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1  Útdráttur 

Markmið verkefnisins er að athuga umfang viðskiptavildar hjá íslensku fyrirtækjum, hún 

borin saman við heildareignir fyrirtækjanna og eigið fé þeirra. Viðskiptavild hefur mikið 

verið í umræðunni á síðastliðnum árum, þá sérstaklega eftir þær sviptingar sem urðu í 

efnahagslífi Íslands á haustmánuðum 2008. Höfundar vildu skoða þróun á bókfærðri 

viðskiptavild frá árinu 2003 til ársins 2010. Á þessu tímabili urðu breytingar á 

reikningsskilastöðlum hjá félögum skráðum á markað en samkvæmt tilskipun frá 

Evrópusambandinu, þá var öllum félögum skylt að færa reikningsskil sín eftir alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum (IFRS) frá 1. janúar 2005. Áður höfðu félög hér á landi farið eftir 

íslensku ársreikningalögunum. Höfundar greindu þróun viðskiptavildar hjá sjö íslenskum 

fyrirtækjum á fyrrgreindu tímabili, hvernig hún myndaðist og umfang virðisrýrnunar. Helstu 

niðurstöður eru að umfang viðskiptavildar hjá fyrirtækjunum hefur ekki minnkað eftir 

efnahagshrunið. 
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2  Inngangur 

Frá og með 1. janúar 2005 var félögum hér á landi, sem skráð voru í íslensku Kauphöllina, 

skylt að semja reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) 

(Deloitte, 2010). Áður höfðu fyrirtækin notast við íslensku ársreikningalögin, en samkvæmt 

þeim átti að eignfæra viðskiptavild og afskrifa hana línulega að hámarki á 20 árum. Með 

tilkomu alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna breyttist meðhöndlun á viðskiptavild á þann hátt 

að afskriftum hennar var hætt, virðisrýrnunarpróf gert árlega af óháðum aðila og hún 

niðurfærð ef bókfært verð var hærra en endurheimtanleg fjárhæð hennar. Frá 

efnahagshruninu, sem varð á haustmánuðum 2008, hefur mikið verið rætt um viðskiptavild í 

fjölmiðlum og meðhöndlun hennar í reikningsskilum íslenskra fyrirtækja. Á uppgangsárum 

íslenska efnahagslífsins frá aldamótum 2000 var aðgengi að erlendu lánsfjármagni auðvelt og 

bankarnir fúsir til þess að lána fyrirtækjum fyrir kaupum á öðrum fyrirtækjum. Á sama tíma 

margfölduðust efnahagsreikningar íslenskra fjármála- og fjárfestingafyrirtækja vegna kaupa á 

öðrum fyrirtækjum og átti viðskiptavildin stóran þátt í þeirri aukningu. Komið hefur í ljós 

eftir ítarlega skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis að víða var pottur brotinn í 

efnahagsreikningum íslenskra fyrirtækja og eignatengsl mikil á milli stórra fyrirtækja. Í 

kjölfar breyttra aðstæðna á mörkuðum mætti halda að töluverð virðisrýrnun hefði átt að eiga 

sér stað á viðskiptavild fyrirtækja. 

Höfundum fannst, sökum mikillar umfjöllunar, áhugavert að skoða þróun viðskiptavildar hjá 

íslenskum fyrirtækjum á árunum fyrir efnahagshrunið 2008 og hvernig hún hefur þróast eftir 

það. Ársreikningar sjö íslenskra fyrirtækja og eins bandarísks voru skoðaðir frá árinu 2003 til 

2010. Fyrir árið 2005 gerðu flest öll þessara fyrirtækja reikningsskil sín samkvæmt íslenskum 

ársreikningalögum nr. 144/1994 og breyttu síðar yfir í alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), 

nema bandaríska félagið gerði reikningsskil sín samkvæmt bandarískum 

reikningsskilastöðlum (FASB). Farið verður yfir þá staðla IFRS er koma að viðskiptavild, en 

þeir eru IFRS 3 (Sameining félaga), IAS 36 (Virðisrýrnun eigna) og IAS 38 (Óefnislegar 

eignir), ásamt því að farið verður yfir íslensku ársreikningalögin og meðferð viðskiptavildar 

samkvæmt þeim. Höfundar lögðu af stað með rannsóknarspurningu og er hún eftirfarandi: 

 

Hafa breyttar markaðsaðstæður á Íslandi haft áhrif á bókfærða viðskiptavild íslenskra 

fyrirtækja? 
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Eins og áður sagði er ítarlega farið yfir ársreikninga sjö íslenskra fyrirtækja og þeir greindir, 

þróun viðskiptavildar skoðuð og hún borin saman við eigið fé félagsins ásamt hlutfalli 

viðskiptavildar á móti öðrum þáttum eins og heildareignum og heildar óefnislegum eignum. 

Með þessu ætla höfundar að varpa ljósi á umfang viðskiptavildar hjá íslenskum fyrirtækjum 

og hvort breytingar í íslensku efnahagslífi hafi haft veruleg áhrif á bókfært virði hennar. 
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3  Almennt um viðskiptavild 

Með viðskiptavild er átt við þau óefnislegu verðmæti sem fyrirtæki hefur keypt og eru til 

vitnis um hæfi félagsins til þess að ávaxta sig betur en gengur og gerist meðal fyrirtækja í 

sömu atvinnugrein (Stefán Svavarsson, 2007). 

Óefnislegum verðmætum er skipt í tvo flokka, annar flokkurinn er með endanlegan líftíma og 

hinn með óendanlegan líftíma. Þau verðmæti með endanlegan líftíma eru afskrifuð línulega á 

nýtingartímabilinu. Verðmæti með endanlegan líftíma getur til dæmis verið einkaleyfi sem á 

einhverjum tímapunkti orðið verðlaust sökum nýrrar tækni. Viðskiptasambönd, vörumerki, 

viðskiptavild og fleiri verðmæti myndu falla í seinni flokkinn, þann með óendanlegan líftíma 

(Edmonds, Edmonds, McNair, Olds og Schneider, 2006). 

Viðskiptavild getur bæði myndast við kaup á rekstri og með kaupum á hlutabréfum í öðrum 

félögum. Við kaup á rekstri þá er viðskiptavild sú afgangsstærð sem er eftir þegar matsverð 

aðgreinanlegra eigna og skulda er dregið frá kaupverði. Þegar um hlutabréfakaup er að ræða 

þar sem eignarhlutur er 50% eða hærri kemur viðskiptavildin fram í 

samstæðureikningsskilum félagsins. Ef um hlutdeildaraðild er að ræða, þar sem eignarhlutur 

er 20-50%, getur viðskiptavild einnig myndast í reikningsskilum kaupanda (Stefán 

Svavarsson, 2007). Ýmsir þættir geta spilað inn þegar félög eru reiðubúin til þess að greiða 

hærra verð fyrir rekstur eða félag heldur en matsverð aðgreinanlegra eigna og skulda þess 

segir til um. Yfirverðið er oft réttlæt með miklum mannauði í því félagi sem keypt er ásamt 

því að kaupandi sjái samlegðaráhrif í kaupunum. 

 

Hér á landi fara fyrirtæki eftir íslensku ársreikningalögunum eða þá alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum (IFRS). Frá og með aldamótum fóru íslensk félög að gera 

reikningsskil sín í meira magni eftir alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Með tilskipun frá 

Evrópusambandinu sem tók gildi árið 2005, var fyrirtækjum með skráð skuldabréf eða skráð 

á hlutabréfamarkað skylt að gera reikningsskil sín samkvæmt IFRS stöðlunum (Deloitte, 

2010).  

Þegar kemur að meðhöndlun viðskiptavildar í íslensku ársreikningalögunum skal hún vera 

færð til eignar og síðan afskrifuð línulega eftir það. Með því myndast gjaldfærsla í 

rekstrareikning sem, ef að afskriftin er mikil, getur haft mikil áhrif á afkomu félagsins. Með 

IFRS er fyrirtækjum leyft að eignfæra viðskiptavildina og gera virðisrýrnunarpróf árlega þar 

sem hún er metin og ef bókfært verð er hærra en gangvirði hennar skal gjaldfæra 
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virðisrýrnunina. Frá því að alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir komu fyrst fram hafa verið 

gerðar töluverðar breytingar á skyldum er varða meðhöndlun á viðskiptavild samkvæmt þeim 

og má skipta þessu upp í þrjú tímabil. Fyrst var viðskiptavildin gjaldfærð um leið og hún 

myndaðist og var því engin eign færð til bóka. Árið 1998 var stöðlunum breytt þannig að 

viðskiptavild var eignfærð og síðan afskrifuð línulega, eins og við þekkjum samkvæmt 

íslensku ársreikningalögunum. Árið 2005 var stöðlunum breytt á þann hátt að línulegum 

afskriftum var hætt og skylt að gera virðisrýrnunarpróf árlega á viðskiptavildinni. Ef 

viðskiptavildin reynist vera lægri en bókfært verð hennar skal mismunurinn gjaldfærður. 

Mikilvægt er að prófið sé rétt framkvæmt svo bókfærð viðskiptavild sýni rétta mynd af 

raunvirði hennar (Arna G. Tryggvadóttir og Erling Tómasson, 2009). 
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4  Íslensku ársreikningalögin 

Lög um ársreikninga nr. 3/2006 tóku síðast gildi 26. janúar 2006. Fjallað er um viðskiptavild 

og aðrar óefnislegar eignir í 16., 24., 41. og 79. grein. Helst má þá horfa til 79. gr. en hún 

fjallar um myndun viðskiptavildar við yfirtöku. 1. mgr. 79. gr. segir: „Ef samstæða er stofnuð 

með yfirtöku á félagi skal miðað við matsverð einstakra liða efnahagsreiknings á yfirtökudegi 

í samstæðu reikningi. Mismunur á matsverði og bókfærðu verði skal afskrifaður með sama 

hætti og þeir liðir sem hann byggist á“. Þessi málsgrein þykir frekar óskýr, þar sem það getur 

verið erfitt að vita hvað er nákvæmlega verið að tala um þegar lögin nota hugtökin 

yfirtökudagur og matsverð. Yfirtökudagur mun vera dagurinn sem yfirtökufélag verður 

móðurfélag skv. 5. tl. 2. gr. ársreikningalaganna þar sem segir í a-lið: „Á meiri hluta atkvæða 

í öðru félagi“ svo yfirtökuaðilinn þarf að hafa náð raunverulegum yfirráðum yfir hinu keypta 

félagi. Hins vegar kemur hugtakið matsverð einungis fyrir í 79. gr. í ársreikningalögunum. 

Þar sem matsverð er hvergi skilgreint í ársreikningalögunum þarf að horfa til kaupaðferðar 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna, sem er staðall er fjallar um kaupaðferðina í alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum IFRS 3. Við skoðun kaupaðferðar í IFRS 3 má segja að þegar fjallað 

er um matsverð einstakra liða í efnahagsreikningi er það gangvirði allra eigna- og skuldaliða í 

efnahagsreikningi á yfirtökudegi (Erling Tómasson, 2009). 

Fjallað er um í 3. mgr. 79. gr. ársreikningalaganna hvernig viðskiptavild myndast og hvernig 

hún skuli afskrifast. Í málsgreininni segir: „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“. Viðskiptavildin er sem sagt mismunur á matsverði og 

kaupverði, þegar búið er að færa bókfært virði eigna og skulda á gangverði eða eins og segir í 

lögunum: „...leiðrétting vegna einstakra liða í efnahagsreikningi...“. Þetta þýðir að séu liðir í 

efnahagsreikningi metnir of lágt, verður viðskiptavildin of há og öfugt. Sé kaupverð lægra en 

matsverð myndast neikvæð viðskiptavild sem þarf að tekjufæra. Fjallað er um í 3. mgr. 79. 

gr. að viðskiptavildin eigi að afskrifast með kerfisbundnum hætti á nýtingartíma hennar, en 
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að hámarki á 20 árum. Hafi hún ekki ákveðinn líftíma eigi að meta hana árlega í samræmi við 

settar reikningsskilareglur sbr. 24. gr.. 

 

Fjallað er um í 24. gr. ársreikningalaganna hvernig afskrifa eigi aðrar óefnislegar eignir en 

viðskiptavild. Í 1. mgr. þeirra segir: „Kostnaður, sem eignfærður er, sbr. 16. gr., vegna 

óefnislegra réttinda eða þróunar, skal afskrifaður með kerfisbundnum hætti á áætluðum 

nýtingartíma viðkomandi eigna, þó ekki á lengri tíma en 20 árum. Ef þessar eignir hafa ekki 

ákveðinn líftíma er þó heimilt að meta þær árlega í samræmi við settar reikningsskilareglur.“  

sömu reglur gilda því um afskriftir viðskiptavildar og annarra óefnislegra eigna. 

 

Fjallað er um aðrar óefnislegar eignir en viðskiptavild sem geta myndast innan félags í 16. gr. 

ársreikningalaganna. Það er eignfærður kostnaður vegna þróunarkostnaðar og greiðslur fyrir 

óefnisleg réttindi, svo sem einkaleyfi, einkarétt, vörumerki og þess háttar réttindi. En þessi 

eignfærði kostnaður verður að uppfylla skilyrði um tekjumöguleika í framtíðinni. 
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5  Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir 

Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir eða International Financial Reporting Standards á ensku, 

oftast kallaðir IFRS voru samþykktir árið 2002 af Evrópuþinginu og Evrópuráðinu í 

reglugerð nr. 1606/2002. Ákvæði reglugerðarinnar fjallar um að félög, sem skráð eru á 

skipulögðum verðbréfamarkaði innan Evrópska efnahagssvæðisins, er skylt að semja 

reikningsskil sín í samræmi við IFRS frá og með 1. janúar 2005 (Deloitte, 2010). 

Í fylgiskjali laga um ársreikninga nr. 3/2006 vegna reglugerðar Evrópuþingsins segir að þessi 

regla gildi einnig fyrir félög sem eru með skráð skuldabréf á skipulegum markaði í hvaða 

aðildarríki sem er og gildir um þau fjárhagsár sem hefjast í janúar 2007 eða síðar gangvart 

þeim félögum. Reglugerðin hefur því lagalegt gildi hér á landi með samþykki reglugerðar nr. 

181/2006. 

Í fylgiskjali laga um ársreikninga nr. 3/2006 er fjallað um reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 1606/2002 og segir þar meðal annars í 4. tl. að: „Markmiðið með þessari reglugerð 

er að stuðla að því að fjármagnsmarkaðurinn sé skilvirkur og kostnaðarhagkvæmur. Annar 

mikilvægur þáttur með tilkomu innri markaðarins á þessu sviði er að vernda fjárfesta og 

viðhalda trausti á fjármagnsmörkuðum. Með þessari reglugerð er stuðlað að frjálsum 

flutningi fjármagns á innri markaðnum og því að félög í bandalaginu standi jafnt að vígi í 

samkeppni að því er varðar fjármagn á fjármagnsmörkuðum í bandalaginu og einnig á 

alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum.“. Svo segir í 5. tl. sama skjals: „Til þess að 

fjármagnsmarkaðir í bandalaginu séu samkeppnishæfir er mikilvægt að samræma staðlana, 

sem notaðir eru í Evrópu til að semja reikningsskil, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem 

nota má um heim allan í viðskiptum yfir landamæri eða við skráningu á alþjóðlegum 

verðbréfamarkaði.“. 

Með innleiðingu þessara staðla breyttust reikningsskil íslenskra félaga mikið. Til að mynda 

mega félög sem það kjósa, semja reikningsskil sín í samræmi við IFRS, en skilyrði fyrir því 

er að gera það samfleytt í að lágmarki fimm ár. Félög sem ekki eru skráð á skipulögðum 

verðbréfamarkaði hafa séð sér hag í því að innleiða IFRS. Félög sem starfa á alþjóðlegum 

vettvangi sjá sér sérstaklega hag í því að semja sín reikningsskil í samræmi við IFRS. 

Samanburður við reikningsskil annarra félaga verður auðveldari og aðgangur að erlendu 

fjármagni greiðari þar sem erlendir fjárfestar og lánastofnanir hafa þekkingu á IFRS 

(Deloitte, 2010). 
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5.1  IFRS 3 - Sameining félaga 

Reikningsskilastaðallinn IFRS 3 var upphaflega gefinn út árið 2004, og tók þá við af IAS 22 

sem hafði verið í gildi frá árinu 1983. Í janúar 2008 var staðallinn endurbættur og tók gildi 1. 

júlí 2009.  

Samkvæmt IFRS 3 á kaupandi að færa eignir og skuldir á gangverði þann dag sem eignin er 

keypt. Hann gildir ekki um samrekstur (joint venture), sameiningu félaga og eininga undir 

sameiginlegum yfirráðum (common control) og á heldur ekki við þegar um er að ræða kaup á 

eign eða eignasafni sem ekki telst rekstrareining. Ef sameining félaga uppfyllir þau skilyrði 

sem IFRS 3 krefst þá er notuð svokölluð kaupaðferð (acquisition method) við sameiningar 

félaga en óheimilt er að nota samlegðaraðferðina (pooling of interest). Með kaupaðferð er 

eftirfarandi skrefum beitt (IFRS 3.5) (IFRS Foundation, 2010c): 

 Kaupandi skilgreindur 

o Skilgreina skal hvaða félag sé kaupandinn og hvaða félag sé yfirtekið 

 Dagsetning sameiningar skilgreind 

o Skilgreina skal þann dag sem að kaupandi eignast hið yfirtekna félag og tekur 

við rekstri þess 

 Skráning og mat á skilgreinanlegum eignum fyrir utan viðskiptavild, skuldum sem og 

hlutdeild í minnihluta í keyptri rekstrareiningu 

 Skráning og mat á viðskiptavild eða hagnaði af kaupum 

 

Samkvæmt staðlinum skal viðskiptavild vera metin sem mismunurinn af (IFRS 3.32); 

1. gangvirði þess sem yfirtökufélagið lætur af hendi fyrir yfirtekna félagið á 

sameiningardegi 

2. hlutdeild minnihluta 

3. gangvirði eignarhluta sem kaupandi átti í yfirtekna félaginu á yfirtökudegi ef um 

yfirtöku í áföngum er að ræða 

 

- og gangvirði nettó eigna á yfirtökudegi. 

Ef viðskiptavild reynist vera neikvæð þá skal færa mismuninn til tekna á rekstrarreikningi. Sá 

kostnaður, sem stofnað er til vegna kaupa sölu- og ráðgjafakostnaður, skal vera færður til 

gjalda á rekstrarreikningi fyrir utan kostnað við útgáfu á skulda- eða hlutabréfum vegna 

kaupanna (IFRS Foundation, 2010c). 
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5.1.1  Kaupverðsútdeiling 

Þegar kaupverð er hærra en bókfærðar eignir hins keypta félags myndast yfirverð sem þarf 

síðan að deila niður á eignir þess. Yfirverð er rekstrarvirði að frádregnu bókfærðu virði 

rekstrartengdra eigna. Við þetta er notuð kaupverðsútdeiling (purchase price allocation) og 

eru það þrír þættir sem yfirverðinu er deilt á (Birkir Böðvarsson, 2009). 

 

a) Vanmat á bókfærðum eignum félagsins 

Bókfærðar eignir félagsins eru endurmetnar. Hluti yfirverðs er deilt niður á þær eignir 

sem áður voru vanmetnar. 

b) Óefnislegar eignir 

Óefnislegar eignir skilgreindar samkvæmt IAS 38.  

c) Viðskiptavild 

Það sem eftir stendur af þegar búið er að deila niður yfirverðinu á efnislegar og 

óefnislegar eignir er viðskiptavildin sem myndast. 

 

 

 

Framkvæmd kaupverðsútdeilingar er mikilvægur þáttur fyrir framtíðina og nauðsynlegt að 

hún sé framkvæmd rétt í upphafi. Ef misbrestir verða við útdeilinguna getur það haft slæm 

áhrif á virðisrýrnunarpróf framtíðarinnar. Við framkvæmdina er þörf á að gera skýran 

greinarmun á milli sjóðskapandi eininga, meta efnislegar eignir rétt ásamt því að gera 

greinarmun á milli óefnislegra eigna. Ef þetta er ekki gert rétt í upphafi geta komið upp 

vandamál við framkvæmd á virðisrýrnunarprófum komandi ára (Birkir Böðvarsson, 2009). 

Einnig getur þetta haft áhrif á framtíðar hagnað félagsins, til að mynda ef að óefnisleg eign er 

Kaupverð 

Gangvirði bókfærðra eigna 

  

Nettó eignir 

  

Endurmat 

eigna 

  

Viðskiptavild 

  

Óefnislegar 

eignir 

Mynd 1. Kaupverð 
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ofmetin í bókum fyrirtækis gæti það leitt til hærri afskrifta í framtíðinni ef að hún skilar ekki 

inn áætluðum tekjum (Deloitte, 2007). 

 

5.1.2  Mat á eignum 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið gefur skýrar reglur hvernig á að meta óefnislegar eignir. 

Þegar óefnislegar eignir eru metnar er hægt að notast við þrjár mismunandi aðferðir. Þær má 

nota á bæði efnislegar og óefnislegar eignir en hér er einungis horft til notkunar þeirra á 

óefnislegum eignum. 

 

 

Mynd 2. Valuation of intangible assets – Heimild: IASB, 2007 

 

Markaðsnálgun: (market approach) 

Óefnislegar eignir metnar á markaðsvirði. Við mat er tekið tillit til fyrri viðskipta með 

óefnislegar eignir sem hafa verið á markaði og eignirnar metnar út frá þeim viðskiptum. 

Óefnislegar eignir sem þessi aðferð gæti hentað eru til dæmis vörumerki og viðskiptavinalisti 

(IASB, 2007). Þessi aðferð er líkleg til þess að fá sem best mat á þær óefnislegu eignir sem til 

staðar eru. Hins vegar getur oft verið erfitt að nota hana þar sem ekki er virkur markaður með 

óefnislegar eignir og því oft erfitt að verðmeta þetta út frá því. Þessi aðferð getur því verið 

erfið í framkvæmd (Deloitte, 2007). 
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Tekjunálgun: (income approach) 

Framtíðartekjur af hinni óefnislegu eign núvirtar og bókfærðar á því verði (Deloitte, 2007).  

 

Kostnaðarverðsnálgun (cost approach) 

Hægt að nota til að meta þær óefnislegu eignir sem myndast innanhúss, til dæmis 

hugbúnaðarþróun. Eignin er metin út frá þeim kostnaði sem fellur til við þróun eða 

framleiðslu á henni. Þessi aðferð er varasöm þar sem sá stofnkostnaður sem myndast þarf 

ekki endilega að endurspegla framtíðartekjur af eigninni (Deloitte, 2007). 

5.2  IAS 36 - Virðisrýrnun eigna 

IAS 36 fjallar um virðisrýrnun eigna (impairment of asset) og meðhöndlun á þeim.  

