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Útdráttur 

Viðskiptavild er hluti óefnislegra eigna sem hefur verið farið frjálslega með á Íslandi sem og 

víða erlendis þegar kemur að mati á virði félaga og bókfærðu virði slíkra eigna. Það er ljóst að 

sá þáttur var orðinn alltof stór í bókum fyrirtækja. Reyndar var mikið keypt af fyrirtækjum 

erlendis og oft boðið óraunhæft verð. 

Mörg fyrirtæki hér á landi hafa orðið gjaldþrota eða lent í miklum erfiðleikum vegna þess að 

stjórnandinn var ekki hæfur til að takast á við það verkefni sem honum var falið, fór á skjön 

við starfsreglur og tók of mikla áhættu. Stjórnendur margir hverjir gengu enn lengra með því 

að kaupa og selja á milli sín fyrirtækin á enn hærra verði til að hækka viðskiptavild frekar í 

bókum móðurfélaga þeirra og samhliða hækkaði skuldsetning þeirra. Stjórnir fyrirtækja 

virðast frekar snúast um persónur og baráttu um stjórnarsæti en um hlutverk, stefnu og 

áhersluatriði í rekstri. Þær gerðu lítið annað en að samþykkja vanhugsaðar tillögur sem fyrir 

þær voru lagðar af forstjórum eða eigendum. Endurskoðendur virðast margir hverjir hafa 

sofið á verðinum og látið undir höfuð leggjast að spyrna gegn því þegar viðskiptavild hefur 

óneitanlega verið ofmetin í fyrirtækjum á Íslandi.  

Hverjum er þetta þá að kenna? Er þetta stjórnendum fyrirtækja að kenna, 

greiningafyrirtækjum, endurskoðendum þeirra eða fagfjárfestum sem sýndu ekki aðhald? 

Ljóst er að þetta virðist vera flestum þessum aðilum að kenna þar sem hver og einn ber 

ábyrgð en enginn virðist ætla að axla hana. 
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1 Inngangur  

Vegna brennandi áhuga höfundar á endurskoðun var viðfangsefnið valið með það í huga að 

dýpka þekkingu á efninu. Með því að skrifa um viðskiptavild var markmiðið fyrst og fremst að 

öðlast meiri skilning á efninu og víkka út þekkingu á reikningshaldi og endurskoðun. 

Meginefni ritgerðarinnar fjallar um viðskiptavild, hvernig hún verður til, hvernig íslensk 

fyrirtæki hafa meðhöndlað hana í efnahagsreikningum undanfarin ár og hver axli ábyrgð ef 

um ofmat á viðskiptavild er að ræða. Farið verður farið yfir helstu atriði ársreikningalaga sem 

fjalla um matsaðferðir, virðisrýrnun, ábyrgð og hlutverk þeirra aðila er að viðskiptavild snýr. 

Auk þess verður fjallað um alþjóðlega reikningsskilastaðla (e. International financial 

reporting standards) og greint frá helstu stöðlum er snerta viðskiptavild, svo sem IFRS 3 sem 

fjallar um sameiningu félaga (e. Business combination), IAS 36 sem fjallar um virðisrýrnun 

eigna (e. Impairement of assets) og IAS 38 staðlinum sem fjallar um óefnislegar eignir (e. 

Intangible assets). 

Þar að auki verður fjallað um ársreikninga nokkurra íslenskra fyrirtækja þar sem rýnt er í 

þætti viðskiptavildar, t.a.m. þróun og hlutfall hennar af eigin fé fyrirtækjanna.  
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2 Hvað er viðskiptavild? 

Viðskiptavild (e. Goodwill) má skilgreina sem þau óefnislegu verðmæti (e. Intangible assets) 

sem félag hefur keypt. Almennt telst viðskiptavildin þau verðmæti sem greidd eru umfram 

bókfærðs virði eigna, efnislegra og óefnislegra, sem eru keypt t.a.m. í félagi. Kaupi menn 

verslun á 100 milljónir, þar sem heildarverðmæti eigna, bæði efnislegra og óefnislegra, er 

metið á 80 milljónir, nemur kaupverð viðskiptavildarinnar 20 milljónum. Þessar 20 milljónir 

liggja mögulega í getu fyrirtækisins til að skila hagnaði í framtíðinni vegna góðs orðspors, til 

að mynda vegna betri þjónustu eða vöru en aðrir samkeppnisaðilar hafa uppá að bjóða 

(Stefán Svavarsson, 2007). 

Samkvæmt IFRS (e. International Financial Reporting Standards) stöðlum má ekki færa 

viðskiptavild sem myndast innan fyrirtækisins til eignar í efnahagsreikningum. Til að geta 

fært viðskiptavild til eignar þarf fyrirtæki að kaupa annað fyrirtæki eða rekstrareiningu, 

mismunur á kostnaði við yfirtökuna og markaðsverði hinna yfirteknu eignar telst þá 

viðskiptavild. Ef mismunurinn er neikvæður telst viðskiptavild vera neikvæð og er tekjufærð 

strax í rekstrarreikningi (IFRS 3). 

2.1 Efnahagsleg nálgun á viðskipavild  

Viðskiptavild má rekja til hagstæðari þátta eins og orðspors, staðsetningu og háþróaðra 

söluvara í viðkomandi fyrirtæki. Verðmæti vinsælasta veitingastaðar bæjarins er ekki 

einungis metið út frá verðmæti efnislegra eigna sem fyrirtækið er búið að færa í bækur sínar, 

má þar nefna stóla, borð, tæki og tól í byggingunni. Verðmætin felast í raun í því fjárhagslega 

verðmæti að eiga stóran hóp fastra viðskiptavina sem sækja reglulega þjónustuna, traustum 

birgjum og öruggum lánadrottnum. Fyrirtækið ávinnur sér viðskiptavild með því að bjóða 

jafnan til sölu vandaðar og fjölbreyttar vörur eða þjónustu á sanngjörnu verði og ef það er 

skilvíst gagnvart lánadrottnum eins og birgjum og bönkum. Einnig er mikilvægt að markvissri 

launastefnu sé fylgt og að umhyggja sé ríkjandi gagnavart starfsmönnum og viðskiptavinum 

(Edmonds, McNair og Olds, 2011).  



8 
 

2.2 Bókhaldsleg nálgun á viðskiptavild  

Samkvæmt ársreikningalögum nr. 3/2006 er viðskiptavild eingöngu sú eign sem hefur verið 

keypt og metin til eignar. Viðskiptavild, sem er áunnin og sköpuð innan fyrirtækisins, má ekki 

færa til eignar, enda hefur hún ekki verið keypt (Stefán Svavarsson, 2007).  

Tvær aðferðir eru notaðar þegar eign er keypt, þær verða skoðaðar hér á eftir.  

2.2.1 Kaupaðferð (e. Acquisition method)  

Þegar eitt fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki, er kaupverðinu fyrst ráðstafað til efnislegra eigna 

og virðinu umfram þær eignir er þá ráðstafað til greiðslu fyrir óefnislegar eignir, svo sem 

einkaleyfi eða vörumerki í eigu hins keypta fyrirtækis. 

Allt virði sem er umfram það sem að framan greinir og greitt hefur verið fyrir af bókfærðum 

eignum, efnislegum og óefnislegum, telst til viðskiptavildar. Í reikningsskilum fyrirtækja vísar 

viðskiptavild til allra óefnislegra eigna sem ekki er hægt að skilgreina nákvæmlega. 

Viðskiptavild endurspeglar í raun mismuninn á milli bókfærðs virði eigna fyrirtækis og 

markaðsvirðis þess. Þessi nálgun er kölluð kaupaðferð (e. Acquisition method) sem skapar 

óefnislega eign (viðskiptavild) sem er afskrifuð á ákveðnu tímabili (Damodaran, 2002).  

2.2.2 Samlegðaraðferð (e. Pooling of interest method) 

Þegar kaupaðferðinni er beitt eru eignir og skuldir hjá hinu keypta fyrirtæki verðmetnar á 

markaðsvirði. Þegar samlegðaraðferð er notuð eru efnahagsreikningar beggja félaga lagðir 

saman og er þá bókfærða virðið hjá keypta félaginu notað. 

Fræðimenn á sviði reikningsskilagerðar eru almennt ekki hrifnir af samlegðaraðferðinni, enda 

er það talið skaða samkeppni þegar einn aðili er að kaupa hinn. Í samlegðaraðferðinni er sá 

möguleiki fyrir hendi að koma við ákveðnum bókhaldsbrellum. Með því að beita 

samlegðaraðferðinni virðist rekstrarafkoma oftar en ekki betri eftir sameiningu en þegar 

kaupaðferðinni er beitt. Samlegðaraðferðin kallar fram hækkun á markaðsverði hlutabréfa 

þar sem verð á markaði hefur tilhneigingu til að laga sig að hlutfalli milli hagnaðar og verðs 

hlutabréfa (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið setti nýjar reglur árið 2004 þar sem samlegðaraðferðin var 

afnumin, enda hafði hún verið misnotuð í þeim tilgangi að sýna betri afkomu. Þessi aðferð 

gildir þó enn í dag á Íslandi sbr. 78. og 80. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, og má beita 
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henni við upphaf þegar samstæða myndast og ef félög eru undir sama móðurfélagi eða háð 

ákvörðunarvaldi sömu aðila. Þrátt fyrir hömlur á alþjóðlegum vettvangi er 

samlegðaraðferðinni enn beitt hér á landi þar sem lögin á notkun hennar eru ekki í nægilega 

föstum skorðum.  

2.3 Skattaleg nálgun á viðskiptavild 

Að fyrna eign þýðir í raun að skattgreiðandi dregur ákveðið hlutfall frá fyrningastofni eignar, 

sem almennt er kaupverð eignarinnar, og kemur sú fjárhæð til frádráttar skattskyldum 

tekjum það árið. Eftir það er fyrningarstofn lægri og að sama skapi stofnverð eignarinnar. 

