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Formáli 
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endurskoðun (e. master of accounting and auditing) við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands og telst 30 einingar.   

Ritgerðin var unnin á árunum 2011-2012 undir handleiðslu Einars Guðbjartssonar 

dósents og Kára Kristinssonar lektors  og ég þakka þeim fyrir gott samstarf og góða 

leiðsögn. Öðrum þeim sem veittu mér aðstoð við vinnslu þessa verkefnis þakka ég 

stuðninginn. 

Ritgerðin fjallar um meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum fyrirtækja og byggir 

meðal annars á rannsókn sem fól í sér skoðun á raunhæfu dæmi (e. case study) og 

skoðanakönnun á meðal nokkra löggiltra endurskoðanda og ég þakka þeim sem þátt 

tóku í  könnuninni kærlega fyrir. 

Það er von mín að ritgerð þessi sé gagnlegt innlegg í umræðu um reikningsskil og 

þróun þeirra til enn betri vegar.  
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Útdráttur 

Fjallað er um mismunandi meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum fyrirtækja. Reynt 

er að svara því hvort ársreikningar sýni gleggri mynd af fjárhagslegri stöðu og afkomu 

fyrirtækis ef í reikningsskilum er beitt kostnaðarverðsaðferð með afskrift á ákveðnum 

árafjölda við mat á viðskiptavild frekar en ef beitt er gangvirðisaðferð þar sem 

framkvæmt er a.m.k. árlegt virðisrýrnunarpróf. Unnin var megindleg rannsókn sem 

skiptist í tvo hluta, annars vegar raundæmisrannsókn þar sem tekið var raunhæft dæmi 

af tveimur skráðum fyrirtækjum þar sem bornar voru saman niðurstöður mismunandi 

aðferða við meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum og hins vegar var unnin könnun á 

meðal löggiltrar endurskoðenda þar sem þeir voru beðnir um að hafa skoðun á tíu 

fullyrðingum er snúa að viðskiptavild. 

Rannsóknin leiddi í ljós eftirfarandi, í fyrsta lagi getur mikill munur orðið á 

fjárhagslegri ásýnd1 fyrirtækis eftir því hvaða reikningsskilum er beitt við meðferð 

viðskiptavildar. Í öðru lagi gefa niðurstöður til kynna að núverandi aðferðafræði 

reikningsskila við meðhöndlun á viðskiptavild getur verið forsenda fyrir uppbyggingu 

rekstrar. Í þriðja lagi leikur vafi á því að núverandi meðhöndlun viðskiptavildar í 

reikningsskilum uppfylli eitt af fjórum viðbótar gæðaeinkennum hugtakaramma 

reikningsskilanna, sem er samanburðarhæfni. Í fjórða lagi er það skoðun íslenskra 

endurskoðenda að stjórnendur fyrirtækja leggi ekki hlutlaust mat á þær forsendur sem 

stuðst er við þegar unnið er virðisrýrnunarpróf vegna mögulegrar virðisrýrnun 

viðskiptavildar. Í fimmta lagi að rétt er að gera greinarmun á keyptri og innbyggðri 

viðskiptavild við meðhöndlun í reikningsskilum. Og í sjötta lagi að mjög skiptar skoðanir 

eru á meðal löggiltrar endurskoðanda á Íslandi um hvor aðferðin við mat á viðskiptavild, 

kostnaðarverðsreikningsskil með afskrift á ákveðnum árafjölda eða 

gangvirðisreikningsskil þar sem framkvæmt er a.m.k. árlegt virðisrýrnunarpróf, sýni 

gleggri mynd af fjárhagsstöðu og afkomu viðkomandi fyrirtækis.   

Ekki tókst því að svara rannsóknarspurningunni þar sem allt bendir til þess að mjög 

skiptar skoðanir séu um hvort ársreikningar sýni gleggri mynd af fjárhagslegri stöðu og 

                                                      
1
 Þ.e. fjárhagsleg staða, afkoma og lykil kennitölur. 
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afkomu fyrirtækis ef í reikningsskilum er beitt kostnaðarverðsaðferð með afskrift á 

ákveðnum árafjölda við mat á viðskiptavild frekar en ef beitt er gangvirðisaðferð þar 

sem framkvæmt er a.m.k. árlegt virðisrýrnunarpróf.   
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1  Inngangur 

Miklar breytingar hafa átt sér stað undanfarna áratugi hvað varðar samsetningu þeirra 

þátta sem liggja að baki verðmætasköpun fyrirtækja 2 þar sem óefnislegir þættir eru 

vaxandi á kostnað efnislegra þátta (Weber, 1999). Sjá má við skoðun á fyrirtækjum sem 

mynda Standard & Poor 500 vísitöluna í Bandaríkjunum að hlutfall markaðsvirðis af 

bókfærðu eigin fé hefur hækkað verulega undanfarna áratugi (Daum og Lev, 2004). Þessi 

þróun beinir  sjónum manna í auknum mæli að aðferðafræði og gerð reikningsskila á 

óefnislegum eignum (e. intangible asset) þ.m.t. viðskiptavild.  En óefnisleg eign er eign 

sem ekki er hægt að koma höndum á þ.e. hún er óáþreifanleg (IASB, 2009a, liður 8). 

Viðskiptavild hefur hins vegar þá sérstöðu að hún er ekki aðgreinanleg frá öðrum 

eignum og því gerður greinarmunur á henni og öðrum óefnislegum eignum þegar kemur 

að reikningsskilum (IASB, 2009a, liður 11).  

Samhliða framangreindum breytingum og öðrum, sem snúa að viðskiptalífinu, t.d. 

vaxandi notkun afleiða, hefur aðferðafræði og gerð reikningsskila breyst og þróast. Sú 

þróun hefur haft að leiðarljósi að leysa reikningsskilaleg málefni sem upp hafa komið 

með það að markmiði að upplýsa lesendur sem best um fjárhagsstöðu og afkomuþróun 

viðkomandi fyrritækis.  

Ein mikilvæg breyting í reikningsskilum í þessum tilgangi er vaxandi notkun 

gangvirðisreikningsskila (e. fair value) í stað  kostnaðarverðs reikningsskila (e. historical 

cost accounting). Eignir og skuldir eru nú í fleiri tilfellum en áður skráðar á markaðsverði 

í reikningsskilum fyrirtækja í stað þess að  færa þessa liði á afskrifuðu kostnaðarverði 

(Campbell, Owens-Jackson og Robinson, 2008). Aukin viðskipti á skipulögðum 

fjármagnsmarkaði hafa m.a. haft í för með sér að í dag er hægt  að nálgast markaðsverð 

ýmissa eigna og/eða skulda sem ekki var gerlegt  áður.  

Viðskiptavild er liður í reikningsskilum sem í dag er metin til gangvirðis með 

svokölluðu virðisrýrnunarprófi (e. impairment test) en var áður bókfærð á 

kostnaðarverði og afskrifuð á ákveðnum árafjölda. Skiptar skoðanir hafa verið uppi um 

                                                      
2
 Í ritgerðinni er orðið fyrirtæki einnig notað fyrir hugtakið eining (e. entity), sem fram kemur í 

alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. 
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beitingu gangvirðisreglu við mat á viðskiptavild og hvort umrædd breyting sé til góðs 

(Gore og Zimmeraman, 2010) þ.e. gefi gleggri mynd (e. fair presentation) af afkomu og 

efnahag viðkomandi ársreiknings. 

Umfjöllun þessarar ritgerðar er meðhöndlun viðskiptavildar í reikningsskilum 

fyrirtækja. Ritgerð þessari er ætlað að svara eftirfarandi spurningu: Sýna ársreikningar 

gleggri mynd af fjárhagslegri stöðu og afkomu fyrirtækis ef í reikningsskilum er beitt 

kostnaðarverðsaðferð með afskrift á ákveðnum árafjölda við mat á viðskiptavild 

frekar en ef beitt er gangvirðisaðferð þar sem framkvæmt er a.m.k. árlegt 

virðisrýrnunarpróf? 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) skilgreinir glögga mynd sem áreiðanlega (e. 

faithful) framsetningu á áhrifum viðskipta (e. transaction), annarra atburða eða 

aðstæðna í samræmi við skilgreiningu og skráningu á eignum, skuldum, tekjum og 

gjöldum samkvæmt hugtakaramma alþjóðlega reikningsskilaráðsins (IASB, 2009b).   

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um alþjóðlegan hugtakaramma IASB um 

reikningsskil (e. Conceptual Framework) og núgildandi staðla IASB sem liggja til 

grundvallar við meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum. Hér er vísað í umrædda 

reikningsskilastaðla  nema annað sér tekið fram en sambærilegir staðlar bandaríska 

reikningsskilaráðsins (FASB) er að mestu í samræmi við IASB staðlana. Þeir staðlar sem 

um ræðir eru: International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 „Business 

Combinations“, International Accounting Standard (IAS) 27 „Consolidated and Separate 

Financial Statements“ , IAS 36 „Impairment of Assets“ og IAS 38 „Intangible Assets“.  

Fjallað er um ýmis sjónarmið er snúa að viðskiptavild og skoðun fræðimanna á efni 

henni tengdri. Fjallað er um skilgreiningu á eign, muninn á keyptri og innbyggðri 

viðskiptavild, tímalengd viðskiptavildar o.fl. 

Til að svara rannsóknarspurningunni var unnin megindleg rannsókn í tveimur hlutum. 

Annars vegar var tekið raunhæft dæmi (e. case study) þar sem talnaefni tveggja skráðra 

fyrirtækja, sem beitt hafa staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild, var 

umreiknað miðað við breytta meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum og áhrifin af 

þessari breytingu skoðuð. Hins vegar var gerð könnun á meðal löggiltra endurskoðenda 

á Íslandi þar sem þeir voru beðnir um að hafa skoðun á tíu fullyrðingum er snúa að 
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viðskiptavild. Ein fullyrðingin byggðist á framsettu talnaefni miðað við mismunandi 

meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum. 
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2 Hvað er viðskiptavild? 

Almennt orðað má segja að viðskiptavild sé sú stærð sem markaðsverð fyrirtækis er 

umfram gangvirði þess, gangvirði aðgreinanlegra (e. identifiable) eigna að frádregnu 

gangvirði aðgreinanlegra skulda (Lonergan, 1995). Því má draga þá ályktun að 

viðskiptavild sé núvirtur væntur hagnaður fyrirtækis til framtíðar umfram þá 

ávöxtunarkröfu sem markaðurinn gerir til viðkomandi fyrirtækis að teknu tilliti til 

áhættu (Bloom, 2008, bls. 28-29). Í umfjöllun Bloom (2008, bls. 28) er söguleg umfjöllun 

fræðimanna um  viðskiptavild í þessu samhengi og talað um „super profit“ þegar 

ávöxtun er umfram ávöxtunarkröfu markaðar. Þessi umfram ávöxtun er tilkomin vegna 

hæfi viðkomandi fyrirtækis til ná betri árangri í rekstri en önnur fyrirtæki í sömu 

atvinnugrein. 

Viðskiptavild má skipta annars vegar í keypta viðskiptavild og hins vegar í 

viðskiptavild, sem myndast innan frá (innbyggð viðskiptavild) (IASB, 2009a, liður 49). 

Viðskiptavild er óefnisleg eign (e. intangible asset), sem þýðir að ekki er hægt að koma 

höndum á hana, hún er óáþreifanleg. Viðskiptavild samræmist þó ekki skilgreiningu á 

óefnislegri eign í staðli IAS 38, liður 8, sem gerir ráð fyrir í skilgreiningu að viðkomandi 

eign sé aðgreinanlega. Með umræddri skilgreiningu er verið er að skilja viðskiptavild frá 

öðrum óefnislegum eignum.  

Í staðli IAS 38, liður 11, er viðskiptavild sem verður til við kaup á öðru fyrirtæki 

skilgreind á eftirfarandi hátt: „Goodwill recognised in a business combination is an asset 

representing the future economic benefits arising from other assets aquired in a 

business combination that are not individually identified and separatly recognised.“ 3 

(IASB, 2009a, liður 11). Það er eign sem eykur hag viðkomandi fyrirtækis til framtíðar, 

byggt á annarri eign sem var hluti af viðkomandi kaupum en er ekki ein og sér 

áþreifanleg og aðgreinanleg. Munurinn á viðskiptavild og öðrum óefnislegum eignum er 

að ekki er hægt aðgreina viðskiptavild frá öðrum eignum og selja sérstaklega, sem hægt 

er hvað varðar aðrar óefnislegar eignar. Dæmi um slíkar óefnislegar eignir eru 

                                                      
3
 Hér er enska notuð þar sem talið er að hún komi skilgreiningu betur til skila en íslensk þýðing. 
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vörumerki, tækniþekking, hönnun og einkaleyfi. Í lið 49 í staðlinum  er einnig fjallað um 

innbyggða viðskiptavild og hún skilgreind sem kostnaður sem er til þess fallinn að auka 

hag viðkomandi fyrirtækis til framtíðar án þess að til verði óefnisleg eign, auk þess sem 

hún getur ekki talist eign þar sem ekki er hægt að mæla hana á áreiðanlegan hátt.  

Keypt viðskiptavild verður til þegar eitt fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki á hærra verði 

en gangvirði þess nemur þ.e. gangvirði eigna að frádregnum skuldum. Í staðli IFRS 3, 

sem fjallar um sameiningu fyrirtækja kemur fram í lið 32 að viðskiptavild sé sú fjárhæð 

sem er umfram gangvirði þeirra eigna og skulda sem hægt er að skilgreina við kaup á 

viðkomandi fyrirtæki að teknu tilliti til eignar minnihluta (e. non-controlling) og þess 

eignarhluta sem þegar var í eigu þess fyrirtækis sem er að kaupa. Viðskiptavildin er því í 

raun afgangsstærð en að líta á hana sem slíka er útbreidd skoðun (Bloom, 2008, bls. 18). 

Hér verður því til áreiðanlegt mat á virði viðskiptavildar, sem byggir á viðskiptum tveggja 

óháðra aðila á markaði. Ekki er hægt að setja með sama hætti mælistiku á innbyggða 

viðskiptavild þar sem ekki eiga sér stað viðskipti á markaði eins og hvað varðar keypta 

viðskiptavild, sem er grundvöllur verðmats (Wise, 2005, bls. 109). Vegna erfiðleika við 

að meta innbyggða viðskiptavild með áreiðanlegum hætti er því ekki leyfilegt að 

eignafæra hana samanber staðall IAS 38, lið 48. Að mati höfundar, eins og fram kemur í 

kafla 7, leikur vafi á að framangreind fullyrðing í staðli IAS 38 gangi upp. Það er hins 

vegar almenn skoðun fræðimanna að ekki sé rétt að eignafæra  innbyggða viðskiptavild 

vegna þessara annmarka og vegna almennra viðmiða við gerð reikningsskila eins og 

beitingu kostnaðarverðsreglu og reglu um tvöfalda færslu í bókhald (Bloom, 2008, bls. 5-

6).  

Ef viðskiptavild er núvirtur væntur hagnaður fyrirtækis til framtíðar umfram þá 

ávöxtunarkröfu sem markaðurinn gerir til viðkomandi fyrirtækis að teknu tilliti til 

áhættu, þá vaknar sú spurning hvað liggur að baki þessum umfram hagnaði. Þeir þættir 

sem geta legið að baki hvort sem um er að ræða keypta viðskiptavild eða innbyggða 

viðskiptavild geta verið, einokunarstaða á markaði, viðskiptamannatryggð, sterkt 

dreifikerfi, framsækni í hugbúnaðarlausnum, góð staðsetning og ýmis sérfræðiþekking 

starfsmanna (Lonergan, 1995). Þegar um er að ræða keypta viðskiptavild bætist við 

möguleg samlegðaráhrif í rekstri og  sölu.  
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Í ákveðnum tilfellum við kaup fyrirtækis á öðru fyrirtæki er skv. aðferðafræði 

reikningsskilanna kaupverðið lægra en gangvirði eigna að frádregnu gangvirði skulda. Í 

slíkum tilfellum er talað um neikvæða viðskiptavild. Samkvæmt IFRS 3, liður 34, skal 

tekjufæra neikvæða viðskiptavild á því ári sem hún verður til í gegnum rekstur. Ekki 

verður í þessari ritgerð fjallað sérstaklega um neikvæða viðskiptavild. 
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3 Tilgangur og markmið reikningsskila og núverandi staðlar um 
viðskiptavild  

Í þessum kafla verður fjallað um tilgang og markmið reikningsskila og grundvallar viðmið 

við gerð reikningsskilastaðla í ljósi þess efnis sem hér er til umfjöllunar. Farið verður yfir 

hvernig staðið hefur verið að reikningsskilum viðskiptavildar í sögulegu samhengi og 

gerð grein fyrir þeim reikningsskilastöðlum sem fjalla um meðferð viðskiptavildar 

3.1 Tilgangur og markmið reikningsskila 

Tilgangur reikningsskila er að upplýsa lesendur og notendur um fjárhagslega stöðu og 

afkomu viðkomandi fyrirtækis. Upplýsingarnar eiga að nýtast   til að taka efnahagslegar 

ákvarðanir t.d. að kaupa og selja hluti í fyrirtæki. Notendur reikningsskila geta verið: 

Eigendur, stjórnendur, fjármálafyrirtæki, matsfyrirtæki, lánadrottnar, birgjar, 

viðskiptamenn, hið opinbera t.d. skattyfirvöld, fjárfestar og greiningaraðilar (IASB, 

2010b, liður OB2). Þessir aðilar nota reikningsskilin í mismunandi tilgangi en öllum er 

það mikilvægt að reikningsskilin sýni sem gleggstu mynd af fjárhagslegri stöðu og 

afkomu viðkomandi fyrirtækis. Staðlar alþjóðlega reikningsskilaráðsins (IASB) liggja til 

grundvallar reikningsskilum í þeim löndum þar sem þeir hafa verið innleiddir og þau lögð 

fram af stjórnendum viðkomandi fyrirtækis.  

Til grundvallar við gerð reikningsskilastaðla IASB er stuðst við hugtakaramma IASB um 

gerð og framsetningu reikningsskila (e. The Conceptual Framework for Financial 

Reporting). Fyrsti áfangi í af endurskoðuðum hugtakaramma var gefin út af IASB í 

september 2010, en hann leit fyrst dagsins ljós 1989. Endurskoðunin er hluti af 

sameiginlegu verkefni IASB og FASB. Tilgangur með hugtakarammanum kemur fram á 

blaðsíðu A25 í því skjali (IASB, 2010b), en hann skilgreinir grundvöll við gerð og 

framsetningu reikningsskila og veitir leiðsögn hvað varðar þróun, túlkun og 

endurskoðun staðlanna, einnig með það að markmiði að samræma staðlana, styðja við 

notkun þeirra og skilning á þeim.  

Í hugtakarammanum kemur fram að reikningsskil eru ekki hönnuð til að sýna virði (e. 

value) viðkomandi fyrirtækis heldur til þess að aðstoða framangreinda aðila við að meta 

virði þess. Einnig er undirstrikað að stór hluti reikningsskilanna byggir á huglægu mati, 
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dómgreind eða líkönum frekar en  nákvæmri útleiðslu (e. depiction) og eru því meira 

hugtakamiðuð en reglumiðuð (IASB, 2010b, liðir OB2, OB7 og OB11).   

Til þess að reikningsskil séu gagnleg (e. useful) skilgreinir hugtakaramminn tvö 

grundvallar gæðaeinkenni (e. fundamental qualitative characteristics) reikningsskila og 

fjögur viðbótar gæðaeinkenni (e. enhancing qualititative characteristics)  reikningsskila.  

Grundvallar gæðaeinkennin eru viðeigandi (e. relevant) og áreiðanleg framsetning (e. 

faithfully represent). Viðbótar gæðaeinkennin eru: Samanburðarhæfni (e. comparable), 

staðfestanleiki (e. verifiability), tímanleiki (e. timely) og skiljanleiki (e. understandable) 

(IASB, 2010b, liður QC4). 

Viðeigandi. Upplýsingar eru  taldar viðeigandi ef þær hafa áhrif á efnahagslegar 

ákvarðanir notanda. Þær geta haft áhrif á ákvörðunartöku ef  þær hafa spágildi og/eða 

staðfestingargildi. Mikilvægi (e. materiality) upplýsinga hefur áhrif á hversu viðeigandi 

þær eru. Upplýsingar eru mikilvægar ef það að þeim er sleppt eða eru rangar getur haft 

áhrif á ákvörðun notandans, slíkar upplýsingar eru viðeigandi (IASB, 2010b, liður QC6-

QC11).  

Áreiðanleg framsetning. Reikningsskil birta efnahagsleg fyrirbæri (e. economic 

phenomena) í orði og tölum. Til að upplýsingar séu gagnalegar þurfa þær að sýna með 

áreiðanlegum hætti það sem þær eiga að sýna. Til þess að upplýsingar séu fullkomlega 

áreiðanlega framsettar þurfa þær að vera heilstæðar, hlutlausar og án rangfærslna. 