Meginmarkmið IAS 36 er að koma í veg fyrir að bókfært verð eigna sé hærra en 

endurheimtanleg fjárhæð þeirra og valdi þar af leiðandi ofmati á til dæmis, viðskiptavild og 

öðrum óefnislegum eignum, í reikningsskilum fyrirtækja (IAS 36.1). IAS 36 tekur til 

niðurfærslu allra eigna nema þeirra sem sérstaklega eru tilgreindar í staðlinum, en þær eignir 

eru meðal annars birgðir (IAS 2), eignir samkvæmt verksamningum (IAS 11), 

tekjuskattsinneignir (IAS 12), eignir vegna starfskjara (IAS 19), fjáreignir (IAS 39), 

fjárfestingareignir sem metnar eru á gangvirði (IAS 40) og lífrænar eignir sem tengjast 

landbúnaðarstarfsemi (IAS 41). Ef endurheimtanleg fjárhæð er lægri en bókfært verð þeirra 

eigna sem falla undir IAS 36 skal virðisrýra eignina og mismunurinn færður til gjalda á 

rekstrarreikningi. Skoða þarf þær einstöku eignir á efnahagsreikningi og meta hvort að 

virðisrýrnun hafi átt sér stað. Nauðsynlegt er að líta á bæði ytri og innri þætti sem gætu haft 

áhrif á virðisrýrnun eignanna, en þeir eru eftirfarandi (IAS 36.12) (IFRS Foundation, 2010a): 

 

Ytri þættir: 

 Markaðsverð lækkar 

 Neikvæðar horfur í efnahagslífi, lagasetningum eða tækni 

 Hækkun á markaðsvöxtum 

 Hlutabréfaverð á markaði er lægra en bókfært verð 

Innri þættir: 

 Eign orðin úrelt eða skemmd 

 Verið að endurbæta eignina 

 Verri rekstrarárangur en áætlanir gerðu ráð fyrir 
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Þessi listi er ekki tæmandi en hafa ber í huga að ef til virðisrýrnunar kemur er líklegt að 

endurskoða þurfi nýtingartíma, afskriftaraðferð eða virði eignar í lok líftíma hennar (Deloitte, 

2011a). 

 

5.2.1  Virðisrýrnunarpróf 

Virðisrýrnunarprófið (impairment test) verður að lágmarki að vera gert einu sinni á ári bæði á 

viðskiptavild og öðrum óefnislegum eignum. Upphaflega má framkvæma prófið hvenær sem 

er á reikningsárinu en eftir að sú dagsetning er ákveðin skal það vera gert á sama tíma hvers 

árs. Ef vísbending er um að eign hafi orðið fyrir virðisrýrnun á reikningsskiladegi, skal 

framkvæma virðisrýrnunarpróf. 

Prófið er gert af stjórnendum eða sérfræðingum og síðan yfirfarið af óháðum aðila til 

staðfestingar. Endurbætur á staðlinum, sem tóku gildi þann 1. janúar 2009, gera kröfur um að 

í skýringum ársreikninga komi fram upplýsingar um það mat sem notað var við ákvörðun á 

endurheimtanlegri fjárhæð (recoverable amount). Endurheimtanleg fjárhæð er skilgreind sem 

nýtingarvirði eignarinnar (value in use) eða gangvirði hennar að frádregnum sölukostnaði 

(fair value less cost to sell) (IFRS Foundation, 2010a). 
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Mynd 3 – Framkvæmd endurskoðunar virðsrýrnunarprófs (Ferlið) – Heimild: Birkir Böðvarsson, 2009 

 

Á mynd 3 er ferli virðisrýrnunarprófsins sýnt. Við kaup er eignin verðmetin miðað við 

framtíðar fjárstreymi og gengið frá kaupum. Kaupverðsútdeiling er gerð þar sem kaupverði er 

deilt niður á fjárskapandi einingar. Endurskoðun á virðisrýrnunarprófi getur verið erfið enda 

unnið með matskennda hluti. Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir eru nýlega tilkomnir og því 

oft á tíðum ekki fullnægjandi reynsla til þess að framkvæma prófið til hins ýtrasta. Ýmis 

ákvæði í stöðlunum eru ill framkvæmanleg sem gerir það að verkum að stjórnendur eru oft á 

tíðum ósamvinnuþýðir og fara framhjá reglum. Miklir hagsmunir eru í húfi fyrir stjórnendur 

sem setja mikla pressu á endurskoðendur að skila ákveðinni niðurstöðu (Birkir Böðvarsson, 

2009).  
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5.2.2  Framkvæmd virðisrýrnunarprófs 

Virðisrýrnunarprófið er framkvæmt í tveimur skrefum. Í fyrsta skrefinu er athugað hvort að 

raunvirði hinnar fjárskapandi einingar hafi lækkað. Það er gert með því að núvirða 

sjóðstreymi hennar miðað við þær forsendur sem eru til staðar. Raunvirði er síðan borið 

saman við bókfært verð hennar. Ef raunvirði reynist lægra en bókfært verð skal virðisrýra 

eignina. 

 

Tafla 1. Fjárskapandi eining innan samstæðu 

Fjárskapandi eining innan samstæðu 

 

  Handbært fé 50 

Viðskiptakröfur 250 

  Birgðir 20 

Tæki 250 

Óefnislegar eignir 140 

Viðskiptavild 650 

  Skammtímaskuldir -100 

Langtímaskuldir -450 

Bókfært verð einingar 810 

 

Tafla 1 sýnir bókfært verð fjárskapandi eignar sem myndast hefur við kaup. Búið að útdeila 

kaupverðinu á þær einingar sem eru til staðar og yfirverð, eða viðskiptavild, stendur í 650. 

Nú er komið að því að gera virðisrýrnunarpróf á einingunni. Stjórn félagsins metur miðað við 

núvirt sjóðsstreymi að endurheimtanleg fjárhæð einingarinnar sé 700. 

 

Tafla 2. Mismunur endurheimtanlegrar fjárhæðar og bókfærðs verðs 

Endurheimtanleg fjárhæð 700 

Bókfært verð 810 

Mismunur -110 
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Endurheimtanleg fjárhæð er hærra en bókfært verð í þessu tilfelli. Mismunurinn er 110 sem 

þýðir að virðisrýra þurfi viðskiptavildina. Næsta skref er að finna raunvirði einingarinnar að 

frádreginni bókfærðri viðskiptavild. 

 

Tafla 3. Bókfært verð og raunvirði 

Þegar búið er að endurmeta eignirnar og draga frá bókfærða viðskiptavild er raunvirði hennar 

100. Eins og áður kom fram metur stjórn félagsins að raunvirði hennar miðað við núvirt 

sjóðsstreymi sé 700. Tafla 4 sýnir hvernig viðskiptavildin er niðurfærð. Raunvirði (100) er 

dregið frá endurheimtanlegri fjárhæð (700) til þess að fá raunvirði viðskiptavildar. 

Viðskiptavildin miðað við raunvirði er því 600 og gjaldfæra þarf virðisrýrnun upp á 50.  

 

Tafla 4. Virðisrýrnun á viðskiptavild 

Endurheimtanleg fjárhæð fjárskapandi eignar 

Raunvirði eigna innan einingar 

700 

100 

Viðskiptavild miðað við raunvirði (700-100) 600 

Bókfærð viðskiptavild 650 

Virðisrýrnun á viðskiptavild (600-650) -50 

Tafla 5. Afstemming 

Viðskiptavild miðað við raunvirði 600 

Raunvirði annarra eigna en viðskiptavild 100 

Nýtt bókfært verð 700 

 

Bókfært verð Raunvirði 

Handbært fé 50 50 

Viðskiptakröfur 250 220 

Birgðir 20 10 

Tæki 250 200 

Óefnislegar eignir 140 100 

Viðskiptavild 650 - 

   Skammtímaskuldir -100 -110 

Langtímaskuldir -450 -370 

Samtals 810 100 
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Stjórnendur framkvæma sjálfir virðisrýrnunarprófin eða kaupa utan að komandi 

sérfræðiþekkingu til þess að framkvæma prófið. Nýleg rannsókn (Petersen og Plenborg, 

2010) þar sem athugað var hvernig fyrirtæki í Danmörku framkvæma virðisrýrnunarpróf, 

sýnir að stjórnendur eiga það til að fara framhjá settum reglum við framkvæmd prófsins og 

laga forsendur prófsins að hagkvæmri niðurstöðu. Þar kemur að hlutverki endurskoðenda sem 

fara yfir prófið og staðfesta það. Mikil pressa getur verið frá stjórnendum á endurskoðendur 

og þeir því oft í erfiðri aðstöðu. 

5.3  IAS 38 – Óefnislegar eignir 

IAS 38 mælir fyrir um bókahaldslega meðferð óefnislegra eigna sem ekki er fjallað um 

sérstaklega í öðrum stöðlum IFRS. Staðallinn segir að eign sé óefnisleg ef ákveðnum 

forsendum er mætt og ákveðnar upplýsingar um eignirnar eru til staðar. Óefnisleg eign er 

þekkjanleg, ópeningaleg eign óáþreifanlegs efnis, sem hægt er að bera kennsl á. Eign sem 

stjórnað er af skipulagsheild vegna fyrri atburða, til dæmis keypt, eða hefur myndast innan 

skipulagsheildarinnar og mun leiða af sér hagrænan ávinning, svo sem innstreymi af 

peningum eða öðrum eignum sem gert er ráð fyrir (Deloitte, 2011b). 

 

Óefnislega eign er hægt að bera kennsl á þegar hún (Deloitte, 2011b); 

 er aðgreinanleg, til dæmis hæf til þess að vera aðgreinanleg og seld, flutt eða yfirfærð, 

löglega leyfð, leigð, eða skipt út. 

 myndast af samningum eða öðrum lagalegum réttindum óháð því hvort þessi réttindi 

eru framseljanleg, aðskiljanleg frá fyrirtækinu eða öðrum réttindum og skyldum. 

Dæmi um óefnislegar eignir eru hugbúnaður, einkaleyfi, höfundaréttur, útgáfuréttur, réttindi 

til lánaþjónustu, innflutningskvóti, einkaumboð eða sérleyfi. Þær geta til dæmis myndast með 

aðskildum kaupum, sem hluti af sameiningu fyrirtækja eða með veittri heimild ríkisstjórnar 

til ákveðinna verka (Deloitte, 2011b). Óefnislegar eignir eru upphaflega færðar á 

kostnaðarverði (IAS 38.24). Þær eru síðan færðar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum 

og virðisrýrnun (IAS 38.74), en ef virkur markaður er fyrir eignunum má færa þær á 

endurmetnu verði miðað við gangverð (IAS 38.75). Dæmi um slíkar óefnislegar eignir sem 

má endurmeta eru veiðiréttindi eða kvóti (IFRS Foundation, 2010b). 

Kostnaður sem fellur til vegna óefnislegra eigna eftir að þær hafa verið eignfærðar á að 

gjaldfæra, nema líklegt sé að kostnaðurinn muni gefa af sér hagrænan ávinning umfram 
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upphaflegra áætlana um ávinning eignanna. Kostnaðinn þarf að geta mælt á áreiðanlegan hátt 

og verður að vera hægt að rekja beint til eignanna (IAS 38.60) (IFRS Foundation, 2010b). 

 

Staðallinn gerir kröfur um að fyrirtæki geti borið kennsl á óefnislegar eignir, hvort sem þær 

eru keyptar eða búnar til. Kröfurnar eru (IAS 38.21) (IFRS Foundation, 2010b); 

 að líklegt er að hagrænn ávinningur sem rekja má til eignarinnar renni til 

fyrirtækisins, og 

 að kostnaðurinn af eigninni geti verið áreiðanlega mældur. 

Þetta gildir um óefnislegar eignir hvort sem þær myndast innan eða utan fyrirtækisins. IAS 38 

fjallar enn frekar um þær kröfur sem gilda um óefnislegar eignir sem myndast innan 

fyrirtækis, og fer það eftir því hverskonar eign á við. Möguleikar þeirra á hagrænum 

ávinningi í framtíðinni verða að vera byggðir á réttmætum og rökstuddum forsendum um 

aðstæður sem verða á líftíma eignarinnar (IAS 38.22). Ef ekki næst að uppfylla kröfur um 

óefnislegar eignir skal gjaldfæra þann kostnað sem fellur til við framkvæmdina (IAS 38.68) 

(IFRS Foundation, 2010b). Óefnislegar eignir hafa tvennskonar nýtingartíma, annars vegar er 

það ótakmarkaður líftími og hinsvegar takmarkaður líftími. 

Þegar óefnisleg eign hefur ótakmarkaðan líftíma eru engin fyrirsjáanleg takmörk fyrir 

tímanum sem hún mun nýtast fyrirtækinu sem fjárskapandi eining. Þegar óefnisleg eign hefur 

takmarkaðan líftíma er hún fyrirtækinu til hagsbóta í takmarkaðan tíma (IAS 38.88). Þær 

eignir með takmarkaðan líftíma þarf að afskrifa með kerfisbundnum hætti yfir líftíma 

eignarinnar (IAS 38.97). Afskriftir þeirra eiga að endurspegla þann ávinning sem eignin gefur 

af sér. Ef ekki er hægt að spá fyrir um það á áreiðanlegan hátt skal afskrifa eignina línulega. 

Afskriftartímabilið á þeim eignum ætti að vera endurskoðað að lágmarki einu sinni á ári (IAS 

38.104). Þessar eignir ætti einnig að meta árlega með virðisrýrnunarprófi í samræmi við IAS 

36 (IAS 38.111). 

Óefnislegar eignir með ótakmarkaðan líftíma skal ekki afskrifa (IAS 38.107). Þær ganga 

undir virðisrýrnunarpróf í samræmi við IAS 36 (IAS 38.111). Nýtingartími þeirra ætti að vera 

endurskoðaður á hverju reikningsskilatímabili, til þess að skera úr um hvort breytingar á 

aðstæðum frá fyrra tímabili gefa sama mat á nýtingartíma eignarinnar. Ef eign uppfyllir ekki 

lengur skilyrðin um ótakmarkaðan líftíma, skal breyta reikningsskilaaðferðum á eigninni í 

samræmi við þær aðferðir sem notaðar eru gagnvart óefnislegum eignum með takmarkaðan 

líftíma (IFRS Foundation, 2010b). 
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6  Umræða um viðskiptavild 

Umfang óefnislegra eigna og þar með viðskiptavildar, jókst mikið hjá íslenskum fyrirtækjum 

eftir að alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir tóku gildi. Í úttekt Einars Guðbjartssonar sem 

Stefán Svavarsson talar um í grein sinni, nam viðskiptavild allra fyrirtækja skráðum í 

Kauphöll Íslands um 550 milljörðum króna í árslok 2006. Þetta var hækkun um 200 milljarða 

frá árinu áður. Viðskiptavild í hlutfalli við heildareignir 20 skráðra félaga í Kauphöllinni í 

árslok 2006 var 23%. Þetta var hærra hlutfall en tíðkaðist í öðrum kauphöllum á sama tíma 

(Stefán Svavarsson, 2007). 

 

Á sama tíma var mikið um skuldsettar yfirtökur og öfuga samruna sem má, að öllum 

líkindum, rekja til þessara aukningu viðskiptavildar hjá skráðum félögum. Við skuldsetta 

yfirtöku hefur fjárfestir náð samningum um kaup á rekstrarfélagi. Áður en skrifað er undir 

stofnar fjárfestirinn eignarhaldsfélag, leggur fram til dæmis ¼ af kaupverðinu sem eigið fé og 

tekur lán fyrir afganginum. Félögin eru síðan sameinuð undir nafni hins keypta félags. Við 

þetta færast skuldir kaupandans yfir á hið keypta félag og skuldsetning þess eykst. Til þess að 

koma í veg fyrir að eigið fé félagins versni er viðskiptavild færð upp og með því lítur 

fjárhagur félagsins betur út en raun ber vitni. Fyrirtækið er síðan sett á markað þar sem það er 

selt á hærra verði til almennings (Aðalsteinn Hákonarson, 2008). 
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7  Aðferð 

Rannsóknin er gerð á þann hátt að sjö íslensk fyrirtæki og eitt bandarískt voru valin af 

höfundum. Tvö fyrirtæki sem sérhæfa sig í framleiðslu og dreifingu matvæla, tvö 

tryggingarfélög, tvö fyrirtæki sem koma að smásölu og tvö upplýsingatæknifélög. Í 

framleiðslu og dreifingu matvæla eru Bakkavör ehf. og Icelandic Group hf.. 

Tryggingarfélögin eru Tryggingamiðstöðin hf. og Sjóvá-Almennar tryggingar hf.. Þau 

fyrirtæki sem koma að smásölu eru fyrirtækin Hagar hf. og Norvik hf.. Höfundar bættu einnig 

við Nýherji hf. en sökum flækjustigs í eignarhaldi annarra fyrirtækja í upplýsingatækni á 

Íslandi var ákveðið að nota bandaríska fyrirtækið Microsoft Corp.. Höfundar söfnuðu 

gögnum um þessi átta fyrirtæki sjö ár aftur í tímann eða frá árinu 2003. Með þessu vilja 

höfundar sjá þróun viðskiptavildar frá þeim tíma sem að fyrirtækin gerðu reikningsskil sín 

samkvæmt íslensku ársreikningalögunum, hvernig þróunin var eftir að alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlarnir voru teknir í notkun hér á landi árið 2005 ásamt því að sjá þróunina á 

viðskiptavild eftir árið 2008. 

Við gagnaöflun voru flestir ársreikningar fyrirtækjanna aðgengilegir á veraldarvefnum og á 

heimasíðum fyrirtækjanna. Hjá tveimur fyrirtækjum, Norvik hf. og Sjóvá-Almennar 

tryggingar hf. þurftu höfundar að nálgast ársreikninga hjá Creditinfo þar sem þeir voru ekki 

opinberir og þurfti að greiða sérstaklega fyrir þá. Upplýsingar úr ársreikningum voru skráðar 

inn í forritið Microsoft Excel og unnið með gögnin í því. 

7.1  Takmarkanir 

Þar sem úrtak er lítið hjá höfundum er ekki hægt að fullyrða að það sama gildi um önnur 

fyrirtæki á Íslandi. Einnig hefur gengi íslensku krónunnar verið óstöðugt síðustu ár og því 

haft áhrif á eignastöðu og rekstur fyrirtækja. Til þess að geta borið félögin saman í íslenskum 

krónum miðuðu höfundar við miðgengi seðlabankans í lok hvers árs. Í úrtakinu voru þrjú 

fyrirtæki sem gera reikningsskil sín í öðrum gjaldmiðli en íslenskum krónum. Þau eru 

Bakkavör ehf., sem gera upp í breskum pundum, Icelandic Group hf. sem gerir reikningsskil 

sín í evrum og Microsoft Corp. sem gerir reikningsskil sín í bandarískum dollurum. Höfundar 

gátu ekki nálgast virðisrýrnunarpróf hjá þeim fyrirtækjum sem að virðisrýrðu viðskiptavild á 

þessum tíma og því ekki hægt að leggja mat á hvort rétt hafi verið staðið að þeim prófum. 

Tekið er mið af upphæðum í lok hvers reikningstímabils, þó svo að fyrirtækin hafi leiðrétt 

upphæðir í reikningsskilum árin eftir, nema annað sé tekið fram.  
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8  Greining á fyrirtækjum 

Hagar hf. (Hagar) 

Félagið Hagar var stofnað í október 2003 en það yfirtók starfsemi Baugur Ísland ehf.. Undir 

yfirráðum Haga í dag eru átta dótturfélög sem reka meðal annars verslanirnar Bónus, 

Hagkaup, Útilíf, Zara, Debenhams, Topshop, Oasis, Karen Millen og All Saints. Jafnframt 

eiga Hagar innkaupafyrirtækin Aðföng, Hýsingu, Banana og kjötvinnslufyrirtækið Ferskar 

kjötvörur (Samkeppniseftirlitið, 2010). 

 

Dótturfélög Haga eru rekin sem sjálfstæðar rekstrareiningar og lýsa Hagar hlutverki sínu 

þannig að það felist í að veita framangreindum rekstrareiningum aðhald og finna 

sameiginlega fleti sem geta leitt til hagræðingar, dregið úr kostnaði og aukið tekjumöguleika 

félaganna og þar af leiðandi samkeppnisstyrk þeirra (Hagar, e.d.) 

 

Frá árinu 2003 hefur fyrirtækið verið í meirihluta eigu Baugur Group hf., Fasteignafélagsins 

Stoðir hf., ásamt fleiri minni hluthöfum. Árið 2008 voru Hagar síðan keyptir af 1998 ehf., en 

það félag var í 100% eigu fjárfestingafélagsins Gaumur ehf.. Árið 2009 tók Eignabjarg ehf., 

hlutafélag í eigu Arion banka, yfir eignarhlut 1998 ehf. í Högum. Arion banki hefur nú selt 

stóran hlut sinn í fyrirtækinu til Búvalla slhf. og heldur eftir 64,1% hlut. Stefnt er að því að 

skrá Haga á markað í desember 2011 og ætlar Arion banki að selja 20-30% hlut. Hagar verða 

því fyrsta fyrirtækið sem skráir sig í íslensku Kauphöllina eftir efnahagshrunið árið 2008. 

 

Árið 2003 byrja Hagar að beita virðisrýrnunarprófi í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla sem ekki var heimilt í íslenskum lögum um ársreikninga. Ársreikningar 

fyrirtækisins voru samt sem áður sagðir vera gerðir í samræmi við íslensk lög um 

ársreikninga, en það er ekki fyrr en árið 2007 að fyrirtækið byrjar að gera ársreikningana sína 

í samræmi við alþjóðlegu reikningsskila staðla IFRS. Í viðtali við Morgunblaðið í júní 2004, 

eftir að Hagar birtu ársreikning sinn fyrir árið 2003, segir Ólafur Þór Jóhannesson, þá 

endurskoðandi hjá PricewaterhouseCoopers ehf. og aðjúnkt við viðskiptadeild Háskólans í 

Reykjavík, að Evrópusambandið væri ekki búið að samþykkja staðalinn sem Hagar hefðu 

notað til virðisrýrnunar á viðskiptavild. Ólafur lýsir þá skoðun sinni á því að það sé 

ótímabært að hætta afskrift viðskiptavildar, að minnsta kosti þar til að Evrópusambandið gefi 

grænt ljós á það. Hagar var ekki eina fyrirtækið á þessum tíma sem hætti að afskrifa 
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viðskiptavild og segir Ólafur það ankannalegt að fyrirtæki á sama markaði beiti mismunandi 

reikningsskila aðferðum, þar sem notkun aðferðarinnar getur haft mikil áhrif á afkomutölur 

(„Ótímabært að hætta“, 2004). 

Í ársreikningi Haga fyrir reikningstímabil ársins 2003 segir fyrirtækið frá því að hefðu þeir 

afskrifað viðskiptavildina miðað við 20 ára líftíma hennar, þá hefði niðurfærsla þess árs verið 

456 milljónir króna og þess vegna meira en tvöfaldað tap fyrirtækisins þess árs, en engin 

niðurfærsla var á viðskiptavildinni hjá Högum á því ári. Á árunum 2003 til fyrstu 6 mánaða 

2011, eða frá því að Hagar tóku upp virðisrýrnunarprófið, voru afskriftir fyrirtækisins yfir 

tímabilið samtals 399 milljónir króna, þar af 351 milljón króna á árunum 2010 og 2011 eftir 

að eignarhald á Högum breyttist. Frá árinu 2004 til ársins 2007 var viðskiptavildin hjá 

fyrirtækinu gjaldfærð lítillega, en ekkert niðurfærð á árunum 2008 og 2009 eftir að aðstæður 

á markaði fyrirtækisins höfðu breyst. 

