaupa (bargain purchase). Samkvæmt IAS 

22 máttu fyrirtæki nota samlegðaraðferðina (pooling of interest) ef ekki var hægt að greina 

hver kaupandinn var (Deloitte, 2004). Sú aðferð er bönnuð samkvæmt IFRS 3.  

Frá kaupdegi á kaupandinn að greina frá viðskiptavild allar aðgreinanlegar eignir 

(identifiable assets) sem keyptar eru, þær skuldbindingar sem gengist er undir (liabilities 

assumed) og allar minnihluta eignir (non-controlling interests) í hinu keypta fyrirtæki 

(IFRS 3, liður 10). Verið getur að kaupandinn þurfi við sameininguna að gera grein fyrir 

eignum og skuldbindingum sem ekki voru til staðar í reikningum hins yfirtekna félags. 

Þarna getur t.d. verið um óefnislegar eignir eins og vörumerki og einkaleyfi að ræða (IFRS 

3, liður 13). Óefnislega eign á að færa ef hún uppfyllir skilyrði um að hægt sé að greina 

hana sérstaklega, henni sé stjórnað af félaginu, vænst sé að hún skili efnahagslegum 

ávinningi í framtíðinni og að hægt sé að meta gangvirði hennar með áreiðanlegum hætti. 

Yfirráð eru talin vera til staðar einkum þegar um lögvarin réttindi er að ræða. Aðra þætti 

sem koma inn í ákvörðun um kaupverð er ekki hægt að eignfæra þar sem félagið ræður 

ekki yfir þeirri auðlind. Þar getur verið um að ræða t.d. starfsmenn (Deloitte, 2004). Þessir 

þættir eru þá hluti af viðskiptavildinni. 
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Kaupandinn skal eignfæra sem viðskiptavild þá upphæð sem kaupverðið er umfram nettó 

virði eigna og skulda sem tekið er yfir. Með kaupverði er átt við það sem greitt er fyrir hið 

keypta félag, hvort sem um er að ræða peninga, hlutafé eða annað og skal það metið á 

gangvirði (fair value). Einnig þarf að taka með í kaupverðinu ef um er að ræða minnihluta 

eign eða hlutdeild sem kaupandinn hafði áður eignast í hinu keypta félagi og skal það 

einnig metast á gangvirði (IFSR 3, liður 32).  Í fyrri útgáfu IFRS 3 frá 2004 var kostnaður 

við yfirtökuna innifalinn í kaupverðinu, en samkvæmt nýju útgáfunni á að gjaldfæra slíkan 

kostnað (Whitwell, 2008). Eftir upphaflega skráningu er viðskiptavild mæld á 

kostnaðarverði og virðisrýrnunarpróf gert á henni árlega til að meta virði hennar. Fyrir 

gildistöku IFRS 3 árið 2004 var viðskiptavild afskrifuð með reglulegum hætti, auk þess 

sem gera átti virðisrýrnunarpróf til að athuga hvort frekari virðisrýrnun hefði orðið 

(Deloitte, 2004). Með gildistöku IFRS 3 var afnumin heimild til kerfisbundinna afskrifta. 

Fyrir 1993 mátti hins vegar afskrifa viðskiptavildina í heild sinni strax við kaupin, þ.e. hún 

var færð beint í rekstur í stað þess að eignfæra hana (Wiese, 2005). 

Einstöku sinnum getur það gerst að kaupverð er lægra en gangvirði eigna að frádregnum 

skuldum. Þá ber kaupandanum að yfirfara verðmæti eignanna og skuldanna til að fullvissa 

sig um að mat á gangvirði þeirra sé rétt og ekkert hafi verið undanskilið. Ef kaupverðið er 

ennþá lægra þegar þetta hefur verið gert þá er um að ræða svokallaða neikvæða 

viðskiptavild. Sú fjárhæð sem eignir að frádregnum skuldum er umfram kaupverð er strax 

færð yfir í rekstur sem tekjur (IFRS 3, liðir 34-36). Áður en IFRS 3 tók gildi var neikvæð 

viðskiptavild ýmist færð til lækkunar á óefnislegum eignum eða afskrifuð yfir tiltekið 

tímabil (Deloitte, 2004). 

Samkvæmt IFRS 3 á í skýringum ársreiknings að gefa lýsingu á þeim þáttum sem 

viðskiptavildin er samsett úr (qualitative description of the factors that make up the 

goodwill recognised), s.s. samlegðaráhrif vegna sameiningarinnar, óefnislegar eignir sem 

ekki eru aðgreinanlegar og fleiri þættir (IFSR 3, viðauki B, liður B64(e)). Einnig á að 

koma fram í skýringum bókfært verð viðskiptavildar í byrjun og lok reikningstímabils þar 

sem eftirfarandi þættir eru aðgreindir: brúttó fjárhæð og uppsöfnuð virðisrýrnun í byrjun 

tímabils, viðskiptavild sem bæst hefur við á tímabilinu, breytingar vegna frestaðra 

skattinneigna (adjustments resulting from the subsequent recognition of deferred tax assets 

during the reporting period), viðskiptavild sem tilheyrir hópi eigna sem flokkaðar eru til 

sölu (held for sale) skv. IFRS 5 á tímabilinu og hafa ekki verið flokkaðar sem slíkar áður, 

virðisrýrnun sem orðið hefur á tímabilinu skv. IAS 36, gengismunur sem orðið hefur á 
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tímabilinu skv. IAS 21, aðrar breytingar sem hafa orðið á bókfærðu virði á tímabilinu, 

brúttó fjárhæð og uppsöfnuð virðisrýrnun í lok tímabils (IFRS 3, viðauki B, liður B67(d)). 

2.1.2 Virðisrýrnunarpróf  
Staðall IAS 36 um virðisrýrnun eigna var fyrst gefinn út 1998. Hann var síðan yfirfarinn 

og endurútgefinn 2004 samhliða útgáfu IFRS 3 um sameiningu fyrirtækja. Hann hefur nú 

aftur verið yfirfarinn með hliðsjón af breytingum á IFRS 3. 

Virðisrýrnun telst hafa orðið ef bókfært virði eignar eða fjárskapandi einingar (cash-

generating unit) er hærra en endurheimtanlegt virði hennar (IAS 36, liður 8). Á 

reikningsskiladegi skal fyrirtæki meta hvort einhver merki séu um að virðisrýrnun hafi 

orðið á eignum, ef slík merki finnast skal meta endurheimtanlegt virði eignarinnar til að 

sjá hvort virðisrýrnunartap hafi átt sér stað (IAS 36, liður 9). Það er því ekki nauðsynlegt 

að gera virðisrýrnunarpróf nema merki séu um að virðisrýrnun hafi átt sér stað. Annað 

gildir þó fyrir óáþreifanlegar eignir með ótilgreindan líftíma, eða sem ekki hafa verið 

teknar í notkun og viðskiptavild. Slíkar eignir skal prófa fyrir virðisrýrnun árlega (IAS 36, 

liður 10), eins og nánar verður greint frá hér að neðan. 

Vegna virðisrýrnunarprófa skal samkvæmt IFRS (IAS 36, liður 80) frá kaupdegi deila 

keyptri viðskiptavild niður á einstakar fjárskapandi einingar sem keyptar voru, eða á hópa 

fjárskapandi eininga, sem búist er við að njóti góðs af samlegðaráhrifum 

sameiningarinnar. Útdeilingunni skal í síðasta lagi lokið fyrir lok fyrsta uppgjörstímabils 

sem hefst eftir kaupdag (IAS 36, liður 84). 

Fjárskapandi eining sem viðskiptavild hefur verið útdeilt á, skal prófuð fyrir virðisrýrnun 

árlega og oftar ef merki eru um að virði hennar kunni að hafa rýrnað. Það er gert með því 

að bera bókfært virði einingarinnar, ásamt viðskiptavild, saman við endurheimtanlegt virði 

hennar. Ef endurheimtanlega virðið er hærra skal líta svo á að fjárskapandi einingin og 

viðskiptavildin sem henni fylgir hafi ekki orðið fyrir virðisrýrnun. Ef bókfærða virðið er 

hærra en endurheimtanlega virðið skal fyrirtækið færa virðisrýrnun (IAS 36, liður. 90). 

Eins og fram hefur komið er endurheimtanlegt virði eignar fundið til að sjá hvort 

virðisrýrnun hefur átt sér stað. Samkvæmt IFRS er endurheimtanlegt virði eignar eða 

fjárskapandi einingar það sem hærra reynist, gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu 

eða notkunarvirði (IAS 36, liður 18). Ekki er nauðsynlegt að reikna hvort tveggja ef það 

sem fyrr er reiknað reynist hærra en bókfærða virðið, því þá er ekki um virðisrýrnun að 

ræða (IAS 36, liður 19). 



11 

Ákjósanlegasta mat á gangvirði eignar eða fjárskapandi einingar er verð á bindandi 

sölusamningi í armslengdar viðskiptum að frádregnum kostnaði við að losa sig við 

eignina. Ef bindandi sölusamningur er ekki til staðar skal notast við markaðsvirði 

samsvarandi eignar. Ef markaðsvirði er ekki til staðar skal fyrirtæki nota bestu fáanlegu 

upplýsingar til að meta gangvirði eignarinnar samkvæmt því sem það gæti fengið fyrir 

hana í viðskiptum milli tveggja upplýstra aðila (IAS 36, liðir 25-27). 

Við útreikning á notkunarvirði þarf koma fram framtíðar fjárflæði sem fyrirtækið væntir 

að fá frá eigninni eða einingunni, hugsanlegur breytileiki í upphæðum og tímasetningum á 

þessu fjárflæði, tímavirði peninga út frá núverandi markaðsvöxtum, kostnaður við óvissu 

fylgjandi eigninni og aðrir þættir sem markaðsaðilar mundu taka inn í verðmyndun á 

framtíðarfjárflæði (IAS 36, liður 30). Spár um fjárflæði eiga að byggja á besta mati 

stjórnenda á þeim efnahagsaðstæðum sem þeir telja að komi til með að ríkja á líftíma 

eignarinnar og skal þar sérstaklega taka tillit til ytri aðstæðna. Byggja skal spár um 

fjárflæði á nýjustu fjárhagáætlunum sem samþykktar hafa verið af stjórn, en þó skal 

undanskilja fjárflæði sem ætlað er að verði vegna endurskipulagningar eða endurbóta á 

eigninni. Spárnar eiga að byggja á áætlunum til 5 ára. Fjárflæði umfram þann tíma sem 

fjárhagsáætlanirnar ná til skal meta samkvæmt jöfnum lækkandi vexti. Ekki má miða við 

vaxtarhraða sem er umfram langtíma meðalvöxt samsvarandi vöru, atvinnugreinar eða 

lands/landa sem fyrirtækið er með framleiðslu í (IAS 36, liður 33). 

Framkvæma má virðisrýrnunarprófið hvenær sem er á reikningstímabilinu svo framarlega 

sem það er alltaf framkvæmt á sama tíma, einnig má prófa mismunandi einingar á 

mismunandi tíma. Viðskiptavild sem fengin var við sameiningu fyrirtækja á yfirstandandi 

tímabili skal prófuð fyrir virðisrýrnun áður en því tímabili lýkur (IAS 36, liður 96). 

