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Formáli 

Í þessari ritgerð er fjallað um viðskiptavild íslenskra fyrirtækja. Það hefur mikið 

verið talað um viðskiptavild í tengslum við hrunið og fólk er ekki á eitt sammála 

um ágæti viðskiptavildar. Mörg fyrirtæki eru sökuð um að hafa notað 

viðskiptavildina til að breiða yfir slæma fjárhagsstöðu. 

 Skoðað er hvernig viðskiptavild er meðhöndluð samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum og ársreikningalögunum. Skoðað er hvenær fyrirtækjum 

ber að gera virðisrýrnunar próf og hvernig þau eru framkvæmd. Nokkur íslensk 

fyrirtæki verða skoðuð með tilliti til viðskiptavildar sem hlutfall af eigið fé. 

Miðað við ársreikninga þessara íslensku fyrirtækja má segja að viðskiptavildin 

hafi hækkað mjög mikið í góðærinu, svo mikið að hjá sumum fyrirtækjum er 

viðskiptavildin margfalt meiri en eigið fé. Þó svo að það hafi komið hrun þá er 

ekki að sjá að fyrirtæki séu að færa niður viðskiptavildina með virðisrýrnun.  
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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð var könnuð viðskiptavild hjá nokkrum íslenskum fyrirtækjum 

með því að skoða ársreikninga þeirra. Skoðaðar voru breytingar á viðskiptavild 

milli ára og hlutfall viðskiptavildar af eigin fé hjá hverju fyrirtæki fyrir sig.  Þar að 

auki var skoðað hversu stórt hlutfall óefnislegar eignir eru af heildareignum 

fyrirtækja.  Miðað við tölurnar í ársreikningum þessara fyrirtækja er hægt að sjá 

að þegar alþjóðlegir reikningsskilastaðlar voru teknir  upp hér árið 2005 þá 

hækkaði viðskiptavildin umtalsvert. Ekki skemmdi það fyrir að á sama tíma var 

að byrja góðæri. Viðskiptavild fyrirtækjana var mjög lág fyrir árið 2005 en eftir 

2005 fór hún að hækka mjög hratt. Hjá sumum fyrirtækjum var viðskiptavildin 

orðin mun stærri heldur en eigið fé. Þó að fyrirtækjum beri að gera 

virðisrýrnunarpróf á hverju ári eru  ekki mörg dæmi um það að virðisrýrnun hafi 

verið færð hjá fyrirtækjum á Íslandi.  Viðskiptavild hefur fengið mikla gagnrýni 

upp á síðkastið. Því er haldið fram að fyrirtæki kaupi félög á yfirverði til að geta 

fengið viðskiptavild til að fegra efnahagsreikninginn. Því miður þá virðist eitthvað 

vera til í því að minnsta kosti sum fyrirtæki virðast vera að reyna að fegra afkomu 

sýna til að virka betri fjárfestingarkostur og til að fá fjármögnun frá 

fjármálafyrirtækjum.
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1 Inngangur 

 

Í þessari ritgerð er markmiðið að skilgreina viðskiptavild, hvernig hún myndast 

og hvers eðlis hún er. Skoðaðir eru þeir reikningsskilastaðlar sem eiga við hverju 

sinni.  

Skoðaðir voru ársreikningar nokkurra íslenskra fyrirtækja á árunum 2005 til 

ársins 2010. Skoðað var hlutfall viðskiptavildar af óefnislegum eignum og hlutfall 

viðskiptavildar af eigin fé. Skoðuð var hækkun/lækkun viðskiptavildar milli ára og 

hvernig mismunurinn varð til.  

Fyrir tíu árum vógu viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir ekki þungt í 

reikningsskilum íslenskra fyrirtækja. Nú er öldin önnur. Samkvæmt ársreikningum 

félaganna sem skoðuð voru má sjá að viðskiptavild hækkaði eftir að teknir voru 

upp alþjóðlegir reikningsskilastaðlar hér á landi. Af tölunum er hægt að sjá það 

sérstaklega vel á árinu 2005 þegar góðærið var að byrja. Staðlarnir komu með 

miklar breytingar fyrir viðskiptavildina sem er nú ekki lengur afskrifuð línulega 

heldur er gert virðisrýrnunarpróf árlega eða ef vísbending er um virðisrýrnun hjá 

félagi. Fyrirtæki á Íslandi eru ekki að færa neina virðisrýrnun að neinu ráði þó svo 

að líklega sé þess þörf.  

Viðskiptavildin myndaðist nær eingöngnu hjá þessum félögum vegna kaupa á 

dótturfélögum, sem keypt hafa verið á yfirverði. Mörg fyrirtækjanna sem skoðuð 

eru hafa viðskiptavild sem er mjög há miðað við eigið fé, sem gefur til kynna að 

annaðhvort séu fyrirtækin að reyna að blása út efnahagsreikninginn sinn eða að 

stunda svokallaðar skuldsettar yfirtökur.   
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2 Hvað er viðskiptavild ? 

 

Viðskiptavild er í raun afgangsstærð eftir að annað yfirverð efnislegra og 

óefnislegra eigna hefur verið heimfært á viðkomandi eignir. Viðskiptavildin er til 

vitnis um hæfi fyrirtækja til að ávaxta sig betur en fyrirtæki í sambærilegum 

rekstri. Viðskiptavild er óefnisleg eign sem ekki er hægt að aðgreina frá öðrum 

eignum. Viðskiptavild er mismunurinn á heildarvirði fyrirtækis og matsverði 

aðgreinanlegra eigna og skulda þess og hana er ekki mögulegt að selja eina og 

sér heldur aðeins sem hluta af heild.Ýmsar skýringar eru á því afhverju 

viðskiptavild er í fyrirtækjum. Sem dæmi má nefna góða stjórnendur, gott 

starfsfólk, gott rekstrarumhverfi, góðar vörutegundir, góða staðsetningu og svo 

mætti lengi telja. Sameiginlega verða þó allir þessir þættir að skila hagnaði sem 

er meiri en almenn ávöxtunarkrafa segir til um, að öðrum kosti hvílir ekki 

viðskiptavild í viðkomandi fyrirtæki (Stefán Svavarsson, 2007).  

 

2.1 Hvernig skapast viðskiptavild hjá fyrirtækjum 

 

Viðskiptavild í reikningshaldi er aðeins sú sem hefur verið keypt. Viðskiptavild 

sem er keypt getur birst í efni reikningsskila á þrennan hátt. Fyrst skal nefnt 

þegar eitt fyrirtæki kaupir rekstur annars fyrirtækis og fellir inn í eigin rekstur. 

