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Nokkur gagnrýni hefur verið um hvernig staðið hefur verið að eignfærslu óefnislegra 

eigna, sérstaklega viðskiptavildar og því er mikilvægt að vanda til verks þegar færa á 

óefnislegar eignir í efnahagsreikninga. Í ritgerðinni er fjallað um óefnislegar eignir og 

hvernig meðhöndlun þeirra í reikningsskilum er háttað. Komið er inná mat óefnislegra 

eigna og hvernig þær eru afskrifaðar. Alþjóða reikningsskilastaðlarnir skipa sinn sess í 

ritgerðinni og er umfjöllunin í samræmi við ársreikningalögin. Viðskiptavild er sú 

eign sem er hvað fyrirferðarmest af óefnislegum eignum og talið er að hún hafi verið 

stórlega ofmetin í efnahagsreikningum fyrirtækja seinustu ár. Þar af leiðandi er 

nokkuð ítarleg umfjöllun um viðskiptavild. Spurningar sem ég leitast eftir að fá svör 

við í ritgerðinni eru annars vegar, hvernig skal meðhöndla óefnislegar eignir við 

mismunandi aðstæður? Og hins vegar, hvernig hefur þróunin verið í bókaðri 

viðskiptavild? Ritgerðin er fræðilegs eðlis og heimildir riterðarinnar eru traustar. 

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að óefnislegar eignir hafa vaxið svo um munar í 

efnahagsreikningum fyrirtækja undanfarin ár og telja margir hana vera ofmetna og að 

hún endurspegli ekki sitt raunverulega virði. Því ber að meta viðskiptavild með 

áreiðanlegum hætti áður en hún er færð í efnahagsreikning fyrirtækis. 
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1 Inngangur 
Óefnislegar eignir eru þær eignir sem ekki er hægt að leggja hönd á. Þetta eru eignir 

sem eru huglægar svo sem ýmis réttindi, hugverk, nýsköpun og viðskiptavild svo fátt 

eitt sé nefnt. Óefnislegar eignir eru stór hluti efnahagsreiknings í mörgum fyrirtækjum 

og í sumum þeirra eru þetta einu eignirnar sem finnast í efnahagsreikningnum. 

Óefnislegum eignum er skipt niður í tegundir eftir því formi sem þær birtast í. Þessar 

tegundir eru markaðs-, viðskiptavina-, list-, samnings- og tæknitengdar eignir. Það er 

fjallað um upphaf viðskiptavildar sem má rekja til engilsaxnesks réttar og allt fram til 

dagsins í dag. Fjallað er um það hvernig viðskiptavild myndast og við hvaða aðstæður 

má færa hana upp sem eign í efnahagsreikningi. Einnig er fjallað um meðferð 

óefnislegra eigna annarsvegar frá skattalegu sjónarmiði og hins vegar frá sjónarmiði 

reikningshalds. Það er tekið á því hvernig beri að afskrifa óefnislegar eignir og við 

hvaða aðstæður það er gert, en þess má geta að það má ekki afskrifa allar óefnislegar 

eignir. Nauðsynlegt tæki við mat á óefnislegum eignum er virðisrýrnunarpróf, sem 

þarf að framkvæma með áreiðanlegum hætti minnst árlega og ávallt á sama tíma hvers 

árs. Neikvæð viðskiptavild er andstæða viðskiptavildar. Hún getur birst hjá 

fyrirtækjum ef þau fá slæma umfjöllun og ímynd þeirra er slæm. Í þeim uppgangi sem 

orðið hefur seinustu ár hefur misnotkun á viðskiptavild átt sér stað og kemur það í ljós 

við skuldsettar yfirtökur. Í ritgerðinni er komið inná þessa misnotkun með góðu dæmi 

úr tímaritinu Tíund og í framhaldi af því er umfjöllun um raunveruleg félög sem fært 

hafa upp viðskiptavild svo um munar. Staðlarnir eru orðnir mun mikilvægari en áður 

vegna vaxandi samkeppni á alþjóðamörkuðum. Þeir eru til þess settir að samræma 

bækur félaga á alþjóðavettvangi. Í lokin er komið inná, hvernig skuli útdeila 

viðskiptavild eftir kaup á samstæðu félaga. 
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2 Óefnislegar eignir 
Eftir að óefnislegar eignir fóru að verða fyrirferðarmeiri í bókum fyrirtækja vöknuðu 

upp ýmsar spurningar um hvernig ætti að færa þessar eignir. Óefnislegar eignir eru 

oftast flokkaðar í sex tegundir sem eru; markaðstengdar-, viðskiptavinatengdar-, 

listtengdar-, samningstengdar-, upplýsingatengdar eignir og viðskiptavild sem er 

yfirleitt stærst af óefnislegum eignum. Betur verður komið inná síðar hvað flokkast 

undir hverja tegund. 

Það sem einkennir óefnislegar eignir helst, er að þær eru ekki áþreifanlegar eins og 

ýmsar aðrar eignir, s.s. fasteign, verksmiðja eða vélar, þær hafa fjárhagslega eiginleika 

og viss réttindi og munu skapa verðmæti í framtíðinni.  

Til að finna virði óefnislegra eigna sem keyptar eru, er meðtalinn allur sá kostnaður 

sem til kemur við öflun eignarinnar, þar með talinn allur lögfræðikostnaður og 

viðskiptakostnaður. Ef fyrirtæki öðlast óefnislegar eignir með hlutabréfum eða með 

skiptum fyrir eign þá er fært gangvirði hinnar óefnislegu eignar með tilliti til 

gangvirðis þeirra eigna sem ganga á móti.  Ef óefnisleg eign verður til innan fyrirtækis 

felst kostnaðurinn í að skapa eignina, svo sem rannsóknar- og þróunarkostnaður. Oft 

er deilt um það hvort sá kostnaður sem til fellur við að skapa óefnislega eign innan 

fyrirtækis endurspegli rétt virði eignarinnar.  

Óefnislegar eignir birtast í formi leyfa, réttinda, heimilda o.fl. sem veitir fyrirtækjum 

tekjur í framtíðinni.  

Við mat á óáþreifanlegum eignum er tekið mið af markaðsverðmæti eigna þegar kaup 

eiga sér stað sama hvort markaðsverð eignarinnar reynist hærra eða lægra en bókfærða 

verðið. Því þarf að meta hverja eign sérstaklega. 

 

 

2.1 Einkaleyfi 

Einkaleyfastofan er ríkisstofnun undir yfirstjórn viðskiptaráðherra. Stofnunin hóf störf 

1991 og tók þá við hlutverki einkaleyfa og vörumerkjadeildar iðnaðarráðuneytisins. 

Skipulag og starfssvið stofnunarinnar markast af auglýsingu númer 187/1991 og 

reglugerð númer 188/1991. Hlutverk stofnunarinnar er að fara með málefni tengd 
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ýmsum óefnislegum eignum svo sem einkaleyfum, vörumerkjum, hönnunarvernd, 

byggðamerkjum og öðrum hliðstæðum réttindum sem kveðið er á um í lögum, 

reglugerðum og alþjóðasamningum um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar. 