Ef virðisrýrnunartap hefur orðið á fjárskapandi einingu eða hópi eininga skal fyrst draga 

það frá viðskiptavildinni sem tilheyrir einingunni eða einingunum og síðan þegar öll 

viðskiptavildin hefur verið afskrifuð eru aðrar eignir innan einingarinnar afskrifaðar í 

jöfnu hlutfalli (pro rata) (IAS 36, liður 104).  

Ekki er leyfilegt að snúa við virðisrýrnunartapi sem orðið hefur á viðskiptavild (IAS 36, 

liður 124). Er það vegna þess að skv. IAS 38 er óheimilt að eignfæra viðskiptavild sem 

orðið hefur til innan fyrirtækis og er talið að aukning viðskiptavildar á tímabilum eftir að 

virðisrýrnun hefur verið færð sé líkleg til að vera viðskiptavild sem hefur orðið til innan 

fyrirtækisins, frekar en endurheimting á áður niðurfærðri keyptri viðskiptavild (IAS 36, 

liður 125). 
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2.2 Munurinn á IFRS og bandarískum reikningsskilastöðlum 
Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) og það bandaríska (FASB) hafa unnið að því að 

samræma þá staðla sem snúa að sameiningu fyrirtækja (business combinations). FASB gaf 

út endurbættan staðal FAS 141 í desember 2007 og IASB gaf út endurbættan staðal IFRS 

3 í janúar 2008. Með þessum endurbættu stöðlum voru reikningsskilaráðin m.a. að leitast 

við að minnka muninn milli staðlanna. Tiltölulega litlar breytingar voru gerðar á 

alþjóðlega staðlinum. Eina breytingin þar, sem hafa mun áhrif á öll félög, er að kostnað 

við yfirtöku á nú að gjaldfæra í stað þess að innifela hann í kaupverðinu. Sú breyting var 

reyndar einnig gerð á bandaríska staðlinum. Mun fleiri breytingar voru hins vegar gerðar á 

honum. Helsta atriðið sem snýr að viðskiptavildinni er að búið er að setja inn í hann að 

fyrirtæki verða nú að greina frá í skýringum í hverju viðskiptavildin, sem til verður við 

sameiningar fyrirtækja, er fólgin. Þess hefur verið krafist í alþjóðlegu stöðlunum síðan 

IFRS 3 var innleiddur 2004. Meðal annarra atriða sem breytt var í FAS 141 er að neikvæð 

viðskiptavild verður nú færð beint í rekstrarreikning sem tekjur, líkt og gert er samkvæmt 

IFRS 3,  en áður var gangvirði eigna lækkað með jöfnum hætti (pro rata). Greina skal frá 

öllum eignum og skuldum á gangvirði á kaupdegi, en áður var ekki greint frá öllum 

eignum og skuldum og sumum ekki á gangvirði. Kostnað vegna endurskipulagningar sem 

líklegt er að falli til á að gjaldfæra, en sá kostnaður var áður innifalinn í kostnaði við 

yfirtökuna (Whitwell, 2008). 

Þrátt fyrir að reikningsskilaráðin hafi unnið að samræmingu staðlanna eru ennþá nokkur 

atriði þar sem þeim ber ekki saman. Hér verður minnst á þau helstu. Fyrsta atriðið varðar 

minnihluta eign (minority interest). Samkvæmt FAS 141 skulu slíkir eignarhlutar vera 

metnir á gangvirði (fair value), en samkvæmt IFRS 3 má velja hvort notað er gangvirði 

eða hlutfall af nettó eignum. Annað atriðið varðar rekstrarleigu. FAS 141 krefst þess að 

greint sé frá óefnislegri eign eða skuldbindingu ef leiguskilmálarnir eru aðrir en 

markaðurinn segir til um (market terms). Samkvæmt IFRS 3 þarf þess hins vegar ekki. 

Þriðja atriðið varðar óvissar eignir og skuldbindingar (contingent assets and liabilities). 

FAS 141 krefst þess að greint sé frá samningsbundnum og sumum ósamningsbundnum 

óvissuskuldbindingum, en IFRS 3 krefst þess að greint sé frá óvissum skuldbindingum 

vegna núverandi skuldbindinga sem orðið hafa vegna liðinna atburða sem hægt er að mæla 

áreiðanlega, eða eins og það er orðað á ensku: „Recognise contingent liabilities for present 

obligations arising from past events, that can be measured reliably“. Síðasta atriðið sem 

hér verður svo minnst á snýr beint að viðskiptavildinni. Samkvæmt FAS 141 á að greina 
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frá í skýringum viðskiptavild eftir starfsþáttum (reportable segment) fyrir hverja 

sameiningu. Í IFRS 3 er ekki gerð krafa um þetta (Whitwell, 2008). 

2.3 Íslensk lög um ársreikninga 
Í íslenskum lögum um ársreikninga er frekar takmörkuð umfjöllun um viðskiptavild og 

meðferð hennar. Samkvæmt 78.gr. laga um ársreikninga (nr. 3/2006) á að nota 

kaupaðferðina við gerð samstæðureiknings, en þó má nota samlegðaraðferðina að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem fram koma í 2. og 3.mgr. Þetta er ekki í samræmi 

við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana þar sem samlegðaraðferðin hefur verið bönnuð. Í 

79.gr. er fjallað um kaupaðferð og þar segir: „Ef samstæða er stofnuð með yfirtöku á 

félagi skal miðað við matsverð einstakra liða efnahagsreiknings á yfirtökudegi í 

samstæðureikningi. Mismunur á matsverði og bókfærðu verði skal afskrifaður með sama 

hætti og þeir liðir sem hann byggist á. Hlutdeild móðurfélags í dótturfélagi, sbr. 3.mgr., 

skal jafnað út á móti hreinni eign dótturfélags“. Um viðskiptavild segir jafnframt í sömu 

grein: „Mismunur, sem eftir stendur þegar færð hefur verið leiðrétting vegna einstakra liða 

í efnahagsreikningi, sbr. 1.mgr., telst viðskiptavild. Jákvæð viðskiptavild færist sem 

sérstakur liður meðal eigna en neikvæð viðskiptavild skal færð sem sérstakur liður meðal 

skuldbindinga. Viðskiptavild skal afskrifuð með kerfisbundnum hætti á áætluðum 

nýtingartíma hennar, þó að hámarki á 20 árum, eða metin árlega í samræmi við settar 

reikningsskilareglur, hafi hún ekki ákveðinn líftíma, sbr. 24.gr. Neikvæð viðskiptavild skal 

tekjufærast á móti þeim áætlunum sem lagðar voru til grundvallar kaupunum, þó að 

hámarki á 20 árum.“ Þarna kemur einnig fram munur á íslensku lögunum og alþjóðlegu 

stöðlunum, þar sem afskrift viðskiptavildar er ekki leyfð samkvæmt stöðlunum og 

neikvæða viðskiptavild ber að tekjufæra strax að fullu. 

Það má ljóst vera að íslensku ársreikningalögin eru hvergi nærri eins ítarleg og alþjóðlegu 

staðlarnir. En hvað á þá að gera ef ársreikningalögin taka ekki á tilteknum atriðum? Í 5.gr. 

laganna segir: „Ársreikningar skulu samdir í samræmi við lög þessi, reglugerðir og settar 

reikningsskilareglur, ef við á, og gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á 

handbæru fé. Ef ákvæði laga nægja ekki til að gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og 

breytingu á handbæru fé skal vikið frá þeim í undantekningartilvikum til þess að 

reikningurinn gefi glögga mynd í skilningi 1.mgr. Í skýringum með ársreikningi skal 

greina frá slíkum frávikum ásamt ástæðum fyrir þeim og hvaða áhrif þau hafa á afkomu og 

efnahag“. Erling Tómasson (2009), löggiltur endurskoðandi, veltir því fyrir sér hvort ekki 

sé rétt að horfa til alþjóðlegu staðlanna þegar ársreikningalögin taka ekki á tilteknu atriði. 
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Erling túlkar þessa setningu úr 79.gr. „Mismunur, sem eftir stendur þegar færð hefur verið 

leiðrétting vegna einstakra liða í efnahagsreikningi, sbr. 1.mgr., telst viðskiptavild“ með 

þeim hætti að þegar miðað hefur verið við gangverð undirliggjandi eigna/skulda þá skuli 

mismunur á kaupverði og matsverði undirliggjandi eigna/skulda skoðast sem 

viðskiptavild, því sé ljóst að fjárhæð viðskiptavildar ráðist af matsvirði sem miða á við 

fyrir einstaka liði efnahagsreiknings. Lágt mat á liðum efnahagsreiknings þýði því of hátt 

mat á viðskiptavild. Samkvæmt IFRS 3 á við kaupverðsútdeilingu ekki eingöngu að horfa 

á þá liði sem standa í efnahagsreikningnum, heldur þarf líka að horfa til óefnislegra eigna 

sem ekki hafa bókfært verð í efnahagsreikningi. Ef þær uppfylla skilyrði staðalsins um 

skilgreiningu á óefnislegri eign og hægt er að meta gangvirði þeirra með áreiðanlegum 

hætti á að deila kaupverði á þær. Í 79.gr. íslensku laganna segir hins vegar: „...skal miðað 

við matsverð einstakra liða efnahagsreiknings á yfirtökudegi í samstæðureikningi...“, 

Erling veltir því fyrir sér hvort þetta þýði að hunsa eigi þá liði sem ekki eru í 

efnahagsreikningi. Erling bendir einnig á að í ársreikningalögunum er ekki fjallað um 

útdeilingu viðskiptavildar á sjóðskapandi einingar, en slík útdeiling er mjög mikilvæg 

þegar kemur að því að meta virðisrýrnun viðskiptavildar. 
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Mynd 1 - Útdeiling kaupverðs hjá FTSE 100 fyrirtækjum. 
(Heimild: Intangible Business (a)). 

3  Gagnrýni á staðlana og notkun þeirra 

3.1  Gagnrýni á notkun fyrirtækja á stöðlunum 
Í þessum kafla verða aðallega skoðaðar þrjár rannsóknir sem fyrirtækið Intangible 

Business gerði. Í fyrstu rannsókninni eru skoðaðir ársreikningar fyrirtækja sem skráð voru 

í kauphöllina í London (FTSE 100) fyrsta árið sem þau beittu IFRS 3 staðlinum, sem kom 

út 2004. Þar var ýmist um að ræða reikningsárið 2005 eða 2006 (Intangible Business (a)). 

Önnur rannsóknin skoðaði fyrstu fimm árin sem bandarísk fyrirtæki beittu FAS 141 

staðlinum sem kom út 2001. Rannsóknin tók því til áranna 2002 til 2007. Líkt og í bresku 

rannsókninni skoðuðu þeir 100 stærstu fyrirtækin (Intangible Business (b)). Í þriðju 

rannsókninni sem gerð var 2008 skoða þeir fyrirtæki vítt og breitt um heiminn (FT Global 

500 companies) sem gera reikninga sína samkvæmt IFRS. Þarna voru fyrirtæki frá öllum 

Evrópusambandslöndunum, Ástralíu, Hong Kong og Kína, Suður-Afríku og Sviss. Skoðuð 

voru tvö síðustu reikningstímabil hvers fyrirtækis og kannað hvernig þau beita IFRS 3 

staðlinum (Intangible Business (c)). 