Hinn keypti rekstur verður þá eins og deild í starfsemi kaupandans. Hafi 

kaupandinn greitt meira fyrir reksturinn en matsverð aðgreinanlegra eigna og 

skulda segir til um er það sem umfram er flokkað sem viðskiptavild. Þá getur 

viðskiptavild einnig birst í svonefndum samstæðureikningsskilum, en þau eru 

samin þegar eitt fyrirtæki hefur með kaupum á hlutabréfum eignast meirihluta í 

öðru fyrirtæki. Venjan er  að miða við eignaraðild sem er meiri en 50%. Þessi 

viðskiptavild er stundum kölluð samstæðuviðskiptavild. Loks getur viðskiptavild 

verið fólgin í kaupverði á hlutabréfum þegar um svonefnda hlutdeildaraðild er að 

ræða en það á við þegar eignarhald er meira en 20% en minna en 50%. 
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Viðskiptavild getur verið fólgin í verðmæti fyrirtækja og þar ásköpuð, hana má 

ekki færa til eignar, enda hefur hún ekki verið keypt. Viðskiptavild, sem myndast 

innan fyrirtækis, er ekki eignfærð vegna þess að hún er ekki aðgreinanleg 

verðmæti sem fyrirtækið stjórnar og unnt er að meta með áreiðanlegum hætti á 

kostnaðarverði. Mismunur á markaðsvirði fyrirtækis og bókfærðu verði 

aðgreinanlegra, hreinna eigna þess á tilteknum tíma getur orðið til vegna ýmissa 

þátta sem hafa áhrif á virði fyrirtækisins. Ekki skal þó líta svo á að slíkur 

mismunur sýni kostnaðarverð óefnislegra eigna sem fyrirtækið hefur yfirráð yfir 

(Stefán Svavarsson, 2007). 
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3 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar (IFRS) 

 

Helstu ástæður þess að gerðar voru kröfur um samræmda alþjóðlega 

reikningsskilastaðla var að alþjóðavæðing var orðin mjög mikil í fyrirtækjum. 

Bæði eru mörg fyrirtæki með útibú og jafnvel dótturfyrirtæki erlendis sem gerir 

þeim kleift að taka þátt í útboðum erlendis. Þar að auki var þó nokkuð um 

fjármálaskandala. Alþjóðlegir samræmdir staðlar gera það að verkum að 

upplýsingar til fjárfesta, lánardrottna og hluthafa verða samræmdari og skýrari 

sem hjálpar þessum aðilum að taka upplýstar ákvarðanir jafnvel bara með því að 

skoða ársreikninga og árshlutareikninga fyrirtækja. Þannig mundu öll stærri félög 

nota sömu  alþjóðlegu staðlana og því væri möguleiki á því að bera þau  saman.     

Breytingar hafa verið miklar og tíðar í gegnum tíðina á sviði reikningsskila. Ísland 

lögleiddi reglugerð Evrópusambandsins um  innleiðingu alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana í samræmi við lög Evrópska efnahagssvæðisins.  Frá og 

með 1. janúar 2005 þurftu þær samstæður sem voru með skráð hlutabréf og 

verðbréf  í Kauphöll Íslands eða á skipulegum verðbréfamarkaði innan Evrópska 

efnahagssvæðisins að gera reikningsskil sín í samræmi við alþjóðleg 

reikningsskil (IFRS). Til bráðabirgða var þeim sem höfðu einungis skuldabréf á 

markaði innan Evrópska efnahagssvæðinu leyft að taka upp alþjóðlegu staðlana 

þann 1. janúar 2007. IFRS staðlarnir eru mjög yfirgripsmiklir og í stöðugri þróun 

til batnaðar. Jafnvel félög sem er eru ekki skráð á markað hafa séð sér kost að 

hafa sín reikningsskil samkvæmt alþjóðlegum reikningsstöðlum (Sigurður 

Þórðarsson, 2004). 

  

Þeir staðlar sem fjallað verður um hér að neðan tengjast allir viðskiptavild á 

mismunandi hátt. IAS 36 (e. Impairment of Assets) sem fjallar um hvernig 

viðskiptavild er færð á virðisskapandi einingar og hvenær það þarf að gera 

virðisrýnunar próf til að athuga hvort virðisrýrnun hefur átt sér stað. IAS 38 (e. 

Intangeble Assets) fjallar um óefnislegar eignir og þar að auki er IFRS 3 (e. 

Business Combinations) sem fjallar um sameiningar fyrirtækja og þá viðskiptavild 

sem myndast við sameiningu      
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3.1 IAS 36 

 

  IAS 36 á við um viðskiptavild og óefnislegar eignir sem verða til við yfirtöku 

félaga þegar samningsdagurinn er 31. mars 2004 eða síðar. Þær eignir sem ekki 

heyra undir IAS 36 eru birgðir sbr. (IAS 2), eignir samkvæmt verksamningum 

(IAS 11), Skatteignir sbr. (IAS 12), eignir vegna starfskjara sbr.  (IAS 19), 

fjáreignir sbr. (IAS 39), fjárfestingareignir  sem metnar eru á gangvirði sbr. (IAS 

40) og lífrænar eignir sbr. (IAS 41).  

 Endurbætur voru gerðar á staðlinum árið 2008 og 2009. Endurbættar voru 

kröfur um upplýsingar í skýringum um mat á endurheimtanlegri fjárhæð (e. 

recoverable amount) af fjárskapandi einingum sem innihalda viðskiptavild eða 

óefnislegar eignir með ótakmarkaðan nýtingartíma. Síðari endurbótin var gerð til 

þess að gera það ljóst að stærsta fjárskapandi einingin (eða einingarnar) sem 

viðskiptavild er útdeilt á í þeim tilgangi að meta virðisrýrnun, er starfsþáttur eins 

og hann er skilgreindur í IFRS 8 (IAS 36, 2010). 

 

3.1.1 Virðisrýrnun viðskiptavildar 

 

 Það á að færa virðisrýrnun þegar endurheimtanleg fjárhæð er lægri en  

bókfært verð eigna. Virðisrýrnun eigna sem færðar eru á kostnaðarverði skal 

gjaldfærð í rekstrarreikningi. Virðisrýrnun endurmetinna eigna er færð til 

lækkunar á endurmati. Skoða verður innri og ytri þætti sem geta gefið 

vísbendingu um að virðisrýrnun er til staðar og að framkvæma þurfi 

virðisrýrnunarpróf. Þeir ytri þættir sem gott er að líta til eru til að mynda þegar 

markaðsverð lækkar á sambærilegum eignum, neikvæð þróun í tækni-, markaðs-

, hags-, eða lagaumhverfi og hækkun vaxta. Innri þættir sem vert er að skoða er 

til að mynda úrelding eignar eða tjón, eign er að skila verri afkomu en við var 

búist eða eign komin í söluferli (Arna G. Tryggvadóttir og Erling Tómasson, 

2009).  Meta þarf á hverjum reikningsskiladegi hvort vísbendingar eru um að eign 

hafi orðið fyrir virðisrýrnun. Framkvæma skal að minnsta kosti árlega 

virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir með ótakmarkaðan 
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nýtingartíma. Ef ekki er hægt að meta endurheimtanlega fjárhæð á einstökum 

eignum skal meta endurheimtanlega fjárhæð þeirrar fjárskapandi einingar (e. 

cash-generating unit) sem eignin tilheyrir (Stefán Svavarson, 2007).  

 

  

. 