Stofnuninni ber að veita einstaklingum, stofnunum og atvinnufyrirtækjum upplýsingar 

og ráðgjöf um hugverkaréttindi í iðnaði (Einkaleyfastofan, 2009). 

Með einkaleyfi er hægt að vernda tæknilega útfærslu á hugmynd, en einkaleyfi eru 

aðeins veitt tæknilegum uppfinningum. Það er ekki hægt að vernda hugmyndina sjálfa 

en það er hægt að vernda útfærslu hennar svo sem búnað, aðferð eða notkun. 

Frumskilyrði fyrir því að hægt sé að fá einkaleyfi á uppfinningu er að hún sé frumleg, 

ný og hæf til framleiðslu. Þegar talað er um að uppfinningin þurfi að vera ný er átt við 

að það má ekki vera búið að kynna uppfinninguna í ræðu eða riti áður en sótt er um 

einkaleyfi á henni. Uppfinningin þarf að vera frábrugðin því sem þegar er þekkt, það 

er að segja að lausnin má ekki liggja í augum uppi fyrir fagmann á sviðinu, þá er 

skilyrðið um frumleikann uppfyllt. Hæfni í framleiðslu er þegar uppfinningin er 

hagnýtanleg í atvinnulífinu. Með því er átt við að það þarf að vera hægt að framleiða 

hana og selja (Einkaleyfastofan, 2009). 

Einkaleyfi veitir leyfishafa rétt til að framleiða vöru sína yfir tuttugu ára tímabil án 

þess að annar aðili geti ónáðað hann. Með þessu leyfi getur fyrirtækið hagnast á 

nýsköpun sinni. Einkaleyfið er fært á kostnaðarverði og við bætist sá kostnaður sem 

getur fylgt svo sem lögfræðikostnaður og annar kostnaður sem þarf til að vernda 

einkaleyfið. Það skal afskrifa einkaleyfið yfir þann tíma sem það gildir, það er sá tími 

sem það skilar eitthverjum hagnaði af sér. Ekki skal afskrifa eignina á lengra tímabili 

en tuttugu árum (Kieso o.fl., 2007).    

 

2.2 Rannsókna- og þróunarkostnaður 

Í sjálfu sér er rannsókn og þróun ekki óefnisleg eign. En það fer kostnaður í að 

rannsaka og þróa eitthverja nýsköpun sem fyrirtæki á eftir að nýta sér í framtíðinni, 

svo sem nýja vöru, hugmynd eða jafnvel formúlu. Óefnisleg eign birtist þá sem 

einkaleyfi eða sem höfundarréttur á nýsköpuninni. Mörg fyrirtæki eyða töluverðum 

fjárhæðum í rannsóknir og þróun á nýjum vörum, endurbótum á vörum og uppgötva 

nýja þekkingu sem verður að verðmæti í framtíðinni. Tvö vandamál geta komið upp 

við að færa upp rannsókna- og þróunarkostnað. Það er í fysta lagi að geta tengt 
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kostnaðinn við ákveðna athöfn, verkefni eða framkvæmd. Og í öðru lagi er vandamál 

við að reikna út hversu mikill hagur verður af nýsköpuninni og yfir hversu langt 

tímabil hann varir. Vegna þessarar óvissu, er reikningsskilavenjan einfölduð. Fyrirtæki 

verða að gjaldfæra rannsókna- og þróunarkostnað þegar hann fellur til (Kieso o.fl., 

2007).  

 

2.3 Höfundaréttur 

Samvæmt íslensku höfundalögunum nær höfundaréttur til samins máls í ræðu eða riti, 

leiksviðsverka, tónsmíða, myndlistar, byggingarlistar, kvikmynda, ljósmyndalistar, 

nytjalista og annara samsvarandi listgreina, á hvern hátt og í hverju formi sem verkið 

birtist. Höfundur hefur einkarétt til að gera eintök af verki sínu og til að birta það í 

upphaflegri mynd eða breyttri, í þýðingu og öðrum aðlögunum. Kostnað vegna 

rannsóknar sem tengist höfundaréttinum skal gjaldfæra (Lög nr. 73/1972). 

Höfundaréttur er veittur til listamanns svo lengi sem hann lifir, plús 70 ár eftir andlát 

hans (Kieso o.fl., 2007). Það má eignfæra allan kostnað sem til fellur vegna 

höfundaréttarins.  

 

2.4     Meðferð aflaheimilda 

Í lögum um ársreikninga er ákvæði í 31. grein um gjaldfærslu óefnislegra eigna, s.s. 

heimilda og réttinda. Þar segir að ef kostnaður vegna óefnislegra eigna er ekki 

gjaldfærður strax á að afskrifa hann með kerfisbundnum hætti. Það er megin regla í 

reikningsskilum að óefnislegar eignir séu ekki færðar til eignar nema að um sé að 

ræða kaup af öðrum aðila, og um aflaheimildir er reglan almennt sú að færa þær undir 

liðinn aðrar eignir. Aflaheimildir eru verðmæti sem fyrirtæki í sjávarútvegi ræður yfir 

og eru til þess fallin að afla fyrirtækinu tekna í framtíðinni (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 1998). Fyrir 1996 var venjan að afskrifa aflaheimildir á 5 árum. 

Fljótlega eftir 1996 var því breytt í samræmi við breyttar aðstæður og talið að 

skynsamlegur afskriftartími væri allt að 10 ár. Við mat á afskriftartíma er litið til 

þeirrar áhættu sem fylgir því að eiga aflaheimildir, meðal annars með tilliti til 

hugsanlegra breytinga á lögum um fiskveiðistjórnun og skerðingar á kvótaúthlutun 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 1996).  
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Það er álit nefndar Félags löggiltra endurskoðenda (1998) að ákvæði laga um 

skattalega meðferð aflaheimilda eigi ekki að ráða því hvernig farið er með þær í 

reikningsskilum. Til samræmis má nefna að sjálfsagt þykir að afskrifa keypta 

viðskiptavild við gerð reikningsskila, þó svo ekki sé heimilt að telja slíkar afskriftir til 

gjalda í skattalegu tilliti. 

Samkvæmt lögum 116/2006 um stjórn fiskveiða er kveðið á um að nytjastofnar á 

Íslandsmiðum séu sameign þjóðarinnar og myndar úthlutun veiðiheimilda ekki 

eignarrétt eða óafturkræft forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. 

 

2.5 Vörumerki 

Vörumerki er sérstakt auðkenni fyrir vöru eða þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. 