Í bresku rannsókninni kom fram 

að af kostnaði við yfirtökur 

skrifuðust að meðaltali 53% af 

heildarkostnaðinum á viðskipta-

vild, en 30% á óefnislegar eignir 

og 17% á efnislegar eignir að 

frádregnum skuldum. Skýrslu-

höfundar hjá Intangible 

Business komast að þeirri 

niðurstöðu að fyrirtækin séu almennt að vanmeta óefnislegar eignir eins og t.d. vörumerki 

og viðskiptamannalista, sem að þeirra mati ættu að vega mun hærra í kaupverðinu. 

Jafnframt eru þau að ofmeta viðskiptavildina, sem annað hvort ætti að vera óveruleg eða 

hægt að gera grein fyrir henni. Einnig kemur fram að ekki sé í skýringum gerð nægilega 

vel grein fyrir úr hvaða þáttum viðskiptavildin er uppbyggð, eins og kveðið er á um að 

gert sé í IFRS 3 og útskýringum á óefnislegum eignum er líka ábótavant og ekki farið eftir 

útskýringum sem mælt er með í IFRS 3. Skýrsluhöfundar segja að vegna þeirra þátta sem 

taldir eru upp hér að ofan sé erfitt fyrir hluthafa að meta hvers virði kaupin hafi verið fyrir 

fyrirtækið og að sá kostnaður sem fyrirtækin hafa orðið fyrir vegna upptöku staðalsins sé í 

53%30%

17%

Útdeiling kaupverðs hjá FTSE 100 
fyrirtækjum

Viðskiptavild

Óefnislegar eignir

Efnislegar eignir að 
frádregnum skuldum
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Mynd 2 – Útdeiling kaupverðs hjá S&P 100 fyrirtækjum 
2002-2006.  (Heimild: Intangible Business (b)). 

raun til einskis þar sem upplýsingarnar sem fram koma í reikningunum séu ónothæfar 

(Intangible Business (a)). 

Skýrsluhöfundar koma með líklegar skýringar á hvers vegna reikningshaldi fyrirtækjanna 

sé ábótavant eins og fram kom hér að ofan. Fyrst nefna þeir þá ástæðu að fyrirtækin vilji 

auka hagnaðinn með því að losna við afskriftir. Óefnislegar eignir þarf að afskrifa og hafa 

afskriftirnar áhrif til lækkunar á hagnaði. Viðskiptavild á hins vegar ekki að afskrifa og því 

geta fyrirtækin sýnt meiri hagnað með því að vera með meira af eignum sínum skráðar 

sem viðskiptavild. Önnur ástæða sem þeir nefna er að prófa þarf óefnislegar eignir fyrir 

virðisrýrnun hverja fyrir sig árlega. Þetta eykur hættu á afskriftum vegna virðisrýrnunar í 

framtíðinni og áhættan eykst eftir því sem virði óefnislegu eignanna er meira. Þó að einnig 

þurfi að prófa viðskiptavild árlega fyrir virðisrýrnun, þá er virði hennar metið ásamt þeirri 

sjóðskapandi einingu sem hún tilheyrir og því erfitt að skilja á milli hinnar keyptu 

viðskiptavildar og virðis sem hefur verið skapað innan einingarinnar og því ekki fært til 

bókar. Því er ólíklegra að það komi til afskrifta vegna virðisrýrnunar á viðskiptavild 

heldur en á óefnislegum eignum og því öruggara fyrir fyrirtæki að setja meira virði á 

viðskiptavild en óefnislegar eignir. Einnig nefna þeir að ástæðan geti falist í vankunnáttu 

við að meta óefnislegar eignir og það sem þeir kalla „failure to see the wood from the 

trees“, þ.e. að menn hafi verið of uppteknir af smáatriðunum sem fylgja 

reikningshaldslegum atriðum við sameiningar fyrirtækja, að þeir hafi þess vegna ekki haft 

yfirsýn til að meta um hvað sameiningin snérist, hvernig hún var réttlætt og hverju var 

verið að leitast við að ná fram með stöðlunum, sem er gagnsæi í reikningshaldi við 

sameiningar þannig að hægt sé að sjá og skilja viðskiptalega réttlætingu á fjárfestingunni 

út frá virði eignanna sem fengnar eru (Intangible Business (a)). 

Bandaríska rannsóknin sem 

skoðaði fyrstu 5 árin sem 

fyrirtækin fóru eftir FAS 141 

staðlinum sýndi ekki ósvipaða 

niðurstöðu og breska rannsóknin. 

Af heildar virði á yfirtökum 

skrifaðist 48% á viðskiptavild, 

28% á óefnislegar eignir og 24% 

á efnislegar eignir. Líkt og í 

bresku rannsókninni telja 

48%

28%

24%

Útdeiling kaupverðs hjá S&P 100 fyrirtækum 
2002-2006

Viðskiptavild

Óefnislegar eignir

Efnislegar eignir
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Mynd 3 – Útdeiling kaupverðs hjá FT Global 500 
fyrirtækjum. (Heimild: Intangible Buisness 
(c)). 

skýrsluhöfundar að verið sé að ofmeta viðskiptavildina. Orsakirnar eru annars vegar 

vanmat á óefnislegum eignum og hins vegar að fyrirtæki hafi hreinlega verið að greiða of 

hátt verð í yfirtökum. Skýrsluhöfundar benda einnig á að lítil breyting hafi orðið á 

niðurjöfnun kaupverðsins milli ára. Í þessu tilfelli er ekki hægt að sakast við fyrirtækin 

fyrir að greina ekki frá í hverju viðskiptavildin felst, þar sem þess er ekki krafist 

samkvæmt bandaríska staðlinum fyrr en með endurskoðaðri útgáfu sem tekur gildi 2009 

(Intangible Business (b)). 

Fram kemur í rannsókninni að á tímabilinu sem rannsakað var hafi S&P100 fyrirtækin í 

Bandaríkjunum fjárfest 490 milljarða dollara í viðskiptavild, sem skýrsluhöfundar reyndar 

kalla svarthol þar sem engra skýringa er krafist og því ekki hægt að sjá hvað hún felur í 

sér. Helsti munurinn sem þeir sjá á milli bandarísku og bresku fyrirtækjanna er að þau 

bandarísku virðast vera duglegri við að skipta óefnislegu eignunum í flokka eftir eðli 

þeirra, t.d. hvort um er að ræða markaðstengdar eða viðskiptavinatengdar eignir. Hjá 

bandarísku fyrirtækjunum voru 9% óefnislegu eignanna óflokkaðar, á móti 13% hjá þeim 

bresku (Intangible Business (c)). 

Þriðja og síðasta rannsóknin, sú 

alþjóðlega, gaf enn á ný mjög 

svipaða niðurstöðu og hinar tvær 

fyrri. Þar var viðskiptavild 47% af 

heildarverðmæti í yfirtökum, 

óefnislegar eignir 32% og efnislegar 

eignir 21%. Fyrirtækin í þessari 

rannsókn stóðu sig álíka illa og 

fyrirtækin í bresku rannsókninni við 

að skýra hvernig viðskiptavildin er 

samsett, en í báðum tilfellum eru 

litlar eða engar skýringar í um 70% tilfella. Eins og í hinum tveimur rannsóknunum þá 

telja skýrsluhöfundar að verið sé að ofmeta viðskiptavildina á kostnað annarra óefnislegra 

eigna. Auk þess sem líklegt er að í einhverjum tilvika sé verið að ofborga við yfirtökurnar 

(Intangible Business (c)).  

Þegar þeir skoða niðurstöðurnar eftir löndum kemur í ljós að nokkur munur er á hversu 

miklu af kaupverðinu fyrirtæki deila út á óefnislegar eignir aðrar en viðskiptavild. Þar 

kemur í ljós að Ástralía setur minnst á óefnislegar eignir eða aðeins 20%, en Bretland og 

Frakkland eru með mest eða 37%. Þeir skoðuðu líka hlutfall viðskiptavildar af kaupverði 

47%

32%

21%

Útdeiling kaupverðs hjá FT Global 500 
fyrirtækjum

Viðskiptavild

Óefnislegar eignir

Efnislegar eignir
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eftir atvinnugreinum og niðurstaðan var að fyrirtæki í iðnaði settu mest á viðskiptavild eða 

73%, en fyrirtæki í fjölmiðlun minnst eða 46%, sem var áberandi lægsta hlutfallið 

(Intangible Business (c)). 

Aðalsteinn Hákonarson (2008) fjallar um skuldsettar yfirtökur í grein í Tíund, Fréttablaði 

RSK, í desember á síðasta ári. Þar spyr hann hvort skynsemi eða varúð geti verið fólgin í 

því að flytja skuldir inn í félag og færa á móti þeim eign sem kölluð er viðskiptavild þó að 

engin slík eign hafi flust til félagsins með skuldunum. Honum finnst að rökréttara væri að 

færa mótfærsluna við skuldirnar til lækkunar á eigin fé, því að í reynd sé verið að skerða 

eigið fé um þá fjárhæð sem skuldunum nemur. Hann bætir síðan við að það virðast hafa 

verið óskráð lög í viðskiptalífinu undanfarin ár að færa allar eignir á hæsta mögulega verði 

til að skapa tiltrú á verðmæti undirliggjandi hlutabréfa. Hann kallar þetta að meta eignir á 

uppgangsvirði. Hann segir líka að sum þeirra félaga sem skráð eru í kauphöllinni fari 

frjálslega með færslu viðskiptavildar sem myndast hefur við skuldsettar yfirtökur og 

samruna. Hann tekur dæmi um viðskiptajöfur (V) sem vill kaupa rekstarfélag (A) og 

stofnar til þess sérstakt félag (B). B hefur það eina hlutverk að kaupa A og telst 

yfirtökufélagið í viðskiptunum. V leggur B til hlutafé, t.d. ¼ af kaupverðinu á A en B 

tekur lán fyrir afganginum. Kaupverðið er síðan greitt til eigenda A og kemur A því aldrei 

til góða. Eftir kaupin eru A og B sameinuð undir nafni A þannig að A er allt í einu orðið 

yfirtökufélagið í samrunaferlinu. Við þetta flytjast skuldir B inn í A þannig að skuldir A 

vaxa um ¾ af kaupverðinu án þess að nokkur eign komi á móti, því eignarhluturinn í A 

var eina eign B og A getur ekki átt hlut í sjálfu sér að loknum samruna. Til að ekki sjáist 

hvernig skerðingin á eigin fé vegna skuldsetningarinnar fer með efnahagsreikning A er 

færð upp viðskiptavild sem eign á móti skuldunum. Hér er ekki um nýja eign að ræða þar 

sem viðskiptavildin í A var til fyrir kaupin þótt hún hafi ekki verið  bókfærð í 

efnahagsreikningi. Aðalsteinn veltir því fyrir sér hvort færslan á viðskiptavildinni í 

dæminu gæti ekki verið brot á því sem segir í IAS 38 um að fyrirtæki megi ekki færa upp 

viðskiptavild sem myndast innan fyrirtækisins. Því viðskiptavildin sem færð er upp hlýtur 

að koma frá A þar sem B á engar eignir nema eignarhlut í A. 
2002 2003 2004 2005 2006 5 year total FTSE 100 IFRS 

3.2 Gagnrýni á staðlana  
Í skýrslunni sem fyrirtækið Intangible Business (Intangible Business (a)) gerði um notkun 

breskra fyrirtækja á IFRS 3 tiltaka skýrsluhöfundar nokkra annmarka á staðlinum sem 

varða óefnislegar eignir og viðskiptavild.  
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Þar nefna þeir að virði viðskiptavildarinnar í reikningum fyrirtækjanna sé blanda af 

viðskiptavild sem fyrir var í reikningunum fyrir upptöku IFRS 3, að meðtöldum 

óefnislegum eignum sem ekki var nauðsynlegt að aðgreina frá viðskiptavild áður, að 

frádregnum afskriftum sem gerðar voru fyrir upptöku IFRS 3. Við það bætist svo 

viðskiptavild vegna samruna sem gerðir eru samkvæmt reglum IFRS 3 að frádregnu 

hugsanlegu virðisrýrnunartapi. Þetta segja þeir flókna blöndu af hugtökum sem geri það að 

verkum að erfitt er að skilja í hverju viðskiptavildin felst.  