 

3.1.2 Framkvæmd virðisrýrnunarprófs 

 

Virðisrýrnunarpróf eru gerð með tilliti til fyrirliggjandi gagna og þeirra 

aðstæðna sem eru hverju sinni. Grunnur virðisrýrnunarprófs er að kanna það 

hvort áætlun stjórnenda sé skynsamleg það er gert með því að skoða 

samanburð á fyrri áætlunum á móti rauntölum. Það er mjög erfitt að meta 

hversu góðar áætlanir eru en þær eru samt sem áður grundvöllurinn fyrir því 

að viðskiptavildin haldi sinni stöðu í bókhaldi félaga. Þegar framkvæmt er 

virðisrýrnunarpróf er nauðsynlegt að vita skilgreiningu fjárskapandi eininga 

fyritækisins, útdeilingu stjórnenda  á viðskiptavild á fjárskapandi einingar 

fyrirtækisins og hvaða bókfærðu eignir eru til grundvallar sjóðstreymis ásamt 

rekstaráætlunum (Arna G. Tryggvadóttir og Erling Tómasson, 2009). 

Virðisrýrnunarpróf er það ferli sem að kannar hvort  endurheimtanlegt virði(e. 

recoverable amount), stendur undir bókfærðu virði. Þar af leiðandi þarf að 

meta endurheimtanlegt virði sem er stundum kallað skilavirði eignar. Ef 

bókfært virði viðskiptavildar er hærra en skilavirði eignar þarf að gjaldfæra á 

rekstrarreikningi virðisrýrnun. Skilavirðið er gangvirði eignar (e. fair value) eða 

nýtingarvirði (e. value in use),eftir því hvort er hærra hverju sinni. Þar sem oft 

er um  huglægt mat að ræða sérstaklega með nýtingarvirðið sem reist er á 

spám um  núvirt framtíðarsjóðsflæði. Það gefur það til kynna að framkvæmd 

virðisrýrnunarprófs getur verið mjög flókið viðfangsefni (sjá mynd 1). 

Framtíðarsjóðstreymi skal þó alltaf vera byggt á raunhæfum og rökstuddum 

forsendum samkvæmt nýjustu fjárhagsupplýsingum. Virðisrýrnunarpróf hafa 

verið gagnrýnd fyrir að vera mjög dýr og margir efast um ágæti þeirra þar sem 

það er mjög sjaldan sem virðisrýrnun er færð hjá fyrirtækjum. Yfirleitt stendur í 
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ársreikningnum að gert hafi verið virðisrýrnunarpróf en það hafi ekki verið 

ástæða til að færa viðskiptavild niður. Ef virðisrýrnunarpróf eru ekki 

framkvæmd rétt getur það leitt til þess að virðisrýrnun sé vanfærð og þar af 

leiðandi er viðskiptavild of hátt skrifuð í bókum félaga (Stefán Svavarson, 

2007). 

   

 

 

 

Mynd 1. Framkvæmd virðisrýrnunarprófs. (Birkir Böðvarsson, 2009). Orðskýringar VRP= 

Virðisrýrnunarpróf, PPA= Kaupverðsútdeiling, WACC= Vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar. 
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3.1.3 Hverjir framkvæma virðisrýrnunarpróf og ýmis vandkvæði . 

 

Flest stærstu endurskoðunarfyrirtækin ásamt mörgum smærri stofnunum 

bjóða upp á aðstoð við virðisrýrnunarpróf. Virðisrýrnunarprófin eru gerð í 

samræmi við IAS 36 eins og alþjóðlegir staðlar segja til um. Óháðir aðilar verða 

að sjá um gerð virðisrýrnunarprófs því er ekki leyfilegt að endurskoðandi geri 

bæði virðisrýrnunarprófið og endurskoði þar af leiðandi sína eigin vinnu. 

Nauðsynlegt er að þekkja vel til IAS 36 þar sem ýmis vandkvæði eru við 

framkvæmd virðisrýrnunarprófs. Virðisrýrnunarpróf eru mjög flókin oft á tíðum því 

viðskiptavildin er að mestu leyti mat fyrirtækisins á framtíðarvæntingum. 

Virðisrýrnunarprófið segir svo til um það hvort matið hafi staðið undir sér. Helstu 

vandræðin með virðisrýrnunarprófið eru þegar kaupverðsútdeilingin er ekki nógu 

nákvæm milli mismunandi sjóðsskapandi eininga og greinar munur er ekki  

nægilegur milli mismunandi óefnislegra eigna. Þar að auki getur það gerst að 

greinar munur er ekki gerður á því fjárflæði sem gert var ráð fyrir við kaup  og 

fjárflæði frá annarri starfsemi. Þessi vandkvæði eru algeng hjá þeim sem gera 

virðisrýrnunarpróf en með góðri þekkingu er hægt að komast í gegnum öll þessi 

vandkvæði (Birkir Böðvarsson, 2009). 
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3.2 IAS 38 

 

 

IAS 38 lýsir reikningshaldslegri meðferð á óefnislegum eignum sem ekki er 

fjallað sérstaklega um í öðrum stöðlum. Staðallinn er í raun að greina á milli 

viðskiptarvildar og annara óefnislegra eigna. Óefnislega eign á að færa á 

kostnaðarverði aðeins ef líklegt er að efnahagslegur framtíðarávinningur sem er 

rakinn til eignarinnar muni fara til fyrirtækisinns og að mögulegt sé að meta 

kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Skilyrði fyrir því að eign sé 

óefnisleg eign er að hún sé aðgreinanleg, að full yfirráð séu til staðar yfir eign og 

að  framtíðarávinningur skapist af eign. Greina má óefnislega eign skýrt frá 

viðskiptavild ef eignin er aðskiljanleg. Eign er talin aðskiljanleg ef fyrirtækið getur 

leigt, selt, skipt eða úthlutað sérstökum efnahagslegum framtíðarávinningi sem 

rekja má til eignarinnar án þess að ráðstafa jafnframt efnahagslegum 

framtíðarávinningi sem streymir frá öðrum eignum sem eru notaðar í tengslum 

við sömu tekjuöflunarstarfsemi. Fyrirtæki hefur yfirráð yfir eign ef það hefur vald 

til að afla efnhagslegs framtíðarávinnings af verðmætum sem liggja til 

grundvallar, og getur einnig takmarkað aðgang annarra að þessum ávinningi. 

Getu fyrirtækis til að ráða yfir efnahagslegum framtíðarávinningi af óefnislegri 

eign má að öllu jöfnu rekja til lagalegra réttinda sem unnt er að framfylgja með 

aðstoð dómstóla.   

Ef lagaleg réttindi eru ekki fyrir hendi er erfiðara að sýna fram á yfirráð.  
Markaðs- og tækniþekking kann að mynda efnahagslegan framtíðarávinning. 