 

Tafla 6. Heimild: Ársreikningar Haga 2003-2010 

Í millj. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eignir 23.485     34.017     27.061     23.616     27.995     25.788     24.564     21.830     

Hlutfall vv. af eignum 42% 45% 33% 40% 33% 36% 38% 36% 

Viðskiptavild 9.759     15.332     8.843     9.364     9.355     9.355     9.355     7.932     

Gjaldfærsla vv. 0 7 2 30 9 0 0 201 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 0,00% 0,05% 0,02% 0,32% 0,10% 0,00% 0,00% 2,47% 

Eigið fé 6.783     6.624     7.621     6.538     8.808     2.790     2.519     3.612     

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 
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Mynd 4. Þróun viðskiptavildar Haga 2002-2011 - Heimild: Ársreikningar Haga 2003-20116m 

 

Viðskiptavild Haga hækkar á milli áranna 2002 og 2003 um 2,4 milljarða króna við kaup á 

félaginu Grænt ehf. en það hélt um eignarhald á Bönunum ehf., Ávaxtahúsinu nýtt og ferskt 

ehf. og Íslenska birgðafélaginu ehf.. 

Á árinu 2004 keyptu Hagar Skeljung hf. og Trenor AB í Svíþjóð og myndaðist viðskiptavild 

uppá 6,8 milljarða króna það ár. Sama ár seldu Hagar hlut sinn í Lyfju hf., DBH Stockholm 

AB og DBH Danmark AS og lækkaði þá viðskiptavildin um 1,2 milljarða króna. Þetta ár fór 

viðskiptavild fyrirtækisins frá því að vera 143% af eigin fé í 231% af eigin fé þess. 

Ári seinna eða á árinu 2005 seldu Hagar bæði Skeljung hf. og Trenor AB og fór 

viðskiptavildin sem hafði myndast við kaupin úr efnahagsreikningi Haga. Sama ár keyptu 

Hagar kjötvinnsluna Ferskar kjötvörur ehf. og RES ehf. sem rak fimm fataverslanir á Íslandi 

(Samkeppniseftirlitið, 2006b), við þau kaup myndaðist viðskiptavild uppá 290 milljónir 

króna. 

Á árinu 2006 keyptu Hagar Íshöfn ehf. sem rak fjórar fataverslanir á Íslandi 

(Samkeppniseftirlitið, 2006a), við þau kaup myndaðist viðskiptavild uppá 675 milljónir 

króna. Engar breytingar fyrir utan afskriftir urðu á viðskiptavild árin 2007, 2008 og 2009. 

Árið 2010 seldu Hagar rekstur verslana 10-11 og lækkaði viðskiptavildin um 1,2 milljarða 

króna það ár. 

Aðrar óefnislegar eignir en viðskiptavild í reikningum Haga voru færðar sem 

langtímakostnaður vegna undirbúnings nýrra verslana, breytinga á eldri verslunum, kaup á 

vörumerkjum og þróunarkostnaði. Þegar Hagar byrjuðu að skila ársreikningum sínum í 

samræmi við IFRS árið 2007 hefur fyrirtækið þurft að endurskoða mat á viðskiptavildinni 
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sem var 9.488 milljónir króna í lok reikningstímabilsins fyrir árið 2006. Eftir að búið var að 

endurmeta viðskiptavildina í samræmi við IFRS lækkaði hún í 9.364 milljónir króna og við 

bættust aðrar óefnislegar eignir, sem var leiguréttur upp á 108 milljónir króna, og hugbúnaður 

uppá 173 milljónir króna. 

 

Mynd 5. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé 2002-2011 - Heimild: Ársreikningar Haga 2003-20116m 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Á mynd 5 sést að viðskiptavild á tímabilinu er alltaf hærri en eigið fé fyrirtækisins. Hækkanir 

á hlutfallinu á árinu 2003 má rekja til viðskiptavildar sem myndaðist vegna kaupa á Skeljungi 

hf. og Trenor AB. 

Árið 2008 lækkar eigið fé fyrirtækisins um 6 milljarða króna vegna slæmrar afkomu það ár. 

Ef virðisrýrnunarpróf hefði leitt í ljós að niðurfæra þyrfti alla viðskiptavild á einhverjum 

tímapunkti hefði fyrirtækið verið með neikvætt eigið fé og gætu því eignir ekki staðið undir 

skuldum. Árin 2008 og 2009 hefði rúmlega 30% gjaldfærsla á viðskiptavild leitt til þess að 

eigið fé fyrirtækisins yrði neikvætt. 
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Norvik hf. (Norvik) 

Norvik á rætur sínar að rekja til verslunarinnar Byko sem stofnuð var árið 1962 í Kópavogi. 

Norvik var stofnað árið 2000 þegar stefnubreyting varð innan fyrirtækisins og Byko hf. (nú 

Byko ehf.) skipt upp. Byko hf. gerðist í kjölfarið dótturfélag Norvik. Ásamt Byko ehf. á 

Norvik nokkur dótturfélög bæði hér á landi og erlendis. Þar má nefna, Kaupás hf., Elko ehf., 

Húsgagnahöllin ehf. og EXPO Kópavogur ehf. auglýsingastofu, ásamt því að eiga 

timburverksmiðjur í Lettlandi, Rússlandi, Bretlandi og Svíþjóð (Norvik, e.d.). 

 

Tafla 7. Heimild: Ársreikningar Norvik 2003-2004 og 2008-2010 

Í millj. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eignir 17.924     18.446       25.263     34.654     33.564     31.067     

Hlutfall vv. af eignum 18% 16%   15% 16% 18% 17% 

Viðskiptavild 3.224     2.946      3.848     3.770     5.676     6.155     5.295     

Gjaldfærsla vv. 45 240   0 0 80 525 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 1,37% 7,53%   0,00% 0,00% 1,28% 9,02% 

Eigið fé 3.532     3.954       5.487     5.963     6.943     6.812     

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

 

Mynd 6. Þróun viðskiptavildar Norvik 2002-2004 og 2006-2010 - Heimild: Ársreikningar Norvik 2003-2004 og 

2008-2010 

 

Árið 2003 hækkar viðskiptavild Norvik um 3,3 milljarða króna, en það ár keypti félagið allt 

hlutafé Kaupás hf.. Sama ár var viðskiptavildin afskrifuð um 45 milljónir króna og átti hún þá 

að gjaldfærast á tólf til tuttugu árum. 
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Viðskiptavild hækkaði árið 2004 um 3,3 milljónir króna vegna kaupa á félögum, en lækkar 

einnig um 40 milljónir króna. Afskriftir ársins voru 240 milljónir króna og var þá fyrirhugað 

að gjaldfæra viðskiptavildina á fimmtán árum. 

Engar upplýsingar fundust um uppgjör samstæðunnar árið 2005, þar sem félagið skilaði ekki 

inn samstæðureikningum fyrir árin 2005, 2006 og 2007. Í samstæðureikning Norvik fyrir 

uppgjörstímbil ársins 2008, sem gerður var í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, 

kom í ljós að viðskiptavildin hafði hækkað um tæplega einn milljarð frá árinu 2004 til ársins 

2006 og hækkað um 10 milljónir króna árið 2007 vegna kaupa á félögum, en lækkað um 90 

milljónir króna vegna gengisbreytinga sama ár. 

 

Mynd 7. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Norvik 2002-2004 og 2006-2010 - Heimild: Ársreikningar Norvik 

2003-2004 og 2008-2010 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Viðskiptavild hækkar á árinu 2008 um 900 milljónir króna vegna kaupa á félögum, og 

hækkaði hún einnig um 1,1 milljarð króna vegna gengisbreytinga. Sama ár eru 80 milljónum 

króna af viðskiptavildinni útdeilt á aðrar eignir vegna leiðréttinga. 

Viðskiptavildin hækkar árið 2009 um 261 milljón króna vegna kaupa á félögum og um 300 

milljónir króna vegna gengisbreytinga. Gjaldfærsla á viðskiptavildinni það ár var 80 milljónir 

króna. 

Árið 2010 hækkaði viðskiptavildin um 13 milljónir króna vegna kaupa á félögum, en lækkar 

um 350 milljónir króna vegna gengisbreytinga. Sama ár var viðskiptavildin gjaldfærð um 525 

milljónir króna. 
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Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) 

Sjóvá á sér langa sögu eða allt frá árinu 1918. Sjóvá eins og við þekkjum það núna varð til 

árið 1989 við samruna Sjóvátryggingarfélag Íslands hf. og Almennar Tryggingar hf.. Sjóvá 

hefur mikið verið í umræðunni, þá sérstaklega vegna fyrri eigenda og notkun þeirra á 

fjármunum Sjóvá til fjárfestinga. Fjárhagsstaða Sjóvá eftir hrun var slæm og fyrirtækið með 

neikvætt eigið fé. Árið 2009 fékk fyrirtækið ríkisaðstoð upp á 11,6 milljarða króna. 

Vátryggingarhluti Sjóvá var fluttur í annað félag árið 2009 og því bjargað frá þroti (Þórður 

Snær Júlíusson, 2009). 

 

Tafla 8. Heimild: Ársreikningar Sjóvá 2003-2010 

Í millj. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eignir 31.757     33.877     35.856     77.312     98.894     97.463     35.197     36.581     

Hlutfall vv. af eignum 3,1% 1,2% 1,2% 0,5% 2,1% 0,4% 5,3% 5,1% 

Viðskiptavild 980     419     419     357     2.122     357     1.868     1.868     

Gjaldfærsla vv. 93 48 0 61 0 0 115 0 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 8,7% 10,3% 0,0% 14,6% 0,0% 0,0% 5,8% 0,0% 

Eigið fé 8.378     8.468     6.737     12.799     10.656     -15.316     11.481     12.292     

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 
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Árið 2002 kaupir Sjóvá 60% hlut í Securitas hf. og bókfærir við það 561 milljón króna á 

viðskiptavild auk 60% hlut í Sameinaða líftryggingafélaginu hf. (seinna Sjóvá-almennar 

líftryggingar hf.) þar sem færðar eru 76 milljónir króna á viðskiptavild. 

Viðskiptavildin hækkar árið 2003 um 436 milljónir króna vegna kaupa á 40% hlut í 

Sameinaða líftryggingafélaginu hf. og átti þá Sjóvá 100% í félaginu. Sama ár eru afskrifaðar 

93 milljónir króna af viðskiptavildinni. 

 

Mynd 8. Þróun viðskiptavildar Sjóvá 2002-2010 - Heimild: Ársreikningar Sjóvá 2002-2010 

 

Árið 2004 eykur félagið hlut sinn í Securitas hf. um 25% en færir út viðskiptavildina sem 

myndaðist vegna fyrri kaupa í félaginu sem bókfært verð á hlutdeildarfélagi. Sama ár 

gjaldfærðu þeir 48 milljónir króna af viðskiptavildinni, sem hafði myndast vegna kaupa á 

Sameinaða líftryggingafélaginu hf. og áttu eftirstöðvarnar að vera gjaldfærðar á næstu átta 

árum. Á árinu 2005 leiðrétta þeir þá gjaldfærslu og halda því bókfærðri viðskiptavild 

óbreyttri. Þá hætti félagið að afskrifa viðskiptavildina í samræmi við c-lið 21.gr. laga nr. 

144/1994 sem segir að ef hún hafi ekki ákveðin líftíma sé heimilt að meta hana árlega í 

samræmi við settar reikningsskilareglur. En sú lagagrein kom til á árinu 2005. 

Á árinu 2006 gerir félagið ársreikning sinn í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, en 

áhrif breytinganna á viðskiptavild félagsins varð til þess að hún lækkaði um 62 milljónir 

króna eða um 15%. 
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Árið 2007 myndast viðskiptavild fyrir 1.764 milljónir króna við kaup Sjóvá í 

fjárfestingarfélaginu Kcaj Ltd. í Bretlandi sem var selt aftur árið 2008 svo viðskiptavildin 

vegna þess félags er því farin úr bókum félagsins fyrir uppgjör ársins 2008. 

 

Mynd 9. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Sjóvá 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar Sjóvá 2003-2010 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Eins og áður sagði var vátryggingarhluti félagsins settur í nýtt félag árið 2009. Í fyrstu 

reikningsskilum nýja félagsins opnar það fjárhagstímbilið í lok september 2009. Þá er 

viðskiptavildin 8,4 milljarðar króna en samkvæmt útboðsgögnum fyrir Sjóvá hafði 

viðskiptavildin verið um 14,4 milljarðar króna fyrr á árinu 2009 og þá um 86% af eigin fé 

(Þórður Gunnarsson, 2010). Fyrir uppgjör ársins 2009 í nýja félaginu var gerð virðisrýrnun á 

viðskiptavildinni og hún gjaldfærð um 6,6 milljarða eða um 78% af því sem hún hafði verið í 

upphafi nýja félagsins. Í sama uppgjöri voru svo 115 milljónir króna gjaldfærðar vegna 

líftryggingafélagsins. Eftir virðisrýrnunarpróf fyrir uppgjör 2010 var engin gjaldfærsla á 

viðskiptavildinni. 
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Tryggingamiðstöðin hf. (Tryggingamiðstöðin) 

Tryggingamiðstöðin er rótgróið íslenskt tryggingafélag, stofnað árið 1956. Í dag býður 

félagið upp á alhliða tryggingaþjónustu fyrir almenning og fyrirtæki ásamt lánastarfsemi. Það 

var skráð á Verðbréfaþing Íslands árið 1998 en í kjölfar kaupa FL Group hf. á 

Tryggingamiðstöðinni árið 2007 var það afskráð úr Kauphöll Íslands. Félagið er enn í eigu 

FL Group, eða Stoðir hf. eins og það heitir núna (Tryggingamiðstöðin, e.d.). 

 

Tafla 9. Heimild: Ársreikningar TM 2003-2010 

Í millj. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eignir 18.502     20.136     30.777     69.661     70.444     69.865     28.477     29.407     

Hlutfall vv. af eignum 3,00% 2,21% 0,00% 8,06% 6,77% 0,14% 0,35% 0,34% 

Viðskiptavild 556     445     0     5.618     4.769     100     100     100     

Gjaldfærsla vv. 111 111 0 0 120 7209 0 0 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 17% 20% 0% 0% 2% 99% 0% 0% 

Eigið fé 6.012     6.992     16.091     22.134     25.616     10.805     8.039     8.803     

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

 

Mynd 10. Þróun viðskiptavildar TM 2002-2010 - Heimild: Ársreikningar TM 2002-2010 

 

Viðskiptavild Tryggingamiðstöðvarinnar árið 2002 er komin til vegna kaupa á dótturfélaginu 

Tryggingu hf. áramótin 1998 og 1999. Hún var gjaldfærð um 111 milljónir árið 2002 og átti 

þá eftir að gjaldfærast á næstu sex árum um sömu upphæð ár hvert. Viðskiptavildin var svo 

gjaldfærð um þá upphæð á árunum 2003 og 2004, en árið 2005 er ársreikningurinn gerður í 
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samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Áhrif innleiðingarinnar varð til þess að afskrifa 

þurfti viðskiptavildina að fullu árið 2005. 

Árið 2006 keypti félagið norska vátryggingafélagið Nemi Forsikring ASA og við það 

myndaðist viðskiptavild upp á 5,6 milljarða króna eða 55% kaupverðs, en þá var ekki búið að 

gera mat á gangvirði yfirtekinna eigna og skulda til útdeilingar á viðskiptavildinni sem hafði 

myndast. Sama ár hækkaði viðskiptavildin um 193 milljónir króna vegna gengisbreytinga. 

Árið 2007 var 724 milljónum króna af viðskiptavildinni, sem hafði myndast við kaup á Nemi, 

útdeilt tekjuskattsskuldbindingu og óefnislegu eignirnar, viðskiptanafn og viðskiptasambönd. 

Sama ár gjaldfærði félagið viðskiptavildina um 120 milljónir króna. 

 

 

Mynd 11. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé TM 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar TM 2003-2010 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Rekstur norska dótturfélagsins Nemi skilaði miklu tapi árið 2008 og tapaði dótturfélagið 

meira en helmingi eigin fjár. Virðisrýrnun á viðskiptavild vegna þess félags var 7,2 milljarðar 

króna árið 2008 áður en það var selt árið 2009. Viðskiptavildin hækkaði í íslenskum krónum 

á sama ári vegna gengisbreytinga.  

Árið 2008 myndaðist um 100 milljóna króna viðskiptavild vegna kaupa á 

líftryggingastarfsemi samstæðunnar. Viðskiptavildin sem myndaðist við þau kaup hefur ekki 

þurft að gjaldfæra í ársreikningum félagsins fyrir árin 2009 og 2010 samkvæmt 

virðisrýrnunarprófi. 
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Bakkavör Group ehf. (Bakkavör) 

Bakkavör var stofnað árið 1986 og tilgangur þess upphaflega framleiðsla og útflutningur á 

þorskhrognum. Árið 2000 var stefnu fyrirtækisins breytt í þá áttina að framleiða og selja 

tilbúnar frosnar matvörur. Fyrirtækið er með höfuðstöðvar sínar í Reykjavík ásamt því að 

vera með framleiðslu í 10 löndum (Bakkavör, e.d.). Árið 2010 var félagið afskráð úr 

Kauphöll Íslands í kjölfar nauðasamninga þess og breytt í einkahlutafélag („Bakkavör 

Group“, 2010). 

 

Tafla 10. Heimild: Ársreikningar Bakkavarar 2003-2010 

Í millj. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eignir 27.143     32.183     123.502     186.912     184.295     308.019     298.247     263.975     

Hlutfall vv. af eignum 46% 37% 49% 53% 52% 48% 57% 57% 

Viðskiptavild ISK 12.586     11.767     60.980     99.815     95.837     148.517     170.229     150.716     

Gjaldfærsla vv. 26 0 0 0 0 0 0 0 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigið fé 11.119     11.943     13.862     34.039     34.637     21.530     21.692     43.404     

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Bakkavör skilar ársreikningum sínum í samræmi við íslensk lög um ársreikninga til ársins 

2005 og byrjar þá að semja reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. 

Félagið gerði ársreikninga sína í sterlingspundum (GBP) frá og með 2002. 

Viðskiptavild Bakkavarar árið 2002 er komin til vegna kaupa á dótturfélögum. Ekki er 

tilgreint sérstaklega í ársreikningnum við hvaða kaupa viðskiptavildin myndaðist en. Sama ár 

er viðskiptavildin í fyrsta skipti gjaldfærð samkvæmt virðisrýrnunarprófi þó svo að 

Evrópusambandið hafi ekki verið búið að samþykkja þá aðferð eins og áður hefur komið 

fram. Gjaldfærð virðisrýrnun er því minna en 0,5% af viðskiptavildinni árið 2002 eða 200 

þúsund GBP, en hefði annars verið 2,6 milljónir GBP ef haldið hefði verið áfram að afskrifa 

viðskiptavildina. 
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Mynd 12. Þróun viðskiptavildar Bakkavarar 2002-2010 - Heimild: Ársreikningar Bakkavarar 2002-2010 

 

Árið 2003 gjaldfæra þeir viðskiptavildina um 0,2% og voru færðar út um 3 milljónir GBP af 

viðskiptavildinni. Árið 2004 var engin gjaldfærsla eða aðrar breytingar á viðskiptavild 

félagsins. 

Árið 2005 er ársreikningurinn gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Engin 

breyting var á viðskiptavildinni sem var í félaginu árið áður og ekki var þörf á gjaldfærslu 

eftir að gert var virðisrýrnunarpróf í árslok. 

Viðskiptavildin hækkaði töluvert árið 2005 eða um 563%. Sú hækkun er meðal annars vegna 

kaupa á Geest Plc., sem var framleiðandi á ferskum tilbúnum matvælum í Bretlandi, 

myndaðist þá viðskiptavild upp á 310 milljónir GBP sem var um 76% af kaupverði þess 

félags. Sama ár keyptu þeir einnig Hitchen Foods Plc. þar sem myndaðist 35 milljóna GBP 

viðskiptavild sem var um 79% af kaupverði þess. 

Árið 2006 hækkar viðskiptavildin um 26% og var engin gjaldfærsla á henni á árinu. Þá keypti 

Bakkavör nokkur framleiðslufélög á tilbúnum matvörum. Meðal þeirra var Laurens 

Patisseries Ltd. og myndaðist við það viðskiptavild upp á 116 milljónir GBP sem var um 

88% af kaupverði. Einnig keypti félagið New Primebake Ltd. og myndaðist við það 

viðskiptavild upp á 17 milljónir GBP sem var um 83% af kaupverði, aðrar minni yfirtökur 

eru ekki skilgreindar frekar í ársreikningi Bakkavarar en vegna þeirra mynduðust 16 milljónir 

GBP sem var 107% af kaupverði en heildar eigið fé þeirra félaga sem voru yfirtekin var 

neikvætt og því er viðskiptavildin yfir 100% af kaupverði. 
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Mynd 13. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Bakkavarar 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar Bakkavarar 

2003-2010 

 

Viðskiptavildin hækkar um 9% vegna yfirtaka sem ekki eru sérstaklega skilgreindar í 

ársreikningi á árinu 2007, engin gjaldfærsla var á viðskiptavildinni á árinu. 

Árið 2008 hækkar viðskiptavild fyrirtækisins um 10% vegna yfirtaka á félögum sem ekki eru 

sérstaklega skilgreindar í ársreikningnum, en með yfirtökunum myndaðist 64 milljóna GBP 

viðskiptavild sem var 94% af kaupverði. Engar gjaldfærslur voru á viðskiptavild á árinu 

2008. 

Á árinu 2009 er engin viðskiptavild gjaldfærð en hún rýrnar um 2,2 milljónir GBP vegna 

gengisáhrifa. 

Á árinu 2010 myndast viðskiptavild uppá 6,1 milljónir GBP en á sama ári er viðskiptavildin 

leiðrétt um 6,2 milljónir GBP vegna breytinga á kaupverði dótturfélags sem keypt var árið 

2008. Engin gjaldfærsla verður á viðskiptavildinni árið 2010 en hún hækkar um 200 þúsund 

GBP vegna gengisáhrifa. 
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Icelandic Group hf. (Icelandic Group) 

Hlutafélagið Icelandic Group var stofnað árið 1996 og bar það nafnið Sölumiðstöð 

hraðfrystihúsanna hf. til ársins 2005. Félagið var skráð á hlutabréfamarkað árið 1998, en 

hafði áður verið í eigu félagsmanna. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna var félag sem stofnað var 

árið 1942 og var tilgangur þess: "Að selja sjávarafurðir, sem ætlaðar eru til sölu á erlendum 

markaði og framleiddar eru í hraðfrystihúsum félagsmanna, annast innkaup nauðsynja til 

reksturs hraðfrystihúsanna, leita eftir nýjum mörkuðum fyrir afurðir húsanna og gera tilraunir 

með nýja framleiðslu og framleiðsluaðferðir í hraðfrystihúsunum"(Icelandic, e.d.-b). 

 

Í dag skiptir félagið upp starfsemi sinni í þrjú meginsvið, en þau eru frumvinnsla á hráefni, 

virðisaukandi framleiðsla, sölu og markaðssetning. Samstæðan ræður yfir dótturfélögum 

víðsvegar um heiminn sem starfa hvert á sínum markaði við framleiðslu og sölu á sjávarfangi 

(Icelandic, e.d.-a). 

 

Tafla 11. Heimild: Ársreikningar Icelandic Group 2003-2010 

Í millj. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eignir 26.494     35.225     51.429     85.788     72.601     87.001     79.429     73.736     

Hlutfall vv. af eignum 0% 16% 23% 23% 23% 8% 10% 10% 

Viðskiptavild ISK 76     5.488     11.923     19.807     16.610     6.902     7.927     7.022     

Gjaldfærsla vv. 0 119 257 0 1039 22114 0 0 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 0% 2% 2% 0% 6% 76% 0% 0% 

Eigið fé 4.678     3.365     8.696     16.674     12.068     23.198     25.638     24.137     

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Félagið hefur fjárfest mikið í öðrum félögum á sínum markaði og hefur því myndast töluverð 

viðskiptavild í bókum þess. Uppgjörin árið 2003 og 2004 voru gerð samkvæmt í samræmi við 

íslensk lög um ársreikninga. Frá og með árinu 2005 gerir félagið upp í samræmi við IFRS, ári 

seinna byrjar það að gera upp í evrum en sá gjaldmiðill skiptir mestu í viðskiptum félagsins 

og er þeim það heimilt samkvæmt íslenskum lögum nr.25/2002. 