Það getur verið hvers konar sýnilegt tákn sem er til þess fallið að greina vörur eða 

þjónustu eins atvinnurekenda frá vörum og þjónustu annarra atvinnurekenda. Það er 

vörumerkjaréttur sem kemur í veg fyrir að einhver annar en sjálfur eigandi 

vörumerkisins geti notað vörumerkið (Lög nr. 45/1997). Sú almenna regla gildir að 

tvö vörumerki mega ekki vera svo lík hvort öðru að hætta sé talin á að villst verði á 

þeim (Jón L. Arnalds , 1995).  

Þekkt vörumerki eru gríðarlega verðmæt fyrir fyrirtæki. Sem dæmi má nefna Nike 

vörumerkið. Það er traust merki sem margir velja þegar kemur að íþróttafatnaði. Oft 

má sjá svipaðar vörur úr sama efni en önnur þeirra er merkt Nike. Það má jafnvel 

búast við 50-100% álagningu á Nike vörunni. Svo verðmætt er merkið í huga fólks að 

það er tilbúið í að greiða jafnvel svo mikið fyrir að hafa vöruna sína merkta góðu 

vörumerki.     

Ef fyrirtæki eignast vörumerki á að færa það á kostnaðarverði. Ef fyrirtæki þróar 

vörumerki sjálft á að færa allan þann kostnað á eignina sem fer í að þróa það, og halda 

því við, t.d. lögfræðikostnað, þóknun vegna skráningar, kostnað við hönnun og 

ráðgjafarkostnað. Fyrirtæki fá einkaleyfi á vörumerkinu en einkaleyfið er ekki 

afskrifað, því það telst hafa ótakmarkaðan líftíma (Kieso o.fl., 2007).   
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2.6 Viðskiptavild 

Viðskiptavild, eða goodwill eins og það heitir á ensku, má rekja til engilsaxnesks 

réttar frá árinu 1880. Nafnið er byggt á samsetningu tveggja orða, sem eru good og 

will, það er góður vilji. Bein þýðing á orðinu ætti því að vera góðvild en það er einmitt 

það sem felst í viðskiptavild. Viðskiptavild er því góðvild eða velvilji viðskiptavina 

gagnvart ákveðnum atvinnurekstri. (Ægir Guðbjarni Sigmundsson, 1998) 

Viðskiptavild er sú eign sem er hvað fyrirferðarmest af óefnislegum eignum. Talið er 

að hún hafi verið stórlega ofmetin seinustu ár og má líta til viðskiptavildar þegar talið 

er að markaðsvirði fyrirtækja sé ekki raunverulegt. Betur verður komið inn á það aftar 

í kaflanum Misnotkun á viðskiptavild. En hvað er viðskiptavild?  

Viðskiptavild er mismunur á kaupverði fyrirtækis og hreins verðmætis eigna þess, það 

er að segja allra efnislegra eigna að viðbættum óefnislegum eignum. Með öðrum 

orðum það yfirverð sem greitt er fyrir fyrirtæki umfram endurmetið eigið fé þess.  

Viðskiptavild er aðeins bókfærð þegar fyrirtæki er keypt í heild sinni. Því myndast 

ekki viðskiptavild ef aðeins eru keyptir einstakir rekstrarfjármunir, við sameiningu 

félaga eða við endurmat á félögum. Meginregla í reikningsskilum er að eignir skuli 

bókfærðar á kostnaðar- eða kaupverði. Viðskiptavild sem verður til án þess að um 

kaup sé að ræða skal því ekki færð til eignar. Þegar meta skal viðskiptavild eru 

einkum tvær aðferðir notaðar. Önnur aðferðin og sú sem notuð er á Íslandi og er 

skattalega rétt, byggir á því að viðskiptavild sé mismunur á kaupverði fyrirtækis og 

verðmæti sérgreindra endurmetinna eigna þess að frádregnum skuldum. 

Viðskiptavildin er því afgangsstærð þegar búið er að setja verðmiða á allar eignir, 

bæði efnislegar og óefnislegar. Hin aðferðin er sú að núvirtar eru framtíðartekjur 

fyrirtækisins umfram eðlilegan arð af eignum félagsins (Jón Ásgeir Tryggvason, 

1998). Því má orða það svo, að þegar fyrirtæki er keypt þá er það ekki eingöngu til að 

tryggja kaupandanum eignir, heldur einnig tekjustraum í framtíðinni. Ef þessar væntu 

framtíðartekjur eru umfram það sem venjulegt  þykir, má segja að það sé verið að 

greiða fyrir viðskiptavild (Ægir Guðbjarni Sigmundsson, 1998). Helstu atriði sem 

gætu haft áhrif á að félag sé tilbúið að greiða hærra verð fyrir fyrirtæki en 

markaðverðmæti eigna þess segir til um, er árangursrík stjórn félagsins, orðspor 

félagsins, gott lánstraust, viðskiptasambönd, mikill mannauður, þekktar 

framleiðsluvörur, markaðsþekking og markaðshlutdeild og svo lengi mætti telja (Jón 
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Ásgeir Tryggvason, 1998). Viðskiptavild er fyrirbrigði sem er mjög auðvelt að lýsa, 

en mjög erfitt að skilgreina: 

 „Viðskiptavild merkir fjárhagslegt verðmæti atvinnufyrirtækis sem fólgið er í því að 

hópur viðskiptamanna kýs að skipta við fyrirtæki sakir einhverra sérstakra kosta þess. 

Þegar eigendaskipti verða að slíku fyrirtæki krefst seljandi venjulega sérstakrar greiðslu 

fyrir viðskiptavildina. Erfitt er að meta viðskiptavildina til verðs en í því sambandi hlýtur 

þó afkoma viðkomandi fyrirtækis undanfarið að skipta miklu máli.“ (Björn Þ. 

Guðmundsson, 1989). 

3 Markaðstengdar eignir (e. market related intangible assets) 
Markaðstengdar eignir eru helst notaðar til að kynna og markaðssetja vöru eða 

þjónustu, t.d. nafn fyrirtækis eða vörunnar, sem er ekkert annað en orð, frasi eða tákn 

sem aðgreinir fyrirtækið eða vöruna frá öðrum. Þessar eignir eru t.d. vörumerki eða 

vörunafn sem eru mörgum fyrirtækjum mjög verðmæt.  Markaðstengd eign getur 

verið stofnkostnaður fyrirtækis en sá kostnaður felst einna helst í útgáfu hlutabréfa eða 

skuldabréfa, lagalegum kostnaði, gjöldum til sveitarfélags eða ríkisins og ýmsum 

kynningarkostnaði. Þessi kostnaður er afskrifaður að hámarki á 40 árum þar sem 

líftími fyrirtækisins er ekki ákveðinn. Sem dæmi um upphæðir sem fást fyrir þekkt 

vörunafn má t.d. nefna vefsíðuna drugs.com sem seldist fyrir 800.000 Bandaríkjadali 

sem eru gróflega reiknað 104 milljónir (gengi USD 21.apríl 2009) íslenskar krónur 

(Kieso o.fl., 2007).  