Fullkomnun er sjaldgæf en markmiðið er að ná þessum einkennum eins vel og mögulegt 

er. Að upplýsingar séu hlutlausar þýðir ekki að upplýsingarnar hafi ekki tilgang eða séu 

áhrifalausar, þvert á mót eru viðeigandi upplýsingar þess eðlis að þær geta haft áhrif á 

ákvarðanatöku notandans. Áreiðanleg framsetning ein og sér þýðir ekki að 

upplýsingarnar séu gagnlegar. T.d. getur óvissa í greinagóðu og vel unnu mati á eign 

m.t.t. virðisrýrnunar verið það mikil að vafi leiki á upplýsingagildi (IASB, 2010b, liður 

QC12-QC16).  

Upplýsingar þurfa bæði að vera viðeigandi og áreiðanlega framsettar ef þær eiga að 

vera gagnlegar. Hvorki viðeigandi upplýsingar sem ekki eru áreiðanlega framsettar eða 

áreiðanlegar framsettar upplýsingar sem ekki eru viðeigandi hjálpa notanda 

reikningsskila við að taka skynsamlega ákvörðun.  
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Gott er að hafa þrennt í huga þegar metið er hvaða upplýsingar uppfylla grundvallar 

gæðaeinkenni: Í fyrsta lagi hvaða efnahagsleg fyrirbæri koma mögulega að gagni fyrir 

notendur reikningsskilanna.  Í öðru lagi að gera sér grein fyrir hvaða upplýsingar er varða 

viðkomandi fyrirbæri skipta mestu máli og í þriðja lagi hvort þessar upplýsingar séu 

yfirleitt til staðar og hvort hægt sé að leggja þær fram á áreiðanlegan hátt (IASB, 2010b, 

liður QC17-QC18).  

Samanburðarhæfni. Ákvarðanir notenda reikningsskila geta falið í sér að velja á milli 

möguleika t.d. hvað varðar mat á fjárfestingum. Af því leiðir að upplýsingar um fyrirtæki 

sem eru samanburðarhæfar við sambærilegar upplýsingar um önnur fyrirtæki yfir 

tímabil eða á ákveðnum tímapunkti eru gagnlegri en ella. Samkvæmni (e. consistency) 

er eiginleiki sem styður við markmið um samanburðarhæfni. Eiginleikinn felur í sér að 

notuð sé sama aðferð við mat á liðum innan fyrirtækis frá tímabili til tímabils eða á 

ákveðnu tímabili hjá fyrirtækjum í samanburði svo fremur sem um samskonar rekstur er 

að ræða. Notendur reikningsskila þurf annars vegar að geta borið saman árangur 

fyrirtækis milli tímabila og hins vegar við önnur fyrirtæki (IASB, 2010b, liður QC20-

QC25).  

Staðfestanleiki. Staðfestanleiki þýðir að utanaðkomandi óháður aðili getur komist að 

sambærilegri niðurstöðu um að einhver ákveðin lýsing sé áreiðanlega fram sett. 

Staðfestanleiki hjálpar til við að fullvissa notendur um að upplýsingar séu áreiðanlega 

framsettar og í samræmi við ætlað inntak. Staðfestanleiki getur verið beinn (e. direct) og 

óbeinn (e. indirect). Bein staðfesting þýðir staðfestingu á ákveðinni fjárhæð eða 

framsetningu með beinni könnun. Óbein staðfesting þýðir skoðun á forsendum á bak við 

niðurstöður, sem fengnar eru úr líkönum, reikniformúlum eða með annarri tækni og 

endurreikna niðurstöður með því að nota sömu forsendur og beita sömu aðferð (IASB, 

2010b, liður QC26-QC28).  

Tímanleiki. Til þess að upplýsingar nýtist notenda þurfa þær að liggja fyrir þegar taka 

á ákvörðun byggða á viðkomandi upplýsingum. Almennt má segja að því eldri sem 

upplýsingarnar eru því minna gagn er af þeim. Sumar upplýsingar eru þó þess eðlis að 

vera tímalausar eins og upplýsingar til að greina og meta þróun yfir langan tíma (IASB, 

2010b, liður QC29). 
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Skiljanleiki. Skiljanlegar upplýsingar eru upplýsingar sem eru flokkaðar, einkennandi  

og framsettar á skýran og vandvirkan hátt. Sum fyrirbæri eru eðlislega flókin og ekki 

auðvelt að leggja fram þannig að þær séu auðskiljanlegar. Að sleppa þeim gæti 

auðveldað notendum að skilja viðkomandi reikningsskil en það gæti þó gert það að 

verkum að upplýsingar væri ekki heilstæðar og því mögulega villandi. Reikningsskil eru 

ætluðum fjölbreyttum hópi notenda og því mikilvægt að þau séu framsettar með þeim 

hætti að sem flestir eigi auðvelt með að skilja. Við það er þó miðað að notandi hafi 

hæfilega þekkingu á viðskiptum og efnahagsstarfsemi (IASB, 2010b, liður QC30-QC32).   

Hugtakaramminn skilgreinir grundvallarþætti reikningsskilanna og aðferðafræðina að 

baki mati og færslu þessara þátta í reikningsskilin. Þeir þættir sem tengjast fjárhagslegri 

stöðu eru eignir, skuldir og eigið fé. Þeir þættir sem tengjast fjárhagslegum árangri eru 

tekjur og gjöld.  

Skilgreiningin á eign og skuld er eftirfarandi, sjá lið 4.4. í hugtakarammanum: 

(a) An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from 

which future economic benefits are expected to flow to the entity. 

(b) A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the 

settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of 

resources embodying economic benefits. 

(c) Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its 

liabilities.4 

Liður sem uppfyllir ofangreinda skilgreiningu skal færa í reikningsskil ef líkur eru á að 

efnahagslegur ávinningur mun flæða til eða frá viðkomandi einingu og ef liðurinn hefur 

kostnaðarverð sem hægt er að mæla á áreiðanlegan hátt (IASB, 2010b, liður 4.38). 

Hugtakaramminn skilgreinir tekjur sem aukningu á efnahagslegum ávinningi á 

tímabili reikningsskilanna í formi innflæðis eða aukningu eigna eða lækkun skulda, sem 

eykur eigið fé annað en það sem tengist framlagi eiginfjárþátttakenda. Gjöld  eru 

skilgreind sem lækkun á efnahagslegum ávinningi á tímabili reikningsskilanna í formi 

                                                      
4
 Hér er enska notuð þar sem talið er að hún komi skilgreiningu betur til skila en íslensk þýðing. 
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útflæðis eða lækkun eigna eða stofnun skuldbindinga sem lækkar eigið fé annað en það 

sem tengist  útdeilingu eigin fjár til eiginfjárþátttakenda (IASB, 2010b, liður 4.25).  

3.2 Í sögulegu ljósi 

Aðferðir við reikningsskilalega meðferð viðskiptavildar hefur sögulega aðallega verið með 

þrennskonar hætti. Í fyrsta lagi með því að færa viðskiptavildina í einu lagi í gegnum eigið fé án 

færslu í gegnum rekstrarreikning. Í öðru lagi með því að eignfæra viðskiptavildina og afskrifa á 

ákveðnum árafjölda í gegnum rekstur, allt frá fimm árum upp í fjörtíu ár (Lonergan, 1995). Og í 

þriðja lagi með því að eignfæra viðskiptavildina og meta hana a.m.k. árlega með því að 

framkvæma virðisrýrnunarpróf og niðurfæra í gegnum rekstur ef virðisrýrnun hefur orðið, 

en annars ekki.  

Meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum er ekki nýtt ágreiningsefni á meðal sérfræðinga 

og fræðimanna á sviði reikningsskila. Rekja má þá umræðu til upphafs tuttugustu aldar en á 

þeim tíma og framan af var ágreiningurinn um hvort afskrifa ætti viðskiptavild eða ekki. Í 

samræmi við kostnaðarverðsreikningsskil bar að eignfæra viðskiptavild og því ekki ágreiningur 

um þá meðferð framan af. Rökin fyrir því að afskrifa viðskiptavild á ákveðnu árafjölda  voru 

með vísan í reikningsskil á rekstrargrunni, sem gerir ráð fyrir að gjöld séu færð í reikningsskil á 

móti tekjum þægar þær myndast og þannig litið á viðskiptavild sem kostnað fyrirtækis á móti 

framtíðartekjum eða tekjum sem falla til á ákveðnum árafjölda (Bloom, 2008, bls. 64). 

 Ákveðin tímamót urðu varðandi meðferð viðskiptavildar á árinu 1993 þegar IASB breytti 

staðli IAS 22 um sameiningu fyrirtækja með því að taka út möguleika á að færa keypta 

viðskiptavild í gegnum eigið fé samkvæmt kaupaðferð (e. acquistion method) og skyldi hún 

framvegis eignfærð og afskrifuð yfir líftíma hennar en líftíminn þó að hámarki tuttugu ár 

(Wise, 2005, bls. 105). Rökin að baki þessari ákvörðun voru að með því að afskrifa 

viðskiptavild í gegnum eigið fé var ekki hægt að sjá í reikningsskilum keypta viðskiptavild 

og meta áhrif hennar á fjárhagslega stöðu og afkomu. Þessi rök eru í raun þau sömu og 

voru uppi þegar ákvörðun var síðan tekin um að banna alveg notkun samlegðaraðferðar 

(e. pooling method), sem fjallað verður um hér rétt á eftir (Schroeder, Clark og Cathey, 

2011, bls. 517- 518).  

Eftir framangreindar breytingar var þó enn heimilt að færa viðskiptavild beint í gegnum 

eigið fé ef beitt var samlegðaraðferð við sameiningu fyrirtækja. Sá möguleiki gerði það að 

verkum að fyrirtæki gátu komist hjá eignfærslu viðskiptavildar með því að útfæra sameiningu 
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með þeim hætti að hún uppfyllti skilyrði samlegðaraðferðar, en skilyrðin snúa að því að um sé 

að ræða sameiginlegt eignarhald hluthafa fyrirtækja sem um ræðir eftir sameiningu með 

skiptum á hlutabréfum (Schrodeder ofl., 2011, bls. 517). 

Á árinu 2001 steig FASB svo skref, sem núverandi staðlar grundvallast á, sem fól í sér 

grundvallar breytingu á meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum með því að innleiða staðal 

Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 141, „Busniess Combinations“. Breytingin 

fól í sér að í staðin fyrir að eignfæra viðskiptavild við beitingu kaupaðferðar við sameiningu 

fyrirtækja og afskrifa á ákveðnum árafjölda, sem var að hámarki fjörtíu ár, samanborið við að 

hámarki tuttugu ár í IAS 22, skyldi viðskiptavild eignfærð og a.m.k. árlega framkvæmt 

virðisrýrnunarpróf og viðskiptavild færð niður í gegnum rekstur ef virðisrýrnun kæmi í ljós en 

annars ekki. Jafnframt var samlegðaraðferðin bönnuð (Wise, 2005, bls. 106). 

Sem hluti samstarfs IASB og FASB við að bæta reikningsskil og ná um leið sem mestri 

alþjóðlegri útbreiðslu fylgdi IASB í kjölfarið í mars 2004 með innleiðingu staðals IFRS 3 um 

sameiningu fyrirtækja sem innihélt sambærilegar breytingar á meðferð viðskiptavildar. Um 

var að ræða fyrra skref af tveimur í sameiginlegu verkefni þessara aðila um endurskoðun á 

reikningsskilum við sameiningu fyrirtækja. Auk innleiðingar á IFRS 3 voru tveir endurbættir 

staðlar innleiddir,  IAS 36 um virðisrýrnun eigna og IAS 38 um óefnislegar eignir en um þann 

staðal verður fjallað hér á eftir. Árið 2008 var síðan innleiddur endurbættur staðall IFRS 3 og 

líka endurbættur staðall  IAS 27 sem fjallar um samstæðureikningsskil og aðgreind 

reikningsskil. 

3.3 Staðall um óefnislegar eignir 

Staðallinn IAS 38 fjallar um reikningsskil óefnislegra eigna annarra en þeirra sem fjallað 

er sérstaklega um í öðrum stöðlum. Má í því sambandi nefna tekjuskattsskuldbindingu 

sem heyrir undir staðal IAS 12 Inome Taxes og leigusamninga sem heyra undir staðal IAS 

17 Leases (IASB, 2009a, liður 2-3). Staðallinn gildir almennt ekki um meðferð 

viðskiptavildar í reikningsskilum þar sem staðall IFRS 3 um sameiningu fyrirtækja tekur á 

þeim þætti. Núgildandi staðall var síðast endurbættur í apríl 2009. Staðallinn gildir 

meðal annars um liði eins og auglýsingakostnað, starfsmannaþjálfun, rannsóknir og 

þróun (IASB, 2009a, liður 5). 
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Staðallinn skilgreinir óefnislega eigna á eftirfarandi hátt: „An intangible asset is an 

identifiable non-monetary asset wihout physical substance“ 5.  

Fyrirtæki leggja oft í kostnað við uppbyggingu á ýmsum sviðum án þess að um sé að 

ræða efnislega hluti (e. items).Í því sambandi má nefna vísinda- og tækniþekkingu, 

hönnun, uppbygging kerfa og ferla, kaup á leyfum, þjálfun mannauðs, uppbygging 

og/eða kaup á vörumerkjum, rannsóknir á markaðsmálum og þróun vöru. Algengir hlutir 

sem flokka má hér undir eru hugbúnaður, viðskiptamannalistar, kvóti til fiskveiða, 

viðskiptamannasambönd, vörumerkjaleyfi, markaðsleyfi og markaðsréttur (IASB, 2009a, 

liður 9).  

Ekki er hægt að fullyrða að það  sem talið er upp hér að framan uppfylli skilyrði þess 

að geta talist óefnisleg eign. Til þess verður samkvæmt staðlinum  að vera hægt að 

aðgreina (e. identifiability) viðkomandi hlut og þar að auki þarf fyrirtækið að hafa stjórn 

á auðlindinni og fyrirsjáanlegt að hún skili efnahagslegum ávinningi (e. economic 

benefit) til framtíðar. Ef ekki er hægt að aðgreina viðkomandi hlut, sem hefur verið 

keyptur eða byggður upp innan frá, sem óefnislega eign ber að gjaldfæra hann í 

rekstrareikningi. Ef hins vegar um er að ræða hlut sem fyrirtæki eignast við kaup á öðru 

fyrirtæki verður hann mögulega hluti af viðskiptavild vegna þeirra kaupa, sjá lið 68 í 

staðlinum (IASB, 2009a, liður 10).  

Staðallinn skilgreinir að vera aðgreinanleg (e. identifiability) á eftirfarandi hátt (IASB, 

2009a, liður 11):  

An asset is identifiable if it either: 

(a) is separable, ie is capable of being separetad or divided from the entity 

and sold, transfered, licensed, rented or exchanged, either individualy or 

together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of 

wheter the entitiy intends to do so; or 

(b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those 

rights ar transferable or separable from the entity or from other rights and 

obligations. 6 

                                                      
5
 Hér er enska notuð þar sem talið er að hún komi skilgreiningu betur til skila en íslensk þýðing. 

6
 Hér er enska notuð þar sem talið er að hún komi skilgreiningu betur til skila en íslensk þýðing. 
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Sú krafa að hægt sé að skilgreina óefnislega eign með framangreindum hætti, þ.e. 

annað hvort sem aðgreinanlega frá öðrum eignum t.d. að hægt sé að selja viðkomandi 

eign eina og sér eða tilkomna vegna samninga, gerir það að verkum að viðskiptavild 

uppfyllir ekki viðkomandi skilgreiningu þar sem hún verður ekki aðskilin frá öðrum 

eignum né uppfyllir skilyrði að vera tilkomin vegna samnings.  

Óefnisleg eign hvort sem um er að ræða eign sem byggist upp innan frá eða er keypt 

skal eignfærð að uppfylltum framagreindum skilyrðum í reikningsskilum ef og aðeins ef 

það eru líkur á að hún skili efnahagslegum ávinning til framtíðar, sem rekja má til 

eignarinnar og að hægt sé að meta kostnaðarverð hennar með áreiðanlegum (e. 

reliably) hætti (IASB, 2009a, liður 21). Eignin skal jafnframt í upphafi bókuð á 

kostnaðarvirði. Í lið 20 í staðli IAS 38 er lögð áhersla á að kostnaður vegna óefnislegra 

eigna sem til fellur eftir að eignin hefur verið bókfærð í reikningsskilum er í langflestum 

tilfellum kostnaður sem er til þess fallinn að viðhalda verðmæti eignarinnar og er hann 

því gjaldfærður en ekki eignfærður.  

Óefnisleg eign sem hluti af sameiningu fyrirtækja. Þegar um er að ræða óefnislega 

eign sem fyrirtækja eignast við kaup á öðru fyrirtæki gildir staðall IFRS 3 um sameiningu 

fyrirtækja. Kostnaðarverð eignarinnar er þá gangvirði hennar á þeim degi sem sameining 

á sér stað sem byggir á væntum efnahagslegum ávinningi til framtíðar sem kaupandinn 

hefur lagt mat á. Af því leiðir að í slíkum tilfellum er litið svo á að skilyrði um áreiðanlegt 

mat á kostnaði sé uppfyllt. Enda er kostnaðarverð sem byggir á viðskiptum aðila á 

markaði talið áreiðanlegt mat á virði eignar (IASB, 2009a, liður 33).  

Innbyggð viðskiptavild. Eins og fram hefur komið hér að framan kemur fram í 

staðlinum að óheimilt er að bókfæra til eignar innbyggða viðskiptavild og færð fyrir því 

þau rök að hún sé ekki auðlind sem hægt er að skilgreina og ekki sé hægt að mæla hana 

með áreiðanlegum hætti (IASB, 2009a, liður 49). 

Óefnisleg eign sem byggist upp innan frá. Mun erfiðar er að meta hvort óefnisleg eign 

sem byggist upp innan frá uppfylli skilyrði þess að vera eignfærð. Bæði getur verið erfitt 

gera sér grein fyrir hvort og hvenær um er að ræða eign sem er aðgreinanleg sem skili 

efnahagslegum ávinning til framtíðar og hvernig meta á kostnaðarverð hennar með 

áreiðanlegum hætti. Við mat á kostnaðarverði getur verið erfitt að greina á milli þess 

hvort um sé að ræða viðhaldskostnað eða uppbyggingu á innbyggðri viðskiptavild. 
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Vegna framangreindra atriði eru í staðlinum viðbótarskilyrði um bókun óefnislegra eigna 

sem byggjast upp innan frá (IASB, 2009a, liður 51). 

Í umfjöllun staðals IAS 38 um þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að hægt sé að skrá 

óefnislega eign sem byggist upp innan frá í bækur er gerður skýr greinarmunur á 

kostnaði við rannsóknir og kostnaði við þróun og eru þessir þættir skilgreindir 

sérstaklega þó almennt hafi þeir viðtækari merkingu (IASB, 2009a, liður 52). 

Ekki er heimilt að eignfæra kostnað við rannsóknir og ber að gjaldfæra hann þegar 

hann fellur til. Ástæðan er sú að ekki er hægt að gera grein fyrir þeirri óefnislegri eign 

sem skili efnahagslegum ávinning til framtíðar. Dæmi um slíkan kostnað er vinna við að 

afla nýrrar þekkingar, kostnaður við að leita að, meta og velja hluti til rannsóknar, 

kostnaður við að leita að og rannsaka möguleg ný aðföng til framleiðslu eða þjónustu og 

kostnaður við að hanna og búa til aðföng til að velja mögulegar nýjungar við framleiðslu 

á vöru (IASB, 2009a, liður 54-56).  

Þróunarkostnaður er aðeins eignafærður ef tæknilega er framkvæmanlegt að ljúka 

viðkomandi óefnislegri eign þannig að hægt sé að taka hana í notkun, grundvöllur sé 

fyrir sölu hennar, líklegt sé að hún skili efnahagslegum ávinningi til framtíðar og hægt sé 

að leggja mat á þann kostnað sem fellur til vegna þróunar viðkomandi eignar. Dæmi um 

þróunarkostnað er hönnun, framleiðsla og prófun á vöru áður en framleiðsla hefst, 

hönnun tækja og ferla vegna nýrra tækni, hönnun, framkvæmd og rekstur 

tilraunaverksmiðju og hönnun, framleiðsla og prófun á völdum möguleikum fyrir ný 

bætt aðföng, tæki, kerfi eða þjónusta (IASB, 2009a, liður 57 og 59). Við mat á hvernig 

viðkomandi óefnislega eign er líkleg til að skila efnahagslegum ávinningi til framtíðar er 

byggt á staðli IAS 36 um virðisrýrnun eigna. Vakin er athygli á því í staðlinum, liður 62, að 

bókhaldskerfi sem halda utan kostnað geta í mörgum tilfellum með áreiðanlegum hætti 

veitt upplýsingar um kostnað vegna óefnislegra eigna og er nefnt í því sambandi 

launakostnaður og annar kostnaður eins og kostnaður við að verja höfundarétt, 

leyfiskostnaður eða kostnaður við hugbúnaðarþróun. 