Sjá má á töflu 11 að viðskiptavild er aldrei meira en fjórðungur af eignum samstæðunnar,  

viðskiptavildin er hærri en eigið fé félagsins á árunum 2004 til 2007. 
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Mynd 14. Þróun viðskiptavildar Icelandic Group 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar Icelandic Group 2003-

2010 

 

Árið 2003 fór viðskiptavildin í 76 milljónir króna frá því að vera engin árið 2002 og hækkar 

svo töluvert árið 2004 vegna kaupa á nokkrum félögum. Þar á meðal þrjú félög í 

Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi sem áttu að afskrifast á 20 árum og voru afskriftir 

viðskiptavildar um 119 milljónir króna. Á því ári er viðskiptavild 163% af eigin fé félagsins 

frá því að vera 1,6% árið áður. 

Fyrir árið 2005 átti viðskiptavildin að vera afskrifuð samkvæmt íslenskum lögum en við 

innleiðingu IFRS tók samstæðan upp virðisrýrnunarpróf á viðskiptavildinni. Við 

innleiðinguna var kaupum og yfirtökum eftir 1. janúar 2004 breytt í samræmi við kaupaðferð 

IFRS 3.  

Viðskiptavildin meira en tvöfaldaðist á árinu 2005 vegna yfirtaka, samruna og kaupa á 

tímabilinu og var virðisrýrnun á því ári um 2% af allri viðskiptavild félagsins. 

Árið 2006 hækkar viðskiptavildin um 31% og var engin virðisrýrnun á henni. Viðskiptavildin 

hækkar lítillega árið 2007, en virðisrýrnun var á því ári um 6%, að mestu leyti vegna 

fjárskapandi einingar í Bandaríkjunum. 
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Mynd 15. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Icelandic Group 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar Icelandic 

Group 2003-2010 

 

Mikil virðisrýrnun var hjá samstæðunni árið 2008 en gjaldfæra þurfti viðskiptavildina um 

76%. Samkvæmt tilkynningu frá greiningardeild Kaupþings í mars 2008 var markaðsverð 

félagsins þá 8,4 milljarðar króna á meðan bókfært verð viðskiptavildarinnar var 20,3 

milljarðar króna og töldu þeir þá verulegan vafa leika á bókfærðu verði viðskiptavildar 

fyrirtækisins („Enn tapar Icelandic“, 2008). Félagið var skráð úr Kauphöll Íslands á 

vormánuðum sama árs. Engin viðskiptavild myndaðist né gjaldfærðist á árunum 2009 og 

2010 hjá samstæðunni. 
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Nýherji hf. (Nýherji) 

Nýherji hf. var stofnað árið 1992 og er upplýsingatæknifyrirtæki. Frá og með árinu 2000 

hefur Nýherji keypt nokkur dótturfélög og hefur töluverð viðskiptavild myndast við kaupin. 

Árið 2008 var viðskiptamódelinu breytt þannig að Nýherji hf. varð móðurfélag, auk þess að 

annast sölu og vörustjórnun á tölvu- og tæknibúnaði, en dótturfélögin sérhæfa sig á sínu 

sviði. Dótturfélögin eru mörg og dreifast víðsvegar um Evrópu, þó helst á Norðurlöndunum. 

Meðal dótturfélaga Nýherja eru Dansupport A/S, Applicon, TM Software Origo ehf., Sense 

ehf. og Klak ehf.. Undir Applicon eru síðan fleiri dótturfélög sem staðsett eru í hér á Íslandi, 

Bretlandi, Danmörku og Svíþjóð. Skoðaðir voru ársreikningar Nýherja samstæðunnar frá 

árinu 2003-2010 (Nýherji, e.d.). 

 

Tafla 12. Heimild: Ársreikningar Nýherja 2003-2010 

Í millj. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eignir 2.870     2.941     3.968     4.548     5.661     10.130     9.595     7.981     

Hlutfall vv. af eignum 2% 2% 17% 20% 21% 38% 38% 43% 

Viðskiptavild 69     45     665     925     1.178     3.891     3.678     3.436     

Gjaldfærsla vv. 20 26 111 0 0 0 322 0 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 22% 37% 14% 0% 0% 0% 8% 0% 

Eigið fé 1.330     1.280     1.397     1.397     1.764     1.964     1.264     2.420     

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Árið 2002 myndaðist viðskiptavild uppá næstum 32 milljónir króna sem afskrifa átti á 

tveimur árum. Viðskiptavild Nýherja í upphafi árs 2003 kom til vegna yfirtöku á öllum 

hlutabréfum HT&T ehf.. Sama ár keypti Nýherji svo Camson ehf. sem sérhæfði sig í 

stafrænum búnaði fyrir útvarps-, sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðinn og BCI ehf., sem var 

ráðgjafafyrirtæki á vegum IBM, myndaðist um 63 milljóna króna viðskiptavild á árinu og átti 

hún að afskrifast á 10 árum. Viðskiptavildin árið 2003 var svo afskrifuð um 20 milljónir 

króna. 
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Mynd 16. Þróun viðskiptavildar Nýherja 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar Nýherja 2003-2010 

 

Á árinu 2004 varð tveggja milljóna króna viðbót á viðskiptavildinni, líklega vegna Parx ehf. 

sem var stofnað í framhaldi af samstarfinu við IBM ráðgjöfinni, en viðskiptavildin var 

afskrifuð um 26 milljónir króna á árinu. 

Ársreikningur samstæðunnar árið 2005 er gerður í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla og við innleiðinguna var gjaldfærð virðisrýrnun á allri viðskiptavild sem 

hafði verið á efnahagsreikningi vegna Camson ehf. og ParX ehf.. Í október 2005 kaupir 

félagið danska ráðgjafa- og hugbúnaðarfyrirtækið AppliCon A/S og við það myndast 665 

milljón króna viðskiptavild. 

Engin gjaldfærð virðisrýrnun var á árinu 2006, en félagið kaupir Tölvusmiðjuna ehf., sem var 

ráðgjafa- og hugbúnaðarfyrirtæki á Austurlandi, myndaðist við það 90 milljóna króna 

viðskiptavild þar sem kaupverð á Tölvusmiðjunni ehf. var 65 milljónir króna og eigið fé þess 

neikvætt um 25 milljónir króna. Sama ár hækkaði viðskiptavildin um 170 milljónir króna 

vegna áhrifa gengisbreytinga. 

Árið 2007 eykst viðskiptavildin um 130 milljónir króna vegna Links ehf. umboðs- og 

dreifingaraðila á vörum frá Sony, Panasonic og fleiri þekktum framleiðendum. Einnig keypti 

félagið Dansupport A/S upplýsingatæknifélag í Danmörku á 190 milljónir og við þau kaup 

myndaðist 170 milljóna króna viðskiptavild. Sama ár lækkaði viðskiptavildin um 32 milljónir 

króna vegna áhrifa gengisbreytinga en engin gjaldfærð virðisrýrnun var á árinu. 
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Mynd 17. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Nýherja 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar Nýherja 2003-2010 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Mikil hækkun var á viðskiptavild Nýherja í ársuppgjöri fyrir árið 2008, en hún hækkaði um 

2,5 milljarða króna. Þessi hækkun var vegna áhrifa gengisbreytinga sem var 675 milljónir 

króna og kaupa á nokkrum fyrirtækjum. Nýherji keypti samstæðu TM Software og við þau 

kaup myndaðist um 1,4 milljarða viðskiptavild. Viðskiptavildin sem myndaðist vegna kaupa 

á TM Software samstæðunnar skiptist á fjögur félög: Skyggnir ehf., 825 milljónir króna, 

Origo ehf., 370 milljónir króna, Vigor ehf., 217 milljónir króna og EMR ehf., 10 milljónir 

króna. Viðskiptavild vegna Dansupport A/S í Danmörku og Applicon í Danmörku og Svíþjóð 

hækkaði vegna kaupa dótturfélaganna á öðrum félögum og áhrifa gengisbreytinga. 

Viðskiptavild Nýherja lækkaði um 213 milljónir króna árið 2009. Gjaldfærð virðisrýrnun á 

viðskiptavild var þá 322 milljónir króna og urðu hækkanir vegna áhrifa gengisbreytinga 109 

milljónir króna. 

Árið 2010 voru engar breytingar á viðskiptavildinni nema lækkun um 242 milljónir króna 

vegna áhrifa gengisbreytinga. 
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Microsoft Corp. (Microsoft) 

Microsoft Corp. er bandarískt upplýsingatæknifyrirtæki sem hannar, þróar, framleiðir, styður 

og veitir leyfi á hugbúnaði. Einnig selja þeir ýmis raftæki. Fyrirtækið var stofnað árið 1975 

og var skráð á hlutabréfamarkað í Bandaríkjunum árið 1986. Microsoft gerir ársreikninga 

sína í samræmi við bandarísku reikningsskilastaðlana FASB (Financial Accounting Standards 

Board). 

 

Tafla 13. Heimild: Ársreikningar Microsoft 2003-2010 

Í millj. USD 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eignir 79.571     92.389     70.815     69.597     63.171     72.793     77.888     86.113     

Hlutfall vv. af eignum 4% 3% 5% 6% 8% 17% 16% 14% 

Viðskiptavild 3.128     3.115     3.309     3.866     4.760     12.108     12.503     12.394     

Gjaldfærsla vv. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Eigið fé 61.020     74.825     48.115     40.104     31.097     36.286     39.558     46.175     

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

 

Mynd 18. Þróun viðskiptavildar Microsoft 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar Microsoft 2003-2010 

 

Samkvæmt ársreikningum Microsoft á því tímabili sem skoðað er, var engin gjaldfærð 

virðisrýrnun á viðskiptavild þeirra. Fyrirtækið hætti að afskrifa viðskiptavild sína árið 2002 

þegar nýr staðall frá FASB var gefinn út. Þá var þeim heimilt að gera virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavild svipað og gert er samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. 
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Mynd 19. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Microsoft 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar Microsoft 2003-

2010 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild 

 

Allt tímabilið er Microsoft stöðugt að fjárfesta í félögum, mesta hækkun viðskiptavildar á 

tímabilinu er vegna kaupa Microsoft árið 2008 í samstæðu aQuantive Inc. sem var stór 

samstæða auglýsingafyrirtækja. Við þau kaup myndaðist 5,2 milljarða USD viðskiptavild 

sem var 88% af kaupverði. 

  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

vv. / Eigið fé 5,1% 4,2% 6,9% 9,6% 15,3% 33,4% 31,6% 26,8%

Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé 

Ár 



43 
 

9  Fyriræki eftir atvinnugreinum 

Bakkavör og Icelandic Group 

Bakkavör og Icelandic Group starfa bæði á erlendum markaði. Þau eru hér tekin fyrir og 

ársreikningar þeirra bornir saman. Þar sem félögin gera bæði upp í erlendri mynd miða 

höfundar við miðgengi í lok hvers ár frá Seðlabanka Íslands.  

 

 

Mynd 20. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Bakkavarar og Icelandic Group 2002-2010 - Heimild: 

Ársreikningar Bakkavarar og Icelandic Group 2002-2010 

 

Mynd 20 sýnir þróun viðskiptavildar í hlutfalli við eigið fé fyrirtækjanna. Ekki er hægt að 

segja að fylgni sé í hlutföllum þeirra. Á árinu 2008 er viðskiptavildin 690% af eigin fé 

Bakkavarar og 2009 fer hún hæst upp í 785%. Hlutfall Icelandic Group á sama tíma er mun 

lægra, árið 2008 er það 30% af eigin fé þess og árið 2009 er það 31%. Bakkavör hefur á 

öllum tímum verið með mikla viðskiptavild, í árslok 2010 var það með hæstu bókfærðu 

viðskiptavildina af þeim sjö fyrirtækjum sem skoðuð voru. Bakkavör hefur lítið sem ekkert 

gjaldfært virðisrýrnun í sínum bókum á meðan Icelandic Group hefur gjaldfært virðisrýrnun á 

síðustu árum. Undarlegt þykir að ekki sé meira samræmi í gjaldfærslu viðskiptavildar tveggja 

fyrirtæki sem bæði eru með starfsemi erlendis og á svipuðum mörkuðum. Tekið skal fram að 

breyting á hlutföllum hjá Bakkavör á árunum 2009 og 2010 er vegna hlutafjáraukningar hjá 

fyrirtækinu árið 2010. Engin breyting varð á viðskiptavildinni þessi ár. Í árslok 2010 er 

viðskiptavild hjá Bakkavör 347% af eigin fé en 29% hjá Icelandic Group.  
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Mynd 21. Viðskiptavild í hlutfalli við heildareignir Bakkavarar og Icelandic Group 2002-2010 - Heimild: 

Ársreikningar Bakkavarar og Icelandic Group 2002-2010 

 

Á mynd 21 sést þróun á hlutfalli viðskiptavildar á móti heildareignum félaganna tveggja. 

Töluverður munur er á þessum tveimur fyrirtækjum þegar kemur að umfangi viðskiptavildar. 

Árið 2002 er viðskiptavild Bakkavarar 59% af heildareignum þess, á sama tíma og engin 

viðskiptavild er hjá Icelandic Group. Viðskiptavild Icelandic Group fer hæst upp í 23% af 

heildareignum árið 2006 en sama ár stendur hún í 49% af heildareignum Bakkavarar. Í árslok 

2010 er hlutfallið komið í 9,5% hjá Icelandic Group en stendur í stað frá árinu áður hjá 

Bakkavör, eða 57%. 
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Hagar og Norvik 

 

Hagar hf. og Norvik hf. eiga bæði fjölda dótturfyrirtækja sem sérhæfa sig í sérvöru og annarri 

smásölu. Viðskiptavild hefur myndast hjá báðum fyrirtækjum vegna kaupa á félögum og 

yfirtökum. 

 

 

 
Mynd 22. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Haga og Norvik  2002-2010 - Heimild: Ársreikningar Haga og 

Norvik 2002-2010 

 

Hlutfall viðskiptavildar á móti eigin fé frá árinu 2003 hefur verið nokkuð stöðugt hjá Norvik, 

en árið 2003 myndaðist viðskiptavild i kjölfar kaupa þeirra á Kaupás hf.. Eins og áður sagði 

var ekki hægt að nálgast upplýsingar frá árunum 2005 til 2006 hjá þeim. Mikið flökt er hjá 

Högum og árið 2004 myndaðist mikil viðskiptavild hjá félaginu vegna kaupa á Skeljungi hf.. 

Árið 2008 fer viðskiptavild hjá Högum í 335% af eigin fé þess á meðan hlutfallið er 29% hjá 

Norvik. Þessa breytingu hjá Högum má rekja til mikils tapreksturs sem hefur áhrif á 

eiginfjárstöðu þess. Árið 2010 var 10-11 rekstrarfélagið selt frá Högum og viðskiptavild sem 

fylgdi þeirri rekstrareiningu tekin út, ásamt því að virðisrýrnun var gerð á viðskiptavild sem 

áður var til staðar. Í árslok 2010 stendur viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé í 220% á meðan 

það stendur í 78% hjá Norvik. 
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Mynd 23. Viðskiptavild í hlutfalli við heildareignir fé Haga og Norvik  2002-2010 - Heimild: Ársreikningar 

Haga og Norvik 2002-2010 

 

Viðskiptavild vegur mun meira af heildareignum hjá Högum en hjá Norvik. Árið 2003 er 

viðskiptavildin hjá Högum 42% af heildareignum þess, en á sama tíma er hún 18% af 

heildareignum Norvik. Árið 2007 lækkar hún niður í 33% hjá Högum og fer niður í 14,9% 

hjá Norvik. Í árslok 2010 er viðskiptavild orðin 36% af heildareignum Haga á meðan hún er 

17% af heildareignum Norvik. 
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Sjóvá og Tryggingamiðstöðin 

Tryggingamiðstöðin og Sjóvá eru hér borin saman. Bæði þessi félög starfa á 

tryggingamarkaðnum, bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Viðskiptavild spilar ekki jafn stórt 

hlutverk í ársreikningum þessara tveggja fyrirtækja og í öðrum félögum sem skoðuð eru. 

Ástæðan er skýr en rekstur tryggingarfélaganna er einskorðaður við sölu trygginga til 

viðskiptavina og lánastarfsemi. Eins og áður sagði fjárfestu bæði fyrirtæki í erlendum 

félögum á tímabilinu.  

 

 

Mynd 24. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Sjóvá og TM 2002-2010 - Heimild: Ársreikningar Sjóvá og TM 

2002-2010 

 

Á mynd 24 sést hlutfall viðskiptavildar á móti eigin fé þessara félaga á árunum 2002 til 2010. 

Meiri fylgni er á milli þessara tveggja félaga heldur en annarra félaga sem skoðuð hafa verið. 

Í kjölfar breytinga á reglum reikningsskila var öll viðskiptavild Tryggingamiðstöðvarinnar 

tekin út árið 2005 en hækkar svo árið eftir vegna fjárfestinga erlendis og var viðskiptavild 

25% af eigin fé þess árið 2006. Sama ár var hlutfall viðskiptavildar af eigin fé 3% hjá Sjóvá. 

Rekstur Sjóvá var erfiður árið 2008 og var eigið fé þeirra neikvætt í árslok. Árið 2010 var 

viðskiptavild 1% af eigin fé Tryggingamiðstöðvarinnar en 15% hjá Sjóvá.  
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Mynd 25. Viðskiptavild í hlutfalli við heildareignir Sjóvá og TM 2002-2010 - Heimild: Ársreikningar Sjóvá og 

TM 2002-2010 

 

Mynd 25 sýnir þróun viðskiptavildar í hlutfalli við heildareignir. Umfang hennar er mun 

minna hjá tryggingarfélögunum heldur en öðrum félögum sem skoðuð hafa verið.  Árið 2002 

var hún tæp 4% af heildareignum Tryggingamiðstöðvarinnar en rúm 2% hjá Sjóvá. Hún fer 

hæst í tæp 7% hjá Tryggingamiðstöðinni árið 2007 en sama ár var hún 2% af heildar eignum 

Sjóvá. Í lok árs 2010 er viðskiptavild 5% af heildareignum Sjóvá en 0,3% af heildareignum 

Tryggingamiðstöðvarinnar.  
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Nýherji og Microsoft 

Í byrjun þess tímabils sem skoðað er hefur viðskiptavild hjá Nýherja aukist mikið. Rekja má 

þessa aukningu til kaupa á félögum, bæði hér á landi sem og erlendis. Árið 2002 var þar 

engin viðskiptavild en jókst jafnt og þétt árin eftir. Árið 2007 er viðskiptavildin komin í tæp 

67% af eigin fé félagsins og fer hæst upp í 291% árið 2009 en ári seinna, 2010, lækkar hún 

niður í 142% af eigin fé. Sökum þess að ekki var hægt að fá viðunandi gögn frá öðrum 

upplýsingatæknifyrirtækjum hér á landi er Nýherji borin saman við Microsoft, sem er 

hugbúnaðarfyrirtæki í Bandaríkjunum, skráð í NASDAQ vísitöluna. Á mynd 26 má sjá þróun 

viðskiptavildar fyrirtækjanna í hlutfalli við eigið fé. Þar sést að frá árinu 2004 hefur hlutfallið 

aukist meira hjá Nýherji hf. heldur en hjá erlenda félaginu.  

 

 

Mynd 26. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé Nýherja og Microsoft 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar 

Nýherja  og Microsoft 2003-2010 

 

Microsoft fjárfesti mikið í öðrum félögum á þessum tíma. Þrátt fyrir það fer viðskiptavildin 

aldrei hærra en rúm 33% af eigin fé félagins. Í árslok 2010 er viðskiptavild Nýherja hf. 142% 

af eigin fé en tæp 27% hjá Microsoft. 
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Mynd 27. Viðskiptavild í hlutfalli við heildareignir Nýherja og Microsoft. 2003-2010 - Heimild: Ársreikningar 

Nýherja og Microsoft 2003-2010 

 

Á mynd 27 er viðskiptavild borin saman við heildareignir. Árið 2003 var viðskiptavild 

fyrirtækjanna svipuð, eða um 4% hjá Microsoft og rúm 4% hjá Nýherja. Frá þeim tímapunkti 

eykst hún stöðugt hjá Nýherja og árið 2007 er hún 21% af heildareignum en 7,5% hjá 

Microsoft. Í árslok 2010 er hún komin í 43% hjá Nýherja en rúm 14% hjá Microsoft.  
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10  Niðurstöður 

Almennt 

Skoðuð hafa verið helstu atriði er koma að viðskiptavild íslenskra fyrirtækja og þeirra sem 

gera uppgjör sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Farið var yfir settar reglur um 

meðhöndlun viðskiptavildar, hvernig hún myndast og hvernig hún á er gjaldfærð. Þá var 

skoðað hvernig hún myndaðist og var gjaldfærð hjá nokkrum fyrirtækjum og hvernig þróun á 

þessum þáttum hefur verið á undanförnum árum. Viðskiptavild myndast við sameiningu og 

hlutbréfakaup fyrirtækja, hún er afgangsstærð af kaupverði eftir að búið er að útdeila 

kaupverðinu á allar fjárskapandi eignir og skuldir hins yfirtekna félags. Ef afgangsstærðin er 

neikvæð skal tekjufæra hana strax samkvæmt alþjólegu reikningsskilastöðlunum, en 

samkvæmt íslenskum lögum um ársreikninga má tekjufæra hana að hámarki á 20 árum. 

Viðskiptavild getur ekki myndast innan fyrirtækis heldur aðeins við kaup eða yfirtökur sem 

uppfylla skilyrði kaupaðferða sem fjallað er um í staðlinum IFRS 3 í alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum og samkvæmt 79. gr. íslenskra laga um ársreikninga nr. 3/2006. 

Miklar breytingar urðu í reikningsskilum íslenskra fyrirtækja við innleiðingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla. Með innleiðingu alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna átti meðal annars að 

stuðla að skilvirkum fjármagnsmarkaði og að félög standi jafnt að vígi á alþjóðlegum 

fjármagnsmörkuðum. Helstu breytingar á meðhöndlun viðskiptavildar við innleiðingu 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna er að ekki þarf að afskrifa viðskiptavildina línulega á 

ákveðnum líftíma hennar. Þess í stað eiga fyrirtæki sem gera reikninga sína í samræmi við 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlana að framkvæma virðisrýrnunarpróf árlega og þegar 

vísbendingar benda til þess að viðskiptavild gæti hafa rýrnað. Hinsvegar geta fyrirtæki sem 

gera ársreikninga sína í samræmi við íslensk lög um ársreikninga valið hvort þau noti 

virðisrýrnunarpróf eða afskrifi viðskiptavildina á líftíma hennar. Við gerð virðisrýrnunarprófs 

þarf að finna endurheimtanlegt verð eignarinnar og til þess er nýtingarvirði hennar fundið. 