 

4 Viðskiptavinatengdar eignir (e. customer related intangible 
assets)  
Viðskiptavinatengdar eignir eru verðmæti sem tengjast útávið og hafa gagnkvæma 

þýðingu fyrir fyrirtækið og viðskiptavini þess. Þetta eru t.d. viðskiptavinalistar, 

óafgreiddar pantanir og tengingar við viðskiptavini bæði samningslega séð og án 

samninga. Þessar eignir eru afskrifaðar með línulegri aðferð. Ef við sjáum fram á að 

geta selt eignina eftir tiltekinn árafjölda er áætlað söluverð dregið frá kostnaðarverði 

hennar og afskriftarstofninn þannig fundinn (Kieso o.fl., 2007). 
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5 Listtengdar eignir (e. artistic related intangible assets)  
Listtengdar eignir fela í sér eignarrétt á bókmenntum, tónlist, myndum, ljósmyndum 

og öðru efni sem snertir sjón og heyrn. Höfundarréttur verndar þessar eignir sem 

rithöfundar, málarar, tónlistarmenn og aðrir listamenn hafa skapað. Höfundar verða þó 

að koma til móts við kostnað sem fylgir höfundaréttinum,  sem er aðallega 

lögfræðikostnaður við að verja verkin. Að eiga höfundarrétt skiptir listamenn og 

fyrirtæki miklu máli. Gott dæmi um það er þegar Walt Disney Company eyddi 

miklum fjármunum í að verja höfundarrétt sinn á Mikka mús gagnvart fjölmörgum 

stórum fyrirtækjum í skemmtanaiðnaðinum. Ef Walt Disney hefði ekki farið í þessa 

baráttu hefði það haft mikil áhrif á sölu fyrirtækisins næstu áratugi og það hefði séð 

fram á mikið tap. Það er erfitt að spá fyrir um hversu mörg ár þessi eign á eftir að skila 

hagnaði og því er hún oft afskrifuð yfir stutt tímabil.  

 

6 Samningstengdar eignir (e. contract related intangible 
assets) 
Samningstengdar eignir lýsa því virði sem hlýst af samningsgerð. Sem dæmi má nefna 

einkaumboð, ýmis leyfi, s.s. byggingarleyfi og þjónustusamninga. Einkaumboð er 

samningsfyrirkomulag sem gefur umbjóðanda rétt til að selja ákveðna vöru eða 

þjónustu, rétt til að nota vörumerki eða til að framkvæma eitthverja tiltekna athöfn. 

Fyrirtæki sem þarfnast eignar ríkisins, t.d. jörð, til að geta stundað atvinnustarfsemi 

sína vegna vatnsleiðsla, rafmagns, sjónvarpskapla og fleira þarf að gera samninga við 

ríkið, í formi starfsleyfis. Fyrirtæki skulu afskrifa einkaumboð og leyfi yfir líftíma 

eignarinnar sem rekstarkostnað. Ef líftími er óákveðinn eða eilífur, skal ekki afskrifa 

eignina heldur færa hana sem kostnað. 

 

7 Tæknitengdar eignir (e. technology related intangible 
assets) 
Upplýsingatengdar eignir eru eignir sem eru tengdar tækni og nýsköpun. Fyrirtæki fá 

einkaleyfi fyrir þessum eignum, því þau eru búin að eyða tíma og fjármunum í að þróa 

þær og koma þeim á markað. Dæmi um þessa tegund eignar getur verið 

viðskiptaleyndarmál eða lyf sem lyfjafyrirtæki hefur þróað.  
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8 Afskriftir óefnislegra eigna 
Óefnislegar eignir hafa annað hvort takmarkaðan líftíma eða ótakmarkaðan líftíma.  

Eignir sem hafa takmarkaðan líftíma eru afskrifaðar, en ekki eignir sem hafa 

ótakmarkaðan líftíma. Þegar kostnaði er jafnað niður á tímabil á kerfisbundinn hátt er 

verið að afskrifa eign. Líftími eignar á að endurspegla þann tíma sem áætlað er að hún 

mun gefa af sér fjárstreymi. Þegar óefnisleg eign er afskrifuð er fært kredit á 

viðkomandi eignareikning eða stofnaður sérstakur reikningur vegna afskriftarinnar og 

mismunurinn er þá bókfært verð eignarinnar. Afskriftarstofn er sú fjárhæð sem 

afskrifa skal, en það er kostnaðarverð mínus hrakvirðið. Hrakvirðið er sama og núll 

eða jákvæð stærð ef eignin er seld og hún er einhvers virði fyrir annað fyrirtæki. Við 

afskriftir óefnislegra eigna skal nota línulega afskrift, afskrift á grundvelli afkastagetu 

eða sambærilega aðferð (Kieso o.fl., 2007).  

Lengi vel var óheimilt að afskrifa viðskiptavild, og var það vegna þess að hennar var 

ekki getið meðal fyrnanlegra eigna í lögum. Takmörkun á viðskiptavild var ekkert 

einsdæmi hér á landi heldur fóru önnur lönd eins að. Það var ekki fyrr en árið 1998 

sem það var samþykkt með lögum að keypt viðskiptavild skyldi vera meðal 

fyrnanlegra eigna og tóku þau lög gildi 1.janúar 1999 (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 

2003).  

 

9 Virðisrýrnunarpróf 
Fyrirtæki skulu reglulega reikna út líftíma óefnislegra eigna vegna þess að þær gætu 

verið byrjaðar að rýrna. Virðisrýrnunarpróf er framkvæmt líkt og í tengslum við mat á 

varanlegum rekstarfjármunum, en þá er skoðað hvort bókfært verð sé það sama og 

gangvirði eignarinnar (Kieso o.fl., 2007). Ef virðisrýrnunarpróf eru ekki framkvæmd 

rétt leiðir það til þess að virðisrýrnun er vanfærð og óefnislegar eignir standa þar af 

leiðandi á of háu verði í bókum fyrirtækja. Prófin eru gerð á grundvelli fyrirliggjandi 

gagna og þeirra aðstæðna sem uppi eru þegar virðisrýrnunarpróf er framkvæmt. 

Mikilvægt getur verið að átta sig á efri og neðri mörkum EBITDA-framlegðar áður en 

kemur til virðisrýrnunar á bókfærðri óefnislegri eign. Á mynd 1 sést að það væri 

vísbending um virðisrýrnun ef EBITDA-framlegð sjóðsskapandi einingar árið 2006 
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reynist vera á bilinu 600-800 milljónir evra. En ef áætlun um EBITDA-framlegð eftir 

árið 2006 gengi eftir og hún yrði um 900 milljónir evra er ljóst að engin vísbending er 

um virðisrýrnun og því ekki ástæða fyrir stjórnendur til þess að hafa áhyggjur af 

virðisrýrnun (Erling Tómasson, 2009).      