Skattalögin hafa að geyma margvísleg ákvæði um fyrningu eigna. Fyrning er skattalega séð 

fólgin í því að mynda einhvers konar sjóð sem atvinnurekandi getur notað síðar til að 

endurnýja eignir sínar þegar þær eru orðnar ónothæfar. Við ákvörðun afskrifta viðskipavildar 

hugsa menn um hag fyrirtækisins. Skattalög miða að því að tryggja að aðili greiði 

lágmarksskatt með því að færa eignir niður til gjalda í þeim tilgangi að lækka skatta 

(Ásmundur, G Vilhjálmsson, 2003). 

Hvorki er mögulegt að selja viðskiptavild eina sér líkt og aðrar eignir né að halda henni eftir 

við sölu á atvinnufyrirtæki. Sé fyrirtæki selt, flyst viðskiptavildin sjálfkrafa yfir til kaupanda. Í 

lögunum er ekki skilgreint nákvæmlega hvernig ber að ákveða verðmæti viðskiptavildar og er 

heldur ekki afmarkað til hvaða verðmæta hún tekur. Í reikningsskilum er þó talið að 

verðmæti hennar felist í hæfni fyrirtækisins til að ávaxta sig betur en gengur og gerist meðal 

fyrirtækja í sömu atvinnugrein. Almennt er viðskiptavild afgangsstærð á kaupverði og 

raunverulegu verðmæti einstakra eigna sem keyptar eru (Ásmundur, G Vilhjálmsson, 2003). 

Samkvæmt 33. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt telst viðskiptavild fyrnanleg eign af því að 

hún telst varanlegir rekstrarfjármunir sem eru notaðir til öflunar tekna í atvinnurekstri og 

rýrna að verðmæti við aldur. Aðeins keypt viðskiptavild er fyrnanleg og hefst fyrningartími 

hennar við byrjun þess rekstrarárs þegar hún er fyrst nýtt við öflun tekna. Stofnverð 

viðskiptavildar er kaupverð hennar og má færa til frádráttar 10% til 20% á ári eftir því sem 

skattgreiðandinn velur eða á fimm til tíu árum. 
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2.4 Jákvæð og neikvæð viðskiptavild 

Áður en jákvæð og neikvæð viðskiptavild er skilgreind, er nauðsynlegt að skilja hugtakið 

gangvirði. Samkvæmt 37. gr. í laga nr. 3/2006 um ársreikninga er gangvirði sú fjárhæð sem 

hægt er að fá þegar eign er skipt eða skuld er gerð upp í viðskiptum á milli upplýstra og 

viljugra aðila. 

Samkvæmt 37. gr. laga um ársreikninga er gangvirði ákvarðað með tilliti til:  

 Markaðsverðs þeirra eigna sem eru á virkum markaði 

 Markaðsverðs undirliggjandi þátta í viðkomandi eign ef viðkomandi eign er ekki skráð 

á markaði 

 Virðis sem reiknað er út með almennum viðurkenndum matslíkönum eða 

matsaðferðum fyrir þær eignir sem ekki eru á markaði 

Lögin skýra frá því að ef það er ekki hægt að meta þessar eignir til gangvirðis samkvæmt 

framangreindum aðferðum þá þarf að byggja matið á kostnaðarverði skv. 29. gr. 

2.4.1 Jákvæð viðskiptavild (e. Purchased goodwill) 

Með jákvæðri viðskiptavild er átt við þau óefnislegu verðmæti (e. intangible assets) sem 

fyrirtæki hefur keypt og eru til vitnis um hæfni þess til að ávaxta sig betur en gengur og gerist 

meðal fyrirtækja í sömu atvinnugrein. Ólíkt við aðrar eignir, er viðskiptavild óaðgreinanleg frá 

öðrum eignum. Viðskiptavild er í raun afgangstærð eftir að annað yfirverð efnislegra og 

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

heildarvirði fyrirtækis og matsverði aðgreinanlegra eigna og skulda þess. Viðskiptavild er ekki 

hægt að selja eina og sér heldur aðeins sem hluta af heild (Stefán Svavarsson, 2007). 

„...goodwill is recorded only when an entire business is purchased. To record goodwill, 

a company compares the fairvalue of the net tangible and identifiable intangible assets 

with the purchase price (cost) of the acquiered business. The difference is considered 

goodwill. Goodwill is the residual-the excess of cost over value of the identifiable net 

assets acquired...“ 

(Kieso, Weygandt og Warfield, 2011) 
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2.4.2 Neikvæð viðskiptavild (e. Bargain purchase)  

Við sérstakar aðstæður getur neikvæð viðskiptavild myndast við samruna þegar kaupverðið 

er minna en gangvirði eigna. Neikvætt umtal um fyrirtæki, félagslegur eða pólitískur 

þrýstingur getur skapað erfiðleika hjá yfirteknu fyrirtæki og getur ímynd þess þannig rýrnað. 

Viðskiptavinir draga þá yfirleitt úr viðskiptum sínum og er afleiðingin oft sú að fyrirtæki eru 

seld á undirverði. Seljandi fær oft á tíðum ósanngjarnt og lægra tilboð að hans mati m.v. 

markaðsverð og kaupandi hagnast sem því nemur af samrunaferlinu. Kaupandinn greiðir 

minna fyrir félagið en sem nemur hlutdeild í hreinni eign þess. Mismuninn sem myndast ber 

að færa til tekna í rekstrarreikningi (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). 

2.5 Staðan nú og framtíðarsýn  

Að framan hefur verið fjallað um margvíslegar nálganir á viðskiptavild. Lög um ársreikninga 

og reikningsskilastaðlar hafa breyst mikið á undanförnum árum. Eftir hrun fjármálakerfisins, 

bæði hér innanlands og erlendis, hafa bæði endurskoðendur og stjórnendur litið til baka með 

það að leiðarljósi að bæta og breyta lögum, stöðlum og reglum til að auka gagnsæi 

reikningsskila og sameiginlegan skilning á andvirði fyrirtækja. Eitt af aðal ágreiningsefnum 

milli endurskoðenda og stjórnenda hvað reikningsskil varðar, snýr að viðskiptavild.  

Þær væntingar sem gerðar eru til starfssviðs endurskoðenda eru margvíslegar og ólíkar eftir 

því hverjir eiga í hlut. Því eru endurskoðendur yfirleitt í erfiðri stöðu þar sem þeir reyna að 

uppfylla ólíkar kröfur og þarfir. Frá efnahagshruni hefur verið mikið rætt og ritað um hlutverk 

endurskoðanda. Stórfyrirtæki urðu skyndilega gjaldþrota þrátt fyrir að ársreikningar þeirra 

sýndu að rekstur þeirra væri sterkur og ekkert benti til þess að þessi félög væru á leið í þrot.  

Endurskoðendur hafa verið bornir þungum sökum þess efnis að þeir hafi brugðist og vanrækt 

skyldur sínar í aðdraganda hrunsins. Gagnrýnt hefur verið að þeir láti undan þrýstingi 

stjórnenda fyrirtækja og hunsi athugasemdir við óeðlilegar reikningsskilaaðferðir sem gerðar 

voru í þeim tilgangi að fegra afkomu fyrirtækja og halda uppi virði hlutabréfa þeirra á 

markaði, sem og í þeim tilgangi að fá aðgang að fjármagni.  

Hér í næstu köflum verður leitast við að útskýra áherslur endurskoðenda annars vegar og 

stjórnenda hins vegar þegar kemur að meðferð viðskiptavildar í bókhaldi fyrirtækja.  
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3 Lagaumhverfi, reglur og staðlar 

Sá lagalegi rammi sem notaður var á Íslandi og í helstu nágrannalöndum okkar á síðustu 

áratugum hefur leitt til meira frelsis í meðferð viðskiptavildar í bókum fyrirtækja.  

Fyrir árið 1970 var mikil takmörkun á fyrningu viðskiptavildar. Árið 1970 kom fram tillaga um 

að breyta þessu á Íslandi og var lögfest, að viðskiptavild skyldi vera fyrnanleg eign með 

lögum nr. 30/1972 . Þessi lög voru birt en í kjölfarið var fljótlega ákveðið að afnema 

fyrninguna með lögum nr. 7/1972 og giltu þau til ársins 1998 (Ásmundur, 2003). 

Keypt viðskiptavild var gerð að fyrnanlegri eign með lögum um tekju- og eignaskatt nr. 

95/1998. Þótt keypt viðskiptavild hafi ekki verið fyrnanleg á árunum á undan var reyndar 

nauðsynlegt að eignfæra hana í reikningsskilin ef kaupandi fyrirtækisins vildi komast hjá að 

greiða skatt af heildarsöluverði eignarinnar. 

Framangreind lög nr. 95/1998 tóku gildi 1. janúar 1999, heimildin til að fyrna viðskiptavild 

tók þar eingöngu til keyptrar viðskiptavildar. Áunnin viðskiptavild var þá ekki gerð fyrnanleg 

vegna þess að kostnaður við hana var að jafnaði dregin strax frá tekjum, t.d. í formi 

markaðskostnaðar og auglýsinga. Keypt viðskiptavild hefur því verið fyrnanleg frá þeim tíma, 

óháð því hvenær aðili eignast hana (Ásmundur, 2003, bls. 376). 

3.1 Lög um ársreikninga  

Um gerð og endurskoðun ársreikninga gilda lög nr. 3/2006. Í þeim eru gerðar ítarlegar kröfur 

um form og innihald ársreikninga. Öll fyrirtæki eru bókhaldskyld samkvæmt lögum og þurfa 

að semja reikningsskil fyrir hvert reikningssár. Reikningsárið er almennt tólf mánuðir og þurfa 

þeir ekki að spanna almanaksárið. Tímabilið getur þó verið skemmra eða lengra, þó aldrei 

lengra en átján mánuðir. Í móðurfélögum er skylda að semja samstæðureikning sem á að 

innihalda sömu upplýsingar. 

Meginreglan er sú að ársreikningar fyrirtækja innihaldi rekstrarreikning, efnahagsreikning og 

skýringar eftir því sem við á. Ársreikningur skal gefa glögga mynd af afkomu og eigna 

félagsins í samræmi við góða reikningsskilavenju. Hann á að vera undirritaður af þeim sem 

bera ábyrgð á bókhaldinu (Sigríður Logadóttir, 2003). 
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Ársreikningar sýna og skýra hið liðna og teljast góður grunnur til spádóma um framtíðina. Ef 

ársreikningar eru notaðir við ákvarðanatöku verða menn þó að þekkja takmarkanir þeirra. 