Við mat á nýtingarvirði þarf að núvirða vænt framtíðasjóðstreymi í samræmi við 

rekstraráætlanir og framtíðarvöxt eignarinnar. Ef virðisrýrnunarprófið leiðir í ljós að 

viðskiptavildin ætti að vera lægri, þarf að gjaldfæra þá virðisrýrnun og færa til gjalda á 

rekstrarreikning, en ef virðisrýrnunarprófið leiðir í ljós að viðskiptavildin gæti verið hærri, er 

ekki hægt að hækka hana heldur stendur hún í stað og hefur því ekki áhrif á rekstrar 

niðurstöður fyrirtækisins. Ætlunin með virðisrýrnunarprófi er að gefa réttari mynd af 

viðskiptavild í bókum fyrirtækja heldur en með línulegum afskriftum á ákveðnum líftíma, 
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þrátt fyrir það er margt sem mælir á móti virðisrýrnunarprófinu. Viðskiptavild sem myndaðist 

við yfirtöku gæti hafið rýrnað, en fær þrátt fyrir það ekki rétta gjaldfærslu sökum þess að 

viðskiptavild gæti hafa myndast innan einingarinnar eftir yfirtökuna og erfitt að aðgreina 

hana frá upphaflega bókfærðri viðskiptavild. Fyrirtæki og stjórnendur þeirra hafa möguleika 

á að komast hjá gjaldfærslu viðskiptavildar og halda henni uppi til þess að rýra ekki hagnað 

fyrirtækisins og halda uppi virði þess. Virðisrýrnunarpróf geta verið flókin þar sem erfitt er  

að spá fyrir um framtíðarávinning ásamt því að þau eru kostnaðarsöm. Því getur það verið 

hagkvæmara fyrir sum fyrirtæki á Íslandi að fara afskriftarleiðina, þar sem það er ódýrara og 

getur komið í veg fyrir sveiflur á gjaldfærslum viðskiptavildar. 

 

Hluti af óefnislegum eignum er eins og áður hefur komið fram viðskiptavild. Að mati 

höfunda er það skiljanlegt þar sem hugbúnaður og önnur tækniþekking er mikilvæg í 

núverandi samfélagi, þar af leiðandi er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að geta eignfært þá 

þekkingu. Frá aldamótunum 2000 hefur viðskiptavild hjá íslenskum fyrirtækjum aukist 

töluvert. Í samantekt Einars Guðbjartssonar, lektors við Háskóla Íslands, kemur fram að í 

árslok 2006 nam viðskiptavild 78% af heildar óefnislegum eignum fyrirtækja í Kauphöll 

Íslands. Þetta var um 72% aukning frá árinu áður án tillits til gengisbreytinga. Þessa miklu 

aukningu má einna helst rekja til fjárfestinga íslenskra fyrirtækja á íslenskum og erlendum 

félögum. Aðgengi að erlendu fjármagni var gott á þessum tímum og auðvelt fyrir fyrirtæki að 

fara í skuldsettar yfirtökur þar sem hátt yfirverð var greitt og þar af leiðandi aukin 

viðskiptavild í bókum þeirra. 

 

Erfitt er að meta hvort sú viðskiptavild sem myndaðist á árunum 2003 til 2007 hafi verið 

réttlætanleg. Á þessum tíma var framtíðin björt og stjórnendur bjuggust við miklum vexti í 

sínum rekstri á næstu árum þrátt fyrir að ýmsar viðvörunarbjöllur væru farnar af stað í 

alþjóðahagkerfinu. Davíð Oddsson þáverandi seðlabankastjóri, talaði um viðskiptavild og 

aðrar óefnislegar eignir á ársfundi Seðlabanka Íslands árið 2007. Hann taldi að aukin 

viðskiptavild í efnahagsreikningum fyrirtækja væri umhugsunarefni og nú þyrftu fyrirtæki að 

fara beita virðisrýrnun á viðskiptavildina hjá sér. Virðisrýrnun á viðskiptavild hefur verið 

gjaldfærð lítillega í nokkrum fyrirtækjum af þeim sem höfundar skoðuðu. Höfundar töldu í 

upphafi, að vægi virðisrýrnunar á viðskiptavild væri meira en raun bar vitni, þar sem þær 

framtíðaráætlanir sem mögulega hafa verið gerðar við kaup og samruna, hafi að öllum 

líkindum farið fyrir bí eftir efnahagshrunið á haustmánuðum 2008. Erfitt er að meta það þar 

sem fyrirtæki gera ekki, með nákvæmum hætti, grein fyrir viðskiptavildinni í ársreikningum 
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sínum og hvernig henni er deilt niður. Höfundar gátu ekki nálgast þau gögn með nákvæmum 

hætti og þar af leiðandi ekki fengið viðunandi niðurstöður í þeim málefnum. Einnig verður að 

gefa sér að með gengislækkun íslensku krónunnar og miklum eignum íslenskra fyrirtækja 

erlendis að virðisrýrnun þarf ekki að vera eins mikil og höfundar töldu í upphafi.  
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Markaðurinn 

Heildareignir þeirra sjö íslensku félaga sem skoðuð eru voru 148 milljarðar árið 2003, rúmir 

486 milljarðar árið 2007 og rúmir 463 milljarðar árið 2010 miðað við miðgengi í lok hvers 

árs. 

 

Mynd 28. Heildar viðskiptavild og eignir íslensku fyrirtækjanna 2003, 2007 og 2010 - Heimild: Ársreikningar 

íslensku fyrirtækjanna 2003, 2007 og 2010 

 

Breyting á heildareignum milli áranna 2003 til 2007 nemur 228%. Öll þau sjö fyrirtæki sem 

höfundar skoðuðu keyptu félög erlendis. Aðgengi að erlendu lánsfjármagni var auðvelt á 

þessum árum og voru skuldsettar yfirtökur vinsælar. Frá árinu 2007 til 2010 hafa 

heildareignir þeirra lækkað niður í rétt rúma 463 milljarða króna. Þessi lækkun nemur 4,37% 

frá árinu 2007. Bakkavör, Hagar, Icelandic Group og Sjóvá fóru öll í gegnum fjárhagslega 

endurskipulagningu á árunum 2008-2009. Sala á eignum erlendis og hérlendis í kjölfar 

fjárhagslegrar endurskipulagningar skýrir þessa lækkun á heildareignum.  

 

Á sama tíma og heildareignir þessara félaga hækkuðu er hægt að segja að það sama um 

viðskiptavildina. Árið 2003 var samanlögð viðskiptavild þessara sjö félaga rúmir 27 

milljarðar króna. Árið 2007 var viðskiptavild félaganna komin upp í rúma 134 milljarða 

króna. Þetta er 392% hækkun frá árinu 2003.  

Frá árinu 2007 til 2010 hefur viðskiptavild þessara félaga hækkað úr 134 milljörðum króna í 

rúma 176 milljarða króna og hækkaði því um 31%. Þetta kom höfundum töluvert á óvart þar 
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sem þeir bjuggust við lækkun á viðskiptavild sökum þess að í kjölfar efnahagshrunsins á 

haustmánuðum 2008 mátti búast við því að stjórnendur fyrirtækja myndu endurskoða 

forsendur í virðisrýrnunarprófum sem myndi síðan leiða til virðisrýrnunar á viðskiptavild. 

Við nánari skoðun kom í ljós að fyrirtækin gerðu þó einhverja virðisrýrnun á 

viðskiptavildinni á þessum árum en þrátt fyrir það var hún mjög lítil í hlutföllum við heildar 

fjárhæð viðskiptavildarinnar.  

 

 

Mynd 29. Viðskiptavild á móti heildareignum íslensku fyrirtækjanna 2003, 2007 og 2010 - Heimild: 

Ársreikningar íslensku fyrirtækjanna 2003, 2007 og 2010 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild og he  er stytting á heildar eignum 

 

Á mynd 29 sést hlutfall viðskiptavildar á móti heildareignum þeirra félaga sem höfundar 

skoðuðu. Árið 2003 var viðskiptavild um 18% af heildareignum fyrirtækjanna. Árið 2007 var 

viðskiptavildin komin upp í tæp 28% af heildareignum þeirra og árið 2010 er hún komin í 

38% af heildareignum fyrirtækjanna.  
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Mynd 30 sýnir heildar viðskiptavild félaganna sjö á móti eigin fé þeirra. Árið 2003 þegar 

fyrirtækin gerðu upp samkvæmt íslensku ársreikningalögunum var heildar viðskiptavild tæp 

65% af heildar eigin fé félaganna. Árið 2007 var heildar viðskiptavild þeirra orðin 135% af 

heildar eigin fé. Þetta má rekja til tveggja þátta. Annars vegar með aukinni skuldsetningu 

félaganna vegna yfirtaka og samruna við önnur félög. Hins vegar má rekja þetta til breyttra 

reikningsskilastaðla. Í árslok 2007 voru öll sjö félögin byrjuð að semja reikningsskil sín 

samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Í kjölfar þess hættu þau að afskrifa 

viðskiptavildina og byrjuðu að nota virðisrýrnun. Frá þeim tíma var lítil sem engin 

virðisrýrnun hjá þessum félögum og það eina sem gerðist var að viðskiptavild varð stærri og 

stærri eign í bókum þeirra.  

 

 

Mynd 30. Viðskiptavild í hlutfalli við eigið fé íslensku fyrirtækjanna 2003, 2007 og 2010 - Heimild: 

Ársreikningar íslensku fyrirtækjanna 2003, 2007 og 2010 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild og e.f.  er stytting á eigið fé 

 

Árið 2010 er heildar viðskiptavild orðin tæp 174% af heildar eigin fé fyrirtækjanna. Mörg 

fyrirtæki hafa orðið fyrir miklu rekstrartapi frá árinu 2008 sem hefur síðan áhrif á eiginfjár 

stöðu fyrirtækjanna. Enn og aftur taka höfundar ekki eftir þeirri virðisrýrnun á viðskiptavild 

sem að þeir bjuggust við í upphafi. Ef eitthvað er hefur viðskiptavildin hækkað í bókum 

fyrirtækja. 
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Þegar horft er á þróun viðskiptavildar í hlutfalli við óefnislegar eignir er hún búin að vera 

mjög svipuð á þessu tímabili. Á mynd 31 má sjá þróun viðskiptavildar í hlutfalli við 

óefnislegar eignir.  

 

 

Mynd 31. Viðskiptavild í hlutfalli við heildar óefnislegar eignir íslensku fyrirtækjanna 2003, 2007 og 2010 - 

Heimild: Ársreikningar íslensku fyrirtækjanna 2003, 2007 og 2010 

Skýring: vv. er stytting á viðskiptavild og ó.e. er stytting á óefnislegum eignum 

 

Árið 2003 voru óefnislegar eignir allra félaganna samtals 27,7 milljarðar íslenskra króna. 

Viðskiptavildin af þeirri upphæð var 27,2 milljarðar króna eða 98,31% af heildar óefnislegum 

eignum. Svipaða sögu má segja árið 2007 en þá var viðskiptavildin 95,65% af heildar 

óefnislegum eignum. Árið 2010 var ekki mikil breyting, en þá var viðskiptavildin í svipuðu 

hlutfalli við allar óefnislegar eignir og hin tvö árin eða 94,99%. 
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11  Lokaorð 

Með breyttum markaðsaðstæðum, bæði hérlendis og erlendis, þurfa fyrirtæki og stjórnendur 

þeirra að breyta áætlunum sínum og færa þær nær raunhæfum markmiðum í samræmi við 

hagspár. Ólíklegt þykir að þær framtíðaráætlanir sem stjórnendur fyrirtækja gerðu á árunum 

fyrir efnahagshrunið hafi gert ráð fyrir þeim hremmingum sem síðar urðu. Þessar spár, sem 

síðar voru notaðar við kaupverðsútdeilingu á yfirverði keyptra fyrirtækja, hafa því að öllum 

líkindum ekki staðist. Við framkvæmd árlegs virðisrýrnunarprófs ætti virðisrýrnun að 

myndast sem síðar er gjaldfærð á rekstrarreikning. Tvö fyrirtæki af þeim sjö sem voru skoðuð 

gerðu virðisrýrnun á viðskiptavild sinni árið 2008. Árin 2009 og 2010 gerðu þrjú fyrirtæki af 

sjö virðisrýrnun. Athygli vakti að eitt félag, Bakkavör, gerði enga virðisrýrnun þessi þrjú ár. 

Virðisrýrnunarpróf er flókið ferli og margt getur haft áhrif á niðurstöður þess. Til að mynda 

mismunandi forsendur fyrirtækja við framkvæmd virðisrýrnunarprófsins sem síðar getur leitt 

til rangra niðurstaðna. Sökum þess er ekki hægt að dæma um hvort að rétt hafi verið staðið að 

framkvæmd þeirra. Ábyrgð stjórnenda fyrirtækja er mikil en höfundar gefa sér að þeir vinni 

virðisrýrnunarprófin af bestu sannfæringu og settum reglum. Það verður þó ekki litið framhjá 

því að hagsmunir þeirra eru oft miklir þegar kemur að niðurstöðu virðisrýrnunarprófs. Ætla 

má að freistandi sé að færa forsendur að hagstæðustu niðurstöðunni. Augljóst er að þeir aðilar 

sem koma að endurskoðun prófsins eru undir mikilli pressu frá stjórnendum fyrirtækjanna um 

réttu útkomuna. Höfundar efast ekki um getu þessara sérfræðinga um að standast pressu frá 

stjórnendum en ljóst er að lítið þarf út að bera til þess að hin raunmæta niðurstaða prófsins 

breytist. 

 

Sú rannsóknarspurning sem lagt var upp með er því svarað neitandi. Breyttar 

markaðsaðstæður hafa ekki haft neikvæð áhrif á bókfærða viðskiptavild íslenskra fyrirtækja. 

Viðskiptavild þeirra sjö fyrirtækja sem tekin voru fyrir hefur aukist um tæp 31% frá árinu 

2007 á meðan heildareignir þeirra hafa lækkað um 4,7%. Eins og áður kom fram hefur mikið 

verið rætt um viðskiptavild og umfang hennar hjá íslenskum fyrirtækjum. Áhugavert verður 

að fylgjast með framgangi þessara mála á næstu árum. Höfundar búast ekki við því að 

viðskiptavild muni lækka mikið meira hjá þessum fyrirtækjum. 
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Viðauki A 

Samantekt úr ársreikningum - Haga hf. 

í millj. Kr. IS-GAAP IS-GAAP IS-GAAP IS-GAAP IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

 Ár 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6m 

 

Viðskiptavild 

                   

7.307            9.759          15.332            8.843            9.364            9.355            9.355            9.355            7.932            7.782      

 Gjaldfærsla vv. 

 

0 7 2 30 9 0 0 201 150 

 Aðrar óe.e. 498 kr. 423 kr. 126 kr. 70 kr. 281 kr. 342 kr. 362 kr. 309 kr. 240 kr. 215 kr. 

 

Óefnislegar eignir 7.805 kr. 

10.182 

kr. 

15.458 

kr. 8.913 kr. 9.645 kr. 9.697 kr. 9.717 kr. 9.664 kr. 8.172 kr. 7.997 kr. 

 Eignir 19.234 kr. 23.485 kr. 34.017 kr. 27.061 kr. 23.616 kr. 27.995 kr. 25.788 kr. 24.564 kr. 21.830 kr. 23.517 kr. 

 Eigið fé 6.048 kr. 6.783 kr. 6.624 kr. 7.621 kr. 6.538 kr. 8.808 kr. 2.790 kr. 2.519 kr. 3.612 kr. 4.807 kr. 

 Tekjuskattsskbd 158 kr. 223 kr. 959 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 L. Skuldir 8.201 kr. 9.426 kr. 17.402 kr. 8.483 kr. 10.867 kr. 9.526 kr. 1.656 kr. 13.625 kr. 830 kr. 11.233 kr. 

 S. Skuldir 4.636 kr. 7.053 kr. 9.032 kr. 10.957 kr. 6.211 kr. 9.661 kr. 21.342 kr. 8.420 kr. 17.388 kr. 7.477 kr. 

 Skuldir samtals 12.995 kr. 16.702 kr. 27.393 kr. 19.440 kr. 17.078 kr. 19.187 kr. 22.998 kr. 22.045 kr. 18.218 kr. 18.710 kr. 

 Hagnaður 

 

-374 kr. 1.302 kr. 997 kr. 551 kr. 527 kr. -5.305 kr. 44 kr. 1.093 kr. 1.025 kr. 

 Gr. Arður 

 

0 kr. 400 kr. 0 kr. 1.332 kr. 1.000 kr. 

     

           

Average 

VV / Óe.e. 93,62% 95,85% 99,18% 99,21% 97,09% 96,47% 96,27% 96,80% 97,06% 97,31% 96,89% 

Hlutfall vv. af eignum 37,99% 41,55% 45,07% 32,68% 39,65% 33,42% 36,28% 38,08% 36,34% 33,09% 37,41% 

vv. / Eigið fé 121% 144% 231% 116% 143% 106% 335% 371% 220% 162% 194,98% 

Heildareignir - VV 11.927 kr. 13.726 kr. 18.685 kr. 18.218 kr. 14.252 kr. 18.640 kr. 16.433 kr. 15.209 kr. 13.898 kr. 15.735 kr. 15.672 kr. 

Eignir án VV - Skuldir -1.068 kr. -2.976 kr. -8.708 kr. -1.222 kr. -2.826 kr. -547 kr. -6.565 kr. -6.836 kr. -4.320 kr. -2.975 kr. -3.804 kr. 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 0,00% 0,00% 0,05% 0,02% 0,32% 0,10% 0,00% 0,00% 2,47% 1,89% 

 eigið fé 31,44% 28,88% 19,47% 28,16% 27,68% 31,46% 10,82% 10,25% 16,55% 20,44% 22,52% 

Hlutfall skulda af eignum 68,56% 71,12% 80,53% 71,84% 72,32% 68,54% 89,18% 89,75% 83,45% 79,56% 77,48% 
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2003  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
    

 
 Ef viðskiptavild hefði afskrifast á 20 árum þá hefði niðurfærslan verið 456 millj. Og tap skv. Rr. Farið í 830 millj.  

 

 
Aðrar óe.e. eru langtímakostn. 

       Skýring á v.v staða 1.1      7.307 kr.  
       

 
 yfirtekið á árinu       2.393 kr.  

 Yfirtóku allt hlutafé í Grænt ehf. 1. sept. og dótturf þeirra 
 Ávaxtahúsið ehf, Banana ehf. og Íslenska birgðafélagið)  

 
 Viðbót á árinu            59 kr.  

       

 
 Samtals 31/12       9.759 kr.  

                           

2004  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
    

 
 Ef viðskiptavild hefði afskrifast á 20 árum þá hefði niðurfærslan verið 568 millj. Og tap skv. Rr. Farið í 934 millj.  

 

 
Aðrar óe.e. eru langtímakostn. 

       Skýring á v.v staða 1.1      9.759 kr.  
       

 
 Fært út á árinu  -    1.190 kr.  

 Seldi allan hlut sinn eða 55% í Lyfju á árinu og DBH skandinavia,  
öll erl. félög farin úr reikn.  

 
 yfirtekið á árinu  

        

 
 Viðbót á árinu       6.770 kr.   100% í Skeljungur hf og Trenor AB birtist í ársr.  

   

 
 Niðurfærsla á árinu  -           7 kr.  

       

 
 Samtals 31/12     15.332 kr.  

                           

2005  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
    

 
Aðrar óe.e. eru langtímakostn. 

       Skýring á v.v staða 1.1    15.332 kr.  
       

 
 Fært út á árinu  -    6.777 kr.  Skeljungur seldur til Uppsprettu(fons) og Trenor AB til Baugs GR. 

  

 
 yfirtekið á árinu  

        

 
 Viðbót á árinu          290 kr.  

Kaupa 100% í ferskum kjötvörum og 100% í RES ehf 
(Karen Millen, warehouse, shoe studio, whistles og all saints) 

 
 Niðurfærsla á árinu  -           2 kr.  

       

 
 Samtals 31/12       8.843 kr.  

                           

2006  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
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Aðrar óe.e. eru langtímakostn. 

       Skýring á v.v staða 1.1      8.843 kr.  
       

 
 Fært út á árinu  

        

 
 yfirtekið á árinu          559 kr.  100% í Íshöfn ehf(eiga Oasis, Coast og Changes) 

   

 
 Viðbót á árinu          116 kr.  

       

 
 Niðurfærsla á árinu  -         30 kr.  

       

 
 Samtals 31/12       9.488 kr.  Breyttist í 9.645 v. IFRS 

                         

2007  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
    

 
 Fyrsta skýrslan skv. IFRS  

       

 
Aðrar óe.e. eru Lease rights og software 

      Skýring á v.v staða 1.1      9.364 kr.  
       

 
 Fært út á árinu  

        

 
 yfirtekið á árinu  

        

 
 Viðbót á árinu  

        

 
 Niðurfærsla á árinu  -           9 kr.  

       

 
 Samtals 31/12       9.355 kr.  

                           

2008  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
    

 
 Engin virðisrýrnun á árinu þrátt fyrir efnahagshrun  

     

 
Aðrar óe.e. eru Lease rights og software 

      Skýring á v.v staða 1.1      9.355 kr.  
       

 
 Fært út á árinu  

        

 
 yfirtekið á árinu  

        

 
 Viðbót á árinu  

        

 
 Niðurfærsla á árinu  

        

 
 Samtals 31/12       9.355 kr.  

                           

2009  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
    

 
 Engin virðisrýrnun á árinu þrátt fyrir efnahagshrun  
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Aðrar óe.e. eru Lease rights og software 

      Skýring á v.v staða 1.1      9.355 kr.  
       

 
 Fært út á árinu  

        

 
 yfirtekið á árinu  

        

 
 Viðbót á árinu  

        

 
 Niðurfærsla á árinu  

        

 
 Samtals 31/12       9.355 kr.  

                           

2010  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
    

 
Aðrar óe.e. eru Lease rights og software 

  
Hagar verslanir ehf 

  Skýring á v.v staða 1.1      9.355 kr.  
   

Viðskiptavild 
   

 
 Fært út á árinu  -    1.222 kr.  10-11 selt 

  
Bónus      5.257 kr.  

  

 
 yfirtekið á árinu  

    
Hagkaup 

   

 
 Viðbót á árinu  

    
Aðföng 

   

 
 Niðurfærsla á árinu  -       201 kr.  

   
Útilíf 

   

 
 Samtals 31/12       7.932 kr.  

   
Hýsing 

                       

2011-6m  Notað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild í samærmi við alþjóðl. Reiknst.  
    

 
Aðrar óe.e. eru Lease rights og software 

      Skýring á v.v staða 1.1      7.932 kr.  
       

 
 Fært út á árinu  

        

 
 yfirtekið á árinu  

        

 
 Viðbót á árinu  

        

 
 Niðurfærsla á árinu  -       150 kr.  

       

 
 Samtals 31/12       7.782 kr.  
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Samantekt úr ársreikningum - Norvik hf. 

Móðurfélag IS-GAAP IS-GAAP IS-GAAP     IFRS ISK IFRS ISK IFRS ISK IFRS ISK 

 í þús. kr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Viðskiptavild 

              

5.134      

     

3.224.495      

            

2.946.066      

 

     

3.848.301      

       

3.769.852            5.676.466           6.155.227      

     

5.294.773      

 Gjaldfærsla vv. 

 

44.796 kr. 240.064 kr. 

  

0 kr. 0 kr. 79.816 kr. 525.245 kr. 

 Aðrar óe.e. 

          

Óefnislegar eignir 5.134 kr. 

3.224.495 

kr. 2.946.066 kr. 0 kr. 

3.848.301 

kr. 3.769.852 kr. 5.676.466 kr. 

6.155.227 

kr. 

5.294.773 

kr. 

 

Eignir 

7.131.548 

kr. 

17.924.302 

kr. 18.446.270 kr. 