Í lið 63 í staðli IAS 38 er kveðið á um að ekki sé leyfilegt að eignfæra vörumerki, 

útgáfutitla, viðskiptamannaskrá og svipaða liði sem byggðir hafa verið upp innan frá. Af 

öðrum liðum sem falla hér undir má nefna kostnað við starfsmannaþjálfun og 

auglýsingar. Rökin fyrir þessu ákvæði eru að ekki sé hægt að greina umrædda liði frá 
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rekstrarkostnaði við uppbyggingu viðskipta almennt hjá fyrirtækinu. Hins vegar er rétt 

að vekja athygli á því að þegar um er að ræða óefnislega eign sem fyrirtæki eignast við 

kaup á öðru fyrirtæki og leiðir til sameiningar er leyfilegt að skilgreina framangreinda liði 

sem óefnislega eign eins og fram kemur í staðli IFRS 3 um sameiningu fyrirtækja og 

fjallað verður um síðar (IASB, 2008a, liður 13). 

Samkvæmt staðli IAS 38 skal færa óefnislega eign í bækur í samræmi við 

kostnaðarverðsaðferð eða endurmatsaðferð (e. revaluation model). Samkvæmt 

kostnaðarverðsaðferð er óefnisleg eign metin á kostnaðarverði að frádregnum 

uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Skilyrði þess að óefnisleg eign sé færð í 

samræmi við endurmatsaðferð er að markaðsverð sé til staðar á virkum markaði sem 

hægt sé að miða við. Eignin skal þó alltaf bókuð í upphafi á kostnaðarverði (IASB, 2009a, 

liður 75 og 77).  

Meta skal í upphafi hvort viðkomandi óefnisleg eign hafi takmarkaðan líftíma eða 

ótakmarkaðan líftíma. Ef um er að ræða eign með takmarkaðan líftíma skal einnig meta 

lengd hans eða fjölda eininga, sem endurspeglar líftímann. Rétt er að geta þess að 

ótakmarkaður líftími er ekki það sama og óendanlegur líftími. Eign er skilgreind með 

ótakmarkaðan líftíma ef það er ekkert sem bendir til þess í fyrirsjáanlegri framtíð að 

takmörk séu á því nettó sjóðstreymi sem viðkomandi eign skilar til einingarinnar sem á í 

hlut. Óefnisleg eign með takmarkaðan líftíma skal afskrifa á líftíma hennar en ekki ef um 

er að ræða ótakmarkaðan líftíma (IASB, 2009a, liður 88-89).  

Dreifa skal afskrift óefnislegrar eignar með takmarkaðan líftíma yfir líftíma hennar 

með hliðsjón af því hvernig efnahagslegur ávinningur af henni dreifist. Ef ekki liggja fyrir 

áreiðanlegar upplýsingar um þá dreifingu skal afskriftin vera línuleg. Ef vísbending er um 

að endurheimtanleg fjárhæð sé lægri en bókfært verð skal framkvæma 

virðisrýrnunarpróf samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnun eigna (IASB, 2009a, liður 

111). 

Framkvæma skal virðisrýrnunarpróf samkvæmt staðli IAS 36 á óefnislegar eignir með 

ótakmarkaðan líftíma með því að bera saman endurheimtanlega fjárhæð og bókfært 

verð. Framkvæma skal slíkt próf árlega og hvenær sem vísbendingar eru um að 

óefnislega eignin hafi rýrnað í virði (IASB, 2009a, liður 108).   
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3.4 Staðall um sameiningu fyrirtækja 

Staðall IFRS 3 fjallar um aðferðafræði við gerð og framsetningu reikningsskila við 

sameiningu fyrirtækja (e. business combinations). Staðallin er afrakstur samstarfs IASB 

og US Financial Accounting Standanrds Board (FASB) við að betrumbæta reikningsskil og 

ná um leið sem mestri alþjóðlegri útbreiðslu eins og fram hefur komið. Staðallinn var 

fyrst gefin út í mars árið 2004 og tók við  af staðli IAS 22 Business Combination.  

Staðallinn var síðast endurbættur í janúar 2008. 

Staðallinn fjallar um hvernig standa skal að reikningsskilum við sameiningu fyrirtækja. 

Sameining fyrirtækja á sér stað þegar kaupandi (e. aquirer) nær yfirráðum yfir einni eða 

fleirum rekstrareiningum (e. businesses). Yfirráð í þessu samhengi er vald til að stjórna 

fjárhagslega og rekstrarlega fyrirtæki í þeim tilgangi að ná fram fjárhagslegum ávinningi 

fyrir eigendur (IASB, 2008a, Appendix A). 

Mikilvægustu breytingarnar sem áttu sér stað með tilkomu IFRS 3 var annars vegar sú 

niðurstaða að meðhöndla í reikningsskilum nánast allar sameiningar fyrirtækja 

samkvæmt kaupaðferðinni og er samlegðaraðferðin því ekki lengur leyfð. Meginreglan 

er nú að kaupandi rekstrareiningar færir allar eignir og skuldir á gangverði á kaupdegi og 

setur fram í skýringum upplýsingar sem gera notendum reikningsskilanna kleyft að meta 

eðli og fjárhagsleg áhrif af kaupum (IASB, 2008a, liður IN5). Hins vegar var með 

gildistöku staðalsins afnumin heimild til að afskrifa viðskiptavild sem myndast við 

sameiningu með kerfisbundnum hætti en í staðin skal framkvæma ekki sjaldnar en  

árlega virðisrýrnunarpróf samkvæmt staðli IAS 36 Impariment of Assets (IASB, 2008a, 

liður B69 (d)).  

Framkvæmd kaupaðferðar á sér stað í fjórum skrefum. Í fyrsta lagi þarf að skilgreina 

kaupandann eða það félag sem öðlast yfirráð yfir viðkomandi rekstrareiningu. Í öðru lagi 

þarf að skilgreina sameiningardag en það er sá dagur sem kaupandi öðlast yfirráð. Í 

þriðja lagi þarf að skilgreina og meta aðgreinanlegar eignir og skuldir og hlutdeild 

minnihluta í viðkomandi rekstrareiningu. Og í fjórða lagi þarf að skilgreina viðskiptavild 

og ef um er að ræða neikvæða viðskiptavild (IASB, 2008a, liður 5).  

Aðgreinanlegar eignir og skuldir þurfa að uppfylla skilgreiningu (e. definition) á 

eignum og skuldum sem fram koma í hugtakaramma IASB (IASB, 2008a, liður 11).  
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Þegar aðgreinanlegar eignir eru skilgreindar er mögulegt að til staðar séu eignir sem 

ekki hafa verið eignfærðar hjá keyptri rekstrareiningu. Til dæmis er mögulegt að til 

staðar sé aðgreinanleg óefnisleg eign eins og vörumerki, útgáfutitlar og 

viðskiptamannaskrá, þar sem keypt rekstrareining hefur gjaldfært kostnað vegna 

viðkomandi liðar. Þá er um að  ræða óefnislega eign sem hefur byggst upp innan frá og 

ekki verið leyfilegt að eignfæra samkvæmt staðli IAS 38 (IASB, 2008a, liður 13).  

Kaupandi skal meta aðgreinanlegar eignir og skuldir á gangvirði á yfirtökudegi með 

fáum undantekningum. Hlutur minnihluta skal annað hvort metinn á gangvirði eða sem 

hlutdeild minnihluta í gangvirði hreinna eigna (IASB, 2008a, liður 18-19).  

Viðskiptavild er mismunur kaupverðs og gangvirðis aðgreinanlegra eigna að 

frádregnum aðgreinanlegum skuldum að teknu tilliti til hlutdeildar minnihluta eins og og 

fram kemur í nákvæmri útlistun í lið 32 í staðli IFRS 3.  

Viðskiptavild er eignfærð nema í þeim tilfellum sem viðskiptavildin er neikvæð og skal 

hún þá tekjufærð í rekstrareikningi. Áður en til tekjufærslu kemur skal kaupandi yfirfara 

hvort rétt hafi verið staðið að mati aðgreinanlegra eigna og skulda við kaup (IASB, 

2008a, liður 34-35). 

Þegar um er að ræða kaup sem hafa átt sér stað í áföngum skal á yfirtökudegi 

endurmeta eignarhlut sem kaupandi átti við kaup til gangvirðis. Ef að hagnaður eða tap 

hlýst af slíkum eignarhlut skal það fært í rekstrareikning eða með öðrum tekjum í yfirlit 

yfir heildarafkomu eftir því sem við á (IASB, 2008a, liður 42).  

Ef ekki tekst að ljúka að útdeila kaupverði niður á eignir og skuldir fyrir lok þess 

reikningstímabils sem kaupin eiga sér stað skal byggja á bráðabirgðatölum við skiptingu. 

Þó skal ljúka skiptingu innan árs frá því að yfirtaka á sér stað og eru engar breytingar 

leyfðar á skiptingu eftir það, nema vegna  leiðréttingar á skekkju í samræmi við staðal 

IAS 8, sem fjallar m.a. um hvernig standa skuli að leiðréttingum á skekkjum í 

reikningsskilum (IASB, 2008a, liður 45 og 50). 

Allan kostnað sem fellur til við sameiningu í kjölfar þess að aðili nær yfirráðum, t.d. 

kostnaður við sérfræði- og ráðgjafaþjónustu, skal gjaldfæra í rekstrareikningi. Eingöngu 

er leyfilegt að eignfæra kostnað vegna útgáfu skuldabréfa og hlutabréfa (IASB, 2008a, 

liður 53). 
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Samkvæmt staðlinum IFRS 3, liðir 59-61 skal veita ítarlegar upplýsinga í skýringum 

um sameiningu sem gerir lesendum kleyft að meta eðli og fjárhagsleg áhrif hennar. 

Upplýsa þarf um helstu ástæður fyrir yfirtöku og hvernig kaupandi náði yfirráðum. Gera 

þarf grein fyrir, í þeim tilfellum sem viðskiptavild er fyrir hendi, samsetningu hennar 

m.t.t. gæða (e. qualitative description), svo sem væntingum um samlegðaráhrif í rekstri 

og hugsanlegar óefnislegar eignir sem ekki uppfylla skilyrði þess að vera aðgreinanlegar 

einar og sér. Sundurliða þarf kaupverð niður á megin liði (e. major class) svo sem 

peninga, aðra efnislega og óefnislega liði, skuldir, þ.m.t. áætlaðar, ófyrirséðar 

skuldbindingar og eiginfjárhlut yfirtekna fyrirtækisins (IASB, 2008a, liður B64). Gera þarf 

grein fyrir bókfærðu verði viðskiptavildar í upphafi og lok reikningstímabils sem skal 

aðgreina í brúttó fjárhæð og uppsafnaða virðisrýrnun í upphafi tímabils. Auk þess þarf 

að gera grein fyrir viðskiptavild sem bæst hefur við á tímabilinu (IASB, 2008a, liður B67 

(d)). 

Eins og fram hefur komið var með tilkomu staðalsins afnumin heimild til að afskrifa 

viðskiptavild með kerfisbundnum hætti. Í staðinn skal framkvæma virðisrýrnunarpróf 

samkvæmt staðli IAS 36  Impariment of Assets, sem fjallað er um hér á eftir. 

3.5 Staðall um samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil 

Staðall IAS 27 fjallar aðferðafræði við gerð og framsetningu samstæðureikningsskila og 

aðgreindra reikningsskila (e. consolidated and separate financial statements). Staðallinn 

var fyrst gefinn út 1989, en endurbættur 2008, sem seinni hluti í sameiginlegu verkefni 

IASB og FASB við að betrumbæta reikningsskil við sameiningu fyrirtækja. Staðallinn 

fjallar hins vegar ekki um hvernig staðið skal að reikningsskilum við sameiningu 

fyrirtækja, staðall IFRS 3 fjallar um þann þátt (IASB, 2008b, liður 2).  

Aðgreind reikningsskil er ársreikningur móðurfélags (e. parent) þar sem viðkomandi 

fjárfesting í dótturfélagi (e. subsidiary) er bókfærð sem eign í hlutfalli af beinum 

eignarhlut í eigin fé viðkomandi dótturfélags. Ársreikning móðurfélags (e. parent) ber að 

sameina í reikningsskil, samstæðureikningsskil, fjárfestingar í dótturfélögum. 

Samstæðureikningsskil eru reikningsskil móður- og dótturfélaga eins og um væri að 

ræða reikningsskil einnar einingar en dótturfélag skilgreinist sem fyrirtæki sem lýtur 

yfirráðum annars fyrirtækis. Móðurfélag er hins vegar fyrirtæki sem á eitt eða fleiri 

dótturfélag  (IASB, 2008b, liður 4). 
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Við gerðu samstæðureikningsskila skal bókfærður eignahluti móðurfélags og 

hlutdeild í eigin fé eytt út, auk þess sem gerð er grein fyrir hlutdeild minnihluta í 

reikningsskilunum. Hlutdeild minnihluta er færð sem sérstakur liður meðal eigin fjár, en 

hagnaði og tapi er skipt milli hluthafa móðurfélags og minnihluta (IASB, 2008b, liður 18). 

Öllum innri viðskiptum innan samstæðunnar vegna eigna, skulda, tekna eða gjalda er 

eytt út (IASB, 2008b, liður 20 og 27).  

Tekjur og gjöld skal færa í reikningsskil frá þeim degi sem yfirtaka á sér stað eins og 

skilgreint er í staðli IFRS 3 (IASB, 2008b, liður 26). 

Hagnaður eða tap af sölu eignarhluta sem ekki leiðir til þess að fyrirtæki missir yfirráð 

skal færa á eigið fé (IASB, 2008b, liður 31). Ef fyrirtæki missir hins vegar yfirráð yfir 

fyrirtæki og það telst því ekki lengur dótturfélag, skal færa þann hluta sem eftir stendur í 

reikningsskilum á gangvirði. Ef mismunur er á gangvirði og bókfærðu verði 

eignarhlutans, skal hagnaður eða tap fært í rekstrarreikning (IASB, 2008b, liður 34).   

Þegar fyrirtæki útbýr aðgreind reikningsskil skal færa eignarhlut í dótturfélögum, 

hlutdeildarfélögum og samrekstri samkvæmt kostnaðarverðsaðferð eða samkvæmt 

staðli IFRS 9 sem fjallar um flokkun og mat á fjármálagerningum. Undantekning frá 

þessu er ef um er að ræða fjáreign til sölu sem færa skal samkvæmt IFRS 5 sem fjallar 

um fastafjármuni til sölu og aflagða starfsemi  (IASB, 2008b, liður 38).  

3.6 Staðall um virðisrýrnun eigna 

Staðall IAS 36 fjallar um virðisrýrnun eigna (e. Impairment of Assets). Staðallinn var fyrst 

gefinn út 1998 en endurbættur 2004 sem hluti af sameiginlegu verkefni IASB og FASB 

við að lagfæra  reikningsskil við sameiningu fyrirtækja. 

Markmiðið með staðlinum er að lýsa ferli sem fyrirtæki getur notað til að tryggja að 

eignir séu ekki færðar í bækur á hærra verði en nemur endurheimtanlegri (e. 

recvorable) fjárhæð (IASB, 2010a, liður 1). 

Staðallinn fjallar um viðskiptavild og óefnislegar eignir sem verða til við yfirtöku 

fyrirtækja og allar aðrar eignir nema þær eignir sem sérstaklega eru nefndar í lið 2 í 

staðli IAS 36 og fjalla þá aðrir reikningsskilastaðlar um viðkomandi eignaflokk (IASB, 

2010a, liður 2). 
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Virðisrýrnun telst hafa orðið á eign ef bókfært verð hennar er hærra en 

endurheimtanleg fjárhæð. Í lok hvers reikningstímabils skal meta  hvort eign hafi 

hugsanlega rýrnað í virði. Ef einhver merki eru um slíkt skal meta endurheimtanlega 

fjárhæð eignarinnar. Að auki skal meta árlega, óefnislegar eignar sem hafa óskilgreindan 

líftíma eða hafa ekki enn verið teknar í notkun og viðskiptavild sem orðið hefur til við 

yfirtöku. Þetta skal gert burtséð frá því hvort einhver merki séu um virðisrýrnun þessara 

eigna eða ekki  (IASB, 2010a, liður 8-10). 

Þegar metið er hvort merki séu um virðisrýrnun eignar skal horft til utanaðkomandi 

upplýsinga, upplýsinga innan frá og arðgreiðslna þegar um er að ræða dótturfélag, 

hlutdeildarfélag eða félag í samrekstri. Dæmi um utanaðkomandi upplýsingar eru hvort 

eignamarkaðsverð hafi lækkað á tímabilinu umfram það sem eðlilegt getur tekur talist 

m.t.t. tíma og eðlilegrar notkunar, hvort verulegar breytingar hafa orðið eða séu 

fyrirséðar í framtíðinni hvað varðar tækni á markaði almennt, efnahagslega eða laglega 

á þeim markaði sem fyrirtækið starfar sem geti haft óhagstæð áhrif, hvort 

markaðsvextir eða ávöxtunarkrafa á fjárfestingar hafi hækkað og sú hækkun sé líkleg til 

að lækka endurheimtanlegt verðmæti eignar og hvort bókfært verð eigin fjár fyrritækis 

sé hærra en markaðsverð þess. Dæmi um upplýsingar innan fyrirtækisins eru hvort eign 

sé úreld eða hafi eyðilagst, hvort verulegar breytingar hafi átt sér stað eða eru fyrirséðar 

innan fyrirtækisins sem hafi óhagstæð áhrif á nýtingu eignarinnar, hvort innan 

fyrirtækisins séu upplýsingar sem gefi til kynna að efnahagsleg ávinningur af eign sé að 

dragast saman eða að fyrirséð sé að dragist saman meira en gert var ráð fyrir (IASB, 

2010a, liður 12).  

Ef eitthvað bendir til virðisrýrnunar eignar getur það verið merki um að nauðsynlegt 

sé að endurskoða líftíma, afskriftir eða hrakvirði eignar þó svo að niðurstaðan sé að ekki 

þurfi að færa virðisrýrnun (IASB, 2010a, liður 17). 

Staðallinn skilgreinir endurheimtanlega fjárhæð eignar eða fjárskapandi einingar (e. 

cash-generating unit) sem gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu eða nýtingarvirði 

(e. value in use), hvort sem reynist hærra. Nýtingarvirði er núvirði framtíðar 

sjóðstreymis, sem gert er ráð fyrir að eign eða fjárskapandi eining skili af sér. Ef fyrir 

liggur að önnur hvor fjárhæðin er hærri en bókfært verð, og því ekki um virðisrýrnun að 

ræða, er ekki nauðsynlegt að leggja mat hina fjárhæðina (IASB, 2010a, liður 18-19). 
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Besti mælikvarðinn til að meta gangvirði eignar að frádregnum kostnaði við sölu er 

bindandi sölusamningur í armslengdarviðskiptum að frádregnum kostnaði við sölu. Ef 

ekki er til staðar bindandi sölusamningur en viðskipti eiga sér stað með eins eign á 

markaði er notast við markaðsverð. Ef hvorugt er til staðar er gangvirði eignar að 

frádregnum kostnaði byggt á bestu mögulegum upplýsingum um viljug viðskipti 

upplýstra aðila á svipuðum eignum innan sömu starfsgreinar (IASB, 2010a, liður 25-27). 

Eftirfarandi atriði þurfa að endurspegla útreikninga á nýtingavirði: 

 Mat á framtíðar sjóðstreymis sem eining gerir ráð fyrir að eignin skili. 

 Væntingar um möguleg frávik í upphæðum eða tímasetningum vegna þessa 
framtíðar sjóðstreymis. 

 Tímavirði peninga út frá fyrirliggjandi áhættulausum markaðsvöxtum. 

 Verðmiði á þá eðlislega óvissu sem viðkomandi eign ber. 

 Aðrir þættir eins og lausafjáráhætta, sem markaðsaðilar myndu verðleggja við 
verðmat á framtíðarsjóðstreymi sem eining gerir ráð fyrir að eign skil. 

Að meta nýtingarvirði felur í sér tvö skref. Annars vegar að meta framtíðar inn- og 

útflæði peninga miðað við áframhaldandi notkun eignar og endanlegt hrakvirði og hins 

vegar að finna og nota viðeigandi afvöxtunarstuðul (e. discount rate) við núvirðingu  

(IASB, 2010a, liður 30-31). 

Við mat á nýtingarvirði skal fyrirtæki byggja spá um sjóðstreymi á raunsæjum 

forsendum sem hægt er að rökstyðja. Spáin skal byggja á besta mati stjórnenda á 

efnahagsaðstæðum sem þeir telja muni ríkja á þeim líftíma sem eftir er af viðkomandi 

eign. Utanaðkomandi staðfestingar skulu fá meira vægi en aðrar. Spáin skal byggja á 

nýjustu áætlun/spá samþykktri af stjórnendum en undanskilja skal sjóðstreymi, inn- og 

útflæði sem gert er ráð fyrir að sé afleiðing væntanlegra breytinga eða endurbóta á eign 

til að auka efnahagslegan ávinning af henni. Spáin skal að hámarki ná yfir fimm ára 

tímabil nema hægt sé að rökstyðja að spáin nái yfir lengra tímabil. Spá um sjóðstreymi 

yfir þau ár sem nýjasta áætlun/spá nær ekki yfir skal framreikna með því að nota 

stöðugan vaxtastuðul eða lækkandi nema að hægt sé að rökstyðja vaxandi stuðul. 

Umræddur vaxtastuðull skal ekki vera hærri en langtíma meðalvaxtastuðull fyrir 

viðkomandi vöru, atvinnugrein, land eða landsvæði sem fyrirtæki starfar í eða markað 
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þar sem varan er notuð nema að hægt sé að rökstyðja hærri stuðul (IASB, 2010a, liður 

33). 