Styrkur og veikleikar fyrirtækja geta komið fram við greiningu ársreikninga og geta sýnt fram 

á falin vandamál varðandi rekstur þeirra (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). 

Í lögum um ársreikninga hér á landi er umfjöllun um viðskiptavild frekar takmörkuð. 

Ársreikningalögin fjalla ekki ítarlega um meðhöndlun viðskiptavildar í bókum fyrirtækja. 

Ýmislegt er ekki tekið fram svo sem eins og hvernig á að framkvæma nákvæmlega 

virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild. Útdeiling eða aðgreining á fjársjóðsskapandi einingum sem 

viðskiptavild tilheyrir er þýðingamikið þegar viðskiptavild er metin. Því er mikilvægt að nota 

alþjóðlega reikningsskilastaðla til að geta samið reikningsskil í samræmi við góðar 

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

Í lögum um ársreikninga nr. 3/2006 er fjallað um viðskiptavild í 5. gr., 41. gr., 78. gr. og 79. gr. 

Samkvæmt 78. gr. ber að nota kaupaðferðina við gerð samstæðureiknings, en þó má nota 

samlagsaðferðina að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem fram koma í 2. og 3. mgr. Lögin 

hér á Íslandi eru ekki í samræmi við alþjóðlegu reiknisskilastaðlana þar sem samlegðaraðferð 

er bönnuð og má velta því fyrir sér af hverju svo er. Fróðlegt gæti verið að skoða það til 

hlítar. 

Í 79. gr. framangreindra laga er fjallað um kaupaðferð þegar samstæða er stofnuð með 

yfirtöku á félagi. Þar skal miðað við markaðsverð einstakra liða efnahagsreiknings á 

yfirtökudegi í samstæðureikningi. Mismunur á matsvirði og bókfærðu virði er afskrifaður 

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

jöfnuð út á móti hreinni eign dótturfélags. Það sem eftir stendur eftir leiðréttingu vegna 

einstakra liða í efnahagsreikningi telst viðskiptavild.  

Jákvæð viðskiptavild færist sem sérstakur liður meðal eigna en neikvæð viðskiptavild á að 

færast sem sérstakur liður á meðal skuldbindinga. Viðskiptavild er svo 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.  

Neikvæð viðskiptavild er tekjufærð á móti þeim áætlunum sem lagðar voru til grundvallar 

kaupunum, þó að hámarki á 20 árum. 
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í 80 gr. er fjallað um samlegðaraðferð og beitingu hennar við yfirtökur. Með 

samlegðaraðferð er samstæðureikningur lagður fram fyrir reikningstímabilið þegar 

samlagningin á sér stað eins og félögin hefðu verið lögð saman frá og með upphafi 

tímabilsins. Við beitingu samlegðaraðferðarinnar eru einstakir liðir efnahagsreiknings á 

yfirtökudegi lagðir saman á bókfærðu verði. Samanburðarfjárhæðir, sem sýndar eru í 

samstæðureikningi, skulu einnig vera fyrir félögin samanlögð eins og um samstæðu hafi verið 

að ræða frá upphafi fyrsta reikningstímabils sem sýnt er. Mismunurinn á þeirri fjárhæð sem 

skráð er sem hlutafé ásamt yfirgengi, ef um slíkt er að ræða, að viðbættu greiddu kaupverði, 

ef eitthvað er, og bókfærðu eigin fé dótturfélags skal færður á eigið fé. 

Í 5. gr. er bent á önnur ákvæði þegar lögin nægja ekki til að gefa glögga mynd af afkomu 

fyrirtækisins. 

Samkvæmt 5. gr. laga um ársreikninga ber að semja ársreikninga í samræmi við 

ársreikningalögin, reglugerðir og settar reikningsskilareglur, ef við á, með það fyrir augum að 

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

til að gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé skal vikið frá þeim í 

undantekningartilvikum til þess að reikningurinn gefi glögga mynd. Í skýringum með 

ársreikningi skal greina frá slíkum frávikum ásamt ástæðum fyrir þeim og hvaða áhrif þau 

hafa á afkomu og efnahag. 

3.2  Reikningsskilastaðlar og reikningsskilaráð 

Á Íslandi og í fleiri löndum hafa félög farið þá leið að byggja á eigin reglum en vísa í 

alþjóðlega reikningsskilastaðla þegar innlendar reikningsskilareglur ná ekki yfir efnið. Semja 

ber ársreikninga í samræmi við góða reikningsskilavenju. Það er litið svo að á 

reikningsskilavenja felist í viðurkenndum reikningsskilaaðferðum sem hæfir og 

samviskusamir kunnáttumenn á þessu sviði nota (Fle, 2001). 

3.2.1 Reikningsskilastaðlar  

Þar sem íslensk lög um reikningsskil hafa ekki þótt innihalda fullnægjandi eða tæmandi 

ákvæði um allt sem varðar þetta efni var ákveðið að stofna sérstakt reikningsskilaráð. 

Lög nr. 95/1991 skilgreina reikningsskilareglur sem fara nægilega og ítarlega yfir ýmis atriði 

hvað varða reikningsskil fyrirtækja. Reglurnar eru hugsaðar til að aðstoða stjórnendur og 



15 
 

endurskoðendur við gerð ársreikninga í samræmi við góða reikningsskilavenju, þannig að 

hann gefi glögga mynd af afkomu og efnahag fyrirtækis. Reglurnar eru jafnvel mikilvægar 

lesendum ársreikninga við mat á upplýsingum sem þar koma fram. Lög um ársreikninga eru 

oft ekki nægjanlega skýr og ítarleg, því er nauðsynlegt að fara eftir settum 

reikningsskilareglum. Þessar leiðbeiningar eru einnig mikilvægar fyrir endurskoðendur og 

lesendur ársreikninga við mat á upplýsingum sem þar koma fram (Fle, 2001). 

3.2.2 Reikningsskilaráð 

Reikningsskilaráð er nefnd fimm sérfróðra manna, tilnefndum af félagi löggiltra 

endurskoðenda, Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands, Verslunarráði Íslands, 

ríkisendurskoðanda og sá fimmti er skipaður án tilnefningar. Ráðið starfar við mótun góðrar 

reikningsskilavenju með útgáfu og kynningu samræmdra reglna sem farið er eftir við gerð 

reikningsskila. Meginmarkmið reikningsskilaráðs er að gefa stjórnvöldum álit á því hvað telst 

vera góð reikningsskilavenja á hverjum tíma (Fle, 2001). 

Samkvæmt 119. gr. lagaum ársreikninga nr. 3/2006 er fjallað um reikningsskilastaðla.  

„Reikningsskilaráð skal stuðla að mótun settra reikningsskilareglna með útgáfu og 

kynningu samræmdra reglna sem farið skal eftir við gerð reikningsskila. Ráðið skal gefa 

álit á því hvað teljast settar reikningsskilareglur á hverjum tíma. Birta skal reglur 

reikningsskilaráðs í B-deild Stjórnartíðinda. Ráðið skal starfa í nánu samráði við Félag 

löggiltra endurskoðenda og hagsmunaaðila. Það getur einnig verið stjórnvöldum til 

ráðuneytis um ákvæði sem sett eru í lögum eða reglugerðum um reikningsskil.“ 

3.3 Alþjóðareikningsskilaráðið IASB og IFRS staðlar  

Ólík lönd hafa notað og nota enn mismunandi reikningsskilareglur og þess vegna getur verið 

erfitt að bera saman fyrirtæki, sérstaklega þau fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum markaði. 

Kanada notar til dæmis ASB (Accounting Standard Board), Japan ASBJ (Accounting Standard 

Board of Japan), Þýskaland ASC (Accounting Standard Comittee) og Bandaríkin FASB 

(Financial Accounting Standard Board). 

Eitt af reikningsskilaráðum er staðsett í London á Bretlandseyjum og starfar undir nafninu 

International Accounting Standard Board (IASB). Annað vel þekkt reikningsskilaráð, sem 

staðsett er í Bandaríkjunum, heitir Financial Accounting Standard Board (FASB).  



16 
 

Bandarísk fyrirtæki eru skyld að nota FASB staðla þegar þau eru að semja reikningsskil sín. 

Sumir segja að FASB staðlar séu skýrari og ítarlegri en IASB staðlar sem taldir eru frekar 

hugtakslegir og sveigjanlegir (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). 

Alþjóðareikningsskilaráðið IASB, áður nefnt IASC (International Accounting Standards 

Committee), var stofnað 1. apríl árið 2001 og vinnur við að þróa alþjóðlega 

reikningsskilastaðla eða það sem er kallað IFRS staðlar (e. International Financial Reporting 

Standards). IASB er samsett af 16 stjórnarmönnum frá 16 mismunandi löndum. Stjórnin 

samanstendur meðal annars af endurskoðendum, semjendum reikningsskila, notendum 

reikningsskila, fræðilegum aðilum og aðilum sem taldir eru þjóna almannahagsmunum 

(Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). 

 

3-1 Uppbygging IASB ( Deloitte: IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar, 2011) 
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Í október 2002 samþykkti FASB og IASB formlega áætlun um samræmingu á bandarískum 

reikningsskilastöðlum US GAAP (Generally accepted accounting Principles of united states) 

og IFRS. Markmiðið var að einfalda reglur um reikningsskil fyrirtækja sem starfa á 

alþjóðlegum markaði og leita eftir aðgangi að erlendu fjármagni. Reikningsskil yrðu þar með 

samanburðarhæf fyrir lesendur ársreikninga í þeim tilgangi að gæta hagsmuna þeirra eða 

þeirra sem leita að tækifærum til að fjárfesta á alþjóðlegum markaði (Deloitte, 2010). 