  

25.263.407 

kr. 

34.654.367 

kr. 

33.563.591 

kr. 

31.067.243 

kr. 

 

Eigið fé 

2.015.458 

kr. 

3.532.189 

kr. 3.954.239 kr. 

  

5.486.898 kr. 5.963.266 kr. 

6.943.226 

kr. 

6.811.915 

kr. 

 

Tekjuskattsskbd 

134.141 

kr. 475.702 kr. 498.131 kr. 

       

L. Skuldir 

2.815.149 

kr. 

9.423.748 

kr. 9.231.125 kr. 

  

7.834.769 kr. 

16.591.436 

kr. 

13.333.302 

kr. 

12.917.118 

kr. 

 

S. Skuldir 

2.166.800 

kr. 

4.492.663 

kr. 4.762.775 kr. 

  

11.941.740 

kr. 

12.099.665 

kr. 

13.287.063 

kr. 

11.338.210 

kr. 

 

Skuldir samtals 

5.116.090 

kr. 

14.392.113 

kr. 14.492.031 kr. 0 kr. 0 kr. 

19.776.509 

kr. 

28.691.101 

kr. 

26.620.365 

kr. 

24.255.328 

kr. 

 

Hagnaður 

501.667 

kr. 588.219 kr. 536.977 kr. 

  

1.212.694 kr. 

-1.465.204 

kr. 

1.435.788 

kr. 

1.107.433 

kr. 

 Gr. Arður 

 

75.000 kr. 250.000 kr. 

  

300.000 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 Afstemming 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 

          

Average 

VV / Óe.e. 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Hlutfall vv. af eignum 0,1% 18,0% 16,0% 

  

14,9% 16,4% 18,3% 17,0% 16,8% 

vv. / Eigið fé 0,3% 91,3% 74,5% 

  

68,7% 95,2% 88,7% 77,7% 82,7% 

Heildareignir - VV 

7.126.414 

kr. 

14.699.807 

kr. 15.500.204 kr. 0 kr. 

-3.848.301 

kr. 

21.493.555 

kr. 

28.977.901 

kr. 

27.408.364 

kr. 

25.772.470 

kr. 

16.250.500 

kr. 

Eignir án VV - Skuldir 

2.010.324 

kr. 307.694 kr. 1.008.173 kr. 0 kr. 

-3.848.301 

kr. 1.717.046 kr. 286.800 kr. 787.999 kr. 

1.517.142 

kr. 222.069 kr. 

Hlutfall gjaldfærslu af 

vv. 0,00% 1,37% 7,53% 

 

0,00% 0,00% 0,00% 1,28% 9,02% 

 eigið fé 28,3% 19,7% 21,4% 

  

21,7% 17,2% 20,7% 21,9% 20,4% 

Hlutfall skulda af 

eignum 71,7% 80,3% 78,6% 100,0% 100,0% 78,3% 82,8% 79,3% 78,1% 84,7% 
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2003 2003 
 

 Eignfærð viðskiptavild er vegna fjárfestingar samstæðunnar í öðrum félögum.  

   

 Í byrjun nóvember keypti félagið alla eignarhluti í Kaupási hf. sem starfrækir yfir fjörtíu 
 matvöru- og sérvöruverslanir.  

   

 Í framhaldi af kaupunum voru fasteignafélögin Bíldshöfði ehf. og Ásland ehf. sameinuð fasteignafélaginu 
 Smáragarði  

   
 hf. Félagið hefur einnig aukið við starfsemi sína erlendis með stofnun Byko UK í Bretlandi og með kaupum á  

   
 iðnaðarfyrirtrækinu Sia CED, en bæði þessi félög eru dótturfélög Sia Byko-Lat, í Lettlandi.  

 
Skýring á v.v 

 
 Eignarhlutir í dótturfélögum eru eignfærðir á verði sem svarar til hlutdeildar félagsins í eigin fé þeirra, að teknu  

 
staða 1/1 5.134 kr.  tilliti til mismunar á upphaflegu kaupverði og hlutdeildar í eigin fé þeirra við kaup. Sá hluti yfirverðs sem tengist  

 
viðbót á árinu v. Fjárf. Í dótturf. 3.264.157 kr.  varanlegum rekstrarfjármunum er í samstæðureikningi færður til hækkunar á þeim og afskrifaður með hliðsjón  

  
 Kaupás ofl   af áætluðum nýtingartíma. Annað yfirverð er fært sem viðskipavild og er hún gjaldfærð á tólf til tuttugu árum.  

 
Afskrift ársins -44.796 kr.  Hlutdeild í afkomu dótturfélaga er færð í rekstrarreikningi móðurfélagsins sem sérstakur liður.  

 
staða 31/12 3.224.495 kr. 

    

   
 Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum eru eignfærðir á verði sem svarar til hlutdeildar félagsins í bókfærðu eigin fé  

   
 þeirra að teknu tilliti til upphaflegs kaupverðs og er yfirverð og undirverð gjaldfært/tekjufært á tólf árum.  

              

2004 2004 
 

 Eignfærð viðskiptavild er vegna fjárfestingar samstæðunnar í öðrum félögum og kaupum dótturfélaga á  

   
 rekstrareiningum annarra fyrirtækja.  

  

   
 Á viðskiptavild í efnahagsreikningi er fært yfirverð vegna kaupa á rekstrareiningum og hlutabréfum í  

 
Skýring á v.v 

 
 dótturfélögum sem fyrirhugað er að gjaldfæra á fimmtán árum. Bókfært verð viðskiptavildar greinist sem hér  

 
staða 1/1 3.224.495 kr.  segir.  

   

 
viðbót á árinu v. Kaupa á v.v. 3.350 kr.  Eignarhlutir í dótturfélögum eru eignfærðir á verði sem svarar til hlutdeildar félagsins í eigin fé þeirra, að teknu  

 
Lækkun v.v. Á árinu -40.000 kr. tilliti til mismunar á upphaflegu kaupverði og hlutdeildar í eigin fé þeirra við kaup. Sá hluti yfirverðs sem tengist 

 
Afskrift ársins -240.064 kr.  varanlegum rekstrarfjármunum er í samstæðureikningi færður til hækkunar á þeim og afskrifaður með hliðsjón  

 
staða 31/12 2.947.781 kr.  af áætluðum nýtingartíma. Annað yfirverð er fært sem viðskipavild og er hún gjaldfærð á fimmtán árum.  

   
 Hlutdeild í afkomu dótturfélaga er færð í rekstrarreikningi móðurfélagsins sem sérstakur liður.  

   
 Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum eru eignfærðir á verði sem svarar til hlutdeildar félagsins í bókfærðu eigin fé  

   
þeirra að teknu tilliti til upphaflegs kaupverðs og er yfirverð og undirverð gjaldfært/tekjufært á tólf árum. 

              

2005 2005 
     

 
Skýring á v.v IFRS 
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staða 31/12 

     
              

2006 2006 
     

 
Skýring á v.v IFRS 

    

 
staða 31/12 3.848.301 kr. 

    
              

2007 2007 
     

 
Skýring á v.v 

     

 
staða 1/1 3.848.301 kr. 

    

Purchased goodwill 
10.000 kr. 

    

    

 
Exchange rate differences -88.449 kr. 

    

 
Amortization of intangible assets 0 kr. 

    

 
Reclassified from goodwill to fixed assets 0 kr. 

    

 
staða 31/12 3.769.852 kr. 

    
              

2008 2008 
   

 
Skýring á v.v 

   

 
staða 1/1 3.769.852 kr. 

  

Purchased goodwill relating to acquisitions of companies 
873.864 kr. 

  

  

 
Exchange rate differences 1.112.723 kr. 

    

 
Amortization of intangible assets 0 kr. 

  

 
Reclassified from goodwill to fixed assets -79.973 kr. 

    

 
staða 31/12 5.676.466 kr. 

    
              

2009 2009 
     

 
Skýring á v.v 

     

 
staða 1/1 5.676.466 kr. 

    

Purchased goodwill relating to acquisitions of companies 
261.317 kr. 

    
 Vika wood SIA(Latvia) og kannski fleira  
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Exchange rate differences 297.260 kr. 

    

 
Amortization of intangible assets -79.816 kr. 

    

 
Reclassified from goodwill to fixed assets 0 kr. 

    

 
staða 31/12 6.155.227 kr. 

    
              

2010 2010 
     

 
Skýring á v.v 

     

 
staða 1/1 6.155.227 kr. 

    

Purchased goodwill relating to acquisitions of company 
13.147 kr. 

    

    

 
Exchange rate differences -348.356 kr. 

    

 
Amortization of goodwill -69.402 kr. 

    

 
Impariment of goodwill -455.843 kr. 

   

 
staða 31/12 5.294.773 kr. 
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Samantekt úr ársreikningum - Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 

Móðurfélag IS-GAAP IS-GAAP IS-GAAP IS-GAAP IFRS ISK IFRS ISK IFRS ISK IFRS ISK IFRS ISK 

 í millj. Króna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Viðskiptavild 

                 

637      

               

980      

                      

419      

               

419      

               

357      

              

2.122      

                

357      

            

1.868      

            

1.868      

 Gjaldfærsla vv. 52 kr. 93 kr. 48 kr. 

 

61 kr. 0 kr. 0 kr. 115 kr. 0 kr. 

 Aðrar óe.e. 0 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 5.925 kr. 5.547 kr. 

 Óefnislegar eignir 637 kr. 980 kr. 419 kr. 419 kr. 357 kr. 2.122 kr. 357 kr. 7.792 kr. 7.414 kr. 

 Eignir 27.331 kr. 31.757 kr. 33.877 kr. 35.856 kr. 77.312 kr. 98.894 kr. 97.463 kr. 35.197 kr. 36.581 kr. 

 Eigið fé 6.061 kr. 8.378 kr. 8.468 kr. 6.737 kr. 12.799 kr. 10.656 kr. -15.316 kr. 11.481 kr. 12.292 kr. 

 Tekjuskattsskbd 

          L. Skuldir 21.270 kr. 23.379 kr. 25.409 kr. 

       S. Skuldir 

          Skuldir samtals 21.270 kr. 23.379 kr. 25.409 kr. 29.119 kr. 64.512 kr. 88.238 kr. 112.779 kr. 23.716 kr. 24.289 kr. 

 Hagnaður 501 kr. 3.930 kr. 3.590 kr. 3.762 kr. 11.946 kr. 4.300 kr. -30.244 kr. -5.110 kr. 811 kr. 

 Gr. Arður 

  

6.120 kr. 6.000 kr. 7.300 kr. 

     Afstemming 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 
          

Average 

VV / Óe.e. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 24,0% 25,2% 81,1% 

Hlutfall vv. af 

eignum 2,3% 3,1% 1,2% 1,2% 0,5% 2,1% 0,4% 5,3% 5,1% 2,4% 

vv. / Eigið fé 10,5% 11,7% 4,9% 6,2% 2,8% 19,9% -2,3% 16,3% 15,2% 9,3% 

Heildareignir - VV 26.694 kr. 30.777 kr. 33.458 kr. 35.437 kr. 76.954 kr. 96.772 kr. 97.106 kr. 33.330 kr. 34.713 kr. 

54.818 

kr. 

Eignir án VV - 

Skuldir 5.424 kr. 7.398 kr. 8.049 kr. 6.318 kr. 12.442 kr. 8.534 kr. -15.673 kr. 9.614 kr. 10.424 kr. 5.888 kr. 

Hlutfall gjaldfærslu 

af vv. 7,5% 8,7% 10,3% 0,0% 14,6% 0,0% 0,0% 5,8% 0,0% 

 eigið fé 22,2% 26,4% 25,0% 18,8% 16,6% 10,8% -15,7% 32,6% 33,6% 18,5% 

Hlutfall skulda af 

eignum 77,8% 73,6% 75,0% 81,2% 83,4% 89,2% 115,7% 67,4% 66,4% 81,5% 
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2003 2003 
  

 Eignarhlutir í Sameinaða líftryggingarfélaginu hf., Securitas hf.  
og Íslenskri endurtryggingu hf. eru metnir samkvæmt hlutdeildaraðferð. 
  

 

     

    
 Viðskiptavild greinist þannig:  

    

 
Skýring á v.v 

  
 Keypt á árinu 688.253  

 

 
staða 1/1 637 kr. 

 

 Gjaldfærð viðskiptavild á árinu (51.619)  

 

     

  
436 kr. 

 
 Staða í árslok 636.634  

 

 
Afskrift ársins -93 kr. 

 

 Eftirstöðvar viðskiptavildar verða gjaldfærðar 
á næstu níu árum. Gjaldfærð viðskiptavild er 
færð undir liðnum gjöld vegna matsbreytinga á 
fjárfestingum.  

 

 
staða 31/12 980 kr. 

  

      

                   
  

    

2004 2004 
      

       

 
Íslandsbanki hf 

     

 
Skýring á v.v 

     

 
staða 1/1 980 kr. 

    

 Leiðrétt - Hlutdeildarfélög flutt á aðra liði 
-561 kr. 

    

     

 
Gjaldfærð v.v. Dótturfélags -48 kr. 

    

 
Leiðrétt - ekki gjaldfært 48 kr. 

      

 
staða 31/12 419 kr. 

                           

2005 2005 
 

 

 
 

      

          

          

 
Skýring á v.v 

        

 
staða 1/1 419 kr. 

       

 
Purchased goodwill 0 kr. 

 
                     371 kr.  

     

 
              310 kr.  

      

 
Exchange rate differences 0 kr. 

       

 
Amortization of intangible assets 0 kr. 

       

 
Reclassified from goodwill to fixed assets 0 kr. 

      
 

 
staða 31/12 419 kr. 

      
 

                    

2006 2006 
  

 Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Sjóvá Almennra  
trygginga hf. og dótturfélaga, sem voru 5 í árslok   

 
Milestone ehf 

   

 
Skýring á v.v 

  
 2006. 21 dótturfélag er í eigu dótturfélaga félagsins, þannig að í samstæðunni eru 27 félög.  

 

 
staða 1/1 419 kr. 

 

 Í ársbyrjun 2007 hóf starfsemi Askar Capital hf. starfsemi sína en dótturfélag Sjóvá  
Almennra trygginga hf., Sjóvá  

 

Purchased goodwill 0 kr. 

 
 fjármögnun ehf. verður hluti af starfsemi þess félags.  
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Bakfærð afskrift 2004 48 kr. 

 
 Viðskiptavild er fjárhæð sem myndast við kaup á dótturfélögum.  

   

 
Amortization of intangible assets -109 kr. 

 
 Viðskiptavild er færð á kostnaðarverði að frádreginni uppsafnaðri virðisrýrnun.  

  

 
Reclassified from goodwill to fixed assets 0 kr. 

       

 
staða 31/12 357 kr. 

 

 Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki bakfærð. Að því er varðar aðrar eignir er virðisrýrnun  
bakfærð ef breyting  

    
 hefur átt sér stað á mati sem notað var við útreikning á endurheimtanlegri fjárhæð.  

  

 
Viðskiptavild 2005 2006 

      

 
Skaðatryggingar 0 kr. 0 kr.  Gangvirði óefnislegra eigna er byggt á núvirtu væntu sjóðstreymi tengdu notkun þeirra.  

 

 
Líftryggingar 357 kr. 357 kr. 

      

 
Fjármálarekstur 0 kr. 0 kr. 

Í ársbyrjun 2006 voru öll hlutabréf í dótturfélaginu Securitas hf. seld og nam söluhagnaður  
þeirra viðskipta 2.100 

    
 millj. kr. Þessi viðskipti hafa óveruleg áhrif á eignir og skuldir samstæðunnar sbr. skýr. 26.  

                     

2007 2007 
        

 
Skýring á v.v 

       
 

 
staða 1/1 357 kr. 

      
 

Additions during the year 1.764 kr. 
 KCAJ retail investments  

      KCAJ ltd. UK  
      

 
Exchange rate differences 

        

 
Amortization of intangible assets 0 kr. 

       

 
Reclassified from goodwill to fixed assets 0 kr. 

       

 
staða 31/12 2.122 kr. 

                           

2008 2008 
        

 
Skýring á v.v 

        

 
staða 1/1 2.122 kr. 

       

Purchased goodwill relating to acquisitions of companies 
0 kr. 

       

       

 
Exchange rate differences 0 kr. 

       

 
Amortization of intangible assets 0 kr. 

       

 
Sold during the year -1.764 kr. 

       

 
staða 31/12 357 kr. 

       

 
Viðskiptavild 2005 2006 2007 2008 

    

 
Skaðatryggingar 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

    

 
Líftryggingar 357 kr. 357 kr. 357 kr. 357 kr. 

    

 
Fjármálarekstur 0 kr. 0 kr. 1.764.362 kr. 0 kr. 

   
 

                    

2009 2009 
        

 
Skýring á v.v 

       
 

 
staða 1/1 357 kr. 

      
 

Purchased goodwill relating to acquisitions of companies 
6.579 kr. 

      
 

      
 



74 
 

  
1.625 kr.  property and casualty insurances   eigna og slysa tryggignar  

  
 

 
Amortization of intangible assets -6.579 kr. 

      
 

 
Gjaldfærsla v. Life insurance -115 kr.  sjóvá-a líftryggingar  

    
 

 
staða 31/12 1.868 kr. 

      
 

                    

2010 2010 
        

 
Skýring á v.v 

        

 
staða 1/1 1.868 kr. 

       

Purchased goodwill relating to acquisitions of company 
  

       

       

 
Exchange rate differences 

        

 
Amortization of goodwill 

        

 
Impariment of goodwill 

        

 
staða 31/12 1.868 kr. 
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Samantekt úr ársreikningum - Tryggingamiðstöðin hf. 

 

Móðurfélag IS-GAAP IS-GAAP IS-GAAP IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

 
í þús. kr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Viðskiptavild           666.798              555.666              444.534                          -           5.617.841           4.769.192                 99.916                99.916                99.916      

 
Gjaldfærsla vv. 

 

        111.132              111.132                          -                         -              120.000            7.209.225                          -                         -      

 
Aðrar óe.e. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 1.036.086 kr. 1.031.002 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 
Óefnislegar eignir 666.798 kr. 555.666 kr. 444.534 kr. 0 kr. 6.653.927 kr. 5.800.194 kr. 99.916 kr. 99.916 kr. 99.916 kr. 

 
Eignir 17.112.717 kr. 18.501.701 kr. 20.136.461 kr. 30.777.470 kr. 69.660.859 kr. 70.443.892 kr. 69.865.325 kr. 28.476.689 kr. 29.406.529 kr. 

 
Eigið fé 4.773.804 kr. 6.011.759 kr. 6.991.682 kr. 16.090.854 kr. 22.134.084 kr. 25.615.678 kr. 10.804.523 kr. 8.038.735 kr. 8.803.367 kr. 

 
Tekjuskattsskbd 123.642 kr. 348.967 kr. 717.303 kr. 

       
L. Skuldir 11.686.737 kr. 11.599.586 kr. 12.002.475 kr. 

       
S. Skuldir 528.535 kr. 541.390 kr. 425.000 kr. 

       
Skuldir samtals 12.338.914 kr. 12.489.943 kr. 13.144.778 kr. 14.686.616 kr. 47.526.775 kr. 44.828.214 kr. 59.060.802 kr. 20.437.954 kr. 20.603.162 kr. 

 
Hagnaður 454.742 kr. 1.424.434 kr. 1.979.923 kr. 7.198.569 kr. 696.098 kr. 4.375.256 kr. -17.607.952 kr. 2.927.932 kr. 764.631 kr. 

 
Gr. Arður 

 

1.000.000 kr. 906.399 kr. 1.809.000 kr. 1.089.067 kr. 2.098.380 kr. 0 kr. 

   

   

100% arður 200% arður 

     

Average 

VV / Óe.e. 100,0% 100,0% 100,0%   84,4% 82,2% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 

Hlutfall vv. af eignum 3,9% 3,0% 2,2% 0,0% 8,1% 6,8% 0,1% 0,4% 0,3% 2,6% 

vv. / Eigið fé 14,0% 9,2% 6,4% 0,0% 25,4% 18,6% 0,9% 1,2% 1,1% 7,9% 

Heildareignir - VV 16.445.919 kr. 17.946.035 kr. 19.691.927 kr. 30.777.470 kr. 64.043.018 kr. 65.674.700 kr. 69.765.409 kr. 28.376.773 kr. 29.306.613 kr. 40.697.743 kr. 

Eignir án VV - Skuldir 4.107.005 kr. 5.456.092 kr. 6.547.149 kr. 16.090.854 kr. 16.516.243 kr. 20.846.486 kr. 10.704.607 kr. 7.938.819 kr. 8.703.451 kr. 11.600.463 kr. 

Hlutfall gjaldfærslu af 

vv. 0,0% 16,7% 20,0% 

 

0,0% 2,5% 98,6% 0,0% 0,0% 

 
eigið fé 27,9% 32,5% 34,7% 52,3% 31,8% 36,4% 15,5% 28,2% 29,9% 32,7% 

Hlutfall skulda af 

eignum 72,1% 67,5% 65,3% 47,7% 68,2% 63,6% 84,5% 71,8% 70,1% 67,3% 
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2003 2003 
   

       111.133 kr.  
   

    

 Eignarhlutir í Tryggingu hf., Líftryggingamiðstöðinni hf., Heklu hf. og 
 Íslenskri endurtryggingu hf. eru metnir samkvæmt hlutdeildaraðferð.  

 
Skýring á v.v 

       

 
staða 1/1 

 
       666.798 kr.  

 Á liðinn viðskiptavild er fært yfirverð vegna kaupa móðurfélagsins á dótturfélaginu  
Tryggingu hf., sem ekki tengist  

 
viðbót á tímabili 

  

 einstökum eignum þess. Eftirstöðvar viðskiptavildarinnar  
gjaldfærast á næstu 5 árum.  

 
endurmat 

       

 
Gjaldfærð vv á árinu 

 
-      111.132 kr.  

   

   
       555.666 kr.   eftirstöðvar gjaldf. Á 5 árum  

 

       
                  

2004 2004 
   

     

 
Skýring á v.v 

   

 
staða 1/1 

 
       555.666 kr.  

 

 
viðbót 

 
                   - kr.  

     

         

 
afskrifað 

 
-      111.132 kr.  

 

   
       444.534 kr.  

 

         

         
                  

2005 2005 
    

      

  
Viðskiptavildin á að hafa afskrifast 1/1 2004 

 

 
Skýring á v.v staða 1/1                    - kr.  

  

      

      

      

  
staða 31/12                    - kr.  
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2006 2006 
       

 
Skýring á v.v staða 1/1                    - kr.  

     

  
Viðbót ár árinu     5.402.904 kr.  Nemi Forsikring ASA noregi 100% hlutur, vátryggingafélag 

 

  
afturvirk leiðr um eigið fé nemi          22.166 kr.  

 
 Kaupverð:  

   

  
Þýðingarmunur vv 21/12/2006        192.771 kr.  

 

 Ekki búið að gera mat á gangvirði yfirtekinna 
 eigna og skulda til útdeilingar á þeirri vv sem  
myndasðist við kaupin, verður klárað á næstu  
mánuðum og Nemi mun gera í  
samr. Við ifrs 1 2007  

   
    5.617.841 kr.  

     
                  

2007 2007 
       

 
Skýring á v.v staða 1/1     4.893.893 kr.  

     

  
þýðingamunur í bókfærðri upphafsstöðu -          4.700 kr.  

     

  
Gjaldfærður áður eignfærður kostnaður -      120.000 kr.  

     

   
                   - kr.  

     

   
    4.769.193 kr.  