Stjórnendur skulu meta raunsæi forsenda sem fyrirliggjandi spá um sjóðstreymi 

byggir á með því að bera saman og meta ástæður mismunar á fyrri áætlun, núverandi 

spá og raunverulegu sjóðstreymi. Stjórnendur skulu vera fullvissir um að forsendur fyrir 

fyrirliggjandi spá séu í samræmi við fyrri niðurstöður að teknu tilliti til atburða sem ekki 

voru til staðar eftir því sem við á þegar umrætt sjóðstreymi varð til (IASB, 2010a, liður 

34). 

Þegar aðstæður er hagstæðar er líklegt að samkeppnisaðilar muni koma inn á 

markaðinn og takmarka þannig vöxt hjá viðkomandi fyrirtæki. Af þeirri ástæðu mun 

fyrirtæki eiga í erfiðleikum með að ná vexti sem er umfram sögulegan meðalvöxt til 

lengri tíma litið fyrir vöru, atvinnugrein, land eða landsvæði sem fyrirtæki starfar í eða 

markaðinn þar sem varan er notuð (IASB, 2010a, liður 37).  

Mat á framtíðar sjóðstreymi skal ekki innihalda sjóðstreymi, inn- eða útflæði, vegna 

fjármálastarfsemi eða greiðslu/móttekins tekjuskatts (IASB, 2010a, liður 50). 

Afvöxtunarstuðull skal vera fyrir skatta og skal endurspegla fyrirliggjandi mat 

markaðar á tímavirði peninga og áhættu vegna viðkomandi eignar sem ekki hefur verið 

tekið tillit til í mati á framtíðar sjóðstreymi. Afvöxtunarstuðull sem endurspeglar 

tímavirði peninga og áhættu af viðkomandi eign er sú ávöxtunarkrafa sem fjárfestir 

myndi gera til eignar sem bæri sambærilega áhættu og gæfi af sér sambærilegt 

sjóðstreymi innan sama tímaramma (IASB, 2010a, liður 55-56). 

 Virðisrýrnun telst hafa orðið ef bókfært verð eignar er hærra en endurheimtanleg 

fjárhæð hennar og skal þá bókfært verð hennar fært til samræmis við endurheimtanlega 

fjárhæð. Virðisrýrnun skal gjaldfæra í rekstrarreikning nema  viðkomandi eign hafi verið 

endurmetin (e. revalued) samkvæmt öðrum staðli og skal tapið þá meðhöndlað sem 

lækkun á því mati að því marki sem virðisrýrnunin fer ekki fram úr því endurmati . (IASB, 

2010a, liður 59-61).  

Ef einhver merki eru um virðisrýrnun eignar skal meta endurheimtanlega fjárhæð 

einstakrar eignar (e. individual assets). Ef ekki er mögulegt að meta einstaka eign skal 

meta endurheimtanlega fjárhæð fjárskapandi einingar sem eignin tilheyrir. Ekki er hægt 

að meta endurheimtanlega fjárhæð eignar ef ekki er hægt að meta nýtingarvirði með 
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þeim hætti að það sé nálægt gangvirði hennar að frádregnum kostnaði við sölu og ef 

eignin skilar ekki sjóðstreymi sem að stærstum hluta er sjálfstætt aðgreint frá öðrum 

eignum. Í slíkum tilfellum er aðeins hægt að meta nýtingarvirði og þá endurheimtanlega 

fjárhæð fjárskapandi einingar (IASB, 2010a, liður 66-67). 

   Til að greina hvort eign eða eignir saman skili að stærstum hluta sjálfstætt 

aðgreindu sjóðinnflæði frá öðrum eignum þarf fyrirtæki að taka tillit  til nokkura þátta. 

Horfa skal til þess hvernig stjórnendur fylgjast með rekstri m.t.t. t.d. vörulínu, viðskipta, 

einstakra staðsetninga eða svæða. Einnig skal horfa til þess hvernig stjórnendur taka 

ákvarðanir um hvort halda skuli áfram eða að hætta að nota eign eða halda áfram 

rekstri einingar eða ekki (IASB, 2010a, liður 69).  

Ef virkur markaður er fyrir afurð/framleiðslu (e. output) framleidda af eign eða 

eignum saman skal eignin eða eignirnar saman skilgreinast sem fjárskapandi eining þrátt 

fyrir að hluti framleiðslu sé notað innan fyrirtækis. Ef sjóðinnflæði til eignar eða 

fjárskapandi einingar hefur sætt innri verðlagningu skulu stjórnendur nota besta mat á 

því framtíðar verði sem hægt er fá í armslengdar viðskiptum annars vegar hvað varðar 

sjóðinnflæði og hins vegar hvað verðar sjóðútflæði til að meta nýtingarvirði fjárskapandi 

einingarinnar (IASB, 2010a, liður 70).  

Fjárskapandi eign skal vera skilgreind með sama hætti frá tímabili til tímabils fyrir 

sömu eign eða tegund eigna nema hægt sé að réttlæta annað (IASB, 2010a, liður 72). 

Endurheimtanlega fjárhæð fjárskapandi einingar er skilgreind með sama hætti og ef 

um væri að ræða einstaka eign, gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu eða 

nýtingarvirð, hvort sem reynist hærra. Að greina endurheimtanlega fjárhæð 

fjárskapandi einingar er einnig unnið með sama hætti og ef um væri að ræða einstaka 

eign (IASB, 2010a, liður 74). 

Til að framkvæma virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild sem á uppruna sinn í sameiningu 

fyrirtækja, skal viðskiptavild á sameiningardegi úthlutað til þeirrar fjárskapandi einingar 

eða eininga saman sem gert er ráð fyrir að hagnist á samlegðaráhrifum sameiningar burt 

séð frá því hvort aðrar eignir eða skuldir hjá hinu keypta fyrirtæki tilheyri viðkomandi 

einingu eða einingum. Hver fjárskapandi eining eða einingar saman sem viðskiptavild er 

úthlutað til skal endurspegla lægsta þrep innan félagsins sem stjórnendur fylgjast með 
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og ekki vera stærri en starfsþáttur sem skilgreindur er í staðli IFRS 8, sem fjallar um 

starfsþætti,fyrir samtölu (IASB, 2010a, liður 80). 

 Viðskiptavild sem á uppruna sinn í sameiningu fyrirtækja í kjölfar þess að kaupandi á 

öðru fyrirtæki öðlast yfirráð er eign sem grundvallast á efnahagslegum ávinningi annarra 

eigna yfirtekinna við sameiningu fyrirtækja sem ekki eru aðgreinanlegar einar og sér og 

ekki er hægt að skilja frá öðrum eignum. Viðskiptavild skapar ekki sjóðstreymi ein og er 

ekki aðgreind frá annarri eign eða eignum en skilar oft sjóðstreymi til margra 

fjárskapandi eininga. Oft er ekki hægt að útdeila viðskiptavild til ákveðinnar fjárskapandi 

einingar án þess að um handhófskenndan hátt sé að ræða og því nauðsynlegt að útdeila 

henni á nokkrar fjárskapandi einingar saman. Af þeim sökum er lægsta þrep þar sem 

stjórnendur fylgjast með viðskiptavild í stjórnunartilgangi oft samansett af nokkrum 

fjárskapandi eignum, sem viðskiptavildin tilheyrir (IAS 36, liður 81).   

Ef viðskiptavild hefur verið úthlutað til fjárskapandi einingar og út úr henni er seld 

eining, skal við útreikning á hagnaði eða tapi við sölu, bókfært verð einingarinnar 

innihalda viðskiptavild. Hlutdeild einingarinnar í viðskiptavild er þá reiknuð í hlutfalli af 

virði einingarinnar af heildarvirði fjárskapandi einingar fyrir sölu nema að hægt sé að 

færa rök fyrir annarri aðferð (IASB, 2010a, liður 86). 

Árlega skal framkvæma virðisrýrnunarpróf á fjárskapandi einingu sem viðskiptavild 

hefur verið útdeilt til. Auk þess skal framkvæma  virðisrýrnunarpróf ef merki eru um að 

eining hafi orðið fyrir virðisrýrnun. Framkvæma má virðisrýrnunarpróf hvenær sem er á 

reikningstímabilinu svo framalega sem það er gert á sama tíma á hverju ári (IASB, 2010a, 

liður 90 og 96). 

Virðisrýrnun hefur orðið ef endurheimtanleg fjárhæð fjárskapandi einingar eða 

eininga saman, sem viðskiptavild hefur verið útdeilt á, er lægra en bókfært verð hennar. 

Ef virðisrýrnun hefur orðið skal fyrst draga hana frá viðskiptavild sem tilheyrir einingunni 

eða einingunum saman og síðan þegar öll viðskiptavildin hefur verið færð niður, skal 

færa niður aðrar eignir einingarinnar eða eininganna saman í jöfnu hlutfalli (e. pro rata). 

Niðurfærsla bókfærðrar fjárhæðar skal meðhöndla sem virðisrýrnun eignar samkvæmt 

lið 60 í staðlinum sem fjallað var um hér að framan (IASB, 2010a, liður 104). 

Í ákveðnum tilfellum er bakfærsla virðisrýrnunar leyfileg en þó aldrei þegar 

viðskiptavild á í hlut. Samkvæmt staðli IAS 38, sem fjallar um óefnislegar eignir, er ekki 
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heimilt að eignfæra innbyggða viðskiptavild. Í því ljósi er litið svo á að öll aukning á 

endurheimtanlegri fjárhæð viðskiptavildar eftir að virðisrýrnun hefur verið færð sé líkleg 

til að vera aukning á innbyggðri viðskiptavild frekar en endurheimtanlegt virði 

viðskiptavildar sem færð hefur verið niður  (IASB, 2010a, liður 114, 124 og 125).   

Staðallinn gerir jafnframt kröfu um ítarlegar upplýsingar sem snúa að virðisrýrnun 

eigna.  
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4 Ýmis álitaefni 

Í þessum kafla verður fjallað um ýmis álitaefni sem fræðimenn í reikningsskilum hafa 

fjallað um er varða meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum með hliðsjón af þeirri 

spurningu sem lagt var upp með. 

4.1 Er viðskiptavild eign? 

Einn þáttur í umræðu um meðferð viðskiptavildar er hvort rétt sé að skilagreina hana 

sem eign eða ekki. Til þess að hægt sé að eignafæra viðskiptavild í efnahagsreikning þarf 

hún að uppfylla það skilyrði að teljast eign hvort sem hún er síðan afskrifuð á ákveðnum 

árafjölda eða framkvæmt á henni a.m.k. árlegt virðisrýrnunarpróf.  

Í skilgreiningu á eign í hugtakaramma IASB, sjá umfjöllun í kafla 3.1, kemur fram að 

eign sé auðlind stjórnað af fyrirtæki vegna atburða sem hafa orðið, sem skapar 

mögulega framtíðarávinning fyrir fyrirtækið. Jafnframt kemur fram að ef hún uppfylli 

umrædd skilyrði skuli hún færð í reikningsskil ef líkur eru á að efnahagslegur ávinningur 

mun flæða til viðkomandi einingar og ef liðurinn hefur kostnaðarverð sem hægt er að 

mæla á áreiðanlegan hátt. Að uppfylltum framangreindum skilyrðum er keypt 

viðskiptavild eign að því gefnu að hægt sé að úthluta henni á ákveðna eign eða 

fjárskapandi einingu. Sé hins vegar horft til innbyggðrar viðskiptavildar þá  uppfyllir hún 

ekki umrædd skilyrði þar sem hún verður ekki mæld með áreiðanlegum hætti (IASB, 

2009a, liður 49).  

Fram hefur komið sú skoðun að skilgreiningin í hugtakaramma IASB og sambærileg 

skilgreining hjá FASB á eign sé of opin. Gore og Zimmerman vilja meina að núverandi 

skilgreining virki á svipaðan hátt og jöfnunarreglan þar sem gjaldfærslu kostnaðar er 

frestað til að jafna á móti framtíðartekjum jafnvel þótt viðkomandi kostnaður 

endurspegli ekki raunverulega efnahagslega auðlind (Gore og Zimmerman, 2010).  

Í grein Scuetze (2001, bls. 12) kemur fram hörð gagnrýni á umrædda skilgreiningu á 

eign (vísar í sambærilega FASB skilgreiningu), þar sem hann telur hana alltof flókna, 

huglæga og opna sem geri það að verkum að ekki sé hægt að nota hana. Hann fullyrðir 

jafnframt að flestir endurskoðendur sem hann þekki skilji ekki umrædda skilgreiningu. Í 
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greininni leggur hann jafnframt til að eignir séu skilgreindar með hliðsjón af því hvort 

þær séu skiptanlegar í handbært fé. Þar sem ekki er hægt að aðskilja viðskiptavild frá 

öðrum eignum eða fjárskapandi einingum og skipta henni fyrir handbært fé er ekki hægt 

að flokka hana sem eign samkvæmt umræddri skilgreiningu.  

Sá þáttur sem oftast er nefndur sem ástæðan fyrir því að fyrirtæki er tilbúið að greiða 

hærra verð fyrir annað fyrirtæki en gangvirði þess er samlegðaráhrif (e. synergy). 

Samlegðin getur falist í kostnaðarhagræðingu, samnýtingu dreifileiða og lægri 

fjármagnskostnaði vegna aukinnar stærðar og áhættudreifingar í rekstri (Gore og 

Zimmerman, 2010). Í grein Gore og Zimmerman (2010) er fjallað um þessa þætti og 

spurt hvort eðlilegt sé að eignafæra lækkun á rekstrarkostnaði í framtíðinni vegna 

stærðarhagkvæmni, hvort eðlilegt sé að eignafæra aukningu í sölu í framtíðinni vegna 

samnýtingar dreifileiða og hvort eðlilegt sé að eignafæra lægri fjármagnskostnað í 

framtíðinni vegna hagkvæmni í stærð fyrirtækis. Allt eru þetta spurningar sem vert er að 

velta fyrir sér og vekja upp aðrar spurningar um hvort rétt sé að skilgreina viðskiptavild 

sem eign svo ekki sé talað um að boðið sé uppá að henni sé viðhaldið án þess að hún sé 

afskrifuð á ákveðnum árafjölda með árlegu virðisrýrnunarprófi eins og núverandi staðlar 

gera. 

Þó þau rök haldi að viðskiptavild sé í eðli sínu ekki eign og eigi því að gjaldfæra í 

gegnum rekstur er spurning hvort sú meðhöndlun uppfylli markmið reikningsskilanna að 

sýna notendum þeirra  nýtanlegar upplýsingar sem gefi glögga mynd af fjárhagslegri 

stöðu og afkomu. Þau rök voru einmitt uppi þegar ákvörðun var tekinn um að banna að 

færa viðskiptavild í gegnum eigið fé, að með þeirri aðferð væri ekki hægt að sjá í 

reikningsskilum keypta viðskiptavild og meta áhrif hennar á rekstur (sjá umfjöllun í kafla 

3.2). 

4.2 Munurinn á keyptri og innbyggðri viðskiptavild 

Munurinn á keyptri viðskiptavild og innbyggðri viðskiptavild, þ.e. viðskiptavild sem 

verður til innan frá, felst í því að við kaup verður til verðmat á viðskiptavildinni, 

markaðsverð, en það á ekki við um innbyggða viðskiptavild.(Wise, 2005, bls. 109). 

Það er afdráttarlaust kveðið á um í staðli IAS 38, lið 48, að ekki megi færa innbyggða 

viðskiptavild í reikningsskil með vísan til þess að hún sé ekki skilgreinanleg auðlind og 

stjórnað af fyrirtækinu þannig að hægt sé að meta kostnaðarverð hennar. Það er 
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nokkuð ljóst að erfitt er að meta á áreiðanlegan hátt innbyggða viðskiptavild fyrirtækis 

þar sem slíkt mat yrði alltaf mjög huglægt. Vegna þessa er og hefur verið samhljómur 

meðal þeirra sem taka ákvarðanir um reikningsskilastaðla í öllum löndum að færa ekki 

innbyggða viðskiptavild til bókar (Bloom, 2008, bls. 5). 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að fyrirtæki eitt og sér, án þess að um sé að 

ræða sameiningu við annað fyrritæki, getur með samnýtingu eigna, kerfa og auðlinda 

skilað ávöxtun sem er hærri en ávöxtunarkrafa markaðar til nettó gangvirðis umræddra 

skilgreinalegra eigna. Umrædd samnýting er ekkert annað en samlegðaráhrif sem verða 

til innan fyrirtækisins. Í slíkum tilfellum er um að ræða innbyggða viðskiptavild eða 

viðskiptavild sem hefur byggst upp innan frá án þess að um hafi verið að ræða kaup og 

sameiningu við fyrirtæki (Ma og Hopkins, 1988). Umfjöllun Ma og Hopkins (1988) snýr 

að samsetningu og tengslum innbyggðrar viðskiptavildar og keyptrar viðskiptavildar. 

Þeir greina viðskiptavild í þrjá eftirfarandi flokka:  

 Innbyggða viðskiptavild. 

 Keypt viðskiptavild þar gert er ráð fyrir að hið keypta fyrirtæki haldi áfram 
rekstri sem sér eining. 

 Keypt viðskiptavild þar sem keypt fyrirtæki er sameinað að hluta eða öllu leyti 
við fyrirtækið sem kaupir. 

    Í grein sinni í umfjöllun um innbyggða viðskiptavild vísa þeir til samlegðaráhrifa 

sem verða til vegna samnýtingu eigna og kerfa innan fyrirtækisins með tilvísun til þess 

að fyrirtæki sé hreyfanlegt kerfi (e. dynamic system). Einnig vísa þeir til samlegðaráhrifa 

sem verða til vegna samskipta við umhverfið með vísan til þess að fyrirtækið sé opið 

kerfi (e. open system) þegar kemur að samskiptum við umhverfið. Í því tilfelli þegar um 

er að ræða keypta viðskiptavild og keypta fyrirtækið heldur áfram rekstri sem sér eining 

og engin samlegðaráhrif vegna kaupa eiga sér stað, er í raun verið að kaupa innbyggða 

viðskiptavild. Í þriðja tilfellinu, þegar um er að ræða keypta viðskiptavild og keypta 

fyrirtækið sameinast að hluta eða öllu leyti má ætla að fram komi áhrif samlegðar vegna 

sameiningar fyrirtækjanna bæði vegna áhrifa af samnýtingu eigna, kerfa og auðlinda 

innan fyrirtækjanna með vísan í að fyrirtækið sé hreyfanlegt kerfi og einnig vegna 

samlegðaráhrif sameinaðrar fyrirtækja vegna samskipta við umherfið með vísan í að 

fyrritækið sé opið kerfi.   
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Með hliðsjón af framangreindri skiptingu er hægt að gera sér betur grein fyrir 

verðmyndun viðskiptavildar við kaup á fyrirtæki. Ef fyrirtæki A hefur í hyggju að kaupa B 

má ætla að eigendur B sætti sig aldrei við lægra verð en það sem gerði ráð fyrir 

verðmati innbyggðrar viðskiptavildar sem endurspeglaði gengi hlutabréfa á markaði ef 

um væri að ræða skráð fyrirtæki og markaður væri fullkominn. Með öðrum orðum verð 

umfram gangvirði eigna að frádregnu gangvirði skulda viðkomandi fyrirtækis. Það 

hámarksverð sem fyrirtæki A væri hins vegar tilbúið að borga væri verð sem innhéldi 

innbyggða viðskiptavild B og til viðbótar viðskiptavild sem endurspeglaði núvirtan 

hámarks ávinning af sameiningu A og B með tilliti til samlegðaráhrifa. Endanlegt verð í 

viðskiptum sem þessum ræðst síðan af hæfileikum aðila til að semja og þekkingu þeirra 

til að greina möguleg samlegðaráhrif af sameiningu fyrirtækjanna (Ma og Hopkins, 

1988). 

Hins vegar þarf frekari rannsóknir til að gera sér grein fyrir hvernig almennt keypt 

viðskiptavild er samsett, en miða við framangreint, er líklegt að stór hluti af henni sé í 

eðli sýnu innbyggði viðskiptavild fyrirtækis sem verið er að kaupa. Einnig er sá möguleiki 

fyrir hendi að keypta viðskiptavildin endurspegli ekki að fullu núvirtan ávinning af 

sameiningu viðkomandi fyrirtækja. Ef því fyrirtæki sem kaupir tekst að halda verði nærri 

lágmarksverði má hugsanlega ná fram samlegð sem skilar ávinningi umfram 

ávöxtunarkröfu markaðar enda er það væntanlega markmiðið með kaupunum. Í slíkum 

tilfellum er verðmiði keyptrar viðskiptavildar ekki í samræmi við núvirtan væntan 

ávinning þó um svokallað gangvirði sé að ræða (Ma og Hopkins, 1988) og má þá velta 

fyrir sér áreiðanleika þess verðmiða. Á hinn bóginn hefur verið á það bent að 

tilhneigingin hefur kannski frekar verið í hina áttina. Fyrirtæki hafa verið að kaupa önnur 

fyrirtæki á mun hærra verði en raunverulegt gangvirði þeirra var að t.t.t. samlegðar í 

kjölfar samruna. Þetta hefur valdið því að fyrirtæki eins og Time Warner, ConocoPhillips 

o.fl. hafa þurft að færa niður viðskiptavild sem nemur verulegum háum fjárhæðum eins 

og fram kemur í grein Gore og Zimmerman (2010). 