Sigurður Þórðarson (2004) hefur fjallað um síauknar kröfur um alþjóðlega samræmingu 

reikningsskilastaðla vegna alþjóðavæðingu. Hann segir m.a. að það sé mikilvægt að fyrirtæki 

um allan heim notist við eitt safn viðurkenndra og alþjóðlegra samræmdra staðla þegar þau 

semja reikningsskil sín þannig að það gefi glögga mynd af afkomu og efnahag fyrirtækis til 

allra lesanda, hluthafa, fjárfesta og lánadrottna. Markmiðið með IFRS er að tryggja aukið 

gagnsæi og samanburðarhæfni fjárhagsskýrslna um allan heim. Með því að fara eftir IFRS 

stöðlum gefst fyrirtækjum og sérstaklega þeim sem vinna í alþjóðlegu umhverfi kostur á að 

fá erlent fjármagn.  

Samkvæmt reglum Evrópusambandsins nr. 1606/2002 þurfa öll félög sem eru með verðbréf 

sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan evrópska efnahagssvæðisins að semja 

ársreikninga sína samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum fyrir uppgjörstímabil sem 

byrja frá og með 1. janúar 2005 (Sigurður Þórðarson, 2004) 

Nú er öllum íslenskum félögum með skráð hlutabréf/skuldabréf á skipulögðum 

verðbréfamarkaði í ríki innan evrópska efnahagssvæðisins skylt að gera reikningsskil sín að 

fullu í samræmi við fyrirmæli IFRS frá því 1. Janúar 2007. Félög sem ákveða að skrá sig úr 

skipulögðum hlutabréfamörkuðum ber að semja sín reikningsskil í samræmi við fyrirmæli 

IFRS árið sem verðbréfin eru afskráð og eitt ár þar á eftir (Sigurður Þórðarson, 2004). 

 

Tafla 3-2: Fjöldi félaga á Íslandi sem fara eftir alþjóðlegu reikningsskilastöðlum (RSK.IS) 

 

Ár 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fjöldi fyrirtækja  127 142 170 92 93 85 



18 
 

3.4 IFRS (e. International Financial Reporting Standards)  

IFRS eru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem gefnir út af alþjóðlega reikningsskilaráðinu 

IASB. Hér í þessum undirkafla verður nánar fjallað um þrjá staðla sem snerta viðskiptavild 

beint. 

3.4.1 IFRS 3 sameining félaga (e. Business combinations) 

Núgildandi staðall Alþjóðlega reikningsskilaráðsins (IASB) sem fjallar um sameiningar 

fyrirtækja er IFRS 3 (Business combinations). Hann var gefinn út í janúar 2008 og kemur í 

stað IFRS 3 (frá 2004). Staðallinn tekur gildi fyrir sameiningar sem eiga sér stað á nýju 

reikningsári sem hefst 1. júlí 2009 eða síðar og meginmarkmið hans er kaupandi 

rekstrareiningar færi eignir og skuldir á gangvirði á kaupdegi og setji ítarlega fram 

upplýsingar samkvæmt staðlinum. Þannig geti notendur reikningsskilanna metið eðli og 

fjárhagsleg áhrif af kaupunum. 

Samkvæmt IFRS 3 eiga fyrirtæki að gera grein fyrir sameiningu fyrirtækja með 

kaupaðferðinni (e. Aquisition method) en samlegðaraðferðin (e. Pooling of interests) er ekki 

heimil. Eftirfarandi skrefum er beitt við notkun kaupaðferðarinnar:  

 Greina kaupandann  

 Tilgreina þann dag sem kaupandinn öðlast yfirráð annarrar rekstrareiningu 

 Greina og mæla allar aðgreinanlegar eignir sem fengnar eru í kaupunum og allar 

skuldbindingar sem gengist er undir og gera grein fyrir öllum minnihluta eignum (e. 

Non controlling interest) í hinni keyptu einingu 

 Greina og mæla viðskiptavild vegna kjarakaupa (e. Bargain purchase) 

Samkvæmt staðlinum felst sameining félaga í því að kaupandi öðlast yfirráð yfir einni eða 

fleiri rekstrareiningum. Rekstrareiningin er skilgreind sem starfsemi eða eign sem unnt er að 

stjórna í þeim tilgangi að skila fjárfestum, öðrum eigendum eða þátttakendum arði. 

Frá kaupdegi á kaupandinn að aðgreina frá viðskiptavildinni allar aðgreinanlegar eignir (e. 

Identifiable assets) sem keyptar hafa verið, þær skuldbindingar sem gengist hefur verið undir 

(e. Liabilities assumed) og allar minnihluta eignir (e. Non-controlling interests) í hinu keypta 

fyrirtæki. Við sameininguna gæti kaupandi þurft að gera grein fyrir eignum og 
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skuldbindingum sem ekki voru til staðar í reikningum hins yfirtekna félags eins og til dæmis 

óefnislegar eignir eins og vörumerki og einkaleyfi. 

Kaupandinn skal eignfæra sem viðskiptavild þá upphæð sem kaupverð er umfram nettó virði 

eigna og skulda sem er yfirtekið. Ef greitt er fyrir hið keypta félag með öðru en peningum skal 

það metið á gangvirði (e. Fair value). 

3.4.2 IAS 36 virðisrýrnun eigna (e. Impairement of assets) 

IAS 36 inniheldur leiðbeiningar og fyrirmæli um hvernig framkvæma á virðisrýrnunarpróf. 

Samkvæmt staðlinum ber að skoða bæði innri og ytri þætti sem snerta með einhverjum 

hætti rekstur þeirra fjárskapandi eininga sem viðskiptavild tilheyrir. Meta þarf á hverjum 

reikningsskiladegi að minnsta kosti einu sinni á ári hvort vísbendingar séu um að eign hafi 

orðið fyrir virðisrýrnun. IAS 36 tekur til allra eigna nema birgða, eigna samkvæmt 

verksamningum, tekjuskattsinneignar, eigna vegna starfskjara (e. Assets arising from 

employee benefits), fjáreigna, fjárfestingaeigna sem metnar eru á gangvirði og lífrænna 

eigna sem tengjast landbúnaðarstarfsemi (Sigurður Þórðarson, 2004). 

Staðallinn á við viðskiptavild og óefnislegar eignir sem verða til við yfirtöku félaga frá því 31. 

mars 2004 eða síðar. Samkvæmt  IAS 36 skal framkvæma virðisrýrnunarpróf að minnsta kosti 

árlega. Þá skal meta endurheimtanlega fjárhæð þeirra fjárskapandi eininga (e. Cash 

generating unit). Viðskiptavild sem stenst virðisrýrnunarpróf er ekki afskrifuð en ef 

virðisrýrnun verður á viðskiptavild þá er hún gjaldfærð í rekstrarreikningi (Deloitte, 2011). 

Markmið með IAS 36 er að tryggja að  eignir séu ekki bókfærðar hærra en sem nemur 

endurheimtanlegu verði þeirra, að skýra hvernig endurheimtanlegt verð eignar ber að meta 

og að lokum að mæla fyrir um útreikning á virðisrýrnun og færslu í reikningsskil fyrirtækja. 

Endurbætur á IAS 36 voru bæði gerðar árin 2008 og 2009. Á árinu 2008 voru gerðar kröfur 

um upplýsingar í skýringum um mat á endurheimtanlegri fjárhæð (e. Recoverable amount) af 

fjárskapandi einingum sem innihalda viðskiptavild eða óefnislegar eignir með ótakmarkaðan 

nýtingartíma. Í endurbótum á árinu 2009 var gert ljóst að stærsta fjárskapandi einingin eða 

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

eins og hann er skilgreindur í IFR 8 ( Deloitte, 2011). 
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3.4.3 Hvað er virðisrýrnunarpróf? 

Virðisrýrnunarpróf er ferli til að kanna hvort verðmæti eignar (endurheimtanlegt virði) 

stendur undir bókfærðu verði. Sú aðferðafræði sem þarf að beita reynir verulega á þekkingu 

og þjálfun í verðmats- og fjármálafræðum. 

Virðisrýrnun samkvæmt staðlinum IAS 36 telst eiga sér stað þegar bókfærð verð eigna er 

hærra en endurheimtanleg fjárhæð. Þeir ytri þættir sem geta haft áhrif á viðskiptavild eru til 

dæmis breytingar á lagaumhverfi fyrirtækisins, lækkun eða hækkun stýrivaxta, breyting í 

hegðun viðskiptavina og margt annað. Innri þættir gætu verið úrelding eigna eða tjón sem 

hefur áhrif á afkomu rekstrareininga sem viðskiptavild tilheyrir (Arna G. Tryggvadóttir og 

Erling Tómasson 2009). 

Í útreikningum í tengslum við virðisrýrnunarpróf þarf að taka tillit til þeirra fjárhagsáætlana 

sem stjórnendur fyrirtækisins hafa skuldbundið sig til í framtíðinni. Framtíðarsjóðsflæði 

þessara áætlana er núvirt með ávöxtunarkröfu  „WACC“ (e. Weigted average cost of capital) 

þar sem þessir vextir endurspegla mat markaðarins á tímavirði peninga hverju sinni og þá 

áhættu sem fylgir eigninni. Virðisrýrnun er gjaldfærð þegar bókfært verð eignar eða 

fjárskapandi einingar er hærra en endurheimtanleg fjárhæð hennar. Virðisrýrnun 

fjárskapandi eininga er fyrst færð til lækkunar á tilheyrandi viðskiptavild. Virðisrýrnun er 

gjaldfærð í rekstrarreikningi en síðan til hlutfallslegrar lækkunar á bókfærðu verði annarra 

eigna sem tilheyra eigninni.  

Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki bakfærð og hún stendur óbreytt þótt notkunarvirði 

reynist hærra en við kaup, því prófin eru einungis framkvæmd til að kanna rýrnun eins og 

nafnið gefur til kynna (Benedikt Magnússon, 2006).  

Æskileg uppbygging virðisrýrnunarprófa: 

1. Umfjöllun um uppruna yfirverðs.  

2. Umfjöllun um greiningu og mat á óefnislegum eignum. 

3. Umfjöllun um úthlutun viðskiptavildar ásamt yfirliti yfir efnahagsreikning/eigið fé sem 

þarf að meta.  

4. Breytingar á efnahagsreikning / tilfærslur á viðskiptavild eða eignum innan samstæðu 

frá fyrstu úthlutun (við á).  
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5. Samanburður á áætlunum og rauntölum ásamt útskýringum ef til verulegra frávika 

hefur komið.  