Fyrirtæki ræður yfir þessum ávinningi ef þekkingin nýtur lagalegrar verndar eins 

og með höfundarrétti, takmörkun í viðskiptasamningi eða lagalegri 

trúnaðarskyldu á starfsmönnum. Í efnahagslegum framtíðarávinningi af 

óefnislegri eign geta falist reglulegar tekjur af sölu á framleiðsluvörum eða 

þjónustu, sparnaður í kostnaði eða annar ávinningur sem stafar af notkun 

fyrirtækisins á eigninni. Notkun hugverka í framleiðsluferli getur til að mynda 

lækkað framtíðarframleiðslukostnað fremur en aukið reglulegar framtíðartekjur 

(IAS 38, Para 9 - 24). 
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3.3 IFRS 3 

afgangsstærð eftir að annað 

IFRS 3 var endurbættur í janúar 2008 en upprunalega tók staðallinn gildi þann 

31. mars 2004. IFRS 3 á við um sameiningar félaga sem hafa átt sér stað 1. júlí 

2009 eða seinna. Í staðlinum er sameining félaga skilgreind þegar kaupandi 

öðlast yfirráð yfir einni eða fleiri rekstareiningum. Staðallinn á ekki við um 

samrekstur (e. Joint venture)  eða sameiningu félaga og eininga undir 

sameiginlegum yfirráðum. Kaupaðferð (e. acquisition method) er sú aðferð sem 

notuð er við allar í sameiningar þar sem staðallinn heimilar ekki 

samlegðaraðferðina (e.pooling of interests). Á yfirtökudegi þarf yfirtökufélagið því 

að meta eignir og skuldir yfirtekna félagsins á gangvirði. IFRS 3 á að hjálpa til við 

að meta hver kaupandinn er því það er ekki alltaf augljóst í sameiningu. Meta 

þarf rétt kaupverð. Það skiptir miklu máli að hafa kaupverðið rétt og staðallinn fer 

vel í það hvernig það er fundið út. Staðallinn fer ítarlega í kaupverðsútdeilingu 

það er hvernig kaupverðinu er deilt út á eignir og skuldir í yfirtekna félaginu  

(IFRS 3, Para 1 – 33). 
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3.3.1 Samspil IFRS og ársreikningalaga um viðskiptavild 

 

Ársreikningalögin segja að skyldt sé að gera ársreikninga, séu gerðir í 

samræmi við lög, reglugerðir og settar reikningsskilareglur þegar það á við. 

Árseikningar eiga þar að auki að gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og 

breytingu á handbæru fé. Lögin segja ennfremur að ef ákvæði laganna gefa ekki 

nægjanlega skýra mynd af afkomu, efnahag og breytingum sem kunna að verða 

á handbæru fé skal í undantekningartilvikum víkja frá þeim. Það skiptir öllu að 

reikningurinn gefi skýra mynd af rekstrinum til að koma í veg fyrir misskilning 

(2006 nr.3 17. Janúar / Lög um ársreikninga, 2006). 

Líta má svo á að þegar ársreikningalögin eru ekki nægjanlega skýr um einhver 

atriði  þá beri að líta til IFRS staðlanna ef þeir taka til um tiltekið viðfangsefni 

(Erling Tómason, 2009). 

Í 79. grein ársreikningalaga er fjallað um viðskiptavild sem verður til við 

sameiningar fyrirtækja. Þegar samstæða verður til við sameiningu á að miða við 

matsverð einstakra liða efnahagsreiknings á yfirtökudegi í samstæðureikningi. 

Afskrifa á mismuninn á bókfærðu verði og matsverði.   

Hlutdeild móðurfélags í dótturfélagi á að jafna út á móti hreinni eign dótturfélags. 

Þegar búið er að færa leiðréttingu vegna einstakra liða í efnahagsreikningi verður 

eftir mismunur sem er viðskiptavild. Samkvæmt ársreikningalögum skal afskrifa 

viðskiptavild kerfisbundið á áætluðum nýtingatíma (2006 nr.3 17. Janúar / Lög 

um ársreikninga, 2006). 

 Ársreikningalögin fara alls ekki nægjanlega vel í viðfangsefnið. Það er ýmislegt 

sem er ekki tekið fram eins og matsverðið sem það á að miða við. Lögin fara 

mjög lítið í meðhöndlun viðskiptavildar. Í lögunum er ekki tekið fram um 

útdeilingu viðskiptavildar á sjóðsskapandi einingar. Útdeiling viðskiptavildar 

skiptir gífurlegu máli þegar meta á viðskiptavild með tilliti til virðisrýrnunarprófs. 

Það má segja að 79. grein ársreikningalaganna sé frekar ruglingsleg og 

nauðsynlegt sé að nota alþjóðlega reikningsskilastaðla til að ná inntakinu 

almennilega (Erling Tómason, 2009). 
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4  Viðskiptavild í gegnum tíðina 

 

Meðhöndlun viðskiptavildar hefur breyst mikið í gegnum árin í reikningsskilum 

fyrirtækja. Á árum áður var viðskiptavildin gjaldfærð í reikningum fyrirtækja,  enda 

ekki mikið um viðskiptavild og óefnislegar eignir á þeim tíma. Frá árinu 1998 og 

fram til ársins 2004 var viðskiptavild færð til eignar og afskrifuð. Afskriftin hefur 

alltaf verið línuleg frá 5 árum upp í allt að 20 ár (Stefán Svavarson, 2007).  

 Í ársreikningalögum nr 3/2006 í 41 gr. segir 

Hafi félag greitt meira fyrir fjárfestingu sína í dóttur- eða hlutdeildarfélagi en 

sem nemur hlutdeild í hreinni eign þess við kaup ber að heimfæra mismuninn 

undir tilgreindar eignir ef það er unnt, ella telst hann viðskiptavild. Mismun 

þennan ber að afskrifa með sama hætti og þær eignir. Ef mismunurinn telst 

viðskiptavild skal hún afskrifuð með kerfisbundnum hætti á áætluðum 

nýtingartíma hennar, þó ekki lengri tíma en 20 árum, eða metin árlega í 

samræmi við settar reikningsskilareglur, hafi hún ekki ákveðinn líftíma, sbr. 24. 

Gr (2006 nr.3 17. Janúar / Lög um ársreikninga, 2006). 

Núna þegar farið er eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er viðskiptavildin 

eignfærð og gert er virðisrýrnunarpróf á hverju ári á þeim rekstrareiningum sem 

bera viðskiptavild. 
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5 Gagnrýni á viðskiptavild 

 

Mikil gagnrýni hefur verið á viðskiptavild eftir hrunið. Margir vilja meina að 

viðskiptavildin hafi haft mikið að gera með það að svona fór. Margir vöruðu við 

ástandinu og sögðu að þetta væri blaðra sem væri við það að springa.  

 

5.1 Fegrun efnahagsreiknings 

 

Margir halda því fram að vissar blekkingar hafi þrifist í viðskiptalífinu. Þessar 

blekkingar snerust um það að sýna alltaf eins góða fjárhagsstöðu eins og 

mögulega er hægt. Það var gert með því að færa allar eignir á sem hæstu verði, 

svokölluðu uppgangsverði, sem menn telja að muni alltaf hækka en ekki lækka til 

að gengi hlutabréfana verði alltaf í hámarki. Það er niðurstaða Aðalsteins 

Hákonarsonar, deildarstjóra eftirlitsdeildar Ríkisskattstjóra í Tíund fréttariti 

embættisins.  Bankarnir lánuðu svo út á þessar eignir á meðan á mótu stóðu 

einungis innlán almennings á Íslandi og erlendis. Nauðsynlegt er að koma í veg 

fyrir glannaskap í skuldsettum yfirtökum og samrunum. Bæta þarf 

hlutafélagalögin og eftirlitið svo endurskoðendur þori að gera athugasemdir án 

þess að missa kúnna (Aðalsteinn Hákonarson, 2008). 