Þeir nefna einnig að fyrirtæki reyni hugsanlega að forðast virðisrýrnun. Í þeim reikningum 

sem þeir hafi skoðað hafi verið lítið um virðisrýrnun og þar sem hún hafi verið til staðar 

hafi hún yfirleitt verið skrifuð á hluti eins og breytta stefnu.  

Í þriðja lagi benda þeir á misræmi í skráðu virði óefnislegra eigna. Sumar óefnislegar 

eignir eru færðar á sögulegu kaupverði en aðrar á kostnaðarverði að frádregnum 

afskriftum og virðisrýrnun. Í fjórða lagi nefna þeir að bókfært verð óefnislegra eigna og 

viðskiptavildar kunni að vera úrelt þar sem þær séu færðar á kostnaðarverði en ekki 

endurmetnar á gangvirði og einnig  nefna þeir að reikningarnir sýni aðeins keypta 

viðskiptavild og óefnislegar eignir, en slíkar eignir sem skapast innan fyrirtækis eru ekki 

sýndar þar sem IAS 38 leyfir ekki að þær séu eignfærðar.  

Skýrsluhöfundarnir segja að af þessum sökum séu þessar eignir illskiljanlegar jafnvel fyrir 

sérfræðinga í IFRS 3. Þeir segja líka mikið misræmi milli markaðsvirðis  og bókfærðs 

virðis óefnislegra eigna. Eitt af markmiðum IFRS 3 hafi verið að minnka þetta bil en það 

hafi greinilega ekki skilað sér.  

Wiese (2005) skoðar í grein sinni afskriftir annars vegar og virðisrýrnun hins vegar og 

gagnrýni sem fram hefur komið á báðar aðferðirnar. Helsta röksemdafærslan fyrir notkun 

afskrifta á sínum tíma var að með reglulegum afskriftum ásamt aukalegum 

virðisrýrnunarprófum væri viðurkennt að þeir þættir sem felast í keyptri viðskiptavild 

lækka venjulega í virði með tímanum og því væri rétt að kostnaðurinn við það væri með 

kerfisbundnum hætti færður í rekstur yfir líftíma viðskiptavildarinnar.  Þetta þótti besta 

lausnin þótt viðurkennt væri að erfitt væri að meta líftímann. Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið sagði afskriftir einu praktísku lausnina á erfiðu vandamáli. Rökin fyrir 

því að hætt var að nota afskriftir á viðskiptavild voru hins vegar að vegna þess að ekki 

væri hægt að meta líftímann með áreiðanlegum hætti, eða viðskiptavildin hefði einfaldlega 

ekki ákveðinn líftíma, þá gæti regluleg kerfisbundin afskrift ekki endurspeglað 

virðisrýrnun viðskiptavildarinnar með tímanum og gæfi því fjárfestum ekki rétta mynd af 

stöðunni. 
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Um virðisrýrnunina segir Wiese (2005) að helstu rök Bandaríska reikningsskilaráðsins 

(FASB) fyrir að taka upp virðisrýrnunarpróf eingöngu í stað afskrifta hafi verið að það 

leiddi til betri reikningsskila þar sem ársreikningar fyrirtækja sem kaupa viðskiptavild 

mundu endurspegla þær eignir betur. Þannig gætu notendur ársreikninganna betur skilið 

fjárfestingarnar í þessum eignum og seinni tíma frammistöðu þeirra.  Samkvæmt Wiese 

viðurkennir Alþjóðlega reikningsskilaráðið að ef viðskiptavild er eign þá hljóti það að vera 

rétt að viðskiptavild sem fengin er í kaupum á dótturfélögum sé smátt og smátt notuð og 

skipt út fyrir viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækisins, svo framarlega sem 

fyrirtækinu tekst að viðhalda viðskiptavildinni. Þar voru menn hins vegar efins um 

notagildi afskrifta og töldu að virðisrýrnunarpróf gæfi betri upplýsingar til notenda 

ársreikninga.  

Wiese tekur til nokkur atriði sem mæla gegn virðisrýrnun. Það fyrsta er eignfærsla á 

viðskiptavild sem skapast innan fyrirtækis. Eins og áður hefur komið fram er talið að ef 

ekki er afskrifað þá verði smám saman skipti á keypti viðskiptavild og viðskiptavild sem 

skapast innan fyrirtækisins. Í virðisrýrnunarprófum geti því virst að keypta eignfærða 

viðskiptavildin hafi haldið virði sínu, en í raun hafi virði hennar rýrnað og í staðinn komið 

viðskiptavild sem hefur skapast innan fyrirtækisins. Erfiðleikarnir sem fyrirtækin standa 

frammi fyrir eru því að þekkja í sundur viðskiptavildina sem þeir fengu við kaup á 

dótturfélögum og viðskiptavildina sem seinna hefur skapast innan fyrirtækisins. Að öðrum 

kosti eru þau að brjóta gegn því sem fram kemur í IAS 38 um að óheimilt er að eignfæra 

viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækis og viðskiptavildin sem stendur í bókum þeirra 

verður því óeðlilega há.  

Annað atriðið sem hann tiltekur eru áhrif á hagnað. Afskriftir hafa vissulega neikvæð áhrif 

á hagnað. Með virðisrýrnunaraðferðinni hafa félög meiri möguleika á að hafa áhrif á 

útkomuna heldur en þegar um kerfisbundna afskrift er að ræða. Hættan er sú að fyrirtæki 

forðist að viðurkenna virðisrýrnun þar sem það hefur neikvæð áhrif á hagnaðinn og þar 

með hagnað á hlut, sem er kennitala sem margir horfa til. Sveiflurnar geta líka orðið meiri, 

með litlum eða engum afskriftum einhver ár, en svo ef lægð kemur í starfsemina geta 

fyrirtækin neyðst til að afskrifa stórar fjárhæðir á einu bretti sem dregur hagnaðinn ennþá 

meira niður á sama tíma og hann er væntanleg líka lægri vegna niðursveiflunnar. 

Kerfisbundin afskrift jafnar þessar sveiflur. 

Þriðja atriðið sem hann nefnir er að virðisrýrnunarpróf geta verið nokkuð flókin og jafnvel 

óáreiðanleg. Erfitt getur verið að spá fyrir um framtíðar fjárflæði, sérstaklega í ákveðnum 

greinum eins og hjá hátæknifyrirtækjum. Vegna þess hversu flókin virðisrýrnunarprófin 
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geta verið gerir IAS 36 ríkar kröfur um skýringar til að lesendur geti áttað sig á hvaða 

forsendur fyrirtækin hafa fyrir niðurstöðum sínum. 

Fjórða atriðið er kostnaður. Virðisrýrnunarprófin eru yfirleitt kostnaðarsöm og 

ávinningurinn getur því verið takmarkaður vegna þess hversu óáreiðanleg prófin geta 

verið. Fyrir minni fyrirtæki getur kostnaðurinn verið meiri en ávinningurinn.  

Fimmta atriðið er huglægni. Mat fyrirtækja á því hvort viðskiptavildin hafi orðið fyrir 

virðisrýrnun kemur alltaf til með að byggjast að stórum hluta á huglægu mati. Wiese 

vitnar í grein Ketz frá 2001 þar sem segir að ýmsir aðilar verði fyrir rétt verð ávallt tilbúnir 

til að meta viðskiptavild, en líkir því við að horfa í kristalskúlu. Erfitt getur verið að 

nálgast rétt mat á viðskiptavild þar sem ekki er hægt að selja hana eina og sér og þar með 

er enginn markaður fyrir hana.  

Sjötta og síðasta atriðið sem Wiese nefnir er að með því að notast við árleg 

virðisrýrnunarpróf eingöngu fyrir viðskiptavild sé ekki samræmi á milli 

reikningshaldslegrar meðferðar á viðskiptavild og öðrum óefnislegum eignum. Á meðan 

viðskiptavildin er ekki afskrifuð og gera verður virðisrýrnunarpróf árlega, þá gildir um 

aðrar óefnislegar eignir að flestar eru afskrifaðar kerfisbundið eftir líftíma og 

virðisrýrnunarpróf þarf aðeins að gera ef merki eru um að virðisrýrnun hafi átt sér stað. 

Þetta minnkar samanburðarhæfni og áreiðanleika. 
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4 Greining á viðskiptavild hjá íslenskum fyrirtækjum 

Í Fjármálastöðugleika Seðlabanka Íslands (2007) kemur eftirfarandi fram um umfang 

óefnislegra eigna skráðra fyrirtækja á Íslandi: „Í árslok 2006 nam viðskiptavild allra 

fyrirtækja á hlutabréfamarkaði hérlendis rúmlega 500 ma.kr. og hafði hækkað um meira en 

200 ma.kr. frá fyrra ári. Að auki voru eignfærðar aðrar óefnislegar eignir að fjárhæð um 

150 ma.kr. og höfðu þær hækkað um 50 ma.kr. á árinu 2006. Samtals námu því bókfærðar 

óefnislegar eignir um 700 ma.kr. í árslok 2006. Það er ekki aðeins svo að um háar 

fjárhæðir sé að ræða heldur eru þær ennfremur fyrirferðarmiklar hlutfallslega. Í þeirri 

úttekt sem hér er vitnað til kemur jafnframt fram að bókfærð viðskiptavild nam um 1,2% 

af heildareignum fjögurra stærstu fjármálafyrirtækjanna á markaði. Bókfærð viðskiptavild 

annarra fyrirtækja (20) á markaði nam um 23% af heildareignum og sýnist það vera 

nokkru hærra en annars staðar gerist. Í þessu sambandi þykir ennfremur ástæða til að 

benda á, að óefnislegar eignir samtals vógu hlutfallslega meira en 20% af heildareignum 

hjá 15 af 24 fyrirtækjum á markaði og þar af voru óefnislegar eignir meira en 50% af 

heildareignum hjá 6 fyrirtækjum á markaðnum.“ Í greininni er jafnframt bent á að afskrift 

viðskiptavildar á grundvelli virðisrýrnunarprófa hafi verið nánast engin hjá fyrirtækjum í 

OMXI15 vísitölunni á þeim tveimur árum sem þarna voru liðin frá því að fyrirtækin fóru 

að gera upp samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og þar með gera 

virðisrýrnunarpróf. Fram kemur að ástæðan geti legið í góðum hagnaði fyrirtækjanna sem 

vissulega geti bent til þess að ekki sé þörf á niðurfærslu. Hins vegar sé það ekki sannað 

þar sem upplýsingar vanti um árangur af þeim rekstri sem viðskiptavild fyrirtækjanna 

tengist, sem sé bagalegt í ljósi þess hversu mikilvæg viðskiptavildin sé þessum 

fyrirtækjum. 