6. Fjárhagsáætlun ásamt forsendum.  

7. Framsetning verðmatslíkans og niðurstaða prófs. 

8. Næmisgreining.  

9. Útskýring á útreikningi ávöxtunarkröfu og upplýsingar um heimildir. 

3.4.4 Hverjir framkvæma virðisrýrnunarpróf? 

Framkvæmd virðisrýrnunarprófa er mjög flókið ferli og því nauðsynlegt að sá sem 

framkvæmir prófið hafi þá þekkingu sem til þarf. Þess vegna þarf að ráða óháða fagaðila til 

að meta sjóðstreymi í fjárskapandi einingum sem þarf að meta. Viðskiptavild byggist að 

mestu leyti á huglegu mati stjórnenda á framtíðarvæntingum. Því eru miklir hagsmunir í húfi 

fyrir stjórnendur og því getur verið lögð mikil pressa á þá sem framkvæma prófin að skila 

ákveðinni niðurstöðu (Birgir Böðvarsson, 2009). 

Flest endurskoðunarfyrirtæki bjóða upp á aðstoð við framkvæmd virðisrýrnunarprófa. 

Endurskoðendur mega þó ekki framkvæma slík próf en þeir sjá til þess að aðilar með 

þekkingu á staðlinum komi að framkvæmdinni. Þeir eiga hins vegar að yfirfæra þau og geta 

þannig óviljandi dregist inn í framkvæmdina ef prófið er ekki framkvæmt af aðila sem ekki 

hefur þekkingu á verðmatsfræðum (Benedikt Magnússon, 2006). 

Við útreikning á nýtingarvirði eða framtíðarsjóðstreymi frá fjárskapandi einingum í fyrirtæki 

er notuð ávöxtunarkrafa. Því lægri sem ávöxtunarkrafan er því hærra er núvirt sjóðstreymi. 

Sérfræðingar í útreikningum geta ákveðið á hverjum tíma hver ávöxtunarkrafan er og stillt 

hana með þeim hætti að virðisrýrnun verði lítil eða engin og viðskiptavild standi því óhreyfð í 

efnahagreikningum (Stefán Svavarsson, 2007). 

Samkvæmt Magnúsi G. Erlendssyni, viðskiptafræðingi og verkefnastjóra á fyrirtækjasviði hjá 

KPMG (munnleg heimild, 13. október 2011) er mesti ágreiningurinn í raun á milli stjórnenda 

og endurskoðenda hvað viðskiptavild varðar. Ágreiningurinn snýst um hvernig 

virðisrýrnunarprófin eigi að framkvæma á þeim einingum eða eignum sem skapa fjárflæði 

innan fyrirtækis. Stjórnendur eru oft mjög bjartsýnir hvað varðar framtíðina og áætlanir 

þeirra endurspegla ekki endilega raunveruleikann. Þessar áætlanir og framtíðarsýn 
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stjórnenda hafa eigendur oftast nær kynnt sér í ársreikningum fyrirtækjanna og samþykkt. 

Því er bæði viðkvæmt og erfitt fyrir endurskoðendur að hafa eitthvað um slíkt að segja.  

3.4.5 Kostir og gallar virðisrýrnunarprófs. 

Því fylgja bæði kostir og gallar að taka upp nýjar aðferðir. Kostir virðisrýrnunarprófs eru taldir 

vera að það veiti fjárfestum betri og skýrari upplýsingar um virði fyrirtækja hverju sinni. Ef 

niðurstöður prófsins gefa til kynna að gangvirði viðskiptavildar sé lægra en bókfært virði 

hennar sé það í raun vísbending um annaðhvort vanhæfni stjórnenda fyrirtækis eða að 

áætlanir þeirra séu ekki raunhæfar. Fjárfestar ættu því auðveldlega að geta tekið ákvörðun 

um fjárfestingu og stjórnendur fá að sama skapi tækifæri til að bæta áætlanir sínar. 

Áætlanir sem stjórnendur gera fyrir viðkomandi fjárskapandi rekstrareiningu sem snerta 

viðskiptavild byggist á huglegu mati og horfum þeirra til framtíðar. Líklega gæti það mat 

endurspeglað bjartsýni stjórnenda eða jafnvel hag þeirra í að sýna betri mynd af 

efnahagsreikningum. Þessar áætlanir endurspegla ekki endilega raunveruleikann, slíkt getur 

skapað togstreitu á milli stjórnenda og endurskoðenda því þeir síðarnefndu þurfa að leggja 

mat á þessar áætlanir og virðisrýrnunarpróf þeirra. 

Virðisrýrnunarpróf er einnig kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki sem þurfa að fá utanaðkomandi 

aðila til að aðstoða sig eða jafnvel að framkvæma virðisrýrnunarpróf (Seethraman, 

Sreenivasan, Sudha og Tey Ya Yee, 2006).  

3.5 IAS 38 óefnislegar eignir (e. Intangible Assets)   

IAS 38 inniheldur fyrirmæli og aðferðir um meðhöndlun á óefnislegum eignum sem verða til 

við sameiningu félaga, svo og á öllum óefnislegum eignum sem myndast innan fyrirtækisins 

þegar samningsdagur er 31. mars 2004 eða síðar. Endurbætur voru gerðar árið 2009 og 

sneru þær að reikningshaldlegri meðferð og hvernig meta skal gangvirði óefnislegra eigna 

sem verða við sameiningu félaga sem ekki eru á virkum markaði.  

IAS 38 lýsir reikningshaldslegri meðferð á þeim eignum sem ekki eru sérstaklega teknar fram 

í öðrum stöðlum. Samkvæmt staðlinum má aldrei eignfæra viðskiptavild sem myndast innan 

félagsins. Í staðlinum er gerð krafa um að fyrirtæki færi óefnislega eign í reikningsskil á 

kostnaðarverði hvort sem viðskiptavild er keypt eða myndast innan fyrirtækisins, þá aðeins 
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ef hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Einnig skal vera 

líklegt að efnahagslegur framtíðarávinningur, sem rekja má til eignarinnar, renni til félagsins.  

Samkvæmt staðlinum er óefnisleg eign sú eign sem er aðgreinanleg, að full yfirráð séu til 

staðar yfir henni og að framtíðarávinningur skapist af henni. Staðallinn aðskilur í raun 

viðskiptavild frá öðrum óefnislegum eignum sem myndast við sameiningu ef eignin er 

aðskiljanleg. Eignin er talin aðskiljanleg ef fyrirtæki getur leigt, selt, skipt eða úthlutað 

sérstökum efnahagslegum framtíðarávinningi sem rekja má til eignarinnar (Deloitte, 2011). 

4 Ábyrgð og hlutverk 

Eftir hrunið, bæði hér á Íslandi og erlendis, hefur gagnrýni sérstaklega beinst að 

endurskoðendum. Hugsanlegt er að nokkrir þeirra hafi brugðist en full ástæða er til þess að 

gleyma ekki hinu mikilvæga hlutverki stjórnenda sem bera mikla ábyrgð lögum samkvæmt. 

Viðskiptavild er ein óáþreifanlegasta eign í bókum fyrirtækja og eins og áður hefur komið 

fram er viðskiptavild að mestu leyti byggð á huglegu mati stjórnenda á framtíðarvæntingum. 

Því getur endurskoðendum reynst erfitt að meta hvort framtíðaráætlanir stjórnenda séu 

skynsamlegar.  

Í aðdraganda hrunsins höfðu ýmsir aðilar haldið því fram á opinberum vettvangi að 

upplýsingar í ársreikningum hafi verið rangar og að endurskoðendur hafi áritað þá án 

athugasemda þrátt fyrir skekkjur. Ekkert hefur þó enn verið sannað fyrir dómi hvað þetta 

varðar. Algengur misskilningur gæti legið m.a. í því að rugla saman hlutverki og ábyrgð 

stjórnenda annars vegar og endurskoðenda hins vegar. Einnig er algengt að rugla saman 

þeim stöðlum sem fyrirtækjum ber að vinna eftir við reikningsskil og þeim stöðlum sem 

endurskoðendum ber að fylgja. Þarna sýnist sitt hverjum ( Margét G. Flóvenz, 2009). 

4.1 Ábyrgð og hlutverk stjórnenda  

Mörg fyrirtæki hér á landi hafa orðið gjaldþrota eða lent í miklum erfiðleikum vegna þess að 

forstjórinn, þ.e. aðal stjórnandinn, var ekki hæfur til að takast á við það verkefni sem honum 

var falið, fór á skjön við starfsreglur og tók of mikla áhættu.  

Rekstur fyrirtækja snýr fyrst og fremst að því að finna jafnvægi á milli skammtíma- og 

langtímaárangurs. Við reksturinn verður að uppfylla bæði innri og ytri kröfur. Miklu skiptir að 
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hvaða leyti persónuleg markmið forstjóra ráða ferðinni. Slíkt getur leitt til þess að áhættan 

sem tekin er geti almennt verið talin óásættanleg. Agi og eftirfylgni með störfum stjórnenda 

eru þættir sem eru afar mikilvægir til að tryggja hag þjóðfélagsins í heild (Þorkell, 2009). 

Stjórnendur hafa víðtækar heimildir til ákvarðana um rekstur félagsins og þurfa þar af 

leiðandi að fullnægja ákveðnum skyldum og bera samsvarandi ábyrgð. Þeim ber að semja 

ársreikning og skýrslu fyrir hvert reikningsár og koma á framfæri við endurskoðanda þeim 

upplýsingum og gögnum sem stjórnin telur að hafi þýðingu vegna endurskoðunarinnar, sbr. 

1. mgr. 103. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga.  

Stjórnendum ber að sjá til þess að endurskoðandi fái allar nauðsynlegar upplýsingar, gögn, 

aðstöðu og aðstoð vegna starfa sinna. Ábendingar og athugasemdir sem endurskoðandi 

hefur komið á framfæri við stjórn þurfa þeir að skrá í sérstaka endurskoðunarbók eða færa 

fram á skriflegan hátt, sbr. 2. mgr. 103. Gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. 