Í annari grein sem var birt í sama blaði talar Aðalsteinn um Skuldauppgjör í 

skjaldborgum. Þar sem viðskiptavild var notuð til að fegra efnahagsreikninga 

félaga á tíma útrásarinnar. Aðalsteinn heldur því fram að bankar og jafnvel 

forustumenn í efnahagslífinu hafi notað skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna  

til að skuldsetja félög til að kaupa í sjálfum sér. Þegar þessar skuldir voru svo 

færðar inn í félögin þurfti annað hvort að færa niður eigið fé eða færa eign á móti 

skuldinni til að bókhaldsjafnan myndi stemma. Það er að það sé jafnt  í debet og 

kredit í bókhaldinu. Farið var þá leið að færa upp eign svokallaða viðskiptavild. Í 

dag standa margir uppi með það að engar innistæður eru fyrir viðskiptavildinni og 

því afskrifast hún án þess að til komi nokkur skattafrádráttur (Aðalsteinn 

Hákonarson, 2009).   
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5.2 Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni 

 

Í byrjun þessarar aldar fundu íslenskir viðskiptamenn út hvernig þeir gátu 

keypt eignir án þess að borga fyrir þær. Þeir létu keypta fyrirtækið kaupa sig sjálf 

í gegnum eignalausa samruna. Þannig  voru skuldirnar hengdar á fyrirtækin sjálf 

með samruna eftir kaupin, setja þau svo á markað og selja þau á hærra verði en 

þau voru keypt á til kaupenda. Með því að fara þessa leið var hægt að græða 

mikla peninga. Mörg mjög stór gjaldþrot fylgja yfirleitt þessari aðferð. Viðskiptin 

ganga svona fyrir sig:  Viðskiptajöfur (A) vill kaupa rekstrarfélag ( H) sem honum 

finnst góður kostur. Viðskiptajöfur (A) semur um kaupverð og stofnar félagið (B) 

sem fær það hlutverk að kaupa rekstrafélag (H) og því telst (B) vera 

yfirtökufélagið. Viðskiptajöfur (A) leggur hlutafé til yfirtökufélagsins (B) en þó ekki 

nema lítinn hluta (fjórðungshluta) af kaupverði (H), en yfirtökufélagið (B) þarf að 

taka lán fyrir afganginum. Fyrrverandi eigandi yfirtekna félagsins fær svo 

kaupverðið til sín og félögin (H) og (B) eru sameinuð  undir nafninu (B). Þá er (B) 

orðið yfirtökufélagið í samrunanum, þannig að skuldir (B) fara inn í sameinaða 

fyrirtækið án þess að nokkur eign hafi komið á móti. Því eina eign (B) var 

eignarhlutur í (H) og (H) getur ekki átt hlut í sjálfu sér. Til að að fela skerðinguna 

á eigin fé eftir skuldsetninguna í (H ) er viðskiptavildin færð á móti sem eign. Því 

næst er (B) tilbúið í sölu sem góður fjárfestingarkostur á frekar háu gengi. Þannig 

myndast gróði. Þessi aðferð var mikið notuð fyrir efnahagshrun, sem varð til þess 

að efnahagsreikningar fyrirtækja stækkuðu ört. Þessi aðferð getur verið mjög 

áhættusöm bæði fyrir fyrirtækin og bankana sem fjármagna kaupin. 

Ársreikningalögin segja ekki til um hvernig skal færa viðskiptavild sem verður til 

við samruna félaga og skuldsettar yfirtökur. Í grundvallar reikningsskilareglum 

kemur þó fram að skynsemisjónarmið og varúð eigi að ráða. Svo er hægt að 

rökstyðja það að viðskiptavildin sem myndast við skuldsettar yfirtökur sé í raun 

viðskiptavild sem myndast inni í fyrirtækjum og því megi ekki færa hana til eignar 

(Aðalsteinn Hákonarson, 2008). 
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5.3 Neikvæð viðskiptavild 

 

Neikvæð viðskiptavild verður til þegar gangverð eignar er hærra en kaupverð. 

Samkvæmt IFRS 3 ber svo að færa þann mismun sem skapast til tekna. 

Neikvæð viðskiptavild getur t.d. myndast þegar viðskiptavinir fyrirtækis eru hvattir 

af þrýstihópum til að sneiða hjá viðskiptum fyrirtækisins vegna pólitískrar afstöðu 

fyrirtækisins. Þetta getur orðið til þess að viðskiptavinum fækkar eða jafnvel þeir 

hætti alveg viðskiptum við fyrirtækið. Þegar þetta gerist er talað um neikvæða 

huglæga afstöðu viðskiptavina. Þessu hafa mörg fjármálafyrirtæki fengið að 

kynnast í kreppunni. Gott dæmi um fyrirtæki sem tapaði mikilu í kreppunni vegna 

neikvæðar viðskiptavildar er Goldmann Sachs. Goldmann hafði verið að skila 

góðri afkomu en vegna slæms umtals um fyrirtækið sniðgekk almenningur  

fyrirtækið (Leder, 2010). 
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Tafla 1 Þróun tiltekina efnahagsliða hjá nokkrum fyrirtækjum í Kauphöll 2003-2007. 

(Aðalsteinn Hákonarson, 2008) 