Í grein sinni í Tíund setur Aðalsteinn Hákonarson (2008) fram lista yfir 20 

félagasamstæður í Kauphöllinni og birtir yfirlit um þróun heildareigna, eigin fjár og 

viðskiptavildar á árunum 2003 til 2007. Ef tölurnar eru skoðaðar má sjá að heildarupphæð 

viðskiptavildar 15-faldast á tímabilinu og hlutfall hennar af heildareignum eykst úr 3,7% í 

6,2%. Ef litið er á árið 2007 má einnig sjá að hjá 9 af þessum 20 félögum nemur 

viðskiptavildin hærri upphæð en eigið fé. 
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Tafla 1 – Yfirlit yfir þróun heildareigna, eigin fjár og viðskiptavildar 20 félagasamstæðna í Kauphöll 
Íslands 2003-2007. (Heimild: Aðalsteinn Hákonarson (2008)). 

2007 
millj. kr 

2006 
millj. kr 

2005 
millj. kr 

2004 
millj. kr 

2003 
millj. kr 

Actavis Heildareignir 552.931 242.743 180.632 57.224 53.639
Þar af 
viðskiptavild 358.234 89.647 66.260 19.324 21.099

  Eigið fé 274.524 84.339 82.244 23.394 19.792
Alfesca Heildareignir 61.792 59.212 51.234 69.753 26.513

Þar af 
viðskiptavild 19.226 17.425 14.033 15.826 1.331

  Eigið fé 29.418 25.535 19.785 21.542 3.635
Avion/Hf. 
Eimskipaf. Ís. 

  

Heildareignir 225.763 137.707 96.137 29.238 8.621
Þar af 
viðskiptavild 39.934 23.249 31.716 8.922 0
Eigið fé 41.269 51.005 29.142 4.113 1.681

Atorka Heildareignir 103.669 99.290 33.538 16.842 5.239
Þar af 
viðskiptavild 13.783 27.390 5.760 254 0

  Eigið fé 9.064 12.272 9.940 8.969 4.093
Bakkavör Heildareignir 184.740 179.071 125.714 32.651 27.477

Þar af 
viðskiptavild 96.067 97.445 62.072 12.741 12.741

  Eigið fé 34.720 33.184 14.110 10.574 9.218
Dagsbrún/365 Heildareignir 14.683 18.769 22.810 20.815 12.308

Þar af 
viðskiptavild 5.156 5.192 10.608 10.076 5.508

  Eigið fé 4.545 6.137 7.563 7.563 5.392
Exista Heildareignir 732.926 416.963 161.782

Þar af 
viðskiptavild 42.926 44.095 0

  Eigið fé 216.617 180.272 96.104     
Teymi Heildareignir 37.520 36.788 35.697

Þar af 
viðskiptavild 19.648 17.587 0

  Eigið fé 8.299 4.148 5.840     
Kögun Heildareignir 17.365 19.817 20.655 16.710 3.500

Þar af 
viðskiptavild 6.618 6.445 11.655 10.173 0

  Eigið fé 3.132 2.748 630 5.228 1.764
FL Group Heildareignir 422.320 262.871 132.618 31.618 20.085

Þar af 
viðskiptavild 28.488 0 3.267 78 0

  Eigið fé 155.844 142.676 74.443 14.935 9.209
Glitnir Heildareignir 2.948.910 2.246.339 1.472.250 675.313 443.943

Þar af 
viðskiptavild 40.515 17.946 10.551 10.875 11.588

  Eigið fé 169.969 146.119 84.750 50.313 24.423
Icelandic Group Heildareignir 72.800 86.023 51.429 35.225 26.493

Þar af 
viðskiptavild 17.649 19.861 12.186 5.488 76
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  Eigið fé 12.101 16.720 8.696 3.365 4.255
Kaupþing Heildareignir 5.347.345 4.055.396 2.540.811 1.534.020 558.869

Þar af 
viðskiptavild 60.014 63.118 50.481 34.208 5.948

  Eigið fé 356.431 334.892 202.512 149.443 45.929
Landsbanki Íslands Heildareignir 3.057.546 2.172.924 140.460 730.370 448.238

Þar af 
viðskiptavild 23.062 12.078 9.380 1.012 1.168

  Eigið fé 184.004 149.457 110.059 38.015 22.381
Marel Heildareignir 39.077 20.906 8.684 7.637 7.301

Þar af 
viðskiptavild 8.728 9.213 724 375 315

  Eigið fé 16.628 13.701 3.101 2.476 2.259
Milestone Heildareignir 391.627 170.075 83.821 11.394 3.162

Þar af 
viðskiptavild 79.009 14.353 11.114 0 0

  Eigið fé 69.513 43.727 25.833 2.948 1.974
Nýherji Heildareignir 5.661 4.545 3.968 1.660 1.539

Þar af 
viðskiptavild 1.289 1.036 776 44 68

  Eigið fé 1.763 1.397 1.397 1.280 1.330
Straumur/Burðarás-
fjf.banki Heildareignir 652.287 412.288 259.349 89.648 22.529

Þar af 
viðskiptavild 45.084 17.221 14.588 0 0

  Eigið fé 143.393 141.349 144.871 32.474 16.093
Tryggingamiðstöðin Heildareignir 70.443 69.379 30.777 20.242 18.471

Þar af 
viðskiptavild 4.769 5.617 0 444 555

  Eigið fé 25.615 21.972 16.090 6.991 6.011
Össur Heildareignir 39.529 44.118 25.817 6.680 7.284

Þar af 
viðskiptavild 21.284 22.794 14.689 1.539 1.683

  Eigið fé 15.560 11.638 10.006 3.356 3.139
Samtals Heildareignir 14.978.568 10.755.224 5.478.183 3.387.040 1.694.911

Þar af 
viðskiptavild 931.483 511.712 329.860 131.379 62.080
Eigið fé 1.772.409 1.423.288 952.816 386.979 182.578

 

Í greininni segir Aðalsteinn: „Það má orða það sem svo að viðskiptavildin sé vísbending 

um þá fjárhæð skulda sem flutt hefur verið inn í félögin umfram raunverðmæti eigna. 

M.ö.o. þá er búið að skuldsetja félögin fyrir framtíðarhagnaði sem þessum fjárhæðum 

nemur en væntingarnar, sem auðvitað hafa staðið til mun meiri hagnaðar, eru nú horfnar út 

í himinblámann og tómið þar sem þær munu aldrei finnast á meðan skuldirnar eru á sínum 

stað.“ 
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Til að skoða betur viðskiptavild hjá íslenskum fyrirtækjum verður hér á eftir farið yfir 

ársreikninga fimm samstæðna sem skráðar eru í kauphöll hér á landi fyrir árin 2003 til 

2008. 

4.1 Hampiðjan hf. 
Skoðaðir voru ársreikningar Hampiðjunnar hf. til að sjá hugsanlega breytingu á hlutfalli 

viðskiptavildar af heildareignum félagsins. Skoðunin leiddi í ljós að óverulegar breytingar 

urðu á tímabilinu. Eins og sjá má í töflunni hér að neðan er viðskiptavildin í kringum 3% 

öll árin. Félagið keypti engin dótturfélög á tímabilinu sem skýrir hversu lítil breytingin er. 

Lækkunin sem verður milli 2003 og 2004 skýrist að mestu leyti af því að á þessum tíma 

gerði félagið ársreikning samkvæmt íslenskum ársreikningalögum og afskrifaði 

viðskiptavildina. Erfitt er að bera saman tölurnar sem birtast í upphaflegum ársreikningi 

fyrir árið 2004 og tölurnar fyrir 2004 sem birtar eru til samanburðar í ársreikningnum 

2005 og leiðréttar hafa verið miðað við upptöku IFRS, þar sem félagið breytir á sama tíma 

uppgjöri sínu úr krónum yfir í evrur. Þó má sjá á þeim tölum sem birtar eru í reikningnum 

2005 að leiðréttar upphæðir eru eitthvað hærri þar sem hætt er að afskrifa viðskiptavildina. 

Frá 2005 gerði félagið ársreikninginn samkvæmt IFRS og uppfrá því stendur 

viðskiptavildin óbreytt og skýrast breytingarnar sem verða eftir það af breytingum á 

heildareignum félagsins. En eins og áður sagði eru þessar breytingar mjög óverulegar, 

einungis örfá brot úr prósenti á milli ára.  

Eftir að félagið hóf að gera upp samkvæmt IFRS hefur það gert virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavildinni árlega, en þær prófanir hafa hingað til ekki leitt til virðisrýrnunar. 

Tafla 2– Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Hampiðjunnar hf. ( Heimild: Ársreikningar 
Hampiðjunnar hf. 2003-2008). 

% af heildar 

eignum 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Viðskiptavild 3,26% 3,05% 2,9% 3,12% 3,00% 3,01% 
Óefnislegar eignir 0% 3,45% 3,9% 4,00% 4,03% 3,76% 

 

4.2 Marel hf. 
Þegar ársreikningar Marel hf. frá 2003 til 2008 eru skoðaðir sjást allt aðrar niðurstöður en í 

reikningum Hampiðjunnar hér að ofan. Í töflu 3 má sjá að hlutfall viðskiptavildar af 

heildareignum félagsins fer úr rúmum 4% árið 2003 í rúm 62% árið 2008. Hlutfallið 

tvöfaldast milli áranna 2003 og 2004, stendur svo nokkurn veginn í stað 2005, 2006 meira 
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en þrefaldast það frá árinu á undan, 2007 lækkar það lítillega, en 2008 nærri þrefaldast það 

aftur frá árinu á undan. Lækkunin sem verður árið 2007 kemur til vegna þess að félagið 

endurflokkar hluta af viðskiptavildinni sem aðrar óefnislegar eignir. Sú mikla aukning sem 

verður 2008 skýrist svo af mjög stórri yfirtöku sem vegur stóran hluta af heildareignum 

félagsins og eins og sjá má hér á eftir þá er hlutfall viðskiptavildar í yfirtökunni mjög hátt. 

Félagið gerir upp samkvæmt íslenskum ársreikningalögum fyrir 2003 og 2004, en 

samkvæmt IFRS frá 2005 og hættir þá jafnframt að afskrifa viðskiptavildina sem áður var 

afskriftuð á 20 árum. Tölurnar fyrir árið 2004 í töflunni sýna annars vegar hlutfall 

viðskiptavildarinnar miðað við upphaflegan ársreikning fyrir 2004 og hins vegar miðað 

við leiðréttar tölur fyrir það ár, vegna upptöku IFRS, sem birtar eru til samanburðar í 

ársreikningi 2005. Munurinn á viðskiptavildinni felst í því að í seinni tölunni eru ekki 

afskriftir. Athygli vekur hins vegar að breytingin á óefnislegu eignunum er umtalsverð. 