 

 

9.1 Rýrnun óefnislegra eigna með takmarkaðan líftíma 

Breytingar á aðstæðum geta gefið til kynna að bókfært verð eignar hafi tapast að hluta 

til. Til að finna þetta tap sem verður er gerð áætlun um framtíðarfjárstreymi 

eignarinnar. Ef núvirði þessa fjárstreymis er lægra en bókfærða verðið er rýrnun 

eignarinnar mælanleg. Þá notar fyrirtækið virðisrýrnunarpróf. Þetta próf mælir 

virðisrýrnun á eigninni með því að bera saman gangverðið og bókfært verð hennar, ef 

gangverðið er lægra en bókfærða verðið er virðisrýrnunin mismunurinn þar á. Nú er 

eignin með nýtt bókfært verð og því á að afskrifa eignina miðað við það verð yfir 

lagalegan líftíma hennar eða notagildis líftíma, hvort sem styttra er. Líkt og tap á 

öðrum eignum er rýrnun á óefnislegum eignum með takmarkaðan líftíma hluti af 

afkomu fyrirtækisins og  kemur fram í liðnum önnur gjöld í rekstrarreikningnum. 

 

9.2 Rýrnun óefnislegra eigna með ótakmarkaðan líftíma 

Það er framkvæmt virðisrýrnunarpróf á óefnislegum eignum með ótakmarkaðan 

líftíma eins og á eignum með takmarkaðan líftíma. Hér er ekki gerð áætlun um 

framtíðarfjárstreymi eignarinnar vegna óvissunar um líftímann. 

Mynd 1.  Efri og neðri mörk EBITDA-framlegðar. (Erling Tómasson, 

2009) 
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9.3 Virðisrýrnun viðskiptavildar 

Virðisrýrnun viðskiptavildar er tveggja skrefa ferli. Fyrst þarf fyrirtækið að bera 

gangverð heildareigna saman við bókfærða verðið að meðtalinni viðskiptavild. Ef 

gangverð heildareigna er hærra en bókfærða verðið þá er ekki um virðisrýrnun að 

ræða. Þá þarf fyrirtækið ekkert að gera. En ef gangverð heildareigna er lægra en 

bókfært verð þá þarf að framkvæma næsta skref til að reikna mögulega rýrnun. Í næsta 

skrefi þarf að reikna út gangverð viðskiptavildarinnar. Það er gert með því að reikna út 

heildareignir að undanskildu bókfærðu verði viðskiptavildar. Ef þessi upphæð, þ.e 

gangverð viðskiptavildar, er lægri en bókfært verð er virðisrýrnunin mismunurinn þar 

á (Kieso o.fl., 2007).  

 

9.4 Tíðni og tímasetningar virðisrýrnunarprófa 

Það þarf að meta á hverjum uppgjörsdegi hvort eign hafi rýrnað í verði. Viðskiptavild, 

óefnislegar eignir með óendanlegan nýtingartíma og óefnislegar eignir sem ekki hafa 

verið teknar í notkun skulu vera prófaðar a.m.k. árlega. Virðisrýrnunarpróf má 

framkvæma hvenær sem er innan ársins en þó alltaf á sama tíma á hverju ári (Arna G. 

Tryggvadóttir & Erling Tómasson, 2009).    

 

10 Mismunandi skilgreiningar á viðskiptavild 
Það er mismunandi eftir löndum hvernig viðskiptavild er skilgreind. Dæmi um það er 

hvernig Danir skilgreina hana. Í Danmörku er sá skilningur á viðskiptavild að hún 

byggist upp á tilteknum viðskiptavinafjölda og sé jafnan tengd efnislegum 

verðmætum, eins og t.d. fyrirtæki í heild, ákveðinni vörutegund, firmanafni, 

staðsetningu og fleira. Það er kannski ekki svo ólíkt þeirri skilgreiningu sem við 

eigum að venjast hér á Íslandi, nema það að danskir fræðimenn hafa skipt 

viðskiptavild niður í þrjár tegundir, eftir því hvernig aðilaskipti verða að henni. Fyrst 

má nefna atvinnurekstrarviðskiptavild. Hún verður til þegar kaup eiga sér stað á 

fyrirtæki og viðskiptavild flyst yfir til kaupandans samstundis. Í öðru lagi er þegar 

viðskiptavild flyst yfir til kaupandans við sölu á firmanafni fyrirtækisins. Það kallast 
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einfaldlega firmanafnsviðskiptavild. Í þriðja lagi er talað um 

staðsetningarviðskiptavild. Það er þegar staðsetning fyrirtækisins hefur viðskiptavild 

(Ægir Guðbjarni Sigmundsson, 1998). 

 

11 Neikvæð viðskiptavild 
Andstæða viðskiptavildar er viðskiptaóvild, eða badwill á ensku. Samkvæmt Kieso 

o.fl. (2007) verður til viðskiptaóvild þegar gangvirði eignar fer umfram kaupverð 

hennar. Við þessar aðstæður er markaðurinn ófullkominn og seljandinn hefði verið 

betur staddur ef hann hefði selt eignir fyrirtækisins í einingum, þ.e.a.s. selt hverja eign 

sér fremur en allt fyrirtækið í heild sinni.  

Viðskiptaóvild getur skapast hjá fyrirtæki ef hagsmunagæsluhópar eða þrýstihópar 

hvetja almenning til að sniðganga fyrirtækið eða vöru sem frá því kemur, vegna 

pólítískrar afstöðu fyrirtækisins, eigenda þess o.s.frv. Í framhaldi af því geta áhrifin 

orðið þau að viðskiptavinir draga úr viðskiptum sínum gagnvart fyrirtækinu að 

einhverju eða öllu leyti. Við þetta hefur fyrirtækið þurft að þola neikvæða huglæga 

afstöðu viðskiptavina.  

 

12 Misnotkun á viðskiptavild í efnahagsreikningum fyrirtækja 
Dæmi um misnotkun viðskiptaauðjöfra á viðskiptavild kemur glöggt í ljós í grein úr 

Tíund, riti ríkisskattstjóra. Þar skrifar Aðalsteinn Hákonarsson um skuldsettar 

yfirtökur og öfugan samruna. Þar tekur hann dæmi um viðskiptamann sem sér 

álitlegan kost í að kaupa félag A. Með því stofnar hann fyrirtæki B sem fær það 

hlutverk að kaupa félag A og telst því vera yfirtökufélagið í þessum viðskiptum. 