M ill j .  kr 2 0 0 7 2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 3

Heildareignir 552.931 242.743 180.632 57.224 53.639

A ct avis

Þar af  

viðskip t avild 358.234 89.647 66.260 19.324 21.099

Eig ið  f é 274.524 84.339 82.244 23.394 19.792

Heildareignir 61.729 59 .212 51.234 69 .753 26 .513

A lf esca

Þar af  

viðskip t avild 19 .226 17.425 14 .033 15.826 1.331

Eig ið  f é 29 .418 25.535 19 .785 21.542 3 .635

Heildareignir 225.763 137.707 96 .137 29 .238 8 .621

A vion/ Hf .Eimskipaf . Í sl

Þar af  

viðskip t avild 39 .934 23 .249 31.716 8 .922

Eig ið  f é 41.269 51.005 29 .142 4 .113 1.681

Heildareignir 103.669 99.290 33.538 16.842 5.239

A t orka

Þar af  

viðskip t avild 13.783 27.390 5.760 254

Eig ið  f é 9.064 12.272 9.940 8.969 4.093

Heildareignir 184 .740 179 .071 125.714 32 .651 27.477

B akkavör

Þar af  

viðskip t avild 96 .067 97.445 62 .072 12 .741 12 .741

Eig ið  f é 34 .720 33 .184 14 .110 10 .574 9 .218

Heildareignir 14 .683 18 .769 22.810 20 .815 12.308

D agsbrún/ 3 6 5

Þar af  

viðskip t avild 5.156 5.192 10 .608 10 .076 5.508

Eig ið  f é 4 .545 6 .137 7.563 7.563 5.392

Heildareignir 732.560 416.963 161.782

Exist a

Þar af  

viðskip t avild 42 .926 44 .095

Eig ið  f é 216.617 180.272 96 .104

Heildareignir 37.520 36 .788 35.697

Teymi

Þar af  

viðskip t avild 19 .648 17.587

Eig ið  f é 8 .299 4 .148 5.840

Heildareignir 17.365 19 .817 20 .665 16 .710 3 .500

Kögun

Þar af  

viðskip t avild 6 .618 6 .445 11.665 10 .173

Eig ið  f é 3 .132 2 .748 6 .330 5.228 1.764

Heildareignir 422 .320 262 .871 132 .618 31.618 20 .085

FL.Group

Þar af  

viðskip t avild 28 .488 3 .267 78

Eig ið  f é 155.844 142 .676 74 .443 14 .935 9 .209

Heildareignir 2 .948 .910 2 .246 .339 1.472 .250 675.313 443 .943

Glit nir

Þar af  

viðskip t avild 40 .515 17.946 10 .551 10 .875 11.588

Eig ið  f é 169 .969 146 .119 84 .750 50 .313 24 .423

Heildareignir 72 .800 86 .023 51.429 35.225 26 .493

Iceland ic Group

Þar af  

viðskip t avild 17.649 19 .861 12 .186 5.488 76

Eig ið  f é 12 .101 16 .720 8 .696 3 .365 4 .255

Heildareignir 5.347.345 4 .055.396 2 .540 .811 1.534 .020 558 .569

Kaupþing

Þar af  

viðskip t avild 60 .014 63 .118 50 .481 34 .208 5.948

Eig ið  f é 356 .431 334 .828 202 .512 149 .443 45.929

Heildareignir 3 .057.546 2 .172 .924 140 .460 730 .370 448 .238

Landsbanki Í slands

Þar af  

viðskip t avild 23 .062 12 .078 9 .380 1.012 1.168

Eig ið  f é 184 .004 149 .457 110 .059 38 .015 22 .381

Heildareignir 39 .077 20 .906 8 .684 7.637 7.301

M arel

Þar af  

viðskip t avild 8 .728 9 .213 724 375 315

Eig ið  f é 16 .628 13 .701 3 .101 2 .476 2 .259

Heildareignir 391.627 170 .075 83 .821 11.394 3 .162

M ilest one

Þar af  

viðskip t avild 79 .009 14 .353 11.114

Eig ið  f é 69 .513 43 .727 25.833 2 .948 1.974

Heildareignir 5.661 4 .545 3 .968 1.660 1.539

N ýherji

Þar af  

viðskip t avild 1.289 1.036 776 44 68

Eig ið  f é 1.763 1.397 1.397 1.280 1.330

Heildareignir 652 .287 412 .288 259 .349 89 .648 22 .529

St raumur/ B urðarás- F járf est ingabanki

Þar af  

viðskip t avild 45.084 17.221 14 .588

Eig ið  f é 143 .393 141.349 144 .871 32 .474 16 .093

Heildareignir 70 .443 69 .379 30 .777 20 .242 18 .471

Trygg ingamiðst öð in

Þar af  

viðskip t avild 4 .769 5.617 444 555

Eig ið  f é 25.615 21.972 16 .090 6 .991 6 .011

Heildareignir 39 .529 44 .118 25.817 6 .680 7.284

Össur

Þar af  

viðskip t avild 21.284 22 .794 14 .689 1.539 1.683

Eig ið  f é 15.560 11.638 10 .006 3 .356 3 .139

Heildareignir 14 .978 .568 10 .775.224 5.478 .138 3 .387.040 1.694 .911

Samt als

Þar af  

viðskip t avild 931.483 511.712 329 .860 131.379 62 .080

Eig ið  f é 1.772 .409 1.423 .288 952 .816 386 .979 182 .578
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6 Þróun viðskiptavildar hjá nokkrum Íslenskum fyrirtækjum 

 

Hér verða skoðaðir valdir liðir úr ársreikningum nokkura félaga sem skráð hafa 

verið í Kauphöll Íslands.  Skoðuð er eignastaða hvers  félags  og hve stórt hlutfall 

eigna er viðskiptavild eða aðrar óefnislegar eignir. Þar að auki er skoðað hversu hátt 

hlutfall viðskiptavild er af eigin fé.  Þau félög sem eru skoðuð eru Actavis, Bakkavör, 

Marel, Nýherji og Össur. 

 

6.1 Actavis 

 

    Pharmaco sem var forveri Actavis var stofnað árið 1956. Í fyrstu var Pharmaco 

innkaupasamband en árið 1960 var byrjað að framleiða lyf í fyrirtækinu. Actavis 

Group er móðurfélag Actavis á Íslandi. Á Íslandi eru þar að auki reknar þrjár 

rekstrareiningar Actavis. Það eru höfuðstöðvarnar sem sjá að mestu um 

þróunareininguna, Actavis hf  er eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og sér 

um framleiðslueiningu fyrirtækisins á Íslandi. Medis er annað dótturfyrirtæki 

samstæðunnar sem sér um sölu lyfja og lyfjahugvit til þriðja aðila. Actavis á 

Íslandi framleiðir og selur lyf og lyfjahugvit bæði innanlands sem utan. Hjá 

Actavis er mikil áhersla lögð á gæði og eru verksmiðjur þeirra þar af leiðandi í 

sérflokki. Markmið Actavis er að vera fyrstir með samheitalyf á markað þegar 

einkaleyfin renna út. Í ágúst 2007 var Actavis Group hf. afskráð af markaði 

(Actavis. Heimasíða). 
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Tafla 2Þróun viðskiptavildar hjá Actavis 2005-2006 (Actavis. Ársreikningar 2005-2006). 

Actavis 
Heildar 
eignir 

Óefnislegar 
eignir 

Hlutfall 
óefnislegra 
eigna af 
eignum Viðskiptavild 

Breyting á 
viðskiptavild 

Hlutfall 
viðskiptavildar 
af eignum Eigið fé 

Viðskiptavild 
sem hlutfall 
af eigin fé 

2005 2.368.854 1.332.590 56,3% 784.634 555.508 33,1% 1.008.029 77,8% 

2006 2.579.362 1.440.209 55,8% 936.052 151.418 36,3% 889.656 105,2% 

2007                 

2008                 

2009                 

2010                 

Fjárhæðir í þúsundum EUR 

 

 

Viðskiptavild Actavis hækkaði mjög mikið á árinu 2005 sem var vegna kaupa 

Actavis á dótturfyrirtækjum. Hækkun viðskiptavildar á árinu 2006 var vegna 

leiðréttingar á kaupverðsútdeilingu viðskiptavildar (Actavis. Ársreikningar 2005-

2006).  

 

 

6.2 Bakkavör 

 

Árið  1986 var Bakkavör stofnuð af bræðrunum Lýði og Ágústi Guðmundssonum. 

Bakkavör er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í að framleiða ferska  tilbúna 

matvöru.  Árið 2001 var Bakkavör skráð í Kauphöll Íslands (Bakkavör. Heimasíða).  

Í mars árið 2010 var haldinn hluthafafundur Bakkavarar þar var kynntir voru  

nauðasamningar sem Bakkavör gerði við kröfuhafa og þar að auki var gerð tillaga 

um að breyta félaginu í einkahlutafélag og afskrá félagið í kjölfarið af Nasdaq OMX 

Iceland. Hluthafar samþykktu ákvörðun stjórnenda um afskráningu svo Bakkavör 

var afskráð úr kauphöllinni árið 2010 og starfar nú sem einkahlutafélag. Í dag er 

Bakkavör eitt af stærstu  fyrirtækjunum á íslandi (Bakkavör. Heimasíða). 
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Tafla 3.Þróun viðskiptavildar hjá Bakkavör 2005-2009 (Bakkavör. Ársreikningar 2005-2009). 