Samkvæmt ársreikningi 2004 standa þær í um 870 þús. kr. en þegar búið er að breyta 

reikningnum til samræmis við IFRS standa þær í um 6,4 milljónum.  Þar munar mestu um 

eignfærslu á þróunarkostnaði sem væntanlega hefur verið gjaldfærður áður. 

Tafla 3 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Marel hf.( Heimild: Ársreikningar Marel hf. 2003-
2008). 

% af heildar 

eignum 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Viðskiptavild 4,3% 8,5%/8,7% 8,3% 26,6% 22,3% 62,3% 
Óefnislegar eignir 0,8% 1%/7% 7,4% 4,5% 5,8% 13,5% 

 

Hækkunin á viðskiptavildinni verður vegna kaupa á dótturfélögum. Ef skoðað er hvernig 

kaupverðið skiptist niður má sjá að viðskiptavild er á bilinu 64-86% af kaupverðinu, en 

óefnislegar eignir eru hins vegar mest 17% af kaupverðinu. Skiptinguna eftir árum má sjá í 

töflu 4. Eins og sjá má er viðskiptavildin í öllum tilfellum mjög hátt hlutfall af 

kaupverðinu, en þó má sjá að þróunin er sú að hlutfall viðskiptavildar lækkar og aðrar 

óefnislegar eignir koma inn á móti. Félagið gefur ýmist engar skýringar á viðskiptavildinni 

eða segir hana tilkomna vegna mikillar arðsemi hins keypta dótturfélags og 

samlegðaráhrifa. 
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Tafla 4– Hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Marel hf. (Heimild: Ársreikningar 
Marel hf. 2003-2008). 

% af kaupverði 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Viðskiptavild ekkert 

keypt 
86% 80% 79% ekkert 

keypt 
64% 

Óefnislegar eignir ekkert 

keypt 
0% 0% 16% ekkert 

keypt 
17% 

 

Eftir að félagið fer að gera upp samkvæmt IFRS, hættir það að afskrifta viðskiptavildina 

og gerir þess í stað virðisrýrnunarpróf. Á tímabilinu sem skoðað var, varð engin 

virðisrýrnun á viðskiptavild félagsins. 

4.3 Össur hf. 
Þegar ársreikningar Össurar eru skoðaðir fyrir árin 2003 til 2008 má sjá að viðskiptavild 

fer úr 23% árið 2003 í 53% af heildareignum árið 2008. Breytingu á milli ára má sjá í töflu 

5. Þar sést að mikil breyting verður milli áranna 2004 og 2005, þar sem hlutfall 

viðskiptavildar eykst úr 23% í 57% af heildareignum. Þess fyrir utan eru frekar litlar 

breytingar, en hlutfallið lækkar þó um örfá prósent frá 2005 til 2008. Ef ársreikningurinn 

fyrir árið 2003 er skoðaður sést reyndar að engin viðskiptavild var meðal eigna félagsins í 

upphafi ársins, þannig að hlutfallsleg aukning á því ári er umtalsverð. Árið 2004 eru engar 

yfirtökur og einungis bætist lítillega við viðskiptavildina vegna kaupa frá árinu áður og 

gengismunar. Aukningin milli 2004 og 2005 skýrist af stórum yfirtökum, þar sem hlutfall 

viðskiptavildar er mjög hátt. Lækkun á viðskiptavild milli 2005 og 2006 sem hlutfall af 

heildareignum skýrist þess vegna annars vegar af því að hlutfall viðskiptavildar af 

kaupverði dótturfélaga er lægra 2006 heldur en 2005 og hins vegar vegna þess að 2006 er 

nokkuð há upphæð tekin af viðskiptavildinni og endurflokkuð sem frestuð 

skattskuldbinding. Aukningin árið 2007 er að stærstum hluta vegna hagstæðs gengismunar 

en minnkunin 2008 er hins vegar einkum vegna óhagstæðs gengismunar og vegna 

tilfærslu frá viðskiptavild yfir á frestaða skattskuldbindingu. Ólíkt félögunum sem skoðuð 

voru hér á undan, þá var Össur þegar farið að gera upp samkvæmt IFRS árið 2003. 

Tafla 5 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Össurar hf. (Heimild: Ársreikningar Össurar hf. 
2003-2008). 

% af heildar 

eignum 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Viðskiptavild 23% 23% 57% 52% 54% 53% 

Óefnislegar eignir 5% 5% 11% 11% 10% 7% 
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Ef skoðuð eru kaup félagsins á dótturfélögum á tímabilinu má sjá að viðskiptavildin er á 

bilinu 65 til 82% af kaupverðinu, en Össur setur einnig heldur meira á aðrar óefnislegar 

eignir heldur en t.d. Marel. Aðrar óefnislegar eignir eru á bilinu 15 til 30% af kaupverðinu. 

Skiptingu milli ára má sjá í töflu 6. Árið 2003 kaupir félagið tvö dótturfélög sem samtals 

vega um þriðjung af heildareignum félagsins, þar af er viðskiptavild um tveir þriðju hlutar 

kaupverðsins. Árið 2005 kaupir félagið nokkur dótturfélög, þar af eitt mjög stórt, en 

samanlagt vegur kaupverðið meira en helming af heildareignum félagsins. Viðskiptavild 

er 82% af kaupverðinu, sem skýrir það hversu mikið hlutfall viðskiptavildar af 

heildareignum eykst. Árið 2006 verða þrjár yfirtökur, samanlagt nokkuð stórar, en þó 

minni en árið áður. Þar af vegur viðskiptavild 66% af kaupverði dótturfélaga. Félagið 

gefur ekki skýringar á því í hverju viðskiptavildin felst. 

Tafla 6 – Hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Össuri hf. (Heimild: 
Ársreikningar Össurar hf. 2003-2008). 

% af kaupverði 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Viðskiptavild 66% ekkert 

keypt 
82% 66% 65% ekkert 

keypt 
Óefnislegar eignir 15% ekkert 

keypt 
18% 20% 30% ekkert 

keypt 
 

Félagið framkvæmir árlega virðisrýrnunarpróf á viðskiptavildinni. Á tímabilinu sem 

skoðað var varð engin virðisrýrnun. 

4.4 Nýherji hf. 
Fjórða fyrirtækið sem skoðað var er Nýherji. Eins og áður voru skoðaðir ársreikningar 

félagsins á árunum 2003 til 2008. Hlutfall viðskiptavildar sem hlutfall af heildareignum 

félagsins jókst úr 2,4% árið 2003 í tæp 19% árið 2008. Breytingar milli ára má sjá í töflu 

7. Lækkunin sem verður milli 2003 og 2004 verður vegna afskrifta, en þá er félagið enn að 

gera upp samkvæmt íslenskum ársreikningalögum og afskrifar viðskiptavildina um 20 til 

50%. Árið 2005 byrjar félagið að gera upp samkvæmt IFRS og hættir að afskrifa 

viðskiptavildina og gerir þess í stað virðisrýrnunarpróf. Félagið gerir virðisrýrnunarpróf 

miðað við árslok 2004 og metur svo að virðisrýrnun hafi átt sér stað og afskrifar alla 

viðskiptavildina sem stóð í bókunum í lok árs 2004, en hún var að mestu tilkomin vegna 

kaupa á dótturfélagi árið 2003. Þannig að ef bornar eru saman tölurnar úr ársreikningnum 

2004 og samanburðartölurnar fyrir 2004 í ársreikningnum 2005 má sjá að í fyrri 

reikningnum er viðskiptavild upp á 44,5 milljónir kr. eftir að afskriftir ársins hafa verið 
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færðar, en í þeim seinni stendur hún í 0 kr. 31.12.2004. Það er eins og áður sagði vegna 

virðisrýrnunar. Prósentutalan í töflunni sýnir því annars vegar hlutfallið miðað við 

upphaflega reikninginn fyrir 2004 og hins vegar eftir breytinguna. Viðskiptavildin í 

bókum félagsins í lok árs 2005 er því öll vegna kaupa á dótturfélögum sem urðu á því ári. 

Hækkanir á milli ára má að öðru leyti skýra með kaupum á dótturfélögum og 

gengisbreytingum. Þess ber að geta að þótt hlutfall viðskiptavildar minnki lítillega milli 

áranna 2007 og 2008 þá eykst hún mjög mikið milli ára í krónum talið, þ.e. úr rúmum 1,1 

milljarði króna í rúma 3,7 milljarða króna.  

Tafla 7 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Nýherja hf. (Heimild: Ársreikningar Nýherja hf. 
2003-2008). 

% af heildar 

eignum 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Viðskiptavild 2,4% 1,5%/0% 16,8% 20,3% 20,8% 18,7% 
Óefnislegar eignir 0% 0% 0% 0% 0% 2% 
 
Eins og áður voru skoðaðar yfirtökur sem félagið greinir frá í ársreikningum sínum til að 

finna hvert hlutfall viðskiptavildar er af kaupverði dótturfélags. Skiptingu milli ára má sjá 

í töflu 8. Í ársreikningi ársins 2003 kemur fram að tvö dótturfélög hafi verið keypt á árinu. 

Hægt er að sjá hversu mikil viðskiptavild verður til við kaupin, en kaupverðið kemur ekki 

fram og því ekki hægt að reikna hlutfallið. Engin dótturfélög voru keypt árið 2004. Á 

árinu 2005 er viðskiptavild 87% af kaupverði á dótturfélögum, sem er ekki ósvipað 

hlutfall og sjá má hjá félögunum sem fjallað hefur verið um hér á undan. Á árunum 2006 

til 2008 má hins vegar sjá að hlutfall viðskiptavildar er komið yfir 100% af kaupverði á 

dótturfélögum, sem þýðir að nettó eignir sem keyptar voru eru neikvæðar. Hæst er 

hlutfallið tæp 140% árið 2006. Athygli vekur að á meðan hlutfall viðskiptavildar er mjög 

hátt, þá eru aðrar óefnislegar eignir nánast engar. Félagið gefur þær skýringar á 

viðskiptavildinni að hún sé vegna samlegðaráhrifa og einnig í sumum tilfellum vegna 

vörumerkja. Þá má spyrja hvort ekki væri eðlilegra að færa vörumerkið sem sérstaka 

óefnislega eign í stað þess að hafa það innan viðskiptavildar. 

Tafla 8 – Hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Nýherja hf. (Heimild: 
Ársreikningar Nýherja Hf. 2003-2008). 

% af kaupverði 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Viðskiptavild Vantar 

uppl. 

ekkert 

keypt 
87% 139% 106% 105% 

Óefnislegar eignir Vantar 

uppl. 

ekkert 

keypt 
0% 0,15% 0% 11% 
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Félagið gerir virðisrýrnunarpróf á viðskiptavildinni árlega og fyrir utan virðisrýrnunina 

sem var færð eftir á fyrir árið 2004 þá hefur ekki orðið frekari virðisrýrnun á 

viðskiptavildinni. 

4.5 Icelandair Group hf. 
Síðasta félagið sem hér verður skoðað er Icelandair Group hf. Það varð til í október árið 

2006 þegar Icelandair Group Holding hf. tók yfir Icelandair Group hf. og dótturfélög þess 

sem áður voru í eigu FL Group. Félögin voru svo sameinuð undir nafni Icelandair Group 

hf. Af þeim sökum verða hér aðeins skoðaðir reikningar þriggja síðustu ára í stað sex eins 

og hjá hinum félögunum, þar sem ekki þótti samanburðarhæft að skoða reikninga fyrrum 

móðurfélaga Icelandair Group sem var FL Group og þar á undan Flugleiðir. 