Viðskiptamaðurinn leggur fram hlutafé í félag B, segjum ¼ af kaupverðinu í A, og 

tekur síðan lán fyrir afganginum af kaupverðinu. Kaupverðið er greitt til fyrrum 

hluthafa félags A. Í kjölfarið eru félög A og B síðan sameinuð undir nafninu A þannig 

að A er núna orðið yfirtökufélagið í samrunaferlinu og þar með yfirtökufélagið á 

sjálfu sér. Við þetta flytjast skuldir B inn í A svo að skuldir A hafa aukist um ¾ án 

þess að eign hafi komið á móti, því eina eign félags B var hlutur í félagi A, og ekki 

getur A átt hlut í sjálfum sér að samrunanum loknum. Núna stendur félag A ekki eins 
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vel og áður og eigið fé félagsins hefur skerst verulega, en til þess að fegra bækur 

félagsins er viðskiptavild eignfærð á móti skuldunum. Eftir þetta er félag A tilbúið til 

sölumeðferðar og hægt er að skrá það á markaði sem álitlegan fjárfestingarkost á 

gengi sem er kannski mun hærra en upphaflega var keypt á, þrátt fyrir 

skuldsetninguna. Þetta viðskiptamódel hefur verið fyrirferðamikið á Íslandi á 

undanförnum árum og bankarnir hafa verið duglegir við lána fyrir slíkum 

skuldsetningum og þannig þanið út efnahagsreikninga sína og fyrirtækjanna, enda 

hefur ekki verið skortur á fjármagni fyrr en s.l. haust. Bankarnir tóku þátt í söluferli 

fyrirtækjanna og þáðu háar þóknanir fyrir. Það má því segja að mörg fyrirtæki hafi 

verið stofnuð á barmi gjaldþrots vegna slíkrar skuldsetningar og aldrei komist á 

lappirnar. Ef viðskiptavild hefði ekki verið eignfærð á móti skuldum hefðu 

ársreikningar félaga sem studdust við módelið litið mun verr út og hlutabréf í þeim 

félögum ekki verið metin jafn há. Það hefði gert það að verkum að bankar hefðu ekki 

verið jafn viljugir að lána fyrir hlutabréfakaupum. Það kemur hvergi fram í 

ársreikningalögunum hvernig skal færa viðskiptavild við samruna félaga og 

skuldsettar yfirtökur. En í grundvallarreglum um reikningsskil kemur fram að taka eigi 

mið af rökréttum skynsemissjónarmiðum og tilhlýðilegri varúð (Reikningsskilaráð, 

1994). Í alþjóðlegum reikningsskilastaðli IAS 38, sem fjallar um óefnislegar eignir, 

segir m.a. að ekki skuli færa viðskiptavild, vörumerki, stofnkostnað og fleiri 

sambærilegar eignir, sem myndast innan félags, til eignar sem óefnislegar eignir. Í 

dæminu hér að framan má sjá brot á þessum staðli  þar sem viðskiptavildin myndaðist 

innan fyrirtækisins (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).  

Í töflu 1 sést greinilega hvernig þróunin hefur verið undanfarin ár. Í töflunni eru 

upplýsingar frá árunum 2003, 2005 og 2007 um nokkur stór íslensk fyrirtæki. 

Upplýsingar eru um heildareignir félaganna, hvað viðskiptavildin var stór hluti af 

þeim eignum og hvert eigið fé hvers félags var. Neðst í hverjum dálki má sjá hvað 

viðskiptavildin er stórt hlutfall af heildareignum og það þarf engan sérfræðing til að 

sjá hver þróunin í bókaðri viðskiptavild félaganna hefur verið. Í flestum félögum hefur 

viðskiptavildin hækkað um meira en 100% frá árinu 2003 til 2007. Eftir hrun 

bankanna í október 2008 og gjaldþrot margra tuga fyrirtækja má spyrja hvort þessi 

vöxtur á bókaðri viðskiptavild hafi átt rétt á sér og hvort fyrirtæki muni ekki fara sér 

hægar í að eignfæra þessar eignir.  
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Tafla 1. Þróun heildareigna, viðskiptavildar og eigin fjár nokkura félaga í Kauphöll Íslands. 

(Aðalsteinn Hákonarson, 2008) 

Fyrirtæki 2007 2005 2003

Actavis

     Heildar eignir (HE) 552.931    180.632    52.639    

     Þar af viðskiptavild 358.234    66.260      21.009    

     Eigið fé 274.524    82.244      19.792    

     Hlutfall viðskiptavildar af HE 65% 37% 40%

Alfesca

     Heildar eignir (HE) 61.792       51.234      26.513    

     Þar af viðskiptavild 19.226       14.033      1.331      

     Eigið fé 29.418       19.785      3.635      

     Hlutfall viðskiptavildar af HE 31% 27% 5%

Nýherji

     Heildar eignir (HE) 5.661         3.968        1.539      

     Þar af viðskiptavild 1.289         776            68            

     Eigið fé 1.763         1.397        1.330      

     Hlutfall viðskiptavildar af HE 23% 20% 4%

Marel

     Heildar eignir (HE) 39.077       8.684        7.301      

     Þar af viðskiptavild 8.728         724            315         

     Eigið fé 16.628       3.101        2.259      

     Hlutfall viðskiptavildar af HE 22% 8% 4%

Milestone

     Heildar eignir (HE) 391.627    83.821      3.162      

     Þar af viðskiptavild 79.009       11.114      -           

     Eigið fé 69.513       25.833      1.974      

     Hlutfall viðskiptavildar af HE 20% 13% 0%

Össur

     Heildar eignir (HE) 39.529       25.817      7.284      

     Þar af viðskiptavild 21.284       14.689      1.683      

     Eigið fé 15.560       10.006      3.139      

     Hlutfall viðskiptavildar af HE 54% 57% 23%  

Bókfærð viðskiptavild fyrirtækja sem skráð voru í Kauphöllina 15-faldaðist frá 

árslokum 2003 til loka 2007. Viðskiptavild var metin á 62 milljarða króna árið 2003 

en hefur hækkað jafnt og þétt síðan og var metin á 931,5 milljarða króna í árslok 2007. 

Á meðan viðskiptavildin 15-faldaðist þá tæplega 10-faldaðist bókfært eigið fé 

fyrirtækjanna og heildar eignir 9-földuðust. Því má halda fram að viðskiptalífið hafi 

þrifist á vissum blekkingum, sem snérust m.a um að sýna eins góða fjárhagsstöðu 

fyrirtækjanna og mögulegt var (Óli Björn Kárason & Jónas Haraldsson, 2008).  
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13 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar, IFRS, og 
ársreikningalögin. 
Í reglugerð Evrópusambandsins nr. 1606/2002 sem tók gildi 1.janúar 2005, er kveðið 

á um að öll félög sem skráð eru í kauphallir í einhverju aðildaríki sambandsins skuli 

nota alþjóðlega reikningsskilastaðla við gerð samstæðureikningsskila (Björgvin 

Valdimarsson, 2005).  

Staðall IAS 38 fjallar um óefnislegar eignir. Staðlar sem tengjast IAS 38 eru IAS 36 

sem fjallar um virðisrýrnun eigna og IFRS 3 sem fjallar um sameiningar fyrirtækja. 