Bakkavör  
Heildar 
eignir 

Óefnislegar 
eignir 

Hlutfall 
óefnislegra 
eigna af 
eignum Viðskiptavild 

Breyting á 
viðskiptavild 

Hlutfall 
viðskiptavildar 
af eignum Eigið fé 

Viðskiptavild 
sem hlutfall 
af eigin fé 

2005 1.134.607 565.723 49,9% 560.225 460.633 49,4% 127.216 440,4% 

2006 1.325.807 713.928 53,8% 708.006 147.781 53,4% 239.948 295,1% 

2007 1.482.784 775.851 52,3% 771.073 63.067 52,0% 277.305 278,1% 

2008 1.755.794 850.992 48,5% 846.589 75.516 48,2% 121.640 695,9% 

2009 1.479.400 846.300 57,2% 844.400 -2.189 57,1% 107.600 784,8% 

2010                 

Fjárhæðir eru í þúsundum GBP 

 

Í töflu 3 má sjá þróun viðskiptavildar og annarra óefnislegra eigna sem hlutfall 

af heildareignum á árunum 2005 til 2009. Viðskiptavild er langstærst af  

óefnislegum eignum Bakkavarar. Viðskiptavildin breytist ekki mjög mikið milli ára 

hjá Bakkavör nema á árinu 2004 til 2005, þá hækkaði hún um 460.633 þúsund 

GBP. Þessa miklu hækkun má rekja til kaupa Bakkavarar á öðrum félögum. 

Viðskiptavild Bakkavarar er mjög há miðað við eigið fé þess (Bakkavör. 

Ársreikningar 2005-2009).    

 . 
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6.3 Marel 

 

Marel var stofnað árið 1983. Marel byrjaði sem sprotafyrirtæki en með 

nýsköpun að leiðarljósi hefur Marel breyst í heimsleiðtoga á sínu sviði. Í dag er 

Marel eitt af stærstu útflutningsfyrirtækjum Íslands. Marel sérhæfir sig í þróun og 

framleiðslu á háþróuðum kerfum og búnaði til vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingi. 

Marel er í dag alþjóðlegt fyrirtæki með skrifstofur í yfir 30 löndum (Marel, 

Heimasíða). 

Tafla 4. Þróun viðskiptavildar hjá Marel 2005-2010 (Marel. Ársreikningar 2005-2010). 

Marel 
Heildar 
eignir 

Óefnislegar 
eignir 

Hlutfall 
óefnislegra 
eigna af 
eignum Viðskiptavild 

Breyting á 
viðskiptavild 

Hlutfall 
viðskiptavildar 
af eignum Eigið fé 

Viðskiptavild 
sem hlutfall 
af eigin fé 

2005 114.890 18.098 15,8% 9.580            1.893 8,3% 41.032 23,4% 

2006 364.793 113.627 31,1% 97.117 87.537 26,6% 144.423 67,2% 

2007 427.304 120.035 28,1% 95.450 -1.667 22,3% 181.835 52,5% 

2008 920.259 480.438 52,2% 394.979 299.529 42,9% 288.279 137,0% 

2009 882.882 463.392 52,5% 377.959 -17.020 42,8% 323.797 116,7% 

2010 877.623 472.763 53,9% 379.879 1.920 43,3% 343.269 111% 

Fjárhæðir eru í þúsundum EUR 

 

 

Hækkun viðskiptavildar Marels má rekja til kaupa á öðrum félögum og til 

sameiningar félaga. Árið 2005 hækkaði viðskiptavildin um 1.893 þúsund EUR vegna 

kaupa Marels á Dantech Food Systems PTE Ltd, sem  sérhæfir sig í framleiðslu á 

frystibúnaði fyrir matvælaframleiðslu. Árið 2006 hækkaði viðskiptavild Marels um 

87.537 þúsund EUR vegna kaupa á tvemur félögum, AEW Delford og Scanvaegt 

International A/S. Það var mikil samþætting hjá Marel, Scanvægt, AEW/Delford og 

Carnitech á árinu 2007. Á reikningsárinu 2008 náði Marel að tvöfalda viðskiptavild 

sína með kaupunum á Stork Food System. Við sameiningu Marels og Stork System 

mun Marel samstæðan hafa nokkurn veginn fimmfaldað stærð sína. Eftir kaupin á 

Stork var viðskiptavildin orðin 116,73% af eigin fé félagsins. Það var gjaldfærð 

virðisrýrnun á árinu 2009 vegna kaupanna á Stork, Diary Systems og Carnitech A/S. 
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Marel undirritaði í nóvember 2010 samning við sex alþjóðlega banka um 

langtímafjármögnun uppá 350 milljónir evra. Þessi langtímafjármögnun gerði Marel 

kleift að endurfjármagna allar langtímaskuldir sínar (Marel. Ársreikningar 2005-

2010). 

 

6.4 Nýherji 

 

Nýherji er upplýsingatæknifyrirtæki sem hóf starfsemi sína þann 2. apríl árið 

1992. Starfsemi Nýherja hófst með samrunna IBM á Íslandi hf. og Skrifstofuvéla-

Sund hf. Í dag er Nýherji eitt af öflugustu upplýsingatæknifyrirtækjunum á Íslandi.  

Helstu hlutverk Nýherja er að veita viðskiptavinum sínum heildarlausnir í 

upplýsingatækni með stöðugri þróun á hugbúnaði og þar að auki veita þeir 

ráðgjöf bæði einstaklingum og  fyrirtækjum.Viðskipti með hlutabréf Nýherja 

hófust á opna tilboðsmarkaðinum í nóvember árið 1995 og árið 1997 á  

Verðbréfaþingi Íslands sem nú heitir OMX Nordic Exchange Iceland. Nýherji hf. 

er móðurfélag samstæðunnar sem telur í dag 19 félög (Nýherji. Heimasíða). 

 

Tafla 5. Þróun viðskiptavildar hjá Nýherja 2005-2010 (Nýherji. Ársreikningar 2005-2010). 

 ÖNýherji 
Heildar 
eignir 

Óefnislegar 
eignir 

Hlutfall 
óefnislegra eigna 
af eignum Viðskiptavild 

Breytingar á 
viðskiptavild 

Hlutfall 
viðskiptavildar 
af eignum Eigið fé 

Viðskiptavild 
sem hlutfall 
af eigin fé 

2005 3.968.124 665.394 16,8% 665.394           620.848 16,8% 1.397.228 47,6% 

2006 4.548.260 925.497 20,3% 925.497 260.103 20,3% 1.397.039 66,3% 

2007 5.661.290 1.178.496 20,8% 1.178.496 252.999 20,8% 1.763.961 66,8% 

2008 9.952.434 3.911.105 39,3% 3.713.895 2.535.399 37,3% 1.963.966 189,1% 

2009 9.594.922 3.958.241 41,3% 3.678.075 -35.820 38,3% 1.263.981 291% 

2010 7.980.520 3.703.965 46,4% 3.435.705 242.370 43,1% 2.419.911 142% 

Fjárhæðir eru í þúsundum EUR 

 

    Eins og sjá má í töflu 5 er viðskiptavild langsamlega stærsti hluti óefnislegra eigna 

hjá Nýherja.  Viðskiptavildin árin 2005 og 2006 hækkaði vegna kaupa Nýherja á 

danska ráðgjafa- og hugbúnaðarfyrirtækinu AppliCon A/S og Tölvusmiðjunar. 