Í töflu 9 má sjá hlutfall viðskiptavildar af heildareignum félagsins. Það má segja að 

viðskiptavildin 2006 sé tilkomin með svipuðum hætti og í dæminu í greininni hans 

Aðalsteins Hákonarsonar (2008) sem fjallað var um í kafla 3.1. hér að framan, svokallaður 

öfugur samruni. Þ.e. Icelandair Group Holding hf., sem er þá í hlutverki B úr dæminu, 

tekur yfir Icelandair Group hf. sem er þá A úr dæminu. Félögin eru svo sameinuð undir 

nafni hins síðarnefnda sem þá er búið að breytast í yfirtökuaðilann og á orðið 

viðskiptavildina sem skapast hafði innan þess félags. Þarna er eins og í dæminu komin upp 

sú spurning hvort verið sé að brjóta gegn því sem segir í IAS 38 um að félög megi ekki 

færa upp viðskiptavild sem skapast hefur innan fyrirtækisins. 

Hækkun hlutfalls viðskiptavildar á árinu 2007 stafar að því að heildareignir drógust 

saman. Viðskiptavildin dróst einnig lítillega saman, sem skýrist af breytingu á 

kaupverðsútdeilingu og gengismun. Lækkun hlutfallsins á árinu 2008 stafar einnig af því 

að heildareignir jukust töluvert. Viðskiptavildin breyttist lítið, hækkaði þó lítillega. 

Viðskiptavildin í byrjun árs stóð í um 20,1 milljarði kr. Við hana bættust ca. 1,2 milljarðar 

vegna kaupa á dótturfélagi og 5,2 milljarðar vegna gengismunar, en frá drógust 600 

milljónir vegna sölu og 5,2 milljarðar vegna virðisrýrnunar. Viðskiptavildin í lok árs stóð 

því í u.þ.b. 20,8 milljörðum. Félagið gefur nokkuð ítarlegar skýringar á hvaða forsendur 

liggja að baki virðisrýrnunarprófinu. 

Tafla 9 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Icelandair Group hf.( Heimild: Ársreikningar 
Icelandair Group hf. 2003-2008). 

% af heildar eignum 2006 2007 2008 

Viðskiptavild 27,6% 30,2% 21,1% 

Óefnislegar eignir 9,0% 10,0% 8,6% 
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Í töflu 10 má sjá hlutfall viðskiptavildar og óefnislegra eigna af kaupverði á 

dótturfélögum. Sjá má að hlutfall viðskiptavildar er ekki ósvipað því sem var hjá hinum 

félögunum, heldur lægra ef eitthvað er. Athygli vekur hins vegar að hlutfall annarra 

óefnislegra eigna er frekar hátt. Sérstaklega er það mjög hátt árið 2008, en á móti kemur 

að sú yfirtaka var frekar lítil ef litið er til heildareigna félagsins. Skýringarnar sem félagið 

gefur á viðskiptavildinni sem eignfærist við samrunann 2006 er að hún sé að megninu 

tilkomin vegna staðsetningar Íslands mitt á milli Evrópu og Norður-Ameríku sem sé 

lykillinn að starfsemi og áætlunum fyrirtækisins. Hluti hennar er svo vegna kunnáttu og 

þekkingar starfsmanna. Skýringar með viðskiptavildinni sem kemur inn á árinu 2008 er að 

hún sé vegna kunnáttu og þekkingu starfsmanna og samlegðaráhrifa. Skýringarnar sem hér 

eru á samsetningu viðskiptavildarinnar eru með þeim betri af þeim ársreikningum sem hér 

hafa verið skoðaðir. 

Tafla 10 – Hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Icelandair Group hf. (Heimild: 
Ársreikningar Icelandair Group hf. 2003-2008). 

% af kaupverði 2006 2007 2008 

Viðskiptavild 63,2% Ekkert keypt 59,5 % 

Óefnislegar eignir 20,1% Ekkert keypt 72,8% 
 

4.6 Samantekt 
Ef litið er á hlutfall viðskiptavildar af heildareignum hjá þessum fimm félögum sem 

skoðuð voru sést að árið 2003 var viðskiptavildin að meðaltali 8,24%, en árið 2008 er 

meðaltalið komið upp í 31,62% og hefur því hér um bil fjórfaldast á því tímabili. 

Tafla 11 – Yfirlit yfir hlutfall viðskiptavildar af heildareignum hjá fyrirtækjunum sem skoðuð voru. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hampiðjan hf. 3,26% 3,05% 2,90% 3,12% 3,00% 3,01% 
Marel hf. 4,30% 8,50% 8,30% 5,00% 22,30% 62,30% 
Össur hf. 23% 23% 57% 52% 54% 53% 
Nýherji hf. 2,40% 1,50% 16,80% 20,30% 20,80% 18,70% 
Icelandair Group 
hf. 27,60% 30,20% 21,10% 
Meðaltal 8,24% 9,01% 21,25% 21,60% 26,06% 31,62% 
 

Ef litið er á hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum í öllum yfirtökum sem 

félögin fimm greina frá í reikningum sínum á tímabilinu sem skoðað var, má sjá að 

viðskiptavild er að meðaltali 81% af kaupverðinu. Ef við berum þetta saman við 

niðurstöðurnar úr erlendu rannsóknunum sem skoðaðar voru í kafla 3.1 hér að framan 
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kemur í ljós að hér er um töluvert hærra hlutfall að ræða. Í þeim rannsóknum var hlutfall 

viðskiptavildar í kringum 50% af kaupverði. Þetta gæti gefið vísbendingu um að íslensk 

fyrirtæki séu að deila út ennþá hærri hluta af kaupverðinu á viðskiptavild en fyrirtæki í 

þeim löndum sem rannsökuð voru. Sem gæti bent til þess að þau séu að ofmeta 

viðskiptavildina og vanmeta óefnislegar eignir, en hlutfall þeirra er mjög lágt hjá flestum 

af þeim fyrirtækjum sem skoðuð voru, eða að þau séu hreinlega að ofborga fyrir keypta 

reksturinn. Hins vegar ber að gæta þess að hér er um afar lítið úrtak að ræða og ekki margs 

konar starfsemi þannig að ekki er hægt að segja að niðurstöðurnar séu að öllu leyti 

marktækar þó þær gefi vissulega vísbendingu í ákveðna átt. 

Tafla 12 – Yfirlit yfir hlutfall viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá fyrirtækjunum sem 
skoðuð voru. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hampiðjan hf. ekkert keypt ekkert keypt ekkert keypt ekkert keypt ekkert keypt ekkert keypt 

Marel hf. ekkert keypt 86% 80% 79% ekkert keypt 64% 
Össur hf. 66% ekkert keypt 82% 66% 65% ekkert keypt 

Nýherji hf. vantar uppl. ekkert keypt 87% 139% 106% 105% 
Icelandair Group 
hf.       63% ekkert keypt 60% 
Meðaltal 66% 86% 83% 87% 86% 76% 81% 
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5 Niðurstöður 

Hér hefur verið farið yfir helstu atriði sem tengjast viðskiptavild og skoðað hvernig 

fyrirtæki nota hana í reikningum sínum. Viðskiptavild er afgangsstærð sem stendur eftir 

þegar búið er að deila út kaupverði við sameiningu fyrirtækja á allar efnislegar og 

óefnislegar eignir samkvæmt gangvirði þeirra og draga frá allar skuldir á gangvirði.  

Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er viðskiptavildin eignfærð og gert á henni 

virðisrýrnunarpróf a.m.k. einu sinni á ári til að meta endurheimtanlegt virði hennar. Ef það 

er lægra en bókfært verð er viðskiptavildin afskrifuð sem því nemur. Fram til ársins 2004 

var viðskiptavild eignfærð og afskrifuð jafnt yfir líftíma hennar, eða að hámarki á 20 

árum. Fyrir 1993 var viðskiptavildin ekki eignfærð heldur færð beint til gjalda í einu lagi.  

Samkvæmt IFRS þarf að gera grein fyrir í skýringum hvers vegna viðskiptavildin er til 

komin. Þar getur verið um að ræða t.d. samlegðaráhrif, mannauð eða aðrar óefnislegar 

eignir sem ekki eru skilgreindar í IAS 38.  

Ef kaupverð er lægra en nettóvirði eigna og skulda myndast svokölluð neikvæð 

viðskiptavild og samkvæmt IFRS á að færa hana beint í rekstur sem tekjur. Fyrir 2004 var 

neikvæða viðskiptavildin hins vegar ýmist færð til lækkunar á óefnislegum eignum eða 

afskrifuð yfir tiltekið tímabil.  

Til að hægt sé að meta virðisrýrnun er viðskiptavild skipt niður á fjárskapandi einingar, 

þar sem ekki er hægt að meta viðskiptavildina eina og sér. Endurheimtanlegt virði telst 

það sem hærra reynist af gangvirði eða notkunarvirði.  Við útreikning á notkunarvirði er 

gerð spá um vænt framtíðar fjárflæði sem byggt er á áætlunum stjórnenda til 5 ára. Ef 

virðisrýrnun hefur orðið á fjárskapandi einingu er viðskiptavildin fyrst afskrifuð að fullu 

áður en gengið er að öðrum eignum innan einingarinnar. Ekki er leyfilegt að snúa við 

virðisrýrnunartapi á viðskiptavild. Samkvæmt IFRS er ekki heimilt að eignfæra 

viðskiptavild sem orðið hefur til innan fyrirtækis. Eignfærð viðskiptavild getur því aðeins 

verið til komin vegna kaupa á dótturfélagi. 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið og Bandaríska reikningsskilaráðið hafa nýlega 

endurútgefið staðla sem snúa að sameiningu fyrirtækja, en þeir hafa í nokkurn tíma unnið 

að því að samhæfa staðlana. Þessir endurbættu staðlar koma að vísu ekki til notkunar hjá 

flestum fyrirtækjum fyrr en á þessu ári eða næsta. Breytingar á alþjóðlega staðlinum voru 

ekki miklar, en má þar nefna að kostnað við yfirtökur á nú að gjaldfæra í stað þess að hann 

hefur verið innifalinn í kaupverðinu. Meiri breytingar voru gerðar á bandaríska staðlinum 

og er t.d. komið inn í hann núna að greina verður fá því í hverju viðskiptavildin er fólgin, 
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eins og þegar hefur þurft að gera samkvæmt alþjóðlega staðlinum, sem og að færa 

neikvæða viðskiptavild beint í rekstur í stað þess að færa hana meðal skuldbindinga. 

Staðlana greinir enn á í einhverjum atriðum, fæstum þó sem snúa beint að viðskiptavild. 

Þó má nefna að samkvæmt bandaríska staðlinum á í skýringum að greina viðskiptavildina 

eftir starfsþáttum, en þess er ekki krafist í IFRS. 