4.2 Ábyrgð og hlutverk stjórnar 

Stjórn fyrirtækis er æðsta vald í málefnum fyrirtækis á milli aðalfunda og ber hún ábyrgð á 

ráðningu forstjóra, stefnumótun og að eftirliti með ýmsum mikilvægum þáttum í rekstrinum 

sé framfylgt. Því miður virðist hlutverk stjórnar oft snúast um persónur og baráttu um 

stjórnarsæti en síður um hlutverk, stefnu og áhersluatriði í rekstri. Oft er talað um „rubber 

stamp“ stjórnir sem táknrænt merki um að stjórnir geri lítið annað en að samþykkja 

vanhugsaðar tillögur sem fyrir þær eru lagðar af forstjórum eða eigendum.  

Starfshættir stjórnar skipta afar miklu máli um árangur fyrirtækis. Snýst þetta um hvernig 

stjórnin vinnur saman og hvaða starfshætti hún setur sér. Ef stjórn fyrirtækis er einsleit og 

mikill meirihluti hennar yfirleitt sammála, vegna ófríki formanns eða forstjóra, þarf minni 

hlutinn að ákveða hvort hann ætlar að hrökkva eða stökkva. 

Það fylgir því mikil ábyrgð að stjórna félagi. Ábyrgðin snýr að hagsmunum gagnvart 

hluthöfum, starfsfólki, lánadrottnum, viðskiptavinum og samfélaginu í heild. Við gjaldþrot 

fyrirtækja geta afleiðingar fyrir samfélagið orðið miklar. Það má rekja vanda sumra fyrirtækja 

til þess að stjórnin er ekki nægilega virk. Það er ekki nægilegt að stjórn fyrirtækis sinni 

einungis ákvarðanatöku á stjórnarfundum. Hlutverk stjórnar er víðtækara og meðal annars 
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að hafa eftirlit með árangri fyrirtækisins og forstjóra þess, leiðbeina yfirstjórnendum 

félagsins og bæði ýta undir og hafa frumkvæði að breytingum.  

Miklar kröfur eru nú gerðar til stjórnarmanna og fara vaxandi hér á landi eins og erlendis. 

Stjórn fyrirtækisins þarf að setja sér starfsreglur og fjalla meðal annars um verkefnaskiptingu 

stjórnar og hvaða atriði stjórnin eigi sérstaklega að fylgjast með. Stjórnir þurfa að læra að  

starfa sem ein heild. Þekking og reynsla stjórnarmanna er mjög mikilvæg til að auka 

verðmæti hluthafa og bæta hag viðskiptamanna, starfsmanna og þjóðfélagsins í heild 

(Þorkell Sigurlaugsson, 2009).  

4.3 Ábyrgð og hlutverk endurskoðanda 

Um löggilta endurskoðendur gilda lög um endurskoðendur nr. 79/2008. Samkvæmt þeim 

lögum er endurskoðandi sá sem hefur þekkingu til að gefa hlutlaust og áreiðanleg álit á 

reikningsskilum og öðrum fjárhagsupplýsingum í viðskiptum. Ráðherra veitir 

endurskoðendum löggildingu fullnægi þeir skilyrðum laganna. Öðrum mönnum en löggiltum 

endurskoðendum er óheimilt að nota orðið endurskoðandi í starfsheiti sínu. 

Störf endurskoðanda felast í endurskoðun reikningsskila og annarra fjárhagsupplýsinga 

ásamt ýmislegri ráðgjöf og þjónustu á bókhaldssviðinu. Áritun endurskoðanda á reikningsskil 

þýðir, nema annað komi fram af árituninni, að reikningsskilin hafi verið endurskoðuð af 

honum í samræmi við góða reikningsskilavenju. Eigi endurskoðandi einhver tengsl við 

fyrirtæki sem hann hyggst endurskoða getur hann talist vanhæfur til þess, til dæmis ef hann 

er ábyrgur fyrir skuldbindingum viðkomandi fyrirtækis, háður stjórnarmönnum þess, maki 

einhvers þeirra eða á meira en óverulegra hagsmuna að gæta hjá viðkomandi fyrirtæki. Að 

sjálfsögðu má endurskoðandi ekki eiga hlut í því fyrirtæki sem hann hyggst endurskoða.  

Megintilgangur löggjafarvaldsins með setningu laga um endurskoðendur er að stuðla að því 

að störf endurskoðenda og áritun þeirra við reikningsskil auki traust milli stjórnenda 

fyrirtækja og þeirra sem leggja mat á árangur fyrirtækis, s.s. eigendur, stjórnendur, 

starfsmenn, viðskiptamenn, opinberar stofnanir, samkeppnisaðilar, og lánveitendur. 

Í endurskoðun felst hvorki staðfesting á innra eftirliti né mat á þeim ákvörðunum sem 

stjórnendur taka í rekstri. Það er einmitt grundvallaratriði að endurskoðandi komi ekki á 

neinn hátt að ákvarðanatöku hjá því félagi sem hann endurskoðar. Hlutverk endurskoðenda 
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er einungis að staðfesta upplýsingar sem birtast í ársreikningum. Ábyrgð hans felst í því áliti 

sem hann lætur í ljós í ársreikningnum. Samþykki endurskoðandi ársreikning eða 

samstæðureikning fyrirtækis áritar hann reikningsskilin og gildir að reikningsskil stjórnenda 

gefi að hans mati glögga mynd af efnahag og afkomu í samræmi við  lög  og góða 

reikningsskilavenju, sbr. lögum endurskoðun n. 18/1997).  

Það er misskilningur að hlutverk endurskoðandans sé að rannsaka fjárdrátt, svik eða annað 

ólögmætt athæfi. Það er ekki markmið endurskoðunarinnar að uppgötva sviksemi nema í 

þeim tilgangi að komast að raun um hvort verulegar skekkjur séu í reikningsskilunum vegna 

sviksemi. Finni endurskoðandinn hins vegar vísbendingar um svik eða annað ólögmætt 

athæfi ber honum að tilkynna það til viðeigandi stjórnanda hjá fyrirtækinu. 

Ábyrgðin liggur í raun hjá stjórn fyrirtækjanna en endurskoðenda ber að tilkynna þyki honum 

eitthvað bogið við bókhald félagsins. Stjórn félags á að tryggja að fullnægjandi eftirlit sé með 

bókhaldi og að meðferð fjármuna sé í samræmi við markmið félagsins. Stjórnendur fyrirtækis 

bera ábyrgð á skipulagi bókhalds og innra eftirlits. 

Gott skipulag getur þó ekki komið í veg fyrir minniháttar skekkjur sem ekki eru leiðréttar 

áður en reikningsskilin eru lögð fram. Ákveðnir liðir í ársreikningi byggja á mati og mat getur 

verið byggt á upplýsingum sem eru síbreytanlegar. Endurskoðun grundvallast á 

úrtaksaðferðum  en er ekki skoðun á öllum gögnum. Þannig er ekki víst að óverulegar 

skekkjur komi fram við endurskoðunina. Skipuleg sviksemi getur einnig komið í veg fyrir að 

skekkjur uppgötvist við endurskoðunina. Þannig er alltaf sú hætta fyrir hendi að veruleg villa 

sé til staðar, þrátt fyrir að endurskoðun sé skipulögð og framkvæmd í fullu samræmi við 

starfsaðferðir endurskoðanda og þær reglur sem um þær gilda. Áritun endurskoðanda er því 

ekki trygging fyrir því að ársreikningur sé fullkomlega réttur (Fle, 2011).  
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5 Viðskiptavild á Íslandi  

Viðskiptavild er hugtak sem varla þekktist á Íslandi fyrr en að IFRS lögin tóku gildi hér á landi. 

Á síðustu árum hefur viðskiptavild farið vaxandi í bókum fyrirtækja og var hlutfall hennar hjá 

sumum fyrirtækjum hærri en eigið fé þeirra. Í árslok 2006 nam viðskiptavild íslenskra 

fyrirtækja sem skráð voru í Kauphöll Íslands í kringum 500 milljörðum króna. Þessu tímabili 

lauk þó fljótt því stærstu fyrirtæki landsins, sem yfirtekin voru af hinum svokölluðu 

„útrásavíkingum“ á fyrstu árum þessarar aldar, eru nú komin undir stjórn íslenska yfirvalda 

(Aðalsteinn Hákonarson , 2009).  

 

Tafla 5-1 Óefnislegar eignir og viðskiptavild félaga í kauphöll Íslands 2006 og hlutfall þessara líða af heildar eignum. (Einar 
Guðbjartsson, 2007) 
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Erindi Einars Guðbjartssonar, dósents í Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, frá árinu 2007 

fjallaði um þróun óefnislegra eigna í efnahagsreikningi skráðra fyrirtækja í Kauphöll Íslands. 

Fram kom að bókfærð viðskiptavild 24 félaga sem skráð var á Kauphöll Íslands nam samtals 

um 550 milljörðum króna í árslok 2006 og hafði hækkað um meira en 230 milljörðum  króna 

eða um 72% frá fyrra ári.  

Viðskiptavild var samanlagt um 78% af heildar óefnislegum eignum félaganna í Kauphöll 

Íslands í árslok 2006 samkvæmt ársreikningum þeirra.  

Óefnislegar eignir voru á þessum tíma mestar hjá Actavis, um 141 milljarður króna. Þar af var 

viðskiptavild tæplega 88 milljarðar króna. Bakkavör er með næst mestu óefnislegu eignirnar, 

um 100 milljarða. Bakkavör var hins vegar með hæstu viðskiptavildina, um 99 milljarða, og 

þar á eftir kemur Actavis. 

Sem hlutfall af heildareignum voru óefnislegar eignir hæstar hjá Össuri, um 73%. Næst 

kemur Flaga með liðlega 70%. Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum er hins vegar hæst hjá 

Flögu, um 61%, næst hæst hjá Bakkavör, um 53%, og þar á eftir kemur Össur, um 52% 

(Grétar J. Guðmundsson, 2007).  

5.1 Nokkur dæmi frá Íslandi 

Hér verða tekin þrjú dæmi er varða viðskiptavild og snúa að íslenskum fyrirtækjum sem fara 

eftir IFRS (e. International Financial Reporting Standards). Fyrsta dæmið er Marel hf., annað 

dæmið er Nýherji og þriðja dæmið varðar Bakkavör hf. Reynt verður að benda á vöxt 

viðskiptavildar, meðhöndlun og  þróun hennar, margvíslegan stjórnendavanda innan 

fyrirtækjanna og mál sem snerta endurskoðendur bæði beint eða óbeint.  