Hlutverk staðalsins IAS 38 er að lýsa reiknigshaldslegri meðferð á óefnislegum 

eignum. Einnig kveður staðallinn á um að óefnisleg eign sé aðeins færð til eignar ef 

ákveðnum skilyrðum er fullnægt. Til þess að færa megi óefnislega eign þarf 

rekstrareiningin að sýna fram á að eignin falli undir skilgreininguna á óefnislegum 

eignum. Aðeins skal færa óefnislega eign ef væntur framtíðarávinningur vegna 

eignarinnar mun renna til rekstareiningarinnar og unnt sé að meta kostnaðarverð 

einingarinnar með áreiðanlegum hætti. Við einstaka yfirtöku á óefnislegri eign 

endurspeglar kaupverðið í flestum tilfellum væntingar um efnahagslegan ávinning. 

Yfirleitt eru kaupin greidd með peningum og því er skilyrðum um óefnislega eign 

fullnægt. Færslur óefnislegra eigna vegna samruna eru í samræmi við IFRS 3 en þar er 

kveðið á um að kostnaðarverð eignarinnar sem tekin er yfir við samruna sé gangverð 

hennar á samningsdegi (KPMG, 2005).  

 

13.1 Viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir sem verða til innan 
rekstrareiningar. 

Viðskiptavild sem verður til innan veggja fyrirtækis er ekki eign í skilningi staðalsins. 

Það getur verið erfitt að leggja mat á það hvort viðskiptavild hefur orðið til innan 

veggja fyrirtækis, en ástæður slíks eru tvær. Fyrri ástæðan er sú að erfitt er að meta 

hvort og hvenær óefnisleg eign muni skapa væntan efnahagslegan ávinning og hin 

ástæðan er sú að vandamál skapast við að ákvarða kostnaðinn við eignina, m.a. að 

aðgreina hann frá venjulegum viðhaldskostnaði og daglegum rekstri. Reglan er sú að 

aldrei skal færa viðskiptavild upp hjá félagi nema að um kaup á heilu fyrirtæki eigi sér 

stað. Aðrar óefnislegar eignir má færa í bækur fyrirtækis ef þær verða til innan veggja 

þess, en þá þarf að flokka eignirnar í rannsóknarstig og þróunarstig. Aðeins má færa 
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kostnað sem til fellur á þróunarstigi til eignar ef rekstrareiningin sýnir fram á að 

tæknin til að ljúka málinu sé til staðar, rekstareiningin ætlar sér að ljúka við verkefnið, 

hæfni fyrirtækisins til að selja eða nota eignina sé til staðar og að hægt sé að sýna fram 

á efnahagslegan framtíðarávinning. Einnig þarf fyrirtækið að sýna fram á að fjármagn 

og aðrar auðlindir séu til staðar til að ljúka þróun eignarinnar og að lokum þarf það að 

geta metið með áreiðanlegum hætti þau gjöld sem tilheyra eigninni meðan á þróun 

stendur. Dæmi um þróun er t.d. hönnun, bygging, prófun á frumgerðum o.s.frv. 

Kostnaðarverð óefnislegra eigna sem verða til innan fyrirtækja samanstendur af 

beinum efniskostnaði, beinum þjónustukostnaði, kostnaði við skrásetningu lagalegra 

réttinda og afskriftum á einkaleyfum sem notuð eru til að búa eignina til. 

Fjármagnskostnaður samkvæmt IAS 23 fellur einnig undir kostnaðarverð eignarinnar. 

Ef til fellur kostnaður sem ekki fellur undir þessi skilyrði skal gjaldfæra hann (KPMG, 

2005). 

 

13.2 Mat á óefnislegri eign  

Samkvæmt staðlinum eru það tvær aðferðir sem hægt er að nota við mat á 

óefnislegum eignum. Annars vegar er það kostnaðarlíkanið og hins vegar er það 

endurmatslíkanið. Ef óefnisleg eign er metin með endurmatslíkaninu á að meta allar 

sambærilegar eignir eins, en aðeins ef það er virkur markaður fyrir þær eignir, annars 

skal nota kostnaðarlíkanið við mat á þeim. 

 

13.2.1 Kostnaðarlíkanið 

Óefnisleg eign er metin á upphaflegu kostnaðarverði að frádregnum afskriftum og 

virðisrýrnun. 

 

13.2.2 Endurmatslíkanið 

Við mat á óefnislegri eign með endurmatsaðferðinni skal meta hana út frá gangverði á 

endurmatsdegi að frádregnum síðari afskriftum og virðisrýrnun. Skilyrði fyrir því að 

það megi nota endurmatsaðferðina er að það sé virkur markaður fyrir eignina og að 

endurmat fari reglulega fram. Ef endurmat leiðir til þess að eign hækkar á að færa 

hækkunina á sérstakan endurmatsreikning meðal eigin fjár. Samkvæmt staðlinum má 
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tekjufæra hækkunina að því marki sem búið var að gjaldfæra hana í 

rekstrarreikningnum. Ef eign lækkar við endurmat má lækka endurmatsreikninginn að 

því marki sem hann hafði verið færður upp. Gjaldfæra á lækkunina á móti í 

rekstrarreikninginn. Uppsafnað endurmat á endurmatsreikningnum má síðan færa yfir 

á óráðstafað eigið fé þegar rekstarreikningurinn hefur innleyst endurmat, t.d. með sölu 

á eigninni.  

 

13.3  Ársreikningalögin og IFRS (samtvinning laga og staðla) 

Þau félög sem tekið hafa upp alþjóðlega reikningsskilastaðla við reikningsskil beita 

staðli IFRS 3 við kaupa eða sameiningu félaga, og þegar kemur að virðisrýrnunarprófi 

gildir staðall IAS 36, eins og kom fram hér að framan (Erling Tómasson, 2009). Í 

íslensku ársreikningalögunum er takmörkuð umfjöllun um þessi málefni og því vakna 

spurningar hvernig samspilinu milli regluverkanna sé háttað og hvernig taka skuli á 

ákveðnum atriðum og spurningum sem kunna að vakna. Í 79. grein ársreikningalaga 

um kaupaðferð er fjallað um að ef samstæða er stofnuð með yfirtöku á félagi skal 

miðað við matsverð einstakra liða efnahagsreiknings á þeim degi sem yfirtakan á sér 

stað í samstæðureikningi. Mismunur á matsverði og bókfærðu verði skal afskrifaður á 

sama hátt og þeir liðir sem hann byggist á. Hlutdeild móðurfélags í dótturfélagi skal 

jafnað út á móti hreinni eign dótturfélags. Mismunur, sem eftir stendur þegar færð 

hefur verið leiðrétting vegna einstakra liða í efnahagsreikningi, telst viðskiptavild. 