     
                  

2008 2008 
    

      

      

 
Skýring á v.v staða 1/1     4.769.193 kr.  

  

  
þýðingarmunur     2.440.032 kr.  

     

  
viðbót á árinu          99.916 kr.  

  

  
Virðisrýrnun á árinu -   7.209.225 kr.  

   

   
         99.916 kr.  

     
                  

2009 2009 
    

      

      

 
Skýring á v.v staða 1/1 99.916 kr. 
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Staða 31/12          99.916 kr.  

     
                  

2010 2010 
    

      

      

 
Skýring á v.v staða 1/1 99.916 kr. 

  

  
Staða 31/12          99.916 kr.  
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Samantekt úr ársreikningum – Bakkavör Group ehf. 

midgengi sedlabankinn: 126,69 126,69 118,15 108,85 140,98 124,29 175,43 201,6 178,47 
 

Móðurfélag 1000 1000 1000 
 

1000 1000 1000 1000 1000 
 

Í GBP 0,12638 0,12638 0,118150001 108,85 140,98 124,29 175,43 201600 178470 

 
í þús kr. IS-GAAP IS-GAAP IS-GAAP IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Viðskiptavild ISK 12.947.935 kr. 12.586.424 kr. 11.766.783 kr. 60.980.491 kr. 99.814.686 kr. 95.836.663 kr. 148.517.108 kr. 170.228.822 kr. 150.715.952 kr. 

 
Viðskiptavild GBP 102.452 GBP 99.592 GBP 99.592 GBP 560.225 GBP 708.006 GBP 771.073 GBP 846.589 GBP 844.389 GBP 844.489 GBP 

 
Gjaldfærsla vv. 

 

25.758 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 
Aðrar óe.e. 47.557 kr. 0 kr. 0 kr. 598.457 kr. 834.884 kr. 593.858 kr. 772.418 kr. 383.040 kr. 285.552 kr. 

 
Óefnislegar eignir 12.995.492 kr. 12.586.424 kr. 11.766.783 kr. 61.578.949 kr. 100.649.569 kr. 96.430.521 kr. 149.289.527 kr. 170.611.862 kr. 151.001.504 kr. 

 
Eignir 21.914.918 kr. 27.142.621 kr. 32.183.267 kr. 123.501.972 kr. 186.912.271 kr. 184.295.223 kr. 308.018.941 kr. 298.247.040 kr. 263.974.977 kr. 

 
Eigið fé 9.419.568 kr. 11.118.740 kr. 11.942.944 kr. 13.862.265 kr. 34.039.198 kr. 34.636.640 kr. 21.529.822 kr. 21.692.160 kr. 43.403.904 kr. 

 
Tekjuskattsskbd 211.146 kr. 219.291 kr. 222.759 kr. 

       
L. Skuldir 7.783.092 kr. 11.921.749 kr. 17.730.056 kr. 76.654.674 kr. 100.896.143 kr. 100.196.259 kr. 145.716.368 kr. 123.419.520 kr. 145.381.662 kr. 

 
S. Skuldir 4.501.112 kr. 3.882.841 kr. 2.287.508 kr. 32.985.033 kr. 51.976.929 kr. 49.462.324 kr. 140.772.751 kr. 153.135.360 kr. 75.189.411 kr. 

 
Skuldir samtals 12.495.350 kr. 16.023.881 kr. 20.240.323 kr. 109.639.707 kr. 152.873.073 kr. 149.658.583 kr. 286.489.119 kr. 276.554.880 kr. 220.571.073 kr. 

 
Hagnaður 1.382.786 kr. 1.707.797 kr. 1.548.267 kr. 3.519.447 kr. 9.621.321 kr. 5.886.872 kr. -27.050.955 kr. -2.378.880 kr. -2.427.192 kr. 

 
Gr. Arður 

 

0 kr. 

 

357.137 kr. 1.163.931 kr. 

     

          

Average 

VV / Óe.e. 99,6% 100,0% 100,0% 99,0% 99,2% 99,4% 99,5% 99,8% 99,8% 99,6% 

Hlutfall vv. af eignum 59,1% 46,4% 36,6% 49,4% 53,4% 52,0% 48,2% 57,1% 57,1% 50,0% 

vv. / Eigið fé 137% 113% 99% 440% 293% 277% 690% 785% 347% 380,4% 

Heildareignir - VV 8.966.983 kr. 14.556.197 kr. 20.416.484 kr. 62.521.481 kr. 87.097.585 kr. 88.458.560 kr. 159.501.833 kr. 128.018.218 kr. 113.259.025 kr. 84.228.673 kr. 

Eignir án VV - Skuldir -3.528.367 kr. -1.467.684 kr. 176.161 kr. -47.118.226 kr. -65.775.488 kr. -61.200.023 kr. -126.987.286 kr. 

-148.536.662 

kr. -107.312.048 kr. 

-69.777.657 

kr. 

Hlutfall gjaldfærslu af 

vv. 0% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
eigið fé 43,0% 41,0% 37,1% 11,2% 18,2% 18,8% 7,0% 7,3% 16,4% 19,6% 

Hlutfall skulda af 

eignum 57,0% 59,0% 62,9% 88,8% 81,8% 81,2% 93,0% 92,7% 83,6% 80,4% 
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2003 
        

 
0,12638 

 
 Dótturfélög  

     
Skýring á v.v gbp isk  Bakkavör ITC ehf  100% 

    
staða 1/1 

102.828.709 
kr.            12.995.492 kr.  

 Bakkavör 
Birmingham ltd.  100% 

    
disposals/niðurlagt -3.033.000 kr. -              383.311 kr.  

 Bakkavör 
London ltd.  100% 

    
fyrning á árinu -203.810 kr. -                25.758 kr.  

 Katsouris Fresh 
Foods ltd.  100% 

    
Staða 31/12 

99.591.899 
kr.            12.586.424 kr.   Fillo Pastry ltd.  100% 

    
                  

2004 
  

 Dótturfélög  
     

 
0,118150001 

 
 Bakkavör ITC ehf  100% 

    
Skýring á v.v gbp isk 

 Bakkavör 
Birmingham ltd.  100% 

    
staða 1/1 

99.591.899 
kr.            11.766.783 kr.  

 Bakkavör 
London ltd.  100% 

   
 

disposals/niðurlagt 0 kr.                            - kr.  
 Katsouris Fresh 
Foods ltd.  100% 

   
 

fyrning á árinu 0 kr.                            - kr.   Fillo Pastry ltd.  100% 
   

 

Staða 31/12 
99.591.899 

kr.            11.766.783 kr.  
      

                  

2005 
   

 GBP  
 

 GBP   GBP  
 

í þús 
   

 Kaup   Viðskiptavild   Kaupverð   Viðskiptavild  
 Hlutfall af 
kaupverði  

 
108,85 

  
 Geest Plc.  

       33.634.868 
kr.  

         405.338 
kr.  309002 76,2% 

Skýring á v.v gbp isk 
 

 Hitchen Foods Plc.  
         3.881.918 
kr.  

           45.375 
kr.  

            35.663 
kr.  78,6% 

staða 1/1 99.592 kr. 10.840.578 kr.  engin breyting e. IFRS  
       37.516.785 
kr.  

 

            99.592 
kr.   

Hækkun 460.633 kr. 50.139.913 kr. 
  

 Rest óvitað  
 

          115.968 
kr.   

fyrning á árinu 0 kr.                            - kr.  
 

 samtals  50.139.913 kr. 
 

560225 
 

Staða 31/12 560.225 kr. 60.980.491 kr. 563% 
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2006 
        

         

    
 Kaup  gbp  Viðskiptavild   Kaupverð  

 

 
140,98 

  

 Laurens Patisseries 
Ltd.               115.614      

    16.299.262 
kr.  

          130.824 
kr.  

88% 

Skýring á v.v gbp isk 
 

 New Primebake Ltd.                 16.708      
      2.355.494 
kr.  

            20.160 
kr.  

83% 

staða 1/1 560.225 kr.            78.980.521 kr.  
 

 Other acquisitions                 16.465      2321235,7 
            15.444 
kr.  

107% 

additions and assessment changes in fair value during 
the year 147.781 kr.            20.834.165 kr.  

  
             148.787      

    20.975.991 
kr.  

  
fyrning á árinu 0 kr.                            - kr.  

   
 Rest óvitað  

  
Staða 31/12 708.006 kr.            99.814.686 kr.  

 
 samtals  

 
20.834.165 kr. 

  
                  

2007 
        

    
 Kaup  GBP  Viðskiptavild   Kaupverð   

 
124,29 

      
 

Skýring á v.v gbp isk 
 

 New Primebake Ltd.                 16.408      
      2.076.637 
kr.  

            19.860 
kr.   

staða 1/1 708.006 kr.            99.814.686 kr.  
 

 Other acquisitions  15.042 kr.        1.869.570      
  additions and assessment changes in fair value during 

the year 63.067 kr.              8.891.186 kr.  
  

               31.450      
      3.946.208 
kr.  

            31.750 
kr.  

 
fyrning á árinu 0 kr.                            - kr.  

   
 Rest óvitað  

  
Staða 31/12 771.073 kr.          108.705.872 kr.  

 
 samtals  

 
8.891.186 kr. 

-    14.583.816 
kr.  

 

     
 mism. Frá 2006  

-        117.337 
kr.  

  
                  

2008 
   

 Keypst á síðustu 12 
mán   vvild   Kaupverð   Hlutfall af kaupverði  

    
 other acquisitions  

              64.238 
kr.  

           68.538 
kr.  94%  

 
175,43 

  
 isk  

       11.269.272 
kr.  

    12.023.621 
kr.  

 
 

Skýring á v.v gbp isk 
  

2008 2007 
  

staða 1/1 771.073 kr.          135.269.336 kr.  
 

 Uk (a single CGU  
            746.502 
kr.  

         741.906 
kr.  

  additions and assessment changes in fair value during 
the year 75.516 kr.            13.247.772 kr.  9,8% 

 Europe (asingle 
CGU)  

              61.391 
kr.  

           20.255 
kr.  
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fyrning á árinu 0 kr.                            - kr.  
      

Staða 31/12 846.589 kr.          148.517.108 kr.  
      

                  

2009 
        

 
201,6 

       
Skýring á v.v gbp isk 

      
staða 1/1 846.589 kr.          170.672.342 kr.  

      additions and assessment changes in fair value during 
the year -2.200 kr. -              443.520 kr.  

      
fyrning á árinu 0 kr.                            - kr.  

      
Staða 31/12 844.389 kr.          170.228.822 kr.  

      
                  

2010 
  

 sjá bls 79 í ársr  
 

2010 2009 mism 
 

 
178,47 

  
 UK Prepare  

                728,1 
kr.  

             728,1 
kr.  

                     -  
kr.  

 
Skýring á v.v gbp isk 

 
 UK Produce  

                    2,0 
kr.  

                     - 
kr.  

                  2,0 
kr.  

 
staða 1/1 844.389 kr.          150.698.105 kr.  

 
 Eu prepared  

                  28,3 
kr.  

               28,6 
kr.  

-                 0,3 
kr.  

 
exchange differences 200                   35.694 kr.  

 
 Rest of world  

                  15,1 
kr.  

               14,1 
kr.  

                  1,0 
kr.  

 adjustment to consideration on acquisition of 
subsidiaries -6.200 kr. -           1.106.514 kr.  

 
 Italpizza Srl  

                  43,8 
kr.  

               41,2 
kr.  

                  2,6 
kr.  

 
acquisition of business 6.100 kr.              1.088.667 kr.  

 

 Two Chefs on a roll 
Inc  

                  27,2 
kr.  

               32,4 
kr.  

-                 5,2 
kr.  

 
Staða 31/12 844.489 kr.          150.715.952 kr.  

  

                844,5 
kr.  

             844,4 
kr.  

                  0,1 
kr.  

 
                  

 

  



83 
 

Samantekt úr ársreikningum – Icelandic Group hf. 

Móðurfélag Miðgengi EUR: 89,76 83,51 74,7 94,61 91,2 169,97 179,88 153,8 
 

í þús. kr IS-GAAP IS-GAAP IS-GAAP IFRS ISK IFRS EUR IFRS EUR IFRS EUR IFRS EUR IFRS EUR 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Viðskiptavild ISK 0 kr. 76.267 kr. 5.488.219 kr. 11.923.000 kr. 19.806.887 kr. 16.610.438 kr. 6.901.972 kr. 7.927.132 kr. 7.021.585 kr. 

 
Viðskiptavild EUR 

 

850 € 65.719 € 159.612 € 209.353 € 182.132 € 40.607 € 44.069 € 45.654 € 

 
Gjaldfærsla vv. 

 

0 kr. 118.946 kr. 257.000 kr. 0 kr. 1.039.406 kr. 22.114.287 kr. 0 kr. 0 kr. 

 
Aðrar óe.e. 49.895 kr. 44.594 kr. 32.831 kr. 818.000 kr. 4.420.558 kr. 4.109.107 kr. 4.296.332 kr. 3.470.605 kr. 2.954.498 kr. 

 
Óefnislegar eignir 49.895 kr. 120.861 kr. 5.521.050 kr. 12.741.000 kr. 24.227.445 kr. 20.719.546 kr. 11.198.303 kr. 11.397.736 kr. 9.976.083 kr. 

 
Eignir 23.586.597 kr. 26.493.652 kr. 35.225.344 kr. 51.429.000 kr. 85.787.618 kr. 72.600.946 kr. 87.000.504 kr. 79.429.432 kr. 73.735.873 kr. 

 
Eigið fé 4.540.517 kr. 4.678.423 kr. 3.365.466 kr. 8.696.000 kr. 16.674.161 kr. 12.068.496 kr. 23.197.506 kr. 25.637.757 kr. 24.136.757 kr. 

 
Tekjuskattsskbd 

          
L. Skuldir 3.497.091 kr. 3.216.564 kr. 9.309.551 kr. 10.640.000 kr. 21.588.299 kr. 17.824.310 kr. 24.319.138 kr. 15.869.373 kr. 16.915.539 kr. 

 
S. Skuldir 15.548.989 kr. 18.598.665 kr. 22.550.327 kr. 32.093.000 kr. 47.525.157 kr. 42.708.139 kr. 39.483.861 kr. 37.922.302 kr. 32.683.577 kr. 

 
Skuldir samtals 19.046.080 kr. 21.815.229 kr. 31.859.878 kr. 42.733.000 kr. 69.113.456 kr. 60.532.450 kr. 63.802.999 kr. 53.791.675 kr. 49.599.116 kr. 

 
Hagnaður 619.476 kr. 500.374 kr. 709.304 kr. -1.176.000 kr. -1.080.730 kr. -2.675.534 kr. -27.120.923 kr. 1.087.734 kr. 2.216.104 kr. 

 
Gr. Arður 223.979 kr. 104.591 kr. 145.000 kr. 

       

  
7% arður 10% arður 

      

Average 

VV / Óe.e. 0,0% 63,1% 99,4% 93,6% 81,8% 80,2% 61,6% 69,6% 70,4% 77,4% 

Hlutfall vv. af eignum 0,0% 0,3% 15,6% 23,2% 23,1% 22,9% 7,9% 10,0% 9,5% 14,1% 

vv. / Eigið fé 0,0% 2% 163% 137% 119% 138% 30% 31% 29% 81,0% 

Heildareignir - VV 23.586.597 kr. 26.417.385 kr. 29.737.125 kr. 39.506.000 kr. 65.980.730 kr. 55.990.507 kr. 80.098.532 kr. 71.502.300 kr. 66.714.287 kr. 54.493.358 kr. 

Eignir án VV - Skuldir 4.540.517 kr. 4.602.156 kr. -2.122.753 kr. -3.227.000 kr. -3.132.726 kr. -4.541.942 kr. 16.295.534 kr. 17.710.625 kr. 17.115.172 kr. 5.337.383 kr. 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. #DIV/0! 0,0% 2,1% 2,1% 0,0% 5,9% 76,2% 0,0% 0,0% 

 
eigið fé 19,3% 17,7% 9,6% 16,9% 19,4% 16,6% 26,7% 32,3% 32,7% 21,5% 

Hlutfall skulda af eignum 80,7% 82,3% 90,4% 83,1% 80,6% 83,4% 73,3% 67,7% 67,3% 78,5% 
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2003 

      
       Skýring á v.v 

      staða 1/1 0 kr. 
     gengismunur -550 kr. 
     viðbót á árinu 76.817 kr. 
     Gjaldfærð vv á árinu 0 kr. 
     staða 31/12 76.267 kr. 
     

                     
2004 

      
       Skýring á v.v 

      staða 1/1 76.267 kr. 
     gengismunur -467.436 kr. 
     viðbót á árinu 5.998.334 kr. 
   

               
 Gjaldfærð vv á árinu -118.946 kr. 

     staða 31/12 5.488.219 kr. 
 

 Afskriftahlutföll  5-33%  
  

       
                     
2005 

  
 Allar sameiningar eru færðar í samræmi við kaupaðferðina. Viðskiptavild er fjárhæð  

   
 sem myndast við kaup á dótturfélögum. Í yfirtökum sem hafa átt sér stað eftir 1.  

   
 janúar 2004 er viðskiptavild mismunurinn á kostnaði við yfirtökuna og gangvirði  

Skýring á v.v IFRS               257 kr.   hinna yfirteknu eigna.  
  Kostnaðarverð 

 
         11.923 kr.   Flokkun og reikningsskilaaðferðum á sameiningum fyrirtækja sem áttu sér stað fyrir 1.  

staða 1/1 5.477.000 kr.          12.180 kr.   janúar 2004 hefur ekki verið breytt við gerð opnunarefnahagsreiknings samstæðunnar  
Yfirtekið við samruna og 
kaup 7.090.000 kr. 

 
 samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum 1. janúar 2004 (sjá skýringu 41). Að  

selt og niðurlagt -12.000 kr. 2,1100%  því er varðar yfirtökur sem áttu sér stað fyrir þann tíma er viðskiptavildin innifalin á  
gengismunur gjaldmiðla -379.000 kr.               257 kr.   grundvelli áætlaðs kostnaðar, sem er fjárhæðin sem færð var samkvæmt íslenskum  
Afskriftir og virðisrýrnun 

 
 reikningsskilaaðferðum.  

  Virðisrýrnun -257.000 kr. 
   

           2.005                2.004  
selt og niðurlagt 12.000 kr. 

  
 Framleiðslufyrirtæki         11.923.000 kr.        5.245.000 kr.  

gengismunur gjaldmiðla -8.000 kr. 
  

 Sölu- og markaðsfyrirtæki                     - kr.           232.000 kr.  

       
staða 31/12 

11.923.000 
kr. 

     
                     
2006 

   
 Goodwill (negative goodwill) arises on the acquisition of subsidiaries and associates.  

 
ISK  EUR  

 
 Acquisitions prior to 1 January 2004  

 
94,61 

  
 The classification and accounting for of business combinations that occurred prior to 1 January 2004 has not been restated in  

Skýring á v.v IFRS 
  

 preparing the Group’s opening IFRS balance sheet as at 1 January 2004. In respect of acquisitions prior to this date, goodwill  
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Kostnaðarverð 
   

 represents the amount recognised under the Group´s previous accounting framework, Icelandic GAAP.  

staða 1/1 
15.143.466 

kr.     160.062 EUR  
    purchasing during the year 0 kr.                 - EUR  
 

 Acquisitions on or after 1 January 2004  
Acquisitions during the 
year 5.627.970 kr.       59.486 EUR  

 

 For acquisitions on or after 1 January 2004, goodwill represents the excess of the cost of the acquisition over the Group´s 
interest  

Disposals -502.947 kr. -       5.316 EUR  
 

 in the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree. When the excess is negative  
Exchange rate differences -767570,93 -       8.113 EUR  

 
 (negative goodwill), it is recognised immediately in profit or loss.  

       Afskriftir og virðisrýrnun 
  

 Acquisitions of minority interests  
 

amortisation for the year 0 kr.                 - EUR  
 

 Goodwill arising on the acquisition of a minority interest in a subsidiary represents the excess of the cost of the additional 
investment  

Disposals 302.752 kr.         3.200 EUR  
              
209.353 kr.   over the carrying amount of the net assets acquired at the date of exchange.  

Exchange rate differences 3.217 kr.              34 EUR  
    

    
 Subsequent measurements  

 
staða 31/12 

19.806.887 
kr.     209.353 EUR  130,79% 

 Goodwill is measured at cost less accumulated impairment losses. In respect of equity accounted investees, the carrying 
amount of  

 
209353                 - EUR  

 
 goodwill is included in the carrying amount of the investment.  

       
                     
2007 

      
    

  - II -  
  

 
ISK  EUR  

    
 

91,2 
     Skýring á v.v IFRS 
     Kostnaðarverð 

      
staða 1/1 

19.092.994 
kr.     209.353 EUR  

    purchasing during the year 20.611 kr.            226 EUR  
    Acquisitions during the 

year 0 kr.                 - EUR  
    Disposals -230.098 kr. -       2.523 EUR  
    Exchange rate differences -1.308.994 kr. -     14.353 EUR  
    

       Afskriftir og virðisrýrnun 0 kr. 
     amortisation for the year 0 kr.                 - EUR  

    
Impairment loss -1.039.406 kr. -     11.397 EUR  

              
193.529 kr.  

   Disposals 0 kr.                 - EUR  5,89% 
   Exchange rate differences 75.331 kr.            826 EUR  

    
    

         11.397 kr.  
  

staða 31/12 
16.610.438 

kr.     182.132 EUR  
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182132                 - EUR  

    
       
       
       
                     
2008 

      
       
 

ISK  EUR  
 

  

 
169,97 

     Skýring á v.v IFRS 
     Kostnaðarverð 

      
staða 1/1 

30.956.976 
kr.     182.132 EUR  

    purchasing during the year 0 kr.                 - EUR  
    Acquisitions during the 

year 0 kr.                 - EUR  
    Disposals 0 kr.                 - EUR  
    Exchange rate differences -2.049.328 kr. -     12.057 EUR  
    

       Afskriftir og virðisrýrnun 
     amortisation for the year 0 kr.                 - EUR  

    
Impairment loss 

-22.114.287 
kr. -   130.107 EUR                .  

   Disposals 0 kr.                 - EUR  
    Exchange rate differences 108.611 kr.            639 EUR  

    
       staða 31/12 6.901.972 kr.       40.607 EUR  

    
 

40607                 - EUR  
    

       
                     
2009 

      
       
 

ISK  EUR  
    

 
179,88 

     Skýring á v.v IFRS 
     Kostnaðarverð 

      staða 1/1 7.304.387 kr.       40.607 EUR  
    Reclassification 0 kr.                 - EUR  
    purchasing during the year 0 kr.                 - EUR  
    Disposals of subsidiary -2.334.842 kr. -     12.980 EUR  
    Exchange rate differences 464.990 kr.         2.585 EUR  
    

 
0 kr. 

     Afskriftir og virðisrýrnun 0 kr. 
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amortisation for the year 0 kr.                 - EUR  
    Impairment loss 0 kr.                 - EUR  
    Disposals of subsidiary 2.334.842 kr.       12.980 EUR  
    Exchange rate differences 157.755 kr.            877 EUR  
    

 
0 kr. 

     staða 31/12 7.927.132 kr.       44.069 EUR  
    

 
44069                 - EUR  

    
                     
2010 

      
       
       
 

ISK  EUR  
    

 
153,8 

     Skýring á v.v IFRS 
     Kostnaðarverð 

      staða 1/1 6.777.812 kr.       44.069 EUR  
    Reclassification 0 kr.                 - EUR  
    purchasing during the year 0 kr.                 - EUR  
    Disposals of subsidiary 0 kr. 