Ma og Hopkins (1988) benda á að færa má rök fyrir því, með vísan í framangreint, að 

þar sem einkenni keyptrar viðskiptavildar og innbyggðrar viðskiptavildar séu undir þessu 

kringumstæðum þau sömu, eigi að meðhöndla hana með sama hætti í reikningsskilum. 

Þeir benda einnig á að þar sem ekki er hægt að útskýra og skilgreina flæði ávinnings af 
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sameiningu fyrirtækja með sannfærandi hætti sé erfitt að réttlæta kerfisbundna afskrift 

viðskiptavildar.      

4.3 Hver er líftími viðskiptavildar? 

Ef við lítum svo á að viðskiptavild sem á uppruna sinn í kaupum á öðru fyrirtæki sé eign á 

þeim tímapunkti sem þau eiga sér stað vaknar sú spurning hver sé líftími hennar. 

Samkvæmt núverandi stöðlum er líftíminn í raun ótakmarkaður þar sem hann ræðst af 

niðurstöðum árlegs virðisrýrnunarprófs.  

Til að gera sér grein fyrir líftíma hennar er rétt að rifja upp og skoða frekar hvað liggur 

að baki keyptri viðskiptavild. Eins og og fram hefur komið eru ástæður þess að 

viðskiptavild verður til samlegðaráhrif, hvort sem um er að ræða ávinning af þáttum 

innan fyrirtækisins sem er keypt eða samlegð sem felst í kostnaðarhagræðingu, 

samnýtingu dreifileiða og lægri fjármagnskostnaði. Aðrar ástæður fyrir því að fyrirtæki 

er tilbúið að greiða hærra verð fyrir annað fyrirtæki en gangvirði er þekking og kunnátta 

starfsfólks fyrirtækis og möguleg einokunarstaða þess á markaði.  

Ágæt upptalning á þeim þáttum sem mynda viðskiptavild kemur frá Lonergan (1995), 

sem flokkar hana niður á eftirfarandi liði: 

 Ávinningur vegna samlegðar, sem rekja má til sameiningar deilda, kerfa og 
vegna sameining á kröftum starfsfólks. 

 Gæði markaðsfólks og almenn markaðsþekking. 

 Tryggð viðskiptamanna. 

 Áhrif af stærðarhagkvæmni sem verður til innan fyrirtækisins í kjölfar 
sameiningar. 

 Vel þróað dreifikerfi. 

 Ávinningur af góðum staðsetningum innan ákveðinna svæða. 

 Einokunaraðstaða á einu eða fleiri starfssvæðum. 

 Þekking og tæknilegir hæfileikar sem faldir eru í einstökum stjórnendum eða 
liði innan viðkomandi fyrirtækis. 

 Framsækin / nýstárleg  tækninotkun. 

Lonergan (1995) flokkar viðkomandi viðskiptavild einnig með tilliti til líftíma þar sem 

hann skilgreinir stuttan líftíma 0-3 ár, miðlungs líftíma 3-7 ár, langan líftíma 7-10 ár og 
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mjög langan líftíma 10-20 ár. Tekin eru eftirfarandi dæmi um líftíma einstakra liða sem 

mynda viðskiptavild: 

 Gæði markaðsfólks og almenn markaðsþekking (stutt/miðlungs). 

 Tryggð viðskiptamanna (miðlungs/langur). 

 Stærðarhagkvæmni (miðlungs/langur). 

 Tækniþekking (stutt/miðlungs). 

 Sérstaða eða einokunaraðstaða (stutt/langur). 

Með því að afskrifa eign á líftíma hennar er verið að horfa til svokallaðra 

jöfnunarreglu (e. matching principle) í reikningsskilum. Reglan byggir á því að í 

reikningsskilum er gjöldum jafnað á móti tekjum, sem þýðir að kostnaður sem fellur til 

vegna öflunar ákveðinna tekna er gjaldfærður í rekstrarreikningi samhliða bókun 

umræddra tekna í reikningsskilum. Þannig er t.d. kostnaður vegna kaupa á ákveðinni vél 

eignfærður við kaup, en síðan gjaldfærð í rekstrareikningi á líftíma hennar á móti þeim 

tekjum sem hún aflar á þeim tíma.  Sú skoðun að afskrifa eigi viðskiptavild á ákveðnum 

árafjölda byggir á umræddri reglu. Jöfnunarreglan er almennt viðurkennd 

reikningsskilaregla en hefur þó verið gangrýnd. Gangrýnin beinist að því að tilhneigingin 

hefur verið að eignfæra eða skuldfæra liði í efnahagsreikningi sem hvorki eru eignir né 

skuldir heldur gjöld eða tekjur sem verið er að fresta og færa í reikningsskil á því tímabili 

sem hentar (Bloom, 2008, bls. 64). Hér kemur því aftur sú grundvallarspurning hvað er 

rétt skilgreining á eign þó skilgreining samkvæmt IASB liggi fyrir. 

Með vísan í jöfnunarregluna og þá skoðun að keypt viðskipavild hafi ákveðinn líftíma 

þá virðist eðlileg niðurstaða vera að afskrifa hana á ákveðnum árafjölda samhliða þeirri 

tekjumyndun sem verður til vegna samlegðaráhrifa við sameiningu fyrirtækja. 

Vandamálið liggur er hins vegar í því að meta líftíma hennar, en flest bendir til þess að 

hann geti verið mjög mismunandi langur eftir eðli einstakra liða í henni. 

4.4 Breytt reikningsskil viðskiptavildar 

Reikningsskil hafa verið að þróast í þá átt að færa eignir og skuldir í reikningsskil í 

auknum mæli á gangvirði í stað kostnaðarverðs eins og fram hefur komið hér á undan. 

Ætla má að það sé álitið að þau sýni betur raunverulega fjárhagslega stöðu og þróun 

afkomu á viðkomandi tímabili. Virkni fjármálamarkaða með aukinni alþjóðavæðingu 
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hefur jafnframt þróast með þeim hætti að auðveldara er en áður að nálgast 

markaðsvirði eigna.  

Þegar FASB tók ákvörðun um að banna beitingu samlegðaraðferðar á viðskiptavild við 

kaup og sameiningu á fyrirtækjum á árinu 2001 var megin ástæðan sú skoðun að með 

beitingu samlegðaraðferðar væru upplýsingar til notenda reikningsskilanna 

ófullnægjandi. Ekki væri hægt að sjá í reikningsskilum keypta viðskiptavild og meta áhrif 

hennar á fjárhagslega stöðu og afkomu (Schroeder ofl., 2011, bls. 518). Sú niðurstaða að 

breyta kaupaðferð við meðferð viðskiptavildar reikningsskilum með þeim hætti að 

viðskiptavildin yrði metin a.m.k. árlega með virðisrýrnunarprófi helgaðist þó ekki 

eingöngu af framangreindri þróun reikningsskila í átt að gangvirðisreikningsskilum.   

Í grein Beresford (2001) er rakin sú umræða og átök sem áttu sér stað á milli FASB, 

bandaríska þingsins og fulltrúa úr viðskiptalífinu um afnám samlegðaraðferðar og 

hvernig rétt væri að breyta kaupaðferðinni. Ekki síst vekur það athygli hvernig bæði 

þingmenn og fulltrúar atvinnulífsins reyndu að hafa áhrif á störf FASB með eigin 

hagsmuni að leiðarljósi og virðist sem endanlega niðurstaða hafi ekki síður mótast af 

þeim hagsmunum en faglegum vinnubrögðum FASB. Upphaflega var hugmyndin að 

keypt viðskiptavild skyldi eignfærð og afskrifuð á 20 árum í stað 40 ár í tilfelli 

kaupaðferðar. Í kjölfar athugasemda á síðari stigum kom hins fram sú hugmynd að í 

staðin fyrir að afskrifa viðskiptavild á ákveðnum árafjöldi yrði viðskiptavild reglulega 

metin m.t.t. virðisrýrnunar (Beresford, 2001, bls. 74). 

Að breyta reikningsskilum viðskiptavildar úr því að vera afskrifuð á ákveðnum 

árafjölda yfir í að vera metin a.m.k. árlega með virðisrýrnunarprófi getur haft verulega 

áhrif á rekstrarafkomu fyrirtækja. Stjórnendum fyrirtækja með hlutfallslega hátt hlutfall 

eignfærðrar viðskiptavildar á efnahagsreikningi er gert kleyft að hafa mikil áhrif á 

niðurstöður rekstrar. Jafnframt er hætta á að meiri sveiflur verði í afkomu þar sem gera 

má ráð fyrir að virðisrýrnun eigi sér stað með óreglulegum hætti  (Wise, 2005, bls. 111-

112).   

Rök sem hafa verið færð gegn umræddri breytingu og upptöku IFRS 3 við mat á 

viðskiptavild er hversu flókið virðismatið er og hversu óáreiðanlegt það getur orðið. 

Virðismatið byggir í mörgum tilfellum á núvirðingu á áætlun/spá um 

framtíðarsjóðstreymi viðkomandi fyrirtækis, sem er oft á tíðum háð mikilli óvissu. og 
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það  dregur úr áreiðanleika viðkomandi virðismats. Þáttur huglægs mats stjórnenda við 

virðismat er einnig ákveðinn áhættuþáttur (Wise, 2005, bls. 112-113).    

Önnur röksemd gegn notkun virðisrýrnunarprófs á viðskiptavild er að keypt 

viðskiptavild rýrnar í virði á ákveðnum tíma en er viðhaldið með uppbyggingu innri 

viðskiptavildar. Þegar virðisrýrnunarpróf er síðan framkvæmd er verið að leggja mat á 

bæði keypta og innbyggða viðskiptavild og þar sem ekki er leyfilegt að eignafæra 

innbyggða viðskiptavild er um ósamkvæmi að ræða í reikningsskilunum (Wise, 2005, bls. 

110-111). 

 Rök sem hafa verið færð gegn afskrift viðskiptavildar á ákveðnum árafjölda, þar sem 

gert er ráð fyrir að viðskiptavild rýrni, hafa meðal annars snúið að því að þar sem 

viðskiptavild rýrnar ekki í sumum tilfellum, getur reyndar aukist í virði, og líftími hennar í 

slíku tilfelli óskilgreindur, sé ekki rétt að afskrifa hana (Wise, 2005, bls. 109). 

4.5 Greiningaraðilar 

Greiningaraðilar eru stór notendahópur reikningsskila og þeir nota þau til að leggja mat 

á virði fyrirtækja. Almennt eru þó reikningsskil ekki hönnuð til að sýna virði viðkomandi 

fyrirtækis en þau veita greiningaraðilum og öðrum þeim sem eru að reyna að gera sér 

grein fyrir virði þeirra mikilvægar upplýsingar (IASB, september 2010, liður OB7). 

Sú spurning vaknar hvort reikningsskilin séu komin of mikið inn á svið greiningaraðila 

með hliðsjón af því hversu matskennt það getur verið að finna út virði viðskiptavildar 

með árlegu virðisrýrnunarprófi og einnig m.t.t. þeirra vandamála sem er fyrir hendi 

vegna þess ósamkvæmni sem liggur í mismunandi meðhöndlun keyptrar og innbyggðrar 

viðskiptavildar. 

Í grein Penman (2009) er lögð áhersla á að ársreikningar innhalda ekki bara 

efnahagsreikning heldur líka rekstrarreikning sem veitir upplýsingar sem hægt er að 

nota til að finna virði fyrirtækja. Í greininni kemur fram sú skoðun að þeir sem vinna 

reikningsskilin eigi að tryggja að í þeim séu allar aðgreinanlegar eignir en að eðlilegt sé 

að láta greiningaaðilum eftir að geta sér til (e. speculate) um önnur óaðgreinanleg 

óefnisleg verðmæti þ.m.t. viðskiptavild (Penman, 2009). 

Í greininni er vakin athygli á hættunni á ofmati óefnislegra eigna í reikningsskilum þar 

sem ekki liggur fyrir gangvirði slíkra eigna og því verður  að meta þær huglægt (Penman, 
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2009). Það er ljóst að staðall IAS 36 um virðisrýrnun eigna byggir að miklu leiti á 

huglægu mati stjórnenda þegar kemur að mati óefnislegra eigna. Í lið 33 í umræddum 

staðli, sem snýr að mati á sjóðstreymi til framtíðar til að finna nýtingarvirði eignar, 

kemur fram að slíkt mat skuli byggja á nýjust áætlun/spá samþykktri af stjórnendum. Þó 

að slík áætlun/spá sé studd af raunsæjum forsendum sem hægt er að rökstyðja, sem 

staðallinn kveður á um, verður aldrei hjá því komist að huglægt mat stjórnenda hefur 

áhrif á niðurstöður, í mismiklum mæli þó. 

Þar sem slíkt mat er lagt á stjórnendur verður alltaf fyrir hendi hætta á að þeir leggi 

ekki hlutlægt mat á forsendur og ytri upplýsingar þegar þeir vinna áætlun/spá um 

sjóðstreymi fjárskapandi einingar til að meta hvort virðisrýrnun hafi átt sér stað eða 

ekki. Þessi hætta getur bæði stafað af efnahagslegum þáttum sem snúa að umræddu 

fyrirtæki og þátta sem snúa að afkomu stjórnenda þess vegna tengingu launa við 

fjárhagslegra afkomu fyrirtækisins. Grein Beatty A. og Weber J. (2005) sem fjallar um 

meðferð virðisrýrnunar viðskiptavildar í reikningsskilum hjá bandarískum fyrirtækjum 

við innleiðing FASB á staðli SFAS 142 um virðisrýrnun viðskiptavildar á árinu 2001 kemst 

að þessari niðurstöðu. 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um ýmis sjónarmið sem varða meðhöndlun 

viðskiptavildar í reikningsskilum. Skoðanir eru skiptar og rannsóknarspurningu enn 

ósvarað. Til að komast nær því markmiði að svara rannsóknarspurningunni var unnin 

rannsókn sem fjallað verður um í næsta kafla en rannsóknarspurningin er eftirfarandi 

eins og fram hefur komið:  

Sýna ársreikningar gleggri mynd af fjárhagslegri stöðu og afkomu fyrirtækis ef í 

reikningsskilum er beitt kostnaðarverðsaðferð með afskrift á ákveðnum árafjölda 

við mat á viðskiptavild frekar en ef beitt er gangvirðisaðferð þar sem framkvæmt 

er a.m.k. árlegt virðisrýrnunarpróf? 
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5 Rannsókn 

5.1 Aðferðarfræði 

Unnin var megindleg rannsókn sem skiptist í tvo hluta. Annars vegar var unnin 

raundæmisrannsókn (e. case study) þar sem skoðað var talnaefni tveggja fyrirtækja 

m.t.t. meðferðar viðskiptavildar og hins vegar var unnin könnun á meðal löggiltra 

endurskoðenda á Íslandi, sem snéri að ákveðnum þáttum er varðar meðferð 

viðskiptavildar í reikningsskilum fyrirtækja. 

Með raundæmisrannsókninni er verið að greina áhrif mismunandi aðferða við 

meðferð viðskiptavildar á fjárhagslega stöðu, afkomu og kennitölur fyrirtækja og þróun 

þessara stærða. Reynt er að leggja mat á mögulegar afleiðingar breyttra aðferða við 

reikningsskil, hvaða þýðingu þær geta haft fyrir rekstrarumhverfi fyrirtækja og hvort 

hægt sé að draga ályktun út frá niðurstöðunum um hvaða aðferð við meðferð 

viðskiptavildar í reikningsskilum sýni gleggstu mynd af fjárhagsstöðu og afkomu 

viðkomandi fyrirtækis. Niðurstöður raundæmisrannsóknar eru síðan grunnur að tveimur 

sviðsmyndum fyrir ímyndað fyrirtæki sem kallað er fyrirtæki A. Í þessum sviðsmyndum 

er beitt mismunandi aðferðum við meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum. Í  

sviðsmynd 1 er beitt gangvirðisaðferð þar sem framkvæmt er a.m.k. árlegt 

virðisrýrnunarpróf en í sviðsmynd 2 er beitt kostnaðarverðsaðferð með afskrift á fimm 

árum. Þessar sviðsmyndir má sjá í viðauka nr. 2.  

Í raundæmisrannsókninni var skoðað talnaefni tveggja skráðra fyrirtækja, Marels hf. 

og Össurar hf. yfir sjö ára tímabil og áhrif á talnaefni borin saman og greind miðað við 

mismunandi meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum. Til skoðunar voru niðurstöður 

talnaefnis miðað við núverandi reikningsskil sem byggir á gildandi staðli IAS 36 um 

virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild. Síðan var sama talnaefni umreiknað og beitt 

kostnaðarverðsaðferð með afskrift á ákveðnum árafjölda í reikningsskilum. Að lokum 

var talnaefnið umreiknað miðað við að  viðkomandi fyrirtæki hefði nýtt þá fjármuni sem 

notaðir voru við kaup á viðskiptavild til að vaxa innan frá. 

Könnunin sem gerð var á meðal löggiltra endurskoðanda snéri að reikningsskilalegum 

málefnum er snúa að viðskiptavild og meðferð á henni. Þátttakendur í könnuninni voru 
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beðnir um að svara tíu spurningum sem lagðar voru fram í formi fullyrðinga sem snúa að 

viðskiptavild. Ein fullyrðingin byggðist á framsettu talnaefni miðað við mismunandi 

meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum sem byggði á niðurstöðum úr 

raundæmisrannsókninni eins og fram hefur komið. 

5.2 Markmið 

Markmið með rannsókninni var að svara spurningunni hvort ársreikningar sýni gleggri 

mynd af fjárhagsstöðu og afkomu fyrirtækis ef í reikningsskilum er beitt 

kostnaðarverðsaðferð með afskrift á ákveðnum árafjölda við mat á viðskiptavild frekar 

en ef beitt er gangvirðisaðferð þar sem framkvæmt er a.m.k. árlegt virðisrýrnunarpróf.  

5.3 Raundæmisrannsókn 

Til að gera sér betur grein fyrir þeim mun sem fellst í notkun núverandi reglna við 

meðferð viðskiptavildar og þeirri aðferð að afskrifa viðskiptavild á ákveðnum árafjölda 

var skoðað talnaefni sjö ára tímabils tveggja skráðra fyrirtækja, sem meðhöndlað hafa 

viðskiptavild í samræmi við framangreinda alþjóðlega staðla. Um er að ræða fyrirtækin 

Marel hf. og Össur hf. Gerður var samanburður á talnaefni og kennitölum fyrirliggjandi 

reikningsskila og niðurstöðum talnaefnis/kennitalna ef viðskiptavild hefði verið afskrifuð 

á fimm árum að öllu öðru óbreyttu. Eins og fram kemur í kafla 3.2 hefur viðskiptavild í 

þeim tilfellum þegar hún hefur verið eignfærð og afskrifuð á ákveðnum árafjölda verið 

afskrifuðu á allt frá fimm árum upp í fjörtíu ár. Til að sjá með skýrum hætti áhrif af 

mismunandi meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum var ákveðið að miða við fimm ára 

afskrift sem er jafnframt sá árafjöldi sem í gildi var samkvæmt staðli IAS 22 fyrir upptöku 

reikningsskila sem byggja á gangvirði þar sem framkvæmt er a.m.k. árlegt 

virðisrýrnunarpróf. Samkvæmt staðli IAS 22 var þó heimilt, ef rök væru færð fyrir því, að 

miða afskriftartíma við að hámarki tuttugu ár (Lonergan, 1995). Að auki voru skoðuð 

áhrif þess á kennitölur ef fjármunir þeir sem notaðir voru við að kaup á viðskiptavild 

hefðu verið notaðir við uppbyggingu innan frá og gjaldfærðir í rekstrarreikningi á 

tímabilinu að öllu öðru óbreyttu. 

5.3.1 Samanburður á talnaefni Marels 

Í töflu 1 hér fyrir neðan er að finna helstu kennitölur úr ársreikningum Marels fyrir 

tímabilið 2004 til 2010. Í töflu 2 sem fylgir á eftir er hægt að sjá hvernig viðskiptavild hjá 
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Marel hefur þróast á sama tímabili. Í viðauka 1, (sviðsmynd nr. 1.1 (grunnmynd)) er hins 

vegar yfirlit yfir heildar afkomu og fjárhagslega stöðu Marels fyrir tímabilið 2004 til 2010 

í samræmi við birta ársreikninga félagsins (Marel, 2004-2010).  

Eins og sjá má í töflu 1 og 2 hefur bókfærð viðskiptavild í ársreikningum Marels vaxið 

á þessu tímabili úr 3.408 þ. EUR í byrjun árs 2004 í 379.879 þ. EUR í lok árs 2010. 

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum hefur vaxið úr því að nema 8,2% í árslok 2004 í 

43,3% í árslok 2010 og sem hlutfall af eigin fé vaxið úr 24,9% í árslok 2004 í 110,7% í 

árslok 2010 þ.e. bókfærð viðskiptavild í árslok 2010 nam hærri upphæð en eigið fé 

félagsins. Aðeins einu sinni á þessu tímabil fyrir utan óverulega niðurfærslu 2007 var 

viðskiptavild færð niður vegna virðisrýrnunar eða á árinu 2009 að fjárhæð 14.394 þ. 