5.1.1 Bakkavör  

Bakkavör er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í að framleiða ferskar tilbúnar matvörur. 

Félagið var stofnað ári 1986 og var fyrst skráð í Kauphöll Íslands á árinu 2001 (Bakkavör. 

Heimasíða). 

Árið 2010 var Bakkavör breytt í einkahlutafélag vegna nauðasamninga. Nú er félagið afskráð 

úr Kauphöllinni og er eitt af stærstu fyrirtækjum á Íslandi.  
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Mynd 5-2 Þróun viðskiptavildar hjá Bakkavör árin 2005 til 2009 

Í mynd 5-2 hér að ofan má sjá þróun viðskiptavildar hjá Bakkavör á árunum 2005 til 2009. 

Óefnislegir eignir voru £840.4 milljónir á árinu 2004 og hækkuðu um 287% á árinu 2005. 

Viðskiptavild nam þá £560.2 milljónir og voru vegna kaupa á Geest. Viðskiptavild hækkaði 

enn á árinu 2006 eða um £148,2 milljónir vegna kaupa á Laurens Pattisseries Limited.   

Viðskiptavild Bakkavör breyttist ekki mikið á milli ára en hún var mjög há miðað við eigið fé 

félagsins eða rúmlega fjórum sinnum eigið fé þess. Einnig má sjá að óefnislegar eignir voru 

næstum eingöngu viðskiptavild.  

5.1.2 Nýherji  

Nýherji var stofnað fyrst ári 1992 og starfar á sviði upplýsingatækni og sérhæfir sig meðal 

annars í tæknilegri ráðgjöf og sölu á hugbúnaði og lausnum frá traustum framleiðendum. 

Nýherji var skráð fyrst í Kauphöll Íslands árið 1997. Nýherji er móðurfélag samstæðunnar 

sem telur í dag 19 félög (Nýherji. Heimasíða).  

Ári 2005 byrjaði félagið að gera upp samkvæmt IFRS og hættir að afskrifa viðskiptavildina og 

gerði þess í stað virðisrýrnunarpróf.  
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Mynd 5-3 Þróun viðskiptavildar Nýherja árin 2005 til 2010  

Viðskiptavild er stærsti hluti óefnislegra eigna hjá Nýherja eins og sjá má í mynd 5-3 fyrir 

ofan. Hækkunin á viðskiptavild á árunum 2005 og 2006 var vegna kaupa nýherja á AppliCon 

A/S og tölvusmiðjunnar en viðskiptavild hækkaði þó mest á árinu 2008 vegna kaupa á TM 

Software hf. eða um 215,14%.  

Dæmi um hvernig er viðskiptavild er færð í efnahagsreikninginn Nýherja sjá má á dæminu 

fyrir neðan. Árið 2005 gerði félagið samning um kaup á öllu hlutafé danska ráðgjafar- og 

hugbúnaðarfyrirtækisins AppliCon A/S. Kaupverðið var að hluta greitt með handbæru fé og 

að hluta með útgáfu nýrra hluta í Nýherja hf. Yfirtaka á AppliCon A/S hafði eftirfarandi áhrif á 

eignir og skuldir samstæðunnar: 

 

 

 

 

 

 

       Ársreikningur Nýherja hf. 2005. Fjárhæðir í þúsundum króna  
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Varanlegir rekstrarfjármunir    8,248 

Langtímakröfur    28,816 

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur    147,319 

Handbært fé      41,288 

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir  -126,37 

 

Hrein eign     99,301 

Viðskiptavild við kaupin    665,394 

Kaupverð     764,695 
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5.1.3 Marel hf.  

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki  stofnað árið 1983 á Íslandi.  Marel á uppruna sinn að 

rekja til Háskóla Íslands þar sem vísindamenn og frumkvöðlar þróuðu fyrstu rafeindavogina 

við Raunvísindastofnun Háskóla Íslands árið 1978.  

Nú framleiðir Marel vélar og hugbúnað byggt á eigin hönnun til vinnslu á kjöti, fiski og 

fuglakjöti til sölu um allan heim. Síðustu ár hafa verið samfelld vaxtatímabil fyrir Marel þar 

sem það hefur keypt stór samkeppnisfyrirtæki á borð við AEW, Delford, Scanvægt , Stork 

Food System and Townsend. Í kjölfar kaupa á Stork árið 2008 var Marel orðið 

markaðsráðandi  á sviði þróunar á hágæðavörum og lausnum fyrir vinnslu á fiski, kjöti, 

fuglakjöti og unninni matvöru.  

 

Mynd 5-4 Þróun viðskiptavildar Marel árin 2005 til 2010  

Á síðustu árum hækkaði viðskiptavild hjá Marel gríðarlega og náði að tvöfalda viðskiptavild 

sína með kaupum á stórum fyrirtækjum á heimsmarkaði. Á ári 2006 hækkaði viðskiptavild 

hjá Marel um 914% vegna kaupa á AEW Delford, Scanvægt International A/S og Carnitech. 

Stærstu kaup Marel voru á árinu 2008 með kaupum á Stork Food System. Viðskiptavild Marel 

þrefaldaðist með þessum kaupum og var orðin 116% af eigin fé félagsins. Lækkun á 

viðskiptavild á árum 2007 og 2009 var vegna sölu á rekstrareiningum sem Marel seldi vegna 

áherslu þess á kjarnastarfsemi.  
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5.2 Samantekt vegna þriggja íslenskra fyrirtækja  

Viðskiptavild þessa fyrirtækja hér á undan var langstærsti hluti óefnislegra eigna og hækkaði 

hún verulega með innleiðingu alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna á landinu árið 2005. 

Viðskiptavild þessara fyrirtækja er að mestu leyti tilkomin vegna kaupa á dótturfélögum. Hjá 

þremur fyrirtækjum var hlutfall viðskiptavildar af eigin fé mjög hátt og jafnvel hærra 

síðastliðin ár. Gjaldfærsla á viðskiptavild var næstum engin og var eingöngu gert vegna sölu á 

rekstrareiningum.  

Hlutfall viðskiptavildar af óefnislegum eignum er frekar hátt hjá fyrirtækjum sem voru 

skoðuð. Hjá Bakkavör voru óefnislega eignir nánast einungis viðskiptavild eða að meðaltali 

99,37%, Nýherji var með 96,77% af viðskiptavildinni. Marel er með lægsta hlutfall eða því 

sem nemur rúmlega 80% að meðaltali af óefnislegum eignum fyrirtækisins. Ætla má að það 

hafi verið vegna þess að Marel hafði gjaldfært viðskiptavild vegna sölu rekstrareininga sem 

voru tengdar viðskiptavild en ekki vegna rýrnunar hennar.  

Í heildina má draga þá ályktun að þessi háu hlutföll viðskiptavildar séu vísbending um að 

íslensk fyrirtæki hafi verið að deila út hærri hluta af kaupverðinu yfir á viðskiptavild. 

Viðskiptavild þeirra hefur að öllum líkindum verið ofmetin.  

Það ber samt að gæta að hér eru niðurstöður ekki marktækar þó að þær gefi vissulega 

vísbendingu um hvað fór úrskeiðis.  

5.3 Gagnrýni á viðskiptavild  

Lengi hefur tíðkast á Íslandi og víða um heim að greiða yfirverð fyrir vænlega 

fjárfestingarkosti. Það yfirverð, sem er í raun viðskiptavild í bókhaldi fyrirtækja, er síðan 

afskrifað á löngum tíma og hafði sjaldnast teljandi áhrif á reksturinn. Aðstæður hafa breyst 

við notkun á alþjóðlegum stöðlum í reikningsskilum. Viðskiptavild þarf að meta árlega og 

stjórnendur þurfa að sýna fram á framtíðaráætlanir fyrir hverja sjóðskapandi rekstrareiningu 

sem tengd er viðskiptavild og sýna hvort þessar áætlanir þeirra muni standast. Gangi 

upphaflegar áætlanir ekki eftir þarf að afskrifa viðskiptavild í samræmi við það (Aðalsteinn 

Hákonarson, 2008). 

Áhætta sem skapast vegna ofmats í rekstri og á viðskiptavild fyrirtækja getur orðið gríðarleg. 

Þetta hefur sýnt sig eftir efnahagshrunið þegar mörg stór fyrirtæki fóru í gjaldþrot.  
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Hluthafar í þessum fyrirtækjum voru lífeyrissjóðir, bankar og tryggingastofnanir sem töpuðu 

umtalsverðum fjármunum. Óhreyfð viðskiptavild sýnir góðan efnahagsreikning og því geta 

fyrirtæki auðveldlega sótt um frekari fjármögnun. 

Stjórnendur margir hverjir gengu enn lengra með því að kaupa og selja á milli sín fyrirtækin á 

enn hærra verði til að hækka viðskiptavild frekar í bókum móðurfélaga þeirra og samhliða 

hækkaði skuldsetning þeirra. Aðalsteinn bætir því við að íslenskir viðskiptajöfrar hafi fundið 

leið til að skapa sér miklar tekjur með því að leika lausum hala með færslu viðskiptavildar. 

Hann tekur einfalt dæmi um viðskiptajöfur (V) sem kaupir rekstrarfélag (A). (V) stofnar 

sérstakt félag (B) í þeim tilgangi að  kaupa (A) . (V) leggur fram hlutafé í (B) eða ¼ af 

kaupverðinu á (A) en (B) tekur síðan lán fyrir afganginum eða ¾ af kaupverðinu á (A) til að 

standast við kaupverðið og greiða fyrri eigendum (A). Í kjölfarið eru (A) og (B) sameinuð undir 

nafni (A) en ekki (B) eins og það ætti að vera í samrunaferlinu. Félagið (B) þurrkast upp en 

skuldirnar færast til (A) og heildarskuldirnar því aukast um 75% eða ¾ af kaupverðinu á (A) 

án þess að nokkur eign hafi komið þar á móti. Huglæg eign eða viðskiptavild er eignin verður 

færð á móti þessum skuldum (Aðalsteinn Hákonarson, 2009). 