Samanlagt hækkaði viðskiptavildin um  880.951 EUR við þessi kaup. Viðskiptavild 

Nýherja hækkaði þó mest þegar Nýherji keypti TM Software hf. árið 2008. Kaupin 
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hækkuðu viðskiptavild Nýherja um 2.535.399 EUR.  Í lok reikningsársins 2009  

var framkvæmt virðisrýrnunar- próf á viðskiptavild félagsins vegna vísbendingar 

um virðisrýrnun. Virðisrýrnunarprófið sýndi að viðskiptavild vegna tveggja 

dótturfélaga hafði rýrnað um samtals 342 millj. kr. Það er áhugavert að sjá að á 

árunum 2008-2010 var viðskiptavild Nýherja orðin mun meiri en eigið fé 

félagsins. Þá sérstaklega árið 2009 þegar viðskiptavildin var nærri þreföld á við  

eigið fé (Nýherji. Ársreikningar 2005-2010). 

 

 

6.5 Össur 

 

Össur er alþjóðlegt fyrirtæki sem var stofnað 1971. Fyrirtækið var fyrst skráð á 

markað árið 1999 og er eitt stærsta og virtasta fyrirtækið á Íslandi. Össur starfar á 

heilbrigðissviði við hönnun og framleiðslu á stoðtækjum, spelkum og 

stuðningsvörum.  Össur er með starfsemi  víðsvegar um heimin og með mjög stórt 

net dreifingaraðila. Össur er leiðandi í heiminum í hönnun stoðtækja og mjög 

framarlega í framleiðslu á stoðtækjum. (Össur. Heimasíða).  

 

 

Tafla 6. Þróun viðskiptavildar hjá Össuri 2005-2010 (Össur. Ársreikningar 2005-2010). 

Össur 
Heildar 
eignir 

Óefnislegar 
eignir 

Hlutfall 
óefnislegra 
eigna af 
eignum Viðskiptavild 

Breyting á 
viðskiptavild 

Hlutfall 
viðskiptavildar 
af eignum Eigið fé 

Viðskiptavild 
sem hlutfall 
af eigin fé 

2005 407.986 278.828 68,3% 232.134 207.039 56,9% 152.829 151,9% 

2006 612.752 386.552 63,1% 316.593 84.459 51,7% 161.693 195,8% 

2007 635.821 404.156 63,6% 342.359 25.766 53,8% 250.282 136,8% 

2008 603.778 367.556 60,9% 322.381 -19.978 53,4% 249.648 129,1% 

2009 628.217 370.226 58,9% 334.844 12.463 53,3% 312.223 107,3% 

2010 607.078 369.128 60,8% 339.153 4.309 55,9% 343.558 98,7% 

Fjárhæðir eru í þúsundum USD 

 

Hjá Össur hafa ekki orðið miklar breytingar á viðskiptavild félagsins. Helstu 

breytingarnar voru á árunum 2004 -2005 en þá hækkaði viðskiptavildin um 
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207.039 þúsund USD. Þá keypti Össur félögin Royce Medical Group,Advanced 

Prosthetic Components Pty Ltd., Innovative Medical Products Group og GBM 

Medical AB. Á árinu 2010 voru 22 nýjar vörur kynntar á markað og nýtt dreifikerfi 

sem tekið var í notkun 2009 fór að skila árangri fyrir Össur á árinu 2010 (Össur, 

Ársreikningar 2005-2010). 
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7 Samantekt 

 

Hér hefur verið farið í flest atriði sem viðkoma viðskiptavild í reikningsskilum 

fyrirtækja. Viðskiptavild er í raun afgangsstærð eftir að annað yfirverð efnislegra 

og óefnislegra eigna hefur verið heimfært á viðkomandi eignir. Viðskiptavild er 

því mismunurinn á heildarvirði fyrirtækis og matsverði aðgreinanlegra eigna og 

skulda þess og hana er ekki mögulegt að selja eina og sér heldur aðeins sem 

hluta af heild. Viðskiptavild í reikningshaldi er aðeins sú sem hefur verið keypt en 

ekki sú sem hefur verið sköpuð inna fyrirtækja. Ársreikningalögin fara ekki mikið 

út í viðskiptavild þess vegna horfa flest fyrirtæki til alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlanna þegar kemur að viðskiptavild. Alþjóðlegir 

reikningsskilastaðlar sem eiga við um viðskiptavild eru, IAS 36, IAS 38 og IFRS 

3. Framkvæma þarf að minnsta kosti árlega virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild þar 

af auki þarf á  hverjum reikningsskiladegi að meta það hvort vísbendingar séu 

um virðisrýrnun á viðskiptavild. Framkvæmd virðisrýrnunarpróf er mjög erfitt ferli 

þar sem oft er um  huglægt mat að ræða sérstaklega með nýtingarvirðið sem 

reist er á spám um  núvirt framtíðarsjóðsflæði. Óháður aðili verður að 

framkvæma virðisrýrnunarprófið. Þegar skoðaðir voru ársreikningar Actavis, 

Bakkavarar, Marel, Nýherja og Össurar sást það að viðskiptavild er langstærsti 

hluti óefnislegra eigna. Þar að auki hefur viðskiptavild þessara  fyrirtækja hækkað 

mjög hratt á stuttum tíma eftir að alþjóðlegir reikningsskilastaðlar voru teknir upp hér 

á landi. Viðskiptavild þessara fyrirtækja er að mestu leiti tilkomin vegna kaupa á 

dótturfélögum. Hjá öllum fyritækjunum var hlutfall viðskiptavildar af eigin fé mjög 

hátt. Aðeins Marel og Nýherji gjaldfærðu virðisrýrnun á þessum fimm árum, ekki var 

um háar fjárhæðir að ræða. Viðskiptavild hefur mikið verið gagnrýnd sérstaklega 

eftir hrunið. Margir vilja meina að viðskiptavildin hafi mikið með að gera að svona 

fór. Því er haldið fram að fyrirtæki hafi notað viðskiptavildina til að blása upp eigið fé 

og bankarnir hafi svo lánað  út á það. Þar að auki er talað um að félög hafi stundað 

skuldsettar yfirtökur og öfuga samruna til að öðlast eignir án þess að borga fyrir þær. 

Það var gert með því að láta fyrirtækið kaupa sig sjálft með eignalausum samruna. 

Eignin var svo sett á markað og seld með miklum gróða ef vel til tókst. Þetta er 

mjög áhættusamt og stór gjaldþrot hafa orsakast vegna skuldsettra yfirtekna og 

öfugra samruna. Vissulega er fólk ekki sammála um viðskiptavild. En ljóst er að 
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viðskiptavild fyrirtækja er ekki að lækka eins hratt og hún hækkaði á síðustu 

árum. Því er áhugavert að vita hvað þarf að gerast til að viðskiptavild fyrirtækja á 

Íslandi lækki umtalsvert. 
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