EUR, sem nam 3,6% af bókfærðri viðskiptavild í upphafi þess árs. 

Viðskiptavild sem orðið hefur til við kaup og sameiningu fyrirtækja hefur eins og 

tölurnar bera með sér haft mótandi áhrif á fjárhagslega afkomu og stöðu hjá Marel á 

þessu tímabili. 

Tafla 1. Kennitölur úr ársreikningum Marels 2004 - 2010 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............. 17.699 -13.812 -17.352 6.066 159 5.715 7.984

Heildareignir í lok tímabils............................. 877.623 882.882 920.259 427.304 364.793 114.890 95.482

Eignfærð viðskiptavild í lok tímabils............... 379.879 377.959 394.978 95.450 97.117 9.580 7.861

Eigið fé í lok tímabils...................................... 343.269 323.797 288.279 181.835 144.423 41.032 31.595

Ávöxtun eigin fjár 1)...................................... 5,5% -4,8% -9,5% 4,2% 0,4% 18,1% 31,7%

Heildarafkoma í hlutfalli af heildareignum..... 2,0% -1,5% -2,6% 1,5% 0,1% 5,4% 9,0%

Eiginfjárhlutfall.............................................. 39,1% 36,7% 31,3% 42,6% 39,6% 35,7% 33,1%

Viðskiptavild í hlutfalli af eignum................... 43,3% 42,8% 42,9% 22,3% 26,6% 8,3% 8,2%

Aðrar óefnislegar eignir í hlutfalli af eignum.. 10,6% 9,7% 9,3% 5,8% 4,5% 7,4% 6,7%

Viðskiptavild í hlutfalli af eigin fé................... 110,7% 116,7% 137,0% 52,5% 67,2% 23,3% 24,9%

1) Heildarafkoma / eigið fé 1.1.

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  

Tafla 2. Yfirlit yfir viðskiptavild Marels 2004 - 2010 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Nettóstaða 1.1............................................... 377.959 394.979 95.450 97.117 9.580 7.861 3.408

Viðbót á árinu................................................ 0 68 300.148 3.920 87.169 1.740 4.451

Endurflokkað................................................. 0 -3.191 0 -4.693 0 0 0

Þýðingarmunur.............................................. 1.692 497 -619 -835 368 -21 2

Virðisrýrnun.................................................. 228 -14.394 0 -59 0 0 0

Nettóstaða 31.12............................................ 379.879 377.959 394.979 95.450 97.117 9.580 7.861

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  
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Til að bera saman annars vegar meðhöndlun á viðskiptavild miðað við núverandi 

staðla og hins vegar með því að afskrifa viðskiptavild á ákveðnum árafjölda voru 

rauntölur áranna 2004 til 2010 umreiknaðar miðað við að viðskiptavild hefði verið 

afskrifuð. Miðað var við fimm ára línulega afskrift sem gjaldfærð var í rekstrareikningi 

undir kostnaðarverði seldra vara. Bókfærð virðisrýrnun á tímabilinu var jafnframt 

bakfærð í gegnum rekstur undir öðrum tekjum/(gjöldum). Til einföldunar var við 

umreikninginn gengi EUR sett fast miðað við gengi hennar 31.12. 2010 gagnvart öðrum 

myntum og því ekki tekið tillit til áhrifa af tilfallandi þýðingarmun á útreikninga. Ekki er 

talið að framangreindar forsendur hafi áhrif á framkvæmd eða niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Útreikningar tóku til áranna 2004 til 2010 og má sjá umreiknaða 

heildarafkomu og fjárhagslega stöðu Marels í viðauka 1, (sviðsmynd nr. 2.1). Í töflu 3 og 

4 koma hins vegar fram samandregnar niðurstöður annars vegar yfir þróun 

viðskiptavildar og afskrifta á tímabilinu og hins vegar helstu kennitölur miðað við 

umrædda sviðsmynd nr. 2.1.   

Þegar horft er til kennitalna í töflu 4 má sjá að heildarafkoma tímabils og ávöxtun 

eigin fjár er nú neikvæð öll árin frá 2006 og fer vaxandi fram til ársins 2009, samanborið 

við grunnmyndina (sviðsmynd nr. 1.1) þar sem ávöxtun og afkoma er aðeins neikvæð á 

árunum 2008 og 2009. Afleidd stærð er þróun eiginfjárhlutfalls samanborið við 

grunnmynd sem lækkar úr 32,6% í árslok 2004 í 23,0% í árslok 2010 en það hlutfall var í 

grunnmynd öll árin yfir 30% og stóð í árslok 2010 í 39,1%. Bókfærð viðskiptavild í árslok 

2010 í sviðsmynd nr. 2.1 nam 196.173 þ. EUR samanborið við 379.879 þ. EUR 

samkvæmt grunnmynd. Sem hlutfall af eignum nam viðskiptavildin 28,3%% í árslok 2010 

og sem hlutfall af eigin fé 122,9%. Sambærilegar tölur samkvæmt grunnmynd eru 43,3% 

og 110,7%. 

Áhrif breytinga á ávöxtun eigin fjár og eiginfjárhlutfall til hins verra í sviðsmynd nr. 

2.1 eru nokkuð ljós með hliðsjón af því að aðeins einu sinni á umræddu tímabili var 

viðskiptavild færð niður vegna virðisrýrnunar í gegnum rekstur, en það var árinu 2009 og 

nam niðurfærslan 3,6% af bókfærðri viðskiptavild í upphafi þess árs eins og fram hefur 

komið. 
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Tafla 3. Yfirlit yfir viðskiptavild og afskriftir miðað við sviðsmynd nr. 2.1 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Viðskiptavild í heild án virðisrýrnunar 1.1....... 392.412 395.038 95.509 97.117 9.580 7.861 3.408

Viðbót á árinu................................................ 1.692 565 299.529 3.085 87.537 1.719 4.453

Endurflokkað................................................. 0 -3.191 0 -4.693 0 0 0

Viðskiptavild í heild án virðisrýrnunar 31.12... 394.104 392.412 395.038 95.509 97.117 9.580 7.861

Afskrifað áður................................................ -120.383 -42.695 -22.655 -4.170 -2.254 -682 0

Afskrift ársins m.v. fimm ára líftíma................ -77.548 -78.326 -20.040 -19.423 -1.916 -1.572 -682

Afskrift færð út.............................................. 0 638 0 939 0 0 0

Uppsöfnuð afskrift......................................... -197.931 -120.383 -42.695 -22.655 -4.170 -2.254 -682

Bókfært verð viðskiptavildar 31.12................. 196.173 272.029 352.343 72.854 92.947 7.326 7.179

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  

Tafla 4. Kennitölur miðað við sviðsmynd nr. 2.1 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............. -60.077 -77.106 -37.392 -12.360 -1.757 4.143 7.302

Heildareignir í lok tímabils............................. 693.917 776.952 877.624 404.708 360.623 112.636 94.800

Eignfærð viðskiptavild í lok tímabils............... 196.173 272.029 352.343 72.854 92.947 7.326 7.179

Eigið fé í lok tímabils...................................... 159.563 217.867 245.643 159.239 140.253 38.778 30.913

Ávöxtun eigin fjár 1)...................................... -27,6% -31,4% -23,5% -8,8% -4,5% 13,4% 29,0%

Heildarafkoma í hlutfalli af heildareignum..... -8,2% -9,3% -5,8% -3,2% -0,7% 4,0% 8,3%

Eiginfjárhlutfall.............................................. 23,0% 28,0% 28,0% 39,3% 38,9% 34,4% 32,6%

Viðskiptavild í hlutfalli af eignum................... 28,3% 35,0% 40,1% 18,0% 25,8% 6,5% 7,6%

Aðrar óefnislegar eignir í hlutfalli af eignum.. 13,4% 11,0% 9,7% 6,1% 4,6% 7,6% 6,7%

Viðskiptavild í hlutfalli af eigin fé................... 122,9% 124,9% 143,4% 45,8% 66,3% 18,9% 23,2%

1) Heildarafkoma / eigið fé 1.1.

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  

Til að skoða áhrif þess á helstu kennitölur ef fyrirtæki í sambærilegri stöðu og Marel í 

árslok 2010 hefði byggt upp sinn rekstur alfarið í gegnum innri vöxt var viðskiptavild í 

sviðsmynd 3.1 gjaldfærð á tímabilinu, sjá heildartölur í viðauka 1. Sú forsenda var gefin 

að umrætt fyrirtæki hefði fjárfest og fjármagnað sig með sama hætti og fram kemur í 

grunnmynd en það yfirverð eða viðskiptavild (án virðisrýrnunar) sem varð til við kaup og 

sameiningu á fyrirtækjum sem stóð í 394.104 þ. EUR hefði verið notuð til uppbyggingar í 

rekstri. Gert var ráð fyrir að umræddur kostnaður hefði skipst hlutfallslega með sama 

hætti og í ársreikningi 2010 á milli kostnaðarverðs seldra vara (70%), sölu- og 

markaðskostnaðar (13%), rannsóknar- og þróunarkostnaðar (7%) og 

stjórnunarkostnaðar (10%). Kostnaðinum var jafnframt dreift á tímabilið í hlutfalli af 

tekjum með það að markmiðið að ná samsvörun milli gjaldfærslu tekna og kostnaðar á 

tímabilinu. Auk þess var gjaldfærð virðisrýrnun bakfærð. Með sama hætti og í 

útreikningum á sviðsmynd nr. 2.1 var gengi EUR sett fast miðað við 31.12. 2010 gagnvart 
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öðrum myntum. Í töflu 5 hér fyrir neðan má sjá hvernig gjaldfærslan dreifist á tímabilið 

og í töflu 6 má sjá helstu kennitölur miðað við sviðsmynd 3.1.  

Miðað við framangreindan útreikning má sjá, samanber tafla 6 hér fyrir neðan, að 

heildarafkoma er neikvæð allt tímabilið og fer vaxandi framan af. Samanborið við 

grunnmynd þar sem heildarafkoma var jákvæð flest árin. Eiginfjárhlutfallið fer jafnframt 

úr því að vera jákvætt um 15,1% í árslok 2004 í að vera -7,4% eða neikvætt í árslok 2010, 

sem lá í raun fyrir þar sem bókfærð viðskiptavild í grunnmynd er hærri en eigið fé í 

árslok 2010.  

Niðurstöður kennitalna úr sviðsmynd 3.1 endurspegla þá staðreynd að öll 

viðskiptavild er í raun gjaldfærð í gegnum rekstur sem gerir afkomu verri sem þeirri 

gjaldfærslu nemur samanborið við grunnmynd og að eigið fé í árslok 2010 samkvæmt 

grunnmynd er minna en bókfærð viðskiptavild. 

Tafla 5. Yfirlit yfir gjaldfærslur vegna innri vaxtar samanber sviðsmynd nr. 3.1 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Viðskiptavild í heild án virðisrýrnunar 31.12... 394.104 392.412 395.038 95.509 97.117 9.580 7.861

Breyting á viðskiptavild án virðirsrýnunar....... 1.692 -2.626 299.529 -1.608 87.537 1.719 7.861

Viðbótarkostn. á ári dreift í hlutfalli af tekjum 98.100 86.869 88.253 47.352 34.099 21.083 18.348

Viðbótarkostnaður á sjö ára tímabili............... 394.104

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  

Tafla 6. Kennitölur miðað við sviðsmynd nr. 3.1 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............. -80.629 -86.287 -105.605 -41.227 -33.940 -15.368 -10.364

Heildareignir í lok tímabils............................. 497.744 601.331 711.184 331.854 291.263 105.310 87.621

Eigið fé í lok tímabils...................................... -36.610 42.246 79.203 61.012 70.893 1.600 13.247

Ávöxtun eigin fjár 1)...................................... -190,9% -108,9% -173,1% -58,2% -2120,6% -116,0% -41,2%

Heildarafkoma í hlutfalli af heildareignum..... -14,7% -13,1% -20,2% -13,2% -17,1% -15,9% -12,3%

Eiginfjárhlutfall.............................................. -7,4% 7,0% 11,1% 18,4% 24,3% 1,5% 15,1%

Aðrar óefnislegar eignir í hlutfalli af eignum.. 18,7% 14,2% 12,0% 7,4% 5,7% 8,1% 7,3%

1) Heildarafkoma / eigið fé 1.1.

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  

5.3.2 Samanburður á talnaefni Össurar 

Í töflu 7 hér fyrir neðan er að finna helstu kennitölur úr ársreikningum Össurar fyrir 

tímabilið 2004 til 2010. Í töflu 8 sem fylgir á eftir er jafnframt hægt að sjá hvernig 

viðskiptavild hjá Össuri hefur þróast á sama tímabili. Í viðauka 1, (sviðsmynd nr. 1.2 
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(grunnmynd)) er hægt að sjá yfirlit yfir heildarafkomu og fjárhagslega stöðu Össurar fyrir 

tímabilið 2004 til 2010 í samræmi við birta ársreikninga félagsins (Össur, 2004-2010).  

Eins og sjá má í töflu 7 og 8 hefur bókfærð viðskiptavild í ársreikningum Össurar vaxið 

á þessu tímabili úr 23.599 þ. USD í byrjun árs 2004 í 339.153 þ. USD í lok árs 2010. 

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum hefur vaxið úr því að nema 23,0% í árslok 2004 í 

55,9% í árslok 2010 og sem hlutfall af eigin fé vaxið úr 45,9% í árslok 2004 í 98,7% í 

árslok 2010 þ.e. bókfærð viðskiptavild í árslok 2010 var rétt tæplega eigið fé félagsins. 

Aldrei á þessu tímabil var viðskiptavild færð niður vegna virðisrýrnunar. 

Viðskiptavild sem orðið hefur til við kaup og sameiningu fyrirtækja hefur eins og 

tölurnar bera með sér haft mótandi áhrif á fjárhagslega afkomu og stöðu hjá Össuri á 

þessu tímabili með svipuðum hætti og hjá Marel. 

Tafla 7. Kennitölur úr ársreikningum Össurar 2004 – 2010 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............. 30.671 32.113 -894 7.581 4.361 11.688 15.227

Heildareignir í lok tímabils............................. 607.078 628.217 603.778 635.821 612.752 407.986 108.915

Eignfærð viðskiptavild í lok tímabils............... 339.153 334.844 322.381 342.359 316.593 232.134 25.095

Eigið fé í lok tímabils...................................... 343.558 312.223 249.648 250.282 161.639 152.829 54.720

Ávöxtun eigin fjár 1)...................................... 9,8% 12,9% -0,4% 4,7% 2,9% 21,4% 34,6%

Heildarafkoma í hlutfalli af heildareignum..... 5,0% 5,2% -0,1% 1,2% 0,9% 4,5% 14,4%

Eiginfjárhlutfall.............................................. 56,6% 49,7% 41,3% 39,4% 26,4% 37,5% 50,2%

Viðskiptavild í hlutfalli af eignum................... 55,9% 53,3% 53,4% 53,8% 51,7% 56,9% 23,0%

Aðrar óefnislegar eignir í hlutfalli af eignum.. 4,9% 5,6% 7,5% 9,7% 11,4% 11,4% 4,9%

Viðskiptavild í hlutfalli af eigin fé................... 98,7% 107,2% 129,1% 136,8% 195,9% 151,9% 45,9%

1) Heildarafkoma / eigið fé 1.1.

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  

Tafla 8. Yfirlit yfir viðskiptavild Össurar 2004 - 2010 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Nettóstaða 1.1............................................... 334.844 322.381 342.359 316.593 232.134 25.095 23.599

Viðbót á árinu................................................ 15.332 7.083 2.399 8.224 116.977 206.830 459

Endurflokkað................................................. -1.905 0 -7.322 0 -35.862 0 0

Þýðingarmunur.............................................. -9.118 5.380 -15.055 17.542 3.344 209 1.037

Virðisrýrnun.................................................. 0 0 0 0 0 0 0

Nettóstaða 31.12............................................ 339.153 334.844 322.381 342.359 316.593 232.134 25.095

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  

Með sama hætti og gert var við rauntölur Marels var afkoma og fjárhagslega staða 

Össurar umreiknuð með því að afskrifa viðskiptavild á tímabilinu. Miðað var við fimm 

ára línulega afskrift sem gjaldfærð var í rekstrareikningi undir kostnaðarverði seldra 

vara. Ekki var þörf á að bakfæra niðurfærslu vegna virðisrýrnunar viðskiptavildar þar 
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sem slík niðurfærsla var ekki fyrir hendi. Til einföldunar við umreikninginn var gengi USD 

sett fast miðað við gengi 31.12. 2010 gagnvart öðrum myntum og því ekki tekið tillit til 

áhrifa af tilfallandi þýðingarmun á útreikninga. Útreikningarnir tóku til áranna 2004 til 

2010 eins og í fyrra dæmi og má sjá umreiknaða heildarafkomu og fjárhagslega stöðu 

Össurar í viðauka 1, (sviðsmynd nr. 2.2). Í töflu 9 og 10 koma hins vegar fram 

samandregnar niðurstöður annars vegar yfir þróun viðskiptavildar og afskrifta á 

tímabilinu og hins vegar helstu kennitölur miðað við umrædda sviðsmynd nr. 2.2. 

Þegar horft er til kennitalna í töflu 10 má sjá að heildarafkoma tímabils og ávöxtun 

eigin fjár er nú neikvæð öll árin frá 2006, samanborið við grunnmyndina (sviðsmynd nr. 

1.2) þar sem ávöxtun og afkoma var jákvæð öll árin nema eitt. Afleidd stærð er þróun 

eiginfjárhlutfalls samanborið við grunnmynd sem lækkar úr 48,0% í árslok 2004 í 11,5% í 

árslok 2010 en það hlutfall var í grunnmynd á bilinu 26,4-56,6% og stóð í árslok 2010 í 

56,6%. Bókfærð viðskiptavild í árslok 2010 í sviðsmynd nr. 2.2 nam 29.872 þ. USD 

samanborið við 339.153 þ. USD samkvæmt grunnmynd. Sem hlutfall af eignum nam 

viðskiptavildin 10,0% í árslok 2010 og sem hlutfall af eigin fé 87,1%. Sambærilegar tölur 

samkvæmt grunnmynd eru 55,9% og 98,7%. 

Séu þessar tölur bornar saman við áhrif af breyttri meðferð viðskiptavildar hjá Marel 

má sjá að keypt viðskiptavild hjá Össuri átti sér stað fyrr á umræddu tímabili samanborið 

við Marel þar sem stærsti hlutur hennar kemur inn á seinni hluta tímabilsins. Það  hefur 

í för með sér að viðskiptavildin er nánast afskrifuð að fullu í lok árs 2010 hjá Össuri. 

Áhrif breytinga á ávöxtun eigin fjár og eiginfjárhlutfall til hins verra í sviðsmynd nr. 

2.2 eru nokkuð ljós með hliðsjón af því að aldrei á umræddu tímabili var viðskiptavild 

færð niður vegna virðisrýrnunar í gegnum rekstur. 
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Tafla 9. Yfirlit yfir viðskiptavild og afskriftir miðað við sviðsmynd nr. 2.2 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Viðskiptavild í heild án virðisrýrnunar 1.1....... 334.844 322.381 342.359 316.593 232.134 25.095 23.599

Viðbót á árinu................................................ 6.214 12.463 -12.656 25.766 120.321 207.039 1.496

Endurflokkað................................................. -1.905 0 -7.322 0 -35.862 0 0

Viðskiptavild í heild án virðisrýrnunar 31.12... 339.153 334.844 322.381 342.359 316.593 232.134 25.095

Afskrifað áður................................................ -247.712 -186.492 -119.484 -48.993 -9.739 -4.720 0

Afskrift ársins m.v. fimm ára líftíma................ -61.950 -61.221 -68.472 -70.491 -46.427 -5.019 -4.720

Afskrift færð út.............................................. 381 0 1.464 0 7.172 0 0

Uppsöfnuð afskrift......................................... -309.281 -247.712 -186.492 -119.484 -48.993 -9.739 -4.720

Bókfært verð viðskiptavildar 31.12................. 29.872 87.132 135.889 222.875 267.600 222.395 20.375

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  

Tafla 10. Kennitölur miðað við sviðsmynd nr. 2.2 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............. -30.898 -29.108 -67.901 -62.910 -34.893 6.669 10.507

Heildareignir í lok tímabils............................. 297.797 380.505 417.286 516.337 563.759 398.247 104.195

Eignfærð viðskiptavild í lok tímabils............... 29.872 87.132 135.889 222.875 267.600 222.395 20.375

Eigið fé í lok tímabils...................................... 34.277 64.511 63.156 130.798 112.646 143.090 50.000

Ávöxtun eigin fjár 1)...................................... -47,9% -46,1% -51,9% -55,8% -24,4% 13,3% 23,9%

Heildarafkoma í hlutfalli af heildareignum..... -9,1% -7,3% -14,5% -11,6% -7,3% 2,7% 10,2%

Eiginfjárhlutfall.............................................. 11,5% 17,0% 15,1% 25,3% 20,0% 35,9% 48,0%

Viðskiptavild í hlutfalli af eignum................... 10,0% 22,9% 32,6% 43,2% 47,5% 55,8% 19,6%

Aðrar óefnislegar eignir í hlutfalli af eignum.. 10,1% 9,3% 10,8% 12,0% 12,4% 11,7% 5,2%

Viðskiptavild í hlutfalli af eigin fé................... 87,1% 135,1% 215,2% 170,4% 237,6% 155,4% 40,8%

1) Heildarafkoma / eigið fé 1.1.