Aðalsteinn Hákonarson (2009) heldur því fram að menn á Íslandi hafa fundið leið til að græða 

peninga með því að kaupa sér eignir án þess að borga fyrir þær. Dæmi um þetta fyrirbæri er 

þegar fyrirtæki A tekur yfir fyrirtæki B og tekur lán til að greiða fyrir viðskipti og fyrirtæki B 

látið greiða svo sjálft lánið. Fyrirtæki A vex og keypt viðskiptavild hækkar enn frekar eignir 

þess. Skuldirnar hafa engin áhrif á hagnaðinn þar sem afborganir og vaxtagjöld dælast í 

yfirtekna fyrirtæki B. Fyrirtæki A setur svo hlutabréf sín á markað á enn hærra verði og selur 

öðrum fjárfestum og með þessum hætti streyma peningar inn í fyrirtæki A án þess að fyrir 

því sé haft. 

Aðalsteinn Hákonarson (2008) fjallar einnig um misnotkun á viðskiptavild þegar fyrirtæki eru 

yfirtekin og telur að það sé óeðlilegt að fyrirtækið sem bætir  skuldum ofan á skuldir við 

yfirtöku líti ennþá betur út vegna þess að viðskiptavild var færð á móti. Eftir árið 2004 hættu 

flest íslensk félög að afskrifa viðskiptavild, tóku upp virðisrýrnunarpróf og  engin gjaldfærsla 

átti sér stað þó að líklega hafi verið þörf á því. Eignum var haldið í hæstu verðum, þ.e. á 

svokölluðu uppgangsverði, sem menn töldu að gæti alltaf hækkað en ekki lækkað, til að 

gengi hlutabréfanna yrði ávallt í hámarki.  



34 
 

Menn misnotuðu aðstöðu sína eins og kemur fram í dæmunum hér að framan. 

Viðskiptavildin fór vaxandi í bókum sumra fyrirtækja í þeim tilgangi að laða að sér fjármagn 

eins og í dæminu hér að framan um skuldsettar yfirtökur. 

Við þær aðstæður sem sköpuðust hér á Íslandi fóru menn að velta fyrir sér hverjir bæru 

ábyrgð á því sem gerðist í samfélaginu. Ýmislegt hefur farið úrskeiðis en enginn virðist hafa 

axlað ábyrgð á gerðum sínum. 

Stjórnendur fundu leið til að græða og þeir nýttu sér tækifærin til þess. Þeir léku bókstaflega 

lausum hala, skuldahala. Niðurstöður stjórnenda á virðisrýrnunarprófum varð nánast alltaf 

„engin“ og til að styðja rök þeirra voru gerðar óraunverulegar framtíðaráætlanir. Þessar 

áætlanir blekktu fjárfesta. Endurskoðendur virðast hafa haft ofurtrú á áætlunum stjórnenda 

og leyfðu þeim að stækka loftblöðruna í efnahagsreikningum sínum. Þeir tóku ekki í 

taumana. Ríkisstjórnin tók sinn hlut af kökunni í formi skatta og virðist ekki hafa haft 

áhyggjur né vissu um hver ætti að axla ábyrgðina.  
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6 Niðurstöður  

Við hrunið urðu mörg fjármálafyrirtæki gjaldþrota skömmu eftir að hafa hlotið fyrirvaralausa 

áritun endurskoðanda. Ríkið var nánast skuldlaust en þjóðarbúið bætti stöðugt við sig 

skuldum sem rekja mátti til bankastarfseminnar og fyrirtækja innanlands.  

Endurskoðendur bera ríka ábyrgð þegar meta skal áframhaldandi rekstrarhæfi og margir 

þeirra hafa brugðist þeirri meginreglu sem snýr að varúðarsjónarmiðum við mat á virði 

fyrirtækja. Þeir hefðu átt að efast um staðhæfingar stjórnenda, taka fastar í taumana, mynda 

með sér sterka og ábyrga heild sem gæti stuðlað að því að undirstöður hagkerfisins væru 

traustar.  

Endurskoðendur eru ekki undanskyldir almenningi hvað bjartsýni varðar en ef litið er til 

sögunnar virðist þessi framtíðarsýn, sem stjórnendur, hluthafar og flestir aðrir hér á landi 

höfðu, hafa verið of bjartsýn. Sagan kennir okkur að það sem fer upp fer að lokum niður og 

menn horfðu framhjá mögulegri niðursveifla.  

Ljóst er að af sögu síðustu ára má læra ýmislegt varðandi viðskiptavild. Endurskoðendur eru 

ekki einir ábyrgir því mikil ábyrgð hvílir á fjármálaeftirliti og löggjafanum, þ.e Alþingi. 

Mikilvægt er að skilgreina vel hverjir eru skyldir aðilar og hafa eftirlit með viðskiptum þeirra á 

milli. Einnig þarf að setja strangari lög um eigendur banka og hluthafa banka og setja má 

spurningamerki við það hvort stórir hluthafar í bönkum eigi einnig að vera lántakendur í 

sömu bönkum. Hvati fjárfesta til að fjárfesta í bankastarfssemi á að vera byggður á 

rekstrargrundvelli og möguleikum bankans en ekki möguleikum fjárfestana til að fá lán í 

bankanum. Löggjafinn verður einnig að taka með í reikninginn fámennið á Íslandi og að 

sambönd manna á milli geti leitt til þess að aðili A sem á hlut í banka B sem lánar til aðila C 

sem á hlut í banka D sem lánar aðila A. Leiða má getum að því að viðskiptavild margra 

fyrirtækja hafi hækkað þar sem auðvelt var að fá lán til að bjóða sífellt hærri verð í fyrirtæki. 

Auðveldur aðgangur sumra aðila að lánum virðist oft hafa verið orsök ofmetinnar 

viðskiptavildar. Endurskoðendur báru vissulega nokkra ábyrgð á ofmetinni viðskiptavild en 

að mínu mati liggur ábyrgðin einna helst hjá stjórnendum sem léku þennan leik og stjórnum 

fyrirtækja sem lögðu blessun sína yfir leikinn og að lokum lánveitendum sem lánuðu til 

leiksins. Það var erfitt fyrir endurskoðendur að árita ekki ársreikninga fyrirtækja þar sem 

viðskiptavild hafði myndast því þessi viðskiptavild myndaðist við mat stjórnenda á verðmæti 
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keypts fyrirtækis og einnig á mati fjármálastofnunar sem hafði hjálpað til við að fjármagna 

kaupin. 

Varðandi viðskiptavild er ljóst að sá þáttur var orðinn alltof stór í bókum fyrirtækja. Reyndar 

var mikið keypt af fyrirtækjum erlendis og oft boðið hátt verð sem leiddi til þess að yfirverð 

var oftar en ekki greitt fyrir félög. Slíkt var og fært til bókar í móðurfélaginu í 

samstæðureikningsskilum sem stækkaði efnahagsreikning þeirra. Slíkt leit vel út en eins og  

kemur fram í þessu verkefni var þetta of mikil bjartsýni. Þetta áttu fagfjárfestar að sjá og 

gagnrýna en hinn almenni fjárfestir fylgir fagfjárfestum oft fast eftir. 

Á næstu árum mun koma í ljós hvernig alþjóðasamfélagið mun breytast hvað þetta varðar. 

Þegar hafa verið settar strangari reglur varðandi endurskoðun og má þar m.a. benda á 

breyttar FASB reglur í Bandaríkjunum. Einnig hafa lög breyst varðandi fjármálafyrirtæki og 

enn hefur Evrópa ekki komist í gegnum skuldavanda þeirra ríkja sem eru innan 

Evrópusambandsins. Því eru ekki öll kurl komin til grafar, hvorki hér á landi né erlendis. Eitt 

er þó víst að miklar breytingar eru framundan og virðist sem alþjóðasamfélagið sé að læra á 

nýjan skipan mála, áhætta er talin mikil og fjármálastofnanir afar tregar til að veita lán. 

Traust fer þverrandi og hafa margar virtar bankastofnanir sem og stórfyrirtæki önnur glatað 

trausti almennings. 
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7 Lokaorð  

Við smíði þessa verkefnis hefur verið áhugavert að sjá hve stóran þátt viðskiptavild spilaði í 

stærstu fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði á Íslandi síðustu ár fyrir hrun fjármálakerfisins. 

Hversu stóran þátt það spilaði í hruninu sjálfu skal ósagt látið en ljóst má vera að stjórnendur 

vanmátu getu fyrirtækja sinna og undirliggjandi verðmæti þeirra eigna sem fyrirtækið byggði 

á og átti að tryggja rekstur til lengri framtíðar. 

Ekki má gleyma þeim áhrifum sem komu að utan þegar fjármagn stóð ekki lengur til boða til 

að endurfjármagna skammtímaskuldir banka og fyrirtækja, þetta hangir allt saman. 

Það sem stendur upp úr fyrir mitt leyti er sú þekking sem ég hef náð að afla mér við þessi 

skrif og rannsóknir á tilurð viðskiptavildar, sem og hvernig hún hefur vaxið um árabil í 

fyrirtækjum á markaði hér á landi. Það vakti undrun mína að viðskiptavild nam um 500 

milljörðum króna á tímabili og svo virðist að ofmatið hafi verið umtalsvert, trúin of sterk og 

lítið gert úr því að þetta væri óábyrgt í alla staði. 

Ég tel að nú hafi ég aflað mér þekkingar sem er gott veganesti fyrir framtíðina. Hver og einn 

verður að meta af raunsæi hve mikils virði vel rekið fyrirtæki er. Rétt eins og mikilvægi góðra 

gilda eru fjölskyldu til að takmarka áhættu í rekstri hennar. Það að taka áhættu með rekstur, 

hvort heldur sem hann sé heimavið eða að heiman, er varasamt.  Þetta má þó ekki verða til 

þess að of mikil áhættufælni eigi sér stað sem leiðir til þess að viðskipti dragist saman og 

verði að engu. 

Þetta er mat sem hver og einn verður að leitast við að svara, en það er deginum ljósara að á 

meðan vatn rennur til sjávar, sólin kemur upp að morgni og aldir líða, mun þetta hvorki 

verða fyrsta né síðasta kreppan sem við upplifum hér á jörðinni. 
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