Jákvæð viðskiptavild færist sem sérstakur liður meðal eigna en neikvæða viðskiptavild 

skal færa sem sérstakan lið meðal skuldbindinga. Einnig er kveðið á um afskrift 

viðskiptavildarinnar í greininni, en þar segir að það beri að afskrifa hana með 

kerfisbundnum hætti á ekki lengri tíma en 20 árum eða hún sé metin árlega í samræmi 

við settar reikningsskilareglur, hafi hún ekki ákveðinn líftíma (Lög nr. 3/2006). Ef 

ársreikningalög taka ekki á ákveðnum atriðum sem þarf að gera grein fyrir er þá ekki 

rétt á grundvelli 5. greinar ársreikningalaga að líta til IFRS? (Erling Tómasson, 2009). 

Sú grein kveður á um að ef ákvæði laga nægja ekki til að gefa glögga mynd af 

afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé skuli vikið frá þeim í 

undantekningartilvikum til að geta gefið rétta mynd af stöðu félaga. Í skýringum þarf 

að taka fram ef slíkum frávikum er beitt ásamt ástæðum fyrir þeim og hvaða áhrif þau 

hafa á afkomu og efnahag. (Lög nr. 3/2006). Grunnþættir í kaupaðferðinni samkvæmt 
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IFRS 3 eru í fyrsta lagi að meta hver kaupandinn er, slíkt er yfirleitt augljóst en þó 

ekki alltaf. Í öðru lagi þarf að meta kaupverðið, en í ársreikningalögunum er ekkert 

fjallað um það meðan umfjöllunin í IFRS er mjög ítarleg. Í þriðja lagi þarf að 

framkvæma kaupverðsútdeilingu. Þar er átt við að kaupverðinu er deilt út á 

undirliggjandi eignir og skuldir í yfirtekna félaginu.Við þessa útdeilingu er horft til 

gangvirðis nettó eigna hins yfirtekna og mismunur gangvirðis og bókfærðs virðis 

flokkast sem yfirverð viðkomandi liða.        

 Í IFRS 3 er fjallað ítarlega um kaupverðsútdeilingu. Þar kemur fram að ekki á 

eingöngu að horfa til þeirra eigna og skulda sem standa í efnahagsreikningi. Oftast eru 

það óefnislegar eignir sem ekki hafa bókfært verð í efnahagsreikningi, en það ber að 

horfa einnig til slíkra verðmæta (Erling Tómasson, 2009).  

 

14  Útdeiling á viðskiptavild 
Viðskiptavild skal úthlutað á ákveðnar rekstrareiningar fyrirtækis, þar sem hún ein og 

sér skilar ekki sjóðstreymi . Úthlutunin skal vera í samræmi við starfsþáttayfirlit sem 

félögum er skylt að birta samkvæmt stöðlunum. Það er mikilvægt að úthlutun 

viðskiptavildar sé færð á réttar rekstrareiningar, þar sem virðisrýrnun er færð miðað 

við hverja einstaka einingu. Í ársreikningalögum er ekkert fjallað um útdeilingu 

viðskiptavildar á sjóðskapandi einingar. Í staðli IAS 36 kemur fram að útdeila eigi 

viðskiptavild á þær sjóðskapandi eignir sem stjórnendur vænta að muni njóta 

samlegðar af kaupunum. Almennt er þetta frekar einfalt þegar félag er keypt, því þá er 

viðskiptavildin tengd viðkomandi félagi. Það er þó mikilvægt að velta fyrir sér hvar 

samlegð getur hafa átt sér stað. Upphaflegri útdeilingu þarf að ljúka eigi síðar en í lok 

næsta rekstrarárs á eftir kaupári. Mikilvægt er að útdeilingin sé skjalfest strax og 

skýring með um það hvernig vinnan fór fram. Ef þetta er ekki skjalfest getur það leitt 

til rangrar reikningshaldslegrar niðurstöðu. 

Hér að neðan er dæmi um félag sem kaupir samstæðu þar sem 4 félög eru 

undirliggjandi. Stjórnendur félagsins hafa úthlutað viðskiptavildinni eins og sést í 

töflu 2.  
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Tafla 2. Útdeiling á viðskiptavild eftir kaup á samstæðu. (Erling Tómasson, 2009) 

Félag 1 100 120 20

Félag 2 20 24 4

Félag 3 400 480 80

Félag 4 150 180 30

670 804

Upphaflegt mat úr 

virðisrýrnunarprófi MismunurÚtdeiling á viðskiptavild

 

Nú, einu ári síðar, hafa orðið talsverðar breytingar. Félag 3 missti stóra hlutdeild á 

aðalsölusvæði sínu í kjölfar gjaldþrots hjá stærsta viðskiptavini félagsins. En aftur á 

móti hefur félag 4 gert það gott mót á sínum markaði. Nú hafa verðmatssérfræðingar 

gert nýtt virðismat á hverju félagi og niðurstöðuna má sjá í töflu 3.  

Tafla 3. Nýtt mat á útdeilingu viðskiptavildar. (Erling Tómasson, 2009) 

Félag 1 100 120 20 

Félag 2 20 24 4 

Félag 3 400 200 -200 

Félag 4 150 550 400 

670 894

Útdeiling á viðskiptavild

Ár 2, nýtt mat á 

virðisrýrnun Mismunur

 

Hér sést að matið úr virðisrýrnunarprófinu hefur hækkað úr 804 í 894 eða um 90. Í 

ljósi þróunarinnar hafa stjórnendur félagsins ákveðið að endurskoða útdeilinguna til 

þess að endurspegla rétta raunstöðu. Samkvæmt IFRS þá má færa óefnislegar eignir ef 

það er virkur markaður með viðkomandi eign. Stjórnendurnir eru sannfærðir um að 

það skilyrði sé til staðar og því má færa viðskiptavildina upp, en samkvæmt US 

GAAP er það óheimilt (Erling Tómasson, 2009). 
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15  Lokaorð 
Við þær aðstæður sem blasa við núna á Íslandi og í heiminum öllum er forvitnilegt að 

vita hvernig tekið verður á eignfærslu óefnislegra eigna og þá aðallega viðskiptavild. 

Eins og sást í kaflanum „Misnotkun á viðskiptavild“ er greinilegt að oft liggur ekki 

mikið á bak við þessar eignfærslur og viðskiptavild  einungis færð til að halda verði á 

hlutabréfum fyrirtækja uppi. Ekki er ólíklegt að settar verði strangari reglur vegna 

þessara eignfærslna og refsingar hertar ef þær eru brotnar. Ekki er lengra síðan en um 

aldamótin að Enron hneykslið komst upp og ótrúlegt að viðskiptalífið skuli ekkert 

hafa lært af því.  

Óefnislegar eignir eru til í hinum ýmsu myndum og því er sú upptalning ekki endanleg 

sem kemur fram í þessari ritgerð. Þetta hugtak er víðfeðmt og er jafnan huglægt. Ekki  

er þó ólíklegt að óefnislegar eignir eiga eftir að vaxa enn frekar í bókum fyrirtækja í 

komandi framtíð, vegna þess að menn virðast ekki hafa lært mikið af reynslunni, sbr. 

Enron-málið.  
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