     Exchange rate differences 1.671.806 kr.       10.870 EUR  
    

 
0 kr. 

     Afskriftir og virðisrýrnun 0 kr. 
     amortisation for the year 0 kr.                 - EUR  

    Impairment loss 0 kr.                 - EUR  
    Disposals of subsidiary 0 kr.                 - EUR  
    Exchange rate differences -1.428.033 kr. -       9.285 EUR  
    

 
0 kr. 

     staða 31/12 7.021.585 kr.       45.654 EUR  
    

 
45654                 - EUR  
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Samantekt úr ársreikningum – Nýherji hf. 

í þús. kr IS-GAAP IS-GAAP IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Viðskiptavild            68.897                 44.546               665.394               925.497            1.178.496            3.891.468            3.678.075            3.435.705      

 
Gjaldfærsla vv.            19.894                 26.357               111.390                          -                          -                          -               322.281                          -      

 
Aðrar óe.e. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 259.187 kr. 280.166 kr. 268.260 kr. 

 
Óefnislegar eignir 68.897 kr. 44.546 kr. 665.394 kr. 925.497 kr. 1.178.496 kr. 4.150.655 kr. 3.958.241 kr. 3.703.965 kr. 

 
Eignir 2.869.823 kr. 2.941.380 kr. 3.968.124 kr. 4.548.260 kr. 5.661.290 kr. 10.130.007 kr. 9.594.922 kr. 7.980.520 kr. 

 
Eigið fé 1.330.003 kr. 1.280.393 kr. 1.397.228 kr. 1.397.039 kr. 1.763.961 kr. 1.963.966 kr. 1.263.981 kr. 2.419.911 kr. 

 
Tekjuskattsskbd 114.115 kr. 118.122 kr. 

       
L. Skuldir 651.053 kr. 601.042 kr. 833.272 kr. 1.340.875 kr. 1.180.633 kr. 2.669.106 kr. 1.526.221 kr. 2.373.525 kr. 

 
S. Skuldir 774.652 kr. 941.823 kr. 1.737.624 kr. 1.810.346 kr. 2.716.696 kr. 5.496.935 kr. 6.804.720 kr. 3.187.084 kr. 

 
Skuldir samtals 1.539.820 kr. 1.660.987 kr. 2.570.896 kr. 3.151.221 kr. 3.897.329 kr. 8.166.041 kr. 8.330.941 kr. 5.560.609 kr. 

 
Hagnaður 70.610 kr. 91.333 kr. 76.481 kr. 305.626 kr. 419.930 kr. -1.201.012 kr. -657.001 kr. 395.346 kr. 

 
Gr. Arður 25.000 kr. 36.000 kr. 37.000 kr. 100.000 kr. 134.000 kr. 56.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

 

   

15% 0,45 kr á hlut 0,60 kr á hlut 0,20 kr á hlut 

  

Average 

VV / Óe.e. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 92,9% 92,8% 97,4% 

Hlutfall vv. af eignum 2,4% 1,5% 16,8% 20,3% 20,8% 38,4% 38,3% 43,1% 22,7% 

vv. / Eigið fé 5% 3% 48% 66% 67% 198% 291% 142% 102,6% 

Heildareignir - VV 2.800.926 kr. 2.896.834 kr. 3.302.730 kr. 3.622.763 kr. 4.482.794 kr. 6.238.539 kr. 5.916.847 kr. 4.544.815 kr. 4.225.781 kr. 

Eignir án VV - Skuldir 1.261.106 kr. 1.235.847 kr. 731.834 kr. 471.542 kr. 585.465 kr. -1.927.502 kr. -2.414.094 kr. -1.015.794 kr. -133.950 kr. 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 22% 37% 14% 0% 0% 0% 8% 0% 

 
eigið fé 46,3% 43,5% 35,2% 30,7% 31,2% 19,4% 13,2% 30,3% 31,2% 

Hlutfall skulda af eignum 53,7% 56,5% 64,8% 69,3% 68,8% 80,6% 86,8% 69,7% 68,8% 
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2003 
 

 Félagið Ht&t keypst september 
2002(þá var afskriftarhlutfallið 50% 
á því)         

  
 BCI ehf  

  
31545 

   
Skýring á v.v 

 
 Camson ehf    2/3  

 
0,333333333 

   
staða 1/1           26.288 kr.  

 Camson ehf. keypt 1. maí á árinu, 
einnig BCI ehf sem hafði engin áhrif 
á rekstur samstæðunnar  

 HT&T ehf  6,67% 
 

0,166666667 
   

viðbót á tímabili           61.505 kr.   Klak ehf              5.098 kr.  
 

5212,833333 
   

endurmat                998 kr.   Nýtún ehf            13.144 kr.  
     

afskrifað -        19.894 kr.   Afskriftarhlutföll 10-50%   Simdex ehf            18.242 kr.  
 

15638,5 
   

 
          68.897 kr.  

   
          20.737 kr.  

     
                      

2004 
          

    
 Camson ehf  

      
Skýring á v.v 

   
 HT&T ehf   Sameinað Nýherja 

hf.       
staða 1/1           68.897 kr.  

  
 Nýtún ehf  

     
viðbót             2.006 kr.   Mögulega kannski vegna parX ehf  

 
 Nýherji A/S   stofnuðu dótturfélag í danmörku  

   

     
 Klak ehf  

     
afskrifað -        26.357 kr.   Afskriftarhlutföll 20-50%  

 
 Simdex ehf  

     

 
          44.546 kr.  

   
 ParX ehf  

 stofnað í framhaldi af Kaupum á öllum 
hlutabréfum í ráðgjafafyrirtækinu IBM business 
consulting services á íslandi     

         

         
                      

2005 
          

   
-        46.251 kr.            96.054 kr.  

      
Skýring á v.v         111.390 kr.   Eftir endurmat(Parx og camson)  

  
 Applicon A/S  

 Applicon Holdin 
ehf  

   

 
        665.394 kr.   Kaup á AppliCon A/S í október(danskt ráðgjafa og hugbúnaðarft.   Applicon ehf  

   

      
 Nýherji A/S  

   

 
-      111.390 kr.   Gamla viðskiptavildin ekki lengur til  

  
 Klak ehf  

   

 
        665.394 kr.  

     
 Simdex ehf  

   

       
 ParX ehf  

   
                      

2006 
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Skýring á v.v         665.394 kr.   Eftir endurmat(Parx og camson)  
  

 Applicon A/S  
 Applicon Holdin 

ehf  
   

 
          90.371 kr.  Tölvusmiðjan ehf öflugasta tölvu eitthvað á austurlandi  Applicon ehf  Eiga 97 % nú 

  
gengismunur         169.632 kr.      

   
 Nýherji A/S  3% seld á 35 milljónir 

 

 
                   - kr.            19.962 kr.   ef hún hefði minnkað um 3%  

  
 Klak ehf  

   

 
        925.397 kr.  

     
 Simdex ehf  

   

       
 ParX ehf  

   

       
 Tölvusmiðjan ehf  

  
                      

2007 
  

 Applicon A/S  
       

   
 Applicon ehf   Applicon Holdin 

ehf  
Eiga 97 % nú 

 
2007 2006 

  
Skýring á v.v         925.397 kr.  

 
 Nýherji A/S  3% seld á 35 milljónir Applicon A/S         788.435 kr.          835.226 kr.  

  

 
        285.107 kr.  Dansupport A/S og Linkur ehf Dansupport A/S keypt á 190 milljónir Dansupport A/S         170.387 kr.                     - kr.  

  
gengismunur -        32.008 kr.  

  
Linkur ehf 

 
Linkur ehf og Sony Center         129.403 kr.                     - kr.  

  

 
                   - kr.  

  
 Klak ehf  Eiga nú 79% Tölvusmiðjan ehf           90.271 kr.            90.271 kr.  

  

 
     1.178.496 kr.  

  
 Simdex ehf  

      

    
 ParX ehf  

      

    
 Tölvusmiðjan ehf  

     
                      

2008  13 félög innan þeirra  
    

2008 2007 Hækkun 
 

   
 Applicon A/S  

  
Applicon A/S      1.445.918 kr.          788.435 kr.     657.483 kr.  

 

   
 Applicon ehf   Applicon Holdin 

ehf  

eiga nú 98% 
   

               - kr.     1.422.104 kr.  

Skýring á v.v      1.178.496 kr.  
 

 Nýherji A/S  
 

Dansupport A/S         344.669 kr.          170.387 kr.     174.282 kr.  
 

 
     1.860.524 kr.  202479 

 
Dansupport A/S 

 
Sense ehf/Linkur ehf         129.403 kr.          129.403 kr.                 - kr.  

 

 
        674.875 kr.  

  
Linkur ehf 

 
Skyggnir ehf/Tölvusmiðjan ehf         915.538 kr.            90.271 kr.     825.267 kr.  

 

 
                   - kr.  

  
 Klak ehf  

 
TM software -Origo ehf         369.590 kr.  

 
   369.590 kr.        674.483 kr.  

 
     3.713.895 kr.       2.535.399 kr.  

 
 Simdex ehf  

 
Applicon A/B         281.530 kr.  

 
   281.530 kr.     1.860.916 kr.  

    
 ParX ehf  

 
Vigor ehf.         217.247 kr.  

 
   217.247 kr.     1.703.634 kr.  

    
 TM software hf  

 
eMR hugbúnaður ehf.           10.000 kr.  

 
     10.000 kr.        878.367 kr.  

                      

2009 
          

Skýring á v.v 3.891.468 kr. 
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        108.888 kr.  

         

 
-      322.281 kr.   vegna breytts rekstrarumhverfis og rýrnun  

      

 
     3.678.075 kr.  -      213.393 kr.  

        
                      

2010 
          

Skýring á v.v 3.678.075 kr. 
         

 
-      242.370 kr.  

         

 
     3.435.705 kr.  

         
                      

2011 9m 
          

Skýring á v.v 3.435.705 kr. 
         

 
     3.435.705 kr.  

          

  



92 
 

Samantekt úr ársreikningum – Microsoft Corp. 

Móðurfélag 
USD Miðgengi 

seðlabanka 71,16 61,19 63,13 71,83 62,00 120,87 124,9 115,05 
 

í milljón USD FASB FASB FASB FASB FASB FASB FASB FASB FASB 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Viðskiptavild               1.426                  3.128                         3.115                  3.309                  3.866                    4.760                 12.108                12.503                12.394      

 
Viðskiptavild í ISK 

 

222.588 kr. 190.607 kr. 208.897 kr. 277.695 kr. 295.120 kr. 1.463.494 kr. 1.561.625 kr. 1.425.930 kr. 

 
Gjaldfærsla vv. 

 

0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

 
Aðrar óe.e. 243 USD 384 USD 569 USD 499 USD 539 USD 878 USD 1.973 USD 1.158 USD 1.759 USD 

 
Óefnislegar eignir 1.669 USD 3.512 USD 3.684 USD 3.808 USD 4.405 USD 5.638 USD 14.081 USD 13.661 USD 14.153 USD 

 
Eignir 67.646 USD 79.571 USD 92.389 USD 70.815 USD 69.597 USD 63.171 USD 72.793 USD 77.888 USD 86.113 USD 

 
Eigið fé 52.180 USD 61.020 USD 74.825 USD 48.115 USD 40.104 USD 31.097 USD 36.286 USD 39.558 USD 46.175 USD 

 
L. Skuldir 

          
S. Skuldir 

          
Skuldir samtals 15.466 USD 18.551 USD 17.564 USD 22.700 USD 29.493 USD 32.074 USD 36.507 USD 38.330 USD 39.938 USD 

 
Hagnaður 7.829 USD 9.993 USD 8.168 USD 12.254 USD 12.599 USD 14.065 USD 17.681 USD 14.569 USD 18.760 USD 

 

 

0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD Average 

VV / Óe.e. 85,4% 89,1% 84,6% 86,9% 87,8% 84,4% 86,0% 91,5% 87,6% 87,2% 

Hlutfall vv. af eignum 2,1% 3,9% 3,4% 4,7% 5,6% 7,5% 16,6% 16,1% 14,4% 9,0% 

vv. / Eigið fé 2,7% 5,1% 4,2% 6,9% 9,6% 15,3% 33,4% 31,6% 26,8% 16,6% 

Heildareignir - VV 66.220 kr. 76.443 kr. 89.274 kr. 67.506 kr. 65.731 kr. 58.411 kr. 60.685 kr. 65.385 kr. 73.719 kr. 69.644 kr. 

Eignir án VV - Skuldir 50.754 kr. 57.892 kr. 71.710 kr. 44.806 kr. 36.238 kr. 26.337 kr. 24.178 kr. 27.055 kr. 33.781 kr. 40.250 kr. 

Hlutfall gjaldfærslu af vv. 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
eigið fé 77,1% 76,7% 81,0% 67,9% 57,6% 49,2% 49,8% 50,8% 53,6% 60,8% 

Hlutfall skulda af eignum 22,9% 23,3% 19,0% 32,1% 42,4% 50,8% 50,2% 49,2% 46,4% 39,2% 
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2003 bls 56 
 

Beginning in fiscal 2002 with the adoption of SFAS 142, Goodwill 
and Other Intangible Assets, goodwill is no longer amortized, but 

instead tested for impairment at least annually. Prior to fiscal 
2002, goodwill was amortized using the straight-line method over 

its estimated period of benefit.  
   Skýring á v.v 

 
Navision 

staða 1/1 1.426 USD  Rare ltd  

viðbót 1.702 USD 

 SFAS 142 requires that goodwill and certain intangibles no longer 
be amortized, but instead tested for impairment at least annually. 
There was no impairment of goodwill upon adoption of SFAS 142.  

Purchase Accounting Adjustments and other 

 
0 USD 

 staða 31/12 3.128 USD 

 

During fiscal 2003, goodwill increased by approximately $1.7 
billion. The increase related principally to the following 
acquisitions: Navision a/s with $1.2 billion allocated to Microsoft 
Business Solutions, $281 million for the Rare, Ltd. acquisition 
allocated to Home and Entertainment, and Placeware, Inc. with 
$180 million allocated to Information Worker. No impairment was 
charged to goodwill during fiscal 2003,. During fiscal 2002, 
goodwill was reduced by $85 million, principally in connection with 
our exchange of all of the 33.7 million shares and warrants we 
owned of Expedia, Inc. to USA Networks, Inc. No goodwill was 
acquired or impaired during fiscal 2002 

   

 
             1.241 kr.  

 

 
                281 kr.  

 

 
                180 kr.  

 

 
             1.702 kr.  

 

   

     

 

     

 

            

2004 
     Skýring á v.v 
 

During fiscal 2004, we had no material 
acquisitions. Goodwill decreased $13 
million primarily as a result of goodwill 
allocated to a business that was 
divested in the current year. 

  staða 1/1 3.128 USD 

  viðbót 
   Purchase Accounting Adjustments and other 6 USD 

  Divestitures/sala -19 USD 

  staða 31/12 3.115 USD 

  

  
 no impairment  

               

2005 
 

We test goodwill for impairment annually during the first quarter of each fiscal 
year at the reporting unit level using a fair value approach, in accordance with 
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the provisions of SFAS No. 142, Goodwill and Other Intangible Assets. Our 
annual testing resulted in no impairment charges to goodwill in fiscal years 
2004 and 2005. If an event occurs or circumstances change that would more 
likely than not reduce the fair value of a reporting unit below its carrying value, 
goodwill will be evaluated for impairment between annual tests. During fiscal 
years 2004 and 2005, we had no material acquisitions.  

Skýring á v.v 
 staða 1/1 3.115 USD 

viðbót 
 Acquisitions / Purchase Accounting 

Adjustments 208 USD 

Divestitures/sala -14 USD 

staða 31/12 3.309 USD  no impairment     
            

2006 
 

We test goodwill for impairment annually during the first quarter of each fiscal year at 
the reporting unit level using a fair value approach, in accordance with the provisions of 
SFAS No. 142, Goodwill and Other Intangible Assets. Our annual testing resulted in no 

impairments of goodwill in fiscal years 2006 and 2005. If an event occurs or 
circumstances change that would more likely than not reduce the fair value of a 
reporting unit below its carrying value, goodwill will be evaluated for impairment 
between annual tests 

  

  Skýring á v.v 
 staða 1/1 3.309 USD 

viðbót 
 

During fiscal year 2005, we had no material acquisitions. During the fiscal year 
2006, we acquired the following entities for a total consideration of $689 
million, which was primarily paid in cash: 

Acquisitions 592 USD 

Other -35 USD 

staða 31/12 3.866 USD  no impairment  
               

2007 
     Skýring á v.v 
     staða 1/1 3.866 USD 

    viðbót 
     Acquisitions 983 USD 

    Other -89 USD 

    staða 31/12 4.760 USD  no impairment  
               

2008 
 

 Breaking: Microsoft is acquiring advertising network aQuantive, the 
parent company to Avenue A | Razorfish, Atlas and DRIVEpm, for 
roughly $6 billion in an all-cash transaction, the company said this   Skýring á v.v 
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staða 1/1 4.760 USD morning.  

viðbót 
  

 5,9 billion  
  Acquisitions 7.369 USD 

 
 5,2 viðskiptavild  

  Other -21 USD 

 
88,14% Af kaupverði 

 staða 31/12 12.108 USD  no impairment  
               

2009 
     Skýring á v.v 
     staða 1/1 12.108 USD 

    viðbót 
     Acquisitions 739 USD 

    Purchase Accounting Adjustments and other -344 USD 

    staða 31/12 12.503 USD  no impairment  
               

2010 
     Skýring á v.v 
     staða 1/1 12.503 USD 

    yfirtökur 198 USD 

    Purchase Accounting Adjustments and other -307 USD 

    

 
0 USD 

    staða 31/12 12.394 USD 
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Viðauki B 

Samanlagaðar heildareignir, óefnislegar eignir og viðskiptavild sjö íslenskra fyrirtækja, árin 2003, 2007 og 2010 

2010 Heildareignir Óefnislegar eignir Viðskiptavild Eigið fé Gjaldfærsla 
 

ÓE / HE VV / HE VV / ÓE 

þús. kr. 
         

          
Bakkavör    262.910.025 kr.  150.393.472 kr.           150.107.920 kr.       43.228.800 kr.                       - kr.  

 
57,20% 57,09% 99,81% 

Hagar      21.830.000 kr.                      8.172.000 kr.                7.932.000 kr.         3.612.000 kr.            201.000 kr.  
 

37,43% 36,34% 97,06% 

IG 73.467.393 kr. 9.939.759 kr. 6.996.019 kr. 24.048.873 kr.                      - kr.  
 

13,53% 9,52% 70,38% 

Norvik      31.067.243 kr.                      5.294.773 kr.                5.294.773 kr.         6.811.915 kr.            525.245 kr.  
 

17,04% 17,04% 100,00% 

Nýherji        7.980.520 kr.                      3.703.965 kr.                3.435.705 kr.         2.419.911 kr.                       - kr.  
 

46,41% 43,05% 92,76% 

Sjóvá      36.581.008 kr.                      7.414.155 kr.                1.867.578 kr.       12.292.091 kr.                       - kr.  
 

20,27% 5,11% 25,19% 

TM      29.406.529 kr.                           99.916 kr.                     99.916 kr.         8.803.367 kr.                       - kr.  
 

0,34% 0,34% 100,00% 

          
Samtals    463.242.718 kr.                  185.018.040 kr.            175.733.911 kr.     101.216.957 kr.            726.245 kr.  Meðaltal: 27,46% 24,07% 83,60% 

          
Óefnislegar eignir á móti heildareignum 39,94% 

      
Viðskiptavild á móti heildareignum 37,94% 

      

    
Gjaldf. /vv. 0,4133% 

    
Viðskiptavild á móti óefnislegum eignum 94,98% 

      
VV/EF 

  
173,62% 
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2007 Heildareignir Óefnislegar eignir Viðskiptavild Eigið fé 
  

ÓE / HE VV / HE VV / ÓE 

þús. kr. 
         

          
Bakkavör    185.021.788 kr.  96.808.347 kr.             96.214.489 kr.       34.773.191 kr.                       - kr.  

 
52,32% 52,00% 99,39% 

Hagar      27.995.000 kr.                      9.697.000 kr.                9.355.000 kr.         8.808.000 kr.                9.000 kr.  
 

34,64% 33,42% 96,47% 

IG 72.919.371 kr. 20.810.421 kr. 16.683.291 kr. 12.121.428 kr.        1.039.406 kr.  
 

28,54% 22,88% 80,17% 

Norvik      25.263.407 kr.                      3.769.852 kr.                3.769.852 kr.         5.486.898 kr.                       - kr.  
 

14,92% 14,92% 100,00% 

Nýherji        5.661.290 kr.                      1.178.496 kr.                1.178.496 kr.         1.763.961 kr.                       - kr.  
 

20,82% 20,82% 100,00% 

Sjóvá      98.893.964 kr.                      2.121.845 kr.                2.121.845 kr.       10.656.315 kr.                       - kr.  
 

2,15% 2,15% 100,00% 

TM      70.443.892 kr.                      5.800.194 kr.                4.769.192 kr.       25.615.678 kr.            120.000 kr.  
 

8,23% 6,77% 82,22% 

          
Samtals    486.198.712 kr.                  140.186.155 kr.            134.092.165 kr.       99.225.471 kr.         1.168.406 kr.  Meðaltal: 23,09% 21,85% 94,04% 

          
Óefnislegar eignir á móti heildareignum 28,83% 

      
Viðskiptavild á móti heildareignum 27,58% 

      

    
Gjaldf./vv. 0,871% 

    
Viðskiptavild á móti óefnislegum eignum 95,65% 

      
VV/EF 

  
135,14% 
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2003 Heildareignir Óefnislegar eignir Viðskiptavild Eigið fé 
  

ÓE / HE VV / HE VV / ÓE 

þús. kr. 
         

          
Bakkavör 27.142.621 kr. 12.586.424 kr.             12.586.424 kr.       11.118.740 kr.              25.758 kr.  

 
46,37% 46,37% 100,00% 

Hagar      23.485.000 kr.                    10.182.000 kr.                9.759.000 kr.         6.783.000 kr.                       - kr.  
 

43,36% 41,55% 95,85% 

IG 26.493.652 kr. 120.861 kr. 76.267 kr. 4.678.423 kr.                      - kr.  
 

0,46% 0,29% 63,10% 

Norvik      17.924.302 kr.                      3.224.495 kr.                3.224.495 kr.         3.532.189 kr.              44.796 kr.  
 

17,99% 17,99% 100,00% 

Nýherji        2.869.823 kr.                           68.897 kr.                     68.897 kr.         1.330.003 kr.              19.894 kr.  
 

2,40% 2,40% 100,00% 

Sjóvá      31.757.000 kr.                         980.000 kr.                   980.000 kr.         8.378.000 kr.              93.000 kr.  
 

3,09% 3,09% 100,00% 

TM      18.501.701 kr.                         555.666 kr.                   555.666 kr.         6.011.759 kr.            111.132 kr.  
 

3,00% 3,00% 100,00% 

          
Samtals    148.174.099 kr.                    27.718.343 kr.              27.250.749 kr.       41.832.114 kr.            294.580 kr.  Meðaltal: 16,67% 16,38% 94,14% 

          
Óefnislegar eignir á móti heildareignum 18,71% 

      
Viðskiptavild á móti heildareignum 18,39% 

      

    
Gjaldf./vv. 1,08% 

    
Viðskiptavild á móti óefnislegum eignum 98,31% 

      
VV/EF 

  
65,14% 

      