Samkvæmt íslenskum lögum um ársreikninga er viðskiptavild eignfærð og neikvæð 

viðskiptavild færð meðal skuldbindinga. Fyrirtæki mega velja um hvort þau afskrifa 

viðskiptavildina á líftíma, að hámarki á 20 árum, eða nota virðisrýrnunarpróf. Neikvæð 

viðskiptavild er tekjufærð á að hámarki 20 árum. Samkvæmt alþjóðlegu stöðlunum á við 

kaup að meta á gangvirði allar óefnislegar eignir sem fást við kaupin, hvort sem þær hafa 

staðið í bókum hins keypta félags eða ekki. Í ársreikningalögunum er hins vegar talað um 

að miða eigi við matsverð einstakra liða efnahagsreiknings á yfirtökudegi, en hvergi 

minnst á að meta eigi hugsanlega óefnislegar eignir sem ekki eru í efnahagsreikningnum. 

Ársreikningalögin minnast heldur ekki á útdeilingu viðskiptavildar á sjóðskapandi 

einingar. Ljóst er að ársreikningalögin eru hvergi nærri eins ítarleg og alþjóðlegu 

staðlarnir. Því er spurning hvort ekki sé rétt að líta til alþjóðlegu staðlanna varðandi þau 

atriði sem lögin taka ekki til. 

Rannsóknir hafa verið gerðar erlendis til að kanna notkun fyrirtækja á stöðlunum að því er 

snýr að viðskiptavild og óefnislegum eignum. Þrjár rannsóknir sem hér voru skoðaðar 

voru gerðar í Bretlandi, Bandaríkjunum og sú síðasta var alþjóðleg. Svipaðar niðurtöður 

fengust úr öllum þessum rannsóknum, þar sem skoðuð var útdeiling á kaupverði við 

yfirtökur. Viðskiptavild var í öllum rannsóknunum í kringum 50% af kaupverðinu og 

óefnislegar eignir um 30%. Þar er talið að verið sé að ofmeta viðskiptavildina á kostnað 

annarra óefnislegra eigna, eins og t.d. vörumerkja og viðskiptamannalista, auk þess sem í 

einhverjum tilfellum geti verið um ofborganir að ræða. Einnig kom fram að skýringum á 

því í hverju viðskiptavildin er fólgin var mjög ábótavant í flestum tilfellum. Líklegar 

skýringar á þessu háa hlutfalli viðskiptavildar geta legið í því t.d. að fyrirtækin vilji auka 

hagnað með því að losna við afskriftir. Óefnislegar eignir eru flestar afskrifaðar 

kerfisbundið auk þess sem þær eru prófaðar fyrir virðisrýrnun. Bæði afskriftirnar og 

hugsanleg virðisrýrnun hafa neikvæð áhrif á hagnað. Virði viðskiptavildar er metið ásamt 

þeirri sjóðskapandi einingu sem hún tilheyrir, sem gerir það að verkum að erfitt getur 

verið að greina á milli keyptrar viðskiptavildar og þeirrar sem skapast hefur innan 

fyrirtækisins. Því er ólíklegra að komi til afskrifta vegna virðisrýrnunar á viðskiptavild 

heldur en vegna annarra óefnislegra eigna. Einnig getur verið um að kenna vankunnáttu 
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við mat á óefnislegum eignum og skorti á yfirsýn við sameiningar fyrirtækja. Síðan getur 

líka hreinlega verið að fyrirtækin séu að borga of mikið fyrir fjárfestingar sínar. Aðalsteinn 

Hákonarson (2008) talar um að undanfarin ár hafi allar eignir verið færðar á hæsta 

mögulega verði til að skapa tiltrú á verðmæti undirliggjandi hlutabréfa. Hann talar einnig 

um að fyrirtæki hafi farið frjálslega með viðskiptavild í tengslum við skuldsettar yfirtökur 

og samruna. 

Gagnrýni hefur komið fram á það hvernig staðlarnir taka á viðskiptavild og eru m.a. 

skiptar skoðanir um það hvort betra sé að nota virðisrýrnunarpróf eingöngu frekar en að 

afskrifa viðskiptavildina kerfisbundið. Helstu rökin fyrir því að hætt var að afskrifa 

viðskiptavild kerfisbundið á sínum tíma var að ekki væri hægt að meta líftíma hennar með 

áreiðanlegum hætti og því gæti kerfisbundin afskrift ekki endurspeglað virðisrýrnun 

viðskiptavildarinnar með tímanum og gæfi því ekki rétta mynd af virði hennar á hverjum 

tíma.  

Það var því ákvörðun bæði Alþjóðlega reikningsskilaráðsins og þess bandaríska að 

virðisrýrnunarpróf væru betur til þess fallin að meta stöðu viðskiptavildar og gæfu 

lesendum ársreikninga réttari mynd af stöðunni. Það sem hins vegar mælir á móti þessari 

aðferð er að þegar virðisrýrnun er metin þá er erfitt að gera greinarmun á keyptri 

viðskiptavild og þeirri sem verður til innan fyrirtækisins. Því er hætt við að ef fyrirtæki 

færa sjaldan virðisrýrnun að með tímanum verði keyptu viðskiptavildinni skipt út fyrir 

viðskiptavild sem skapast hefur innan fyrirtækisins. Einnig hefur verið nefnt að hættan sé 

sú að fyrirtæki forðist að viðurkenna virðisrýrnun þar sem það hefur neikvæð áhrif á 

hagnað. Auðveldara er að hafa áhrif á útkomuna með virðisrýrnunarprófum heldur en 

þegar um kerfisbundna afskrift er að ræða. Sveiflurnar geta þá líka orðið meiri, því í stað 

jafnra afskrifta koma kannski mörg ár þar sem ekkert er afskrifað og svo getur inn á milli 

komið tímabil þar sem miklar afskriftir verða. Virðisrýrnunarpróf eru líka flókin og 

óáreiðanleg þar sem erfitt getur verið að spá fyrir um framtíðarvöxt fyrirtækja, sérstaklega 

í ákveðnum greinum, auk þess sem matið kemur alltaf til með að vera að stórum hluta 

huglægt. Virðisrýrnunarprófin eru líka kostnaðarsöm og ávinningurinn því takmarkaður, 

einkum fyrir minni fyrirtæki. 

Það hefur líka verið gagnrýnt að notaðar séu aðrar aðferðir við viðskiptavild en aðrar 

óefnislegar eigni, sem þar með minnkar samanburðarhæfni og áreiðanleika. 

Skýrsluhöfundar hjá Intangible Business benda líka á að viðskiptavild sem stendur í 

reikningum fyrirtækja geti verið blanda af viðskiptavild sem til varð samkvæmt eldri 

reglum í bland við viðskiptavild sem bæst hefur við samkvæmt núgildandi reglum. Þetta 



36 

sé flókin blanda af hugtökum sem geri mönnum erfitt með að átta sig á í hverju 

viðskiptavildin felst. Þeir benda einnig á að óeðlilegt geti talist að ekki megi endurmeta 

viðskiptavild og óefnislegar eignir til gangvirðis innan fyrirtækis líkt og aðrar eignir og 

telja jafnvel að leyfa ætti að eignfæra slíkar eignir sem skapast innan fyrirtækisins. 

Í síðasta hluta þessarar ritgerðar er skoðuð viðskiptavild hjá íslenskum fyrirtækjum. 

Samkvæmt Seðlabanka Íslands (2007) nam viðskiptavild allra fyrirtækja á 

hlutabréfamarkaði hér á landi árið 2006 um 500 milljörðum kr. og hafði hækkað um meira 

en 200 milljarða kr. frá fyrra ári. Viðskiptavild nam þá um 1,2% ef heildareignum fjögurra 

stærstu fjármálafyrirtækjanna. Bókfærð viðskiptavild 20 annarra fyrirtækja á markaði nam 

um 23% af heildareignum. Einnig kemur fram að virðisrýrnun á þeim tveimur árum sem 

þá voru liðin frá upptöku IFRS var nánast engin. 

Aðalsteinn Hákonarson (2008) setur fram lista yfir þróun viðskiptavildar og heildareigna 

hjá 20 félagasamstæðum í Kauphöll Íslands á árunum 2003 til 2007. Þar sést að 

heildarupphæð viðskiptavildar 15-faldaðist á því tímabili og hlutfall hennar af 

heildareignum jókst úr 3,7% í 6,2%. 

Skoðaðir voru ársreikningar Hampiðjunnar hf., Marels hf., Össurar hf. og Nýherja hf. fyrir 

árin 2003 til 2008 og Icelandair Group hf. fyrir 2006 til 2008. Niðurstaðan úr þeirri 

athugun var sú að hlutfall viðskiptavildar af heildareignum hjá þessum félögum jókst frá 

því að vera að meðaltali 8,2% árið 2003 í 31,6% árið 2008 og hafði því hér um bil 

fjórfaldast á tímabilinu. Þegar skoðaðar voru yfirtökur hjá félögunum sem greint var frá á 

tímabilinu kom í ljós að viðskiptavild var að jafnaði um 81% af kaupverðinu á meðan 

óefnislegar eignir voru yfirleitt mjög óverulegar. Þetta gefur vísbendingu um að fyrirtæki 

hér séu að setja enn hærra hlutfall kaupverðs á viðskiptavild heldur en fyrirtæki annars 

staðar samkvæmt erlendu rannsóknunum sem vitnað er til hér að framan. Skýringum á því 

í hverju hin keypta viðskiptavild er fólgin reyndist ábótavant í flestum tilfellum. Einungis 

eitt dæmi var um að fyrirtæki hefði fært virðisrýrnun og var það þá samhliða upptöku 

IFRS. 

Niðurstaðan úr ritgerð þessari er því að vísbending er um að fyrirtæki séu almennt að 

ofnota viðskiptavild á kostnað annarra óefnislegra eigna og jafnvel að það hafi verið gert í 

enn frekara mæli hér á landi en annars staðar. Ýmislegt gæti líka bent til þess að fyrirtæki, 

bæði í erlendu rannsóknunum og íslensku fyrirtækin sem skoðuð voru, séu í einhverjum 

tilfellum að ofborga við kaup á dótturfélögum. Einnig er ljóst að skýringum sem lúta að 

viðskiptavild er nokkuð ábótavant, þá sér í lagi hvað varðar að greina frá í hverju hún sé 

fólgin við kaup. Fyrirtæki virðast almennt hingað til hafa gert lítið af því að færa niður 
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viðskiptavild, sem reyndar gæti að einhverju leyti skýrst af því að efnahagsástandið hefur 

verið gott síðan virðisrýrnunarprófin voru tekin upp eingöngu, t.d. er nokkuð merkilegt að 

ekkert þeirra fyrirtækja sem skoðuð voru skyldu færa viðskiptavild fyrir árið 2008, þar 

sem efnahagsástandið versnaði umtalsvert á því ári. Það verður því fróðlegt að fylgjast 

með því hvað gerist í reikningum fyrir árið 2009, þar sem ytri aðstæður benda til þess að 

mjög mörg fyrirtæki gætu þurft að færa hjá sér virðisrýrnun. 

Það er líka ljóst að full þörf er á að endurskoða staðlana til að reyna að finna betri leiðir til 

að fást við viðskiptavildina. Það virðist vera eins og reglurnar eru núna þá geti fyrirtækin 

haft of frjálsar hendur, bæði hvað varðar kaupverðsútdeilinguna og virðisrýrnunarprófin. 
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