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  

Með sambærilegum hætti og gert var við talnefni úr ársreikningum Marels voru tölur 

Össurar umreiknaðar til að nálgast niðurstöður kennitalna fyrirtækis sem byggt hefði 

upp sinn rekstur alfarið innan frá en var að öðru leyti algjörlega sambærilegt og Össur í 

árslok 2010. Sú forsenda var gefin að umrætt fyrirtæki hefði fjárfest og fjármagnað sig 

með sama hætti og fram kemur í grunnmynd Össurar en yfirverð eða viðskiptavild sem 

varð til við kaup og sameiningu á fyrirtækjum sem stóð í 339.153 þ. USD hefði verið 

notuð til uppbyggingar í rekstri og þannig gjaldfærð í gegnum rekstur, sjá heildartölur 

sviðsmynd 3.2 í viðauka 1. Gert var ráð fyrir að umræddur kostnaður hefði skipst 

hlutfallslega með sama hætti og í ársreikningi 2010 á milli kostnaðarverðs seldra vara 

(45%), sölu- og markaðskostnaðar (32%), rannsóknar- og þróunarkostnaðar (7%) og 

stjórnunarkostnaðar (16%). Kostnaðinum var jafnframt dreift á tímabilið í hlutfalli af 

tekjum með það að markmiðið að ná samsvörun milli gjaldfærslu tekna og kostnaðar á 

tímabilinu. Með sama hætti og í útreikningum á sviðsmynd nr. 2.2 var gengi USD sett 
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fast miðað við 31.12. 2010 gagnvart öðrum myntum. Í töflu 11 hér fyrir neðan má sjá 

hvernig gjaldfærslan dreifist á tímabilið og í töflu 12 má sjá helstu kennitölur miðað við 

sviðsmynd 3.2.  

Miðað við framangreindan útreikning má sjá, samanber tafla 12 hér fyrir neðan, að 

heildarafkoma er neikvæð allt tímabilið samanborið við grunnmynd þar sem 

heildarafkoma var jákvæð öll árin nema eitt. Eiginfjárhlutfallið fer jafnframt úr því að 

vera jákvætt uppá 37,6% í árslok 2004 í að vera 1,6% í árslok 2010.  

Niðurstöður kennitalna úr sviðsmynd 3.2 endurspegla þá staðreynd eins og 

sambærilegri sviðsmynd hjá Marel að öll viðskiptavildin er í raun gjaldfærð í gegnum 

rekstur á tímabilinu sem gerir afkomuna verri sem þeirri gjaldfærslu nemur samanborið 

við grunnmynd. 

Tafla 11. Yfirlit yfir gjaldfærslur vegna innri vaxtar samanber sviðsmynd nr. 3.2 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Viðskiptavild í heild án virðisrýrnunar 31.12... 339.153 334.844 322.381 342.359 316.593 232.134 25.095

Breyting á viðskiptavild án virðirsrýnunar....... 4.309 12.463 -19.978 25.766 84.459 207.039 25.095

Viðbótarkostn. á ári dreift í hlutfalli af tekjum 63.704 58.736 61.624 59.630 44.798 28.558 22.103

Viðbótarkostnaður á sjö ára tímabili............... 339.153

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  

Tafla 12. Kennitölur miðað við sviðsmynd nr. 3.2 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............. -33.033 -26.623 -62.518 -52.049 -40.437 -16.870 -6.876

Heildareignir í lok tímabils............................. 267.925 352.768 387.065 480.733 517.293 357.325 86.812

Eigið fé í lok tímabils...................................... 4.405 36.774 32.935 95.194 66.180 102.168 32.617

Ávöxtun eigin fjár 1)...................................... -89,8% -80,8% -65,7% -78,6% -39,6% -51,7% -15,6%

Heildarafkoma í hlutfalli af heildareignum..... -10,6% -7,2% -14,4% -10,4% -9,2% -7,6% -7,3%

Eiginfjárhlutfall.............................................. 1,6% 10,4% 8,5% 19,8% 12,8% 28,6% 37,6%

Aðrar óefnislegar eignir í hlutfalli af eignum.. 11,2% 10,0% 11,7% 12,9% 13,5% 13,1% 6,2%

1) Heildarafkoma / eigið fé 1.1.

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  

5.3.3 Samantekt vegna breyttrar reikningsskilameðferðar viðskiptavildar 

Þegar horft er til niðurstaðna er varðar breytta meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum 

hjá fyrirtækjunum Marel og Össur á sjö ára tímabili er ljóst að fjárhagslegar kennitölur 

versna til muna ef beitt er í reikningsskilum kostnaðarverðsaðferð með afskrift 

viðskiptavildar á ákveðnum árafjölda. Ástæðan er sú að á umræddu sjö ára tímabili var 
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ekki um að ræða neina virðisrýrnun hjá félögunum fyrir utan eitt ár hjá Marel, árið 2009 

þegar viðskiptavild var færð niður um 14.394 þús. EUR.  

Í dæmi Marels fer ávöxtun eigin fjár úr því að vera jákvæð um 5,5% í að vera neikvæð 

um 27,6% á árinu 2010 og eiginfjárhlutfall úr því að vera 39,1% í 23,0%. Viðskiptavild 

sem hlutfall af eignum fer úr því að vera 43,3% í árslok 2010 í 28,3%.  

Hvað varðar Össur þá fer ávöxtun eigin fjár úr því að vera jákvæð um 9,8% í að vera 

neikvæð uppá 47,9% á árinu 2010 og eiginfjárhlutfallið fer úr því að vera 56,6% í að vera 

11,5% í árslok 2010. Viðskiptavild í hlutfalli af eignum fer úr því vera 55,9% í að vera 

10,0%.   

Þegar litið er á þessi tvö fyrirtæki er ljóst að með því að beita kostnaðarverðsaðferð 

með árlegri afskrift viðskiptavildar verður ásýnd fjárhagslegrar stöðu félaganna verri en 

ella og fjárhagslegar kennitölur sem skoðaðar eru á tímabilinu versna til muna. Með 

öðrum orðum niðurstöður fjárhagslegrar stöðu, afkomu og lykil kennitalna í 

ársreikningum fyrirtækjanna verður verri en ella þrátt fyrir að engin efnahagsleg 

breyting hefur átt sér stað, eingöngu orðið breyting á meðferð viðskiptavildar í 

reikningsskilum. Það ræðst síðan af því á hvað löngum tíma viðskiptavildin er afskrifuð 

hve munurinn er mikill. Miðað við fimm ára afskriftatíma er munurinn verulegur og í því 

tilfelli leikur mikill vafi á að óbreytt skipan fjárhagsuppbyggingar félaganna væri 

ásættanleg í augum fjárfesta, bæði hluthafa og lánveitanda. Þó ásýnd fjárhagslegrar 

stöðu breytist og kennitölur versni er raunverulega fjárhagslega staða óbreytt þar sem 

eingöngu hefur orðið breyting á reikningshaldslegri meðferð viðskiptavildar sem hefur 

engin áhrif á sjóðstreymi félaganna. Ekki er hægt að fullyrða í framhaldi af 

framangreindum samanburði hvor aðferðin sýni gleggri mynd af fjárhagslegri stöðu og 

afkomu viðkomandi félags. Þó ekki sé hægt að fullyrða hvað það varðar þá er hugsanlegt 

að á umræddu tímabili hefur beiting gangvirðis reikningsskila með a.m.k. árlegu 

virðisrýrnunarprófi frekar en kostnaðarverðsreikningsskil með afskrift á fimm árum gert 

umræddu fyrirtæki kleift að fjármagna sig með hagkvæmari hætti en ella að öllu öðru 

óbreyttu.  

 Ef litið er til þeirrar myndar (sviðsmynd nr. 3.1 og 3.2) sem sýnir sambærileg fyrirtæki 

sem byggt hefðu upp rekstur sinn alfarið innan frá kemur í ljós áhugaverð niðurstaða 

sem kemur þó ekki á óvart með hliðsjóna af vægi viðskiptavildar í efnahagsreikningi 
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félaganna. Forsendan er sú, eins og fram hefur komið, að viðkomandi fyrirtæki hefði 

getað fjárfest og fjármagnað sig með sama hætti og umrædd fyrirtæki með því að nýta 

það yfirverð sem þurfti að greiða við kaup í uppbygginu í rekstri samhliða fjárfestingu og 

náð þannig fram sambærilegum árangri í rekstri. Niðurstaða sem þá kemur fram sýnir 

mjög lítinn fjárhagslegan styrk þessara félaga í lok árs 2010. Í öðru tilfellinu neikvætt 

eiginfjárhlutfall uppá 7,4% og í hinu tilfellinu jákvætt eiginfjárhlutfall upp 1,6%. Í báðum 

tilfellum er heildarafkoma neikvæð öll árin á umræddu sjö ára tímabili. Það er því ekki 

ólíklegt miðað við framangreindar kennitölur að uppbygging með umræddum hætti 

hefði mögulega orðið erfið því  erfitt hefði getað reynst að sannfæra lánaveitendur og 

mögulega hluthafa um að fjárfesta í rekstri sem skilaði  þeim fjárhagslegu niðurstöðum 

sem fram hafa komið án þess að hægt sé að fullyrða nokkuð um það. 

Af þessu er hægt að draga þá ályktun að í ákveðnum tilfellum sé forsenda fyrir 

uppbyggingu fyrirtækis að uppkaup eigi sér stað á öðrum fyrirtækjum með þeirri 

viðskiptavild sem því fylgir og beitt sé gangvirðisreikningsskilum á viðskiptavild með 

a.m.k. árlegu virðisrýrnunarprófi.  

5.4 Skoðanakönnun 

Skoðanakönnun á meðal löggiltra endurskoðanda var unnin á tímabilinu 25. október 

2011 til 17. nóvember 2011. Settar voru fram tíu fullyrðingar er snúa að meðferð 

viðskiptavildar. Þátttakendum var falið að svara með því að merkja við einn af 

eftirfarandi svarmöguleikum: Mjög ósammála, frekar ósammála, hlutlaus, frekar 

sammála eða mjög sammála.  

5.4.1 Þátttakendur 

Til að svara framsettum fullyrðingum, sem gert er grein fyrir hér á eftir, voru valdir 

tuttugu og fimm löggiltir endurskoðendur úr hópi endurskoðenda annarra en þeirra sem 

hafa skilað inn réttindum. Þeir voru í lok ágúst 2011 334  (FLE, 2011). Við  val á 

þátttakendum í könnuninni var reynt að sjá til þess að umræddur hópur svarenda 

endurspeglaði hlutfallslega þýðið m.t.t. þeirra sem starfa á endurskoðunarstofu og 

þeirra sem starfa utan stofu. Að öðru leyti voru viðkomandi endurskoðendur valdir af 

handahófi.  
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5.4.2 Spurningar/fullyrðingar 

Við val á spurningum, sem lagðar voru fram í formi fullyrðinga, var áðurnefnd 

rannsóknarspurning höfð að leiðarljósi. Um leið var reynt að hanna fullyrðingarnar með 

þeim hætti að niðurstöður gæfu vísbendingar um sjónarmið svarenda til núverandi 

meðferðar á viðskiptavild í reikningsskilum. Fullyrðingar eru tíu og ein þeirra vísar í  

talnaefni.     

Fyrstu fjórar fullyrðingarnar snúa að gæðaeinkennum hugtakaramma IASB og 

framsetningu reikningsskila, spurningar númer 5 og 6 snúa að virðisrýrnunarprófum, 

spurningar nr. 7, 8 og 10 snúa að meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum og spurning 

nr. 9 fjallar um hlutverk reikningsskila.  

Fullyrðingarnar eru eftirfarandi: 

1. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki annað af grundvallar gæðaeinkunnum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er áreiðanleg framsetning (e. faithfully represent). 

2. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki eitt af fjórum viðbótar gæðaeinkennum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er samanburðarhæfni  (e. comparable). 

3. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki eitt af fjórum viðbótar gæðaeinkennum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er skiljanleiki (e. understandable). 

4. Meðferð viðskiptavildar við reikningsskil samkvæmt staðli IAS 36 um 

virðisrýrnunarpróf er ófullnægjandi m.t.t. markmiða reikningsskilanna um að 

ársreikningur sýni glögga mynd af fjárhagslegri stöðu og afkomu viðkomandi 

fyrirtækis. 

5. Stjórnendur leggja almennt ekki hlutlaust mat á þær forsendur sem liggja að baki 

mati á viðskiptavild skv. staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf. 

6. Erfitt er fyrir endurskoðendur að hafa áhrif á virðismat viðskiptavildar (þ.e. til 

breytinga) þegar það hefur verið lagt fram af stjórnendum. 

7. Viðskiptavild sem verður til við kaup á öðru fyrirtæki getur verið eilíf og er í 

slíkum tilfellum ekki rétt að afskrifa hana á ákveðnum árafjölda. 

8. Ekki er óeðlilegt að gerður sé greinarmunur á meðferð keyptrar viðskiptavildar og 

innbyggðrar viðskiptavildar í reikningsskilum. 



 

58 

9. Með beitingu virðisrýrnunarprófs á viðskiptavild í stað þess að beita henni til 

viðbótar við reikningsskil kostnaðarverðs með afskrift á ákveðnum árafjölda eru 

reikningsskilin komin inná braut sem greiningaraðilar eiga að sinna.  

10. Meðferð viðskiptavildar hjá fyrirtæki A, sbr. meðfylgjandi gögn, sýnir gleggri 

mynd af fjárhagslegri stöðu félagsins í árslok 2010 ef beitt er í reikningsskilum 

virðisrýrnunarprófi á viðskiptavild (sbr. sviðsmynd 1) heldur en ef beitt er 

reikningsskilum kostnaðarverðs með afskrift á fimm árum (sbr. sviðsmynd 2). 

Í spurningu nr. 10 er vísað í talnaefni, þar sem búið er að stilla upp talnaefni 

ímyndaðs fyrirtækis yfir fimm ára tímabil miðað við mismunandi meðferð viðskiptavildar 

í reikningsskilum. Annars vegar er miðað við gangvirðisreikningsskil með 

virðisrýrnunarprófi og hins vegar er miðað við kostnaðarverðsreikningsskil með afskrift á 

ákveðnum árafjölda. Miðað er við fimm ára afskriftartíma til að sjá með skýrum hætti 

mismunandi meðferð viðskiptavildar. Niðurstöður talnaefnis er sambærilegar við 

niðurstöður mismunandi meðferðar viðskiptavildar hjá Marel og Össur og lögð var 

áhersla á að upplýsingarnar væri sambærilegar við það sem birt er í ársreikningum 

fyrirtækja. Þátttakendum í skoðanakönnuninni var ekki kunnugt um að talnaefnið byggði 

á raundæmisrannsókn á meðferð viðskiptavildar hjá Marel og Össur. Talnaefnið má sjá í 

heild sinni í viðauka nr. 2.  

5.4.3 Framkvæmd 

Framkvæmdin var með þeim hætti að haft var samband valda þátttakendur og þeir 

spurðir hvort þeir væru tilbúnir að taka þátt í þessari könnun. Allir þeir aðilar sem haft 

var samband við voru tilbúnir að taka þátt í könnuninni.  

Í framhaldi var þann 25. október 2011 þátttakendum fyrst sendur listi yfir 

spurningar/fullyrðingar ásamt talnaefni, sjá viðauka nr. 2. Strax í kjölfarið var sendur 

tölvupóstur þar sem eingöngu komu fram spurningar/fullyrðingar, sem þátttakendur var 

síðan ætlað að svara rafrænt með þeim hætti að ekki var hægt að rekja svör til 

viðkomandi þátttakanda. Þátttakendum var falið að svara með því að merkja við einn af 

eftirfarandi svarmöguleikum, sem fengu jafnframt vægið frá 1 til 5: Mjög ósammála, 

frekar ósammála, hlutlaus, frekar sammála eða mjög sammála. 

Af tuttugu og fimm aðilum sem send voru gögn með spurningum/fullyrðingum 

svöruðu tuttugu og þrír. Svörin bárust á tímabilinu 25. október til 17. nóvember 2011.   
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5.4.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var unnin lýsandi tölfræði, meðaltöl og hlutföll. Til að meta 

áreiðanleika niðurstaðna með tilliti til þýðis voru reiknuð vikmörk miðað við 95% vissu á 

meðaltöl og hlutföll. Vikmörk hlutfalla segja okkur til um hversu nálægt rétt niðurstaða 

er miðað við ákveðna vissu, hér 95%, sé horft til þýðisins í heild. Meðaltal er reiknað 

með því að leggja saman margfeldi af vægi svara og fjölda sem velja það svar og deila 

upp í summuna með heildarfjölda svara.   

5.4.5 Niðurstöður skoðanakönnunar 

Hér fyrir neðan verður fjallað um niðurstöður svara við þeim tíu fullyrðingum sem 

þátttakendur svöruðu í könnuninni. 

1. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki annað af grundvallar gæðaeinkunnum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er áreiðanleg framsetning (e. faithfully represent). 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 52,2% voru mjög ósammála 

eða frekar ósammála henni, en 34,8% voru frekar sammála eða mjög sammála henni, 

hlutlausir voru 13,0% svarenda. Meðaltal svara, sem fengu vægið frá 1 til 5, var 2,9. Sjá 

greiningu svara í töflu 13 ásamt mynd hér fyrir neðan.  

Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

52,2% +/-19,0%, skarast við hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála eða 34,8% +/-

18,1% er munurinn á þessum svörum ekki tölfræðilega marktækur sé horft á allt þýðið. 

Tafla 13. Fullyrðing nr. 1 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 1  4,3  7,8  

Frekar ósammála (2).... 11  47,8  19,0  

Hlutlaus (3)................... 3  13,0  12,8  

Frekar sammála (4)...... 6  26,1  16,7  

Mjög sammála (5)......... 2  8,7  10,7  

Ósammála.................... 12  52,2  19,0  

Hlutlaus........................ 3  13,0  12,8  

Sammála....................... 8  34,8  18,1  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 2,9  

Vikmörk ±..................... 0,5  
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2. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki eitt af fjórum viðbótar gæðaeinkennum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er samanburðarhæfni  (e. comparable). 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 43,5% voru frekar sammála 

eða mjög sammála henni, en 34,8% voru frekar ósammála eða mjög ósammála henni, 

hlutlausir voru 21,7% svarenda. Meðaltal svara, sem fengu vægið frá 1 til 5, var 3,1. Sjá 

greiningu svara í töflu 14 ásamt mynd hér fyrir neðan. 

Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

43,5% +/-18,9%, skarast við hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála eða 34,8% +/-

18,1% eru munurinn á þessum svörum ekki tölfræðilega marktækur sé horft á allt þýðið. 

Tafla 14. Fullyrðing nr. 2 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 2  8,7  10,7  

Frekar ósammála (2).... 6  26,1  16,7  

Hlutlaus (3)................... 5  21,7  15,7  

Frekar sammála (4)...... 8  34,8  18,1  

Mjög sammála (5)......... 2  8,7  10,7  

Ósammála.................... 8  34,8  18,1  

Hlutlaus........................ 5  21,7  15,7  

Sammála....................... 10  43,5  18,9  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 3,1  

Vikmörk ±..................... 0,5  
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3. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki eitt af fjórum viðbótar gæðaeinkennum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er skiljanleiki (e. understandable). 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 52,2% voru mög ósammála 

eða frekar ósammála henni, en 34,8% voru frekar sammála eða mjög sammála henni, 

hlutlausir voru 13,0% svarenda. Meðaltal svara, sem fengu vægið frá 1 til 5, var 2,9. Sjá 

greiningu svara í töflu 15 ásamt mynd hér fyrir neðan. 
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Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

52,2% +/-19,0%, skarast við hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála eða 34,8% +/-

18,1% eru munurinn á þessum svörum ekki tölfræðilega marktækur sé horft á allt þýðið. 

Tafla 15. Fullyrðing nr. 3 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 1  4,3  7,8  

Frekar ósammála (2).... 11  47,8  19,0  

Hlutlaus (3)................... 3  13,0  12,8  

Frekar sammála (4)...... 6  26,1  16,7  

Mjög sammála (5)......... 2  8,7  10,7  

Ósammála.................... 12  52,2  19,0  

Hlutlaus........................ 3  13,0  12,8  

Sammála....................... 8  34,8  18,1  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 2,9  

Vikmörk ±..................... 0,5  
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4. Meðferð viðskiptavildar við reikningsskil samkvæmt staðli IAS 36 um 

virðisrýrnunarpróf er ófullnægjandi m.t.t. markmiða reikningsskilanna um að 

ársreikningur sýni glögga mynd af fjárhagslegri stöðu og afkomu viðkomandi 

fyrirtækis. 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 60,9% voru mög ósammála 

eða frekar ósammála henni, en 34,8% voru frekar sammála eða mjög sammála henni, 

hlutlausir voru 4,3% svarenda. Meðaltal svara, sem fengu vægið frá 1 til 5, var 2,7. Sjá 

greiningu svara í töflu 16 ásamt mynd hér fyrir neðan. 

Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

60,9% +/-18,6%, skarast við hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála eða 34,8% +/-

18,1% eru munurinn á þessum svörum ekki tölfræðilega marktækur sé horft á allt þýðið. 
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Tafla 16. Fullyrðing nr. 4 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 2  8,7  10,7  

Frekar ósammála (2).... 12  52,2  19,0  

Hlutlaus (3)................... 1  4,3  7,8  

Frekar sammála (4)...... 6  26,1  16,7  

Mjög sammála (5)......... 2  8,7  10,7  

Ósammála.................... 14  60,9  18,6  

Hlutlaus........................ 1  4,3  7,8  

Sammála....................... 8  34,8  18,1  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 2,7  

Vikmörk ±..................... 0,5  
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5. Stjórnendur leggja almennt ekki hlutlaust mat á þær forsendur sem liggja að baki 

mati á viðskiptavild skv. staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf. 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 69,6% voru frekar sammála 

eða mjög sammála henni en 17,4% voru mjög ósammála eða frekar ósammála henni, 

hlutlausir voru 13,0% svarenda. Meðaltal svara sem fengu vægið frá 1 til 5, var 3,7. Sjá 

greiningu svara í töflu 17 ásamt mynd hér fyrir neðan. 

Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

69,6% +/-17,5%, skarast ekki við hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála eða 17,4% 

+/-14,4% eru munurinn tölfræðilega marktækur og því hægt að segja með 95% vissu sé 

horft á allt þýðið að þeir sem eru sammála eru fleiri en þeir sem eru ósammála. 

Tafla 17. Fullyrðing nr. 5 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 0  0,0  0,0  

Frekar ósammála (2).... 4  17,4  14,4  

Hlutlaus (3)................... 3  13,0  12,8  

Frekar sammála (4)...... 11  47,8  19,0  

Mjög sammála (5)......... 5  21,7  15,7  

Ósammála.................... 4  17,4  14,4  

Hlutlaus........................ 3  13,0  12,8  

Sammála....................... 16  69,6  17,5  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 3,7  

Vikmörk ±..................... 0,4  
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6. Erfitt er fyrir endurskoðendur að hafa áhrif á virðismat viðskiptavildar (þ.e. til 

breytinga) þegar það hefur verið lagt fram af stjórnendum. 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 43,5% voru frekar sammála 

eða mjög sammála henni en 30,4% voru mjög ósammála eða frekar ósammála henni og 

hlutlausir voru 26,1% svarenda. Meðaltal svara sem fengu vægið frá 1 til 5, var 3,3. Sjá 

greiningu svara í töflu 18 ásamt mynd hér fyrir neðan. 

Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

43,5% +/-18,9%, skarast við hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála eða 30,4% +/-

17,5% eru munurinn á þessum svörum ekki tölfræðilega marktækur sé horft á allt þýðið. 

Tafla 18. Fullyrðing nr. 6 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 1  4,3  7,8  

Frekar ósammála (2).... 6  26,1  16,7  

Hlutlaus (3)................... 6  26,1  16,7  

Frekar sammála (4)...... 6  26,1  16,7  

Mjög sammála (5)......... 4  17,4  14,4  

Ósammála.................... 7  30,4  17,5  

Hlutlaus........................ 6  26,1  16,7  

Sammála....................... 10  43,5  18,9  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 3,3  

Vikmörk ±..................... 0,5  
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7. Viðskiptavild sem verður til við kaup á öðru fyrirtæki getur verið eilíf og er í 

slíkum tilfellum ekki rétt að afskrifa hana á ákveðnum árafjölda. 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 52,2% voru mjög ósammála 

eða frekar ósammála henni en 34,8% voru frekar sammála eða mjög sammála henni og 

hlutlausir voru 13,0% svarenda. Meðaltal svara, sem fengu vægið frá 1 til 5, var 2,8. Sjá 

greiningu svara í töflu 19 ásamt mynd hér fyrir neðan. 

Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

52,2% +/-19,0%, skarast við hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála eða 34,8% +/-

18,1% eru munurinn á þessum svörum ekki tölfræðilega marktækur sé horft á allt þýðið. 
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Tafla 19. Fullyrðing nr. 7 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 5  21,7  15,7  

Frekar ósammála (2).... 7  30,4  17,5  

Hlutlaus (3)................... 3  13,0  12,8  

Frekar sammála (4)...... 4  17,4  14,4  

Mjög sammála (5)......... 4  17,4  14,4  

Ósammála.................... 12  52,2  19,0  

Hlutlaus........................ 3  13,0  12,8  

Sammála....................... 8  34,8  18,1  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 2,8  

Vikmörk ±..................... 0,6  
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8. Ekki er óeðlilegt að gerður sé greinarmunur á meðferð keyptrar viðskiptavildar 

og innbyggðrar viðskiptavildar í reikningsskilum. 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 69,6% voru frekar sammála 

eða mjög sammála henni en 17,4% voru mjög ósammála eða frekar ósammála henni og 

hlutlausir voru 13,0% svarenda. Meðaltal svara sem fengu vægið frá 1 til 5, var 3,8. Sjá 

greiningu svara í töflu 20 ásamt mynd hér fyrir neðan. 

Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

69,6% +/-17,5%, skarast ekki við hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála eða 17,4% 

+/-14,4% eru munurinn tölfræðilega marktækur og því hægt að segja með 95% vissu sé 

horft á allt þýðið að þeir sem eru sammála eru fleiri en þeir sem eru ósammála. 

Tafla 20. Fullyrðing nr. 8 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 1  4,3  7,8  

Frekar ósammála (2).... 3  13,0  12,8  

Hlutlaus (3)................... 3  13,0  12,8  

Frekar sammála (4)...... 9  39,1  18,6  

Mjög sammála (5)......... 7  30,4  17,5  

Ósammála.................... 4  17,4  14,4  

Hlutlaus........................ 3  13,0  12,8  

Sammála....................... 16  69,6  17,5  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 3,8  

Vikmörk ±..................... 0,5  

   

F
jö

ld
i

H
lu

tf
a
ll
 %

V
ik

m
ö

rk
 +

/-

Ósammála
17,4%

Hlutlaus
13,0%

Sammála
69,6%

 



 

65 

9. Með beitingu virðisrýrnunarprófs á viðskiptavild í stað þess að beita henni til 

viðbótar við reikningsskil kostnaðarverðs með afskrift á ákveðnum árafjölda eru 

reikningsskilin komin inná braut sem greiningaraðilar eiga að sinna. 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 43,5% voru mjög ósammála 

eða frekar ósammála henni en 34,8% voru frekar sammála eða mjög sammála henni, 

hlutlausir voru 21,7% svarenda. Meðaltal svara, sem fengu vægið frá 1 til 5, var 2,8. Sjá 

greiningu svara í töflu 21 ásamt mynd hér fyrir neðan. 

Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera ósammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

43,5% +/-18,9%, skarast við hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála eða 34,8% +/-

18,1% eru munurinn á þessum svörum ekki tölfræðilega marktækur sé horft á allt þýðið. 

Tafla 21. Fullyrðing nr. 9 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 6  26,1  16,7  

Frekar ósammála (2).... 4  17,4  14,4  

Hlutlaus (3)................... 5  21,7  15,7  

Frekar sammála (4)...... 5  21,7  15,7  

Mjög sammála (5)......... 3  13,0  12,8  

Ósammála.................... 10  43,5  18,9  

Hlutlaus........................ 5  21,7  15,7  

Sammála....................... 8  34,8  18,1  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 2,8  

Vikmörk ±..................... 0,6  

   

F
jö

ld
i

H
lu

tf
a
ll
 %

V
ik

m
ö

rk
 +

/-

Ósammála
43,5%

Hlutlaus
21,7%

Sammála
34,8%

 

10. Meðferð viðskiptavildar hjá fyrirtæki A, sbr. meðfylgjandi gögn, sýnir gleggri 

mynd af fjárhagslegri stöðu félagsins í árslok 2010 ef beitt er í reikningsskilum 

virðisrýrnunarprófi á viðskiptavild (sbr. sviðsmynd 1) heldur en ef beitt er 

reikningsskilum kostnaðarverðs með afskrift á fimm árum (sbr. sviðsmynd 2). 

Niðurstaða svara við framangreindri fullyrðingu var að 47,8% voru frekar sammála 

eða mjög sammála henni en 43,5% voru frekar ósammála eða mjög ósammála henni, 

hlutlausir voru 8,7% svarenda. Meðaltal svara, sem fengu vægið frá 1 til 5, var 3,1. Sjá 

greiningu svara í töflu 22 ásamt mynd hér fyrir neðan. 
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Þar sem hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála, að teknu tilliti til vikmarka eða 

47,8% +/-19,0%, skarast við hlutfall þeirra sem sögðust vera sammála eða 43,5% +/-

18,9% eru munurinn á þessum svörum ekki tölfræðilega marktækur sé horft á allt þýðið. 

Tafla 22. Fullyrðing nr. 10 í skoðanakönnun 

Svör

Mjög ósammála (1)....... 1  4,3  7,8  

Frekar ósammála (2).... 9  39,1  18,6  

Hlutlaus (3)................... 2  8,7  10,7  

Frekar sammála (4)...... 8  34,8  18,1  

Mjög sammála (5)......... 3  13,0  12,8  

Ósammála.................... 10  43,5  18,9  

Hlutlaus........................ 2  8,7  10,7  

Sammála....................... 11  47,8  19,0  

Fjöldi svarenda............. 23  100,0  

Meðaltal (1-5)............. 3,1  

Vikmörk ±..................... 0,5  
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Þó ekki sé marktækur munur á svörum við fyrstu þremur fullyrðingunum sem snúa að 

gæðaeinkennum vekur athygli að meirihluti svarendi telur núverandi reikningsskil ekki 

uppfylla gæðaeinkenni sem snúa að samanburðarhæfni. Meirihlutinn telur 

reikningsskilin hins vegar uppfylla gæðaeinkenni er snúa að skiljanleika og áreiðanleika 

hvað varðar framsetningu. Meirihlutinn er þó ekki afgerandi hvað þetta varðar. 

Afgerandi meirihluti, þó ekki marktækur, svarar fullyrðingu nr. 4 með þeim hætti að 

hann telur núverandi meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum sýna glögga mynd af 

fjárhagslegri stöðu og afkomu viðkomandi fyrirtækis. Mikill meirihluti og marktækur 

miðað við 95% vissu sé horft á allt þýðið, þ.e. löggiltir endurskoðendur á Íslandi, telur ( 

sjá niðurstöðu svara við fullyrðingu nr. 5 ) að stjórnendur leggi almennt ekki hlutlaust 

mat á þær forsendur sem liggja að baki mati á viðskiptavild. Meirihlutinn telur hins 

vegar að endurskoðendur eigi ekki erfitt með að hafa áhrif á virðismat þegar það hefur 

verið lagt fram, en sú niðurstaða er ekki marktæk ( niðurstöðu svars við spurning nr. 6 ). 

Meirihluti svarenda við fullyrðingu nr. 7 telur að viðskiptavild geti verið eilíf og í þeim 

tilfellum sé ekki rétt að afskrifa hana á ákveðnum árafjölda en niðurstaðan er þó ekki 

marktæk. Marktækur meirihluti sé horft á allt þýðið miðað við 95% vissu svarar hins 

vegar fullyrðingu nr. 8 á þá leið að gera eigi greinarmun á keyptri og innbyggðri 

viðskiptavild í reikningsskilum. 
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Hvað varðar svar við fullyrðingu nr. 9 þá eru skiptar skoðanir um hvort reikningsskilin 

séu komin inná braut greiningaraðila en þó telja fleiri að svo sé ekki. 

Niðurstöður svars við fullyrðingu nr. 10, sem var með vísan í talnaefni (sjá bls. 3-5 í 

viðauka nr. 2), bendir til að mjög skiptar skoðanir séu á meðal löggiltra endurskoðenda á 

Íslandi um hvor aðferðin við meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum, þ.e. 

kostnaðarverðsreikningsskil með afskrift á ákveðnum árafjölda eða 

gangvirðisreikningsskil með virðisrýrnunarprófi, sýni gleggri mynd af fjárhagsstöðu og 

afkomu viðkomandi fyrirtækis. Þeir sem voru sammála umræddri fullyrðingu eins og 

fram hefur komið voru 47,8% en þeir sem voru ósammála voru 43,5%, hlutlausir voru 

8,7%.   
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6 Samandregnar niðurstöður rannsóknar 

Ekki tókst að svara rannsóknarspurningunni með jákvæðum eða neikvæðum hætti. 

Niðurstöður skoðanakönnunar bendir til að mjög skiptar skoðanir séu á meðal löggiltra 

endurskoðenda á Íslandi um hvor aðferðin við meðhöndlun viðskiptavildar í 

reikningsskilum fyrirtækja sýni gleggri mynd af fjárhagsstöðu og afkomu viðkomandi 

fyrirtækis, þ.e. kostnaðarverðsreikningsskil með afskrift á ákveðnum árafjölda eða 

gangvirðisreikningsskil þar sem framkvæmt er a.m.k. árlegt virðisrýrnunarpróf samanber 

niðurstöður svara við fullyrðingu nr. 10 í skoðanakönnun sem fjallað er um í kafla 5.4.5 

Niðurstöður skoðanakönnunar. 

Þegar niðurstöður rannsóknar eru skoðaðar eru sex atriði sem standa upp úr. Í fyrsta 

lagi að mikill munur getur orðið á fjárhagslegri ásýnd7 fyrirtækis eftir því hvaða 

reikningsskilum er beitt við meðferð viðskiptavildar. Í öðru lagi gefa niðurstöður til 

kynna að núverandi reikningsskil við meðhöndlun á viðskiptavild getur mögulega verið 

forsenda fyrir uppbyggingu rekstrar eins og fram kemur í lok kafla 5.3.3 Samantekt 

vegna breyttrar reikningsskilameðferðar viðskiptavildar. Í þriðja lagi leikur vafi á því að 

núverandi meðhöndlun viðskiptavildar í reikningsskilum uppfyllir eitt af fjórum viðbótar 

gæðaeinkennum hugtakaramma reikningsskilanna, sem er samanburðarhæfni. Í fjórða 

lagi er það skoðun íslenskra endurskoðenda að stjórnendur fyrirtækja leggja ekki 

hlutlaust mat á þær forsendur sem stuðst er við þegar unnið er virðisrýrnunarpróf vegna 

mögulegrar virðisrýrnun viðskiptavildar. Í fimmta lagi að rétt er að gera greinarmun á 

keyptri og innbyggðri viðskiptavild við meðhöndlun í reikningsskilum. Og í sjötta lagi að 

mjög skiptar skoðanir eru á meðal löggiltrar endurskoðanda á Íslandi um hvor aðferðin 

við mat á viðskiptavild, kostnaðarverðsreikningsskil með afskrift á ákveðnum árafjölda 

eða gangvirðisreikningsskil þar sem framkvæmt er a.m.k. árlegt virðisrýrnunarpróf, sýni 

gleggri mynd af fjárhagsstöðu og afkomu viðkomandi fyrirtækja.   

                                                      
7
 Þ.e. fjárhagsleg staða, afkoma og lykil kennitölur. 
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7 Umræður 

Við skoðun á því hvernig best sé að standa að meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum 

fyrirtækja og hvernig reikningsskilum er almennt fyrir komið í stöðlum IASB hlýtur að 

vera eðlilegt að horfa til tilgangs og markmiða reikningsskila samanber skilgreiningu í 

hugtakaramma IASB og þá leiðsögn sem þar kemur fram um gæðaeinkenni 

reikningsskila.  

Mikilvæg skilgreining sem taka þarf tilliti til, þegar fjallað er um meðferð 

viðskiptavildar í reikningsskilum, er skilgreining á því hvað er eign sem fjallað er um í 

kafla 3.1.  Í umfjöllun í kafla 4.1 kemur fram að  keypt viðskiptavild uppfyllir skilgreiningu 

um að vera eign en innbyggð viðskiptavild ekki þar sem hún er ekki aðgreinanlega og 

verður ekki mæld með áreiðanlegum hætti.  

Eins og gert verður frekar grein fyrir hér á eftir er erfitt að rökstyðja, sé horft til 

markmiða reikningsskilanna og þeirra gæðaeinkenna sem þau eiga að uppfylla, þann 

mikla mun sem gerður er á reikningsskilum keyptrar viðskiptavildar og innbyggðrar 

viðskiptavildar. Meðal annars er það erfitt vegna þeirrar ósamkvæmni sem kemur fram í 

reikningsskilastöðlum hvað varðar rökin fyrir því að ekki sé hægt að mæla innbyggða 

viðskiptavild með áreiðanlegum hætt en hægt sé að mæla keypta viðskiptavild með 

áreiðanlegum hætti við kaup og reyndar líka mörgum árum eftir að kaup hafa átt sér 

stað. 

Að auki er erfitt að sjá að núverandi meðhöndlun viðskiptavildar í reikningsskilum 

uppfylli gæðaeinkennið um samanburðarhæfni, samanber niðurstöður svara löggiltra 

endurskoðenda við fullyrðingu nr. 2 í  könnun sem fjallað er um í kafla 5.4 .Þar er verið 

að horfa til samanburðar á milli fyrirtækja. Ljóst er við skoðun á talnaefni Marels og 

Össurar, sem fjallað er um í kafla 5.3 hér að framan að slíkur samanburður er erfiður. 

Eflaust myndu margir segja að sá munur sem endurspeglast í umfjölluninni í þeim kafla í 

samanburði á talnaefni þar sem gangvirðisreikningsskilum er beitt og talnaefni fyrirtækis 

sem byggt hefði upp sinn rekstur alfarið innan frá, en að öðru leyti algjörlega 

sambærilegt fyrirtæki, sé óásættanlegur. Einnig er það einkennilegt, eins og þar kemur 

fram, að upp getur komið sú staða að forsenda fyrir uppbyggingu í rekstri sé uppkaup 
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fyrirtækis á öðrum fyrirtækjum með tilheyrandi viðskiptavild og beitingu núverandi 

gangvirðisreikningsskila á keypta viðskiptavild.  

Mjög sannfærandi framsetning á samsetningu viðskiptavildar og útlistun á 

verðmyndun við kaup kemur fram í grein Ma og Hopkins (1988), sem fjallað er um í kafla 

4.2.. Í  þeirri grein er eðli viðskiptavildar talið þrennskonar. Í fyrsta lagi er um að ræða 

innbyggða viðskiptavild, sem myndast innan frá og án þess að kaup eigi sér stað. Í öðru 

lagi er um að ræða kaup á viðskiptavild þar sem engin samlegð á sér stað í kjölfar kaupa 

og þá er einfaldlega verið að kaupa innbyggða viðskiptavild sem var til staðar í 

viðkomandi fyrirtæki og í þriðja lagi er um að ræða kaup á viðskiptavild þar sem í 

mörgum tilfellum er annars vegar verið að kaupa innbyggða viðskiptavild sem var til 

staðar hjá viðkomandi fyrirtæki og hins vegar viðskiptavild sem byggir á væntanlegum 

árangri af samlegð fyrirtækjanna sem um ræðir.  

Með hliðsjón af framangreindri flokkun verður að teljast vafasamt að eingöngu megi 

færa keypta viðskiptavild í bækur. Í því tilfelli sem verið er að kaupa innbyggða 

viðskiptavild getur fyrirtæki haft hana í bókum sínum svo árum skipti, og ef engin 

virðisrýrnun á sér stað óskerta. Bókfært eigið fé er þá á sama tíma hærra sem nemur 

þeirri eignfærðri viðskiptavild. Nákvæmlega eins fyrirtæki sem er byggt upp án þess að 

kaup eigi sér stað fær ekki að færa innbyggða viðskiptavild í bækur og er því eigið fé 

þess lægra sem því nemur. 

Rökin fyrir því að ekki megi færa upp innbyggða viðskiptavild eru að ekki sé hægt að 

aðgreina hana og mæla með áreiðanlegum hætti eins og fram hefur komið. Hins vegar 

er hægt að mæla viðskiptavild þegar kaup eiga sér stað þar sem til verður verðmiði. Í 

þessu sambandi er rétt að vekja athygli á því að í mörgum tilfellum er hægt að finna út 

verðmæti innbyggðrar viðskiptavildar. Það er gert  með því að finna viðskipti á markaði 

með sambærilega eign og hafa þessi viðskipti til hliðsjónar við verðmat. Jafnframt 

verður að  telja mjög vafasamt  að fullyrða að mat á nokkurra ára gamalli viðskiptavild, 

t.d. tíu ára, með þeirri aðferð sem stuðst er við í staðli IAS 36 um virðisrýrnun eigna, sé 

nákvæmari heldur en samskonar mat á innbyggðri viðskiptavild. Í þessu sambandi 

verður að hafa í huga hversu mikið núverandi staðall IAS 36 um virðisrýrnun eigna byggir 

á huglægu mat þegar um er að ræða mat á sjóðstreymi fjárskapandi einingar til finna 
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nýtingarvirði hennar, samanber liður 33 í staðlinum. En nýtingarvirðið er fundið til að 

ganga úr skugga um hvort virðisrýrnun hafi orðið eða ekki.  

Það er síðan annað umhugsunarefni hversu skynsamlegt það er að heimila eignfærslu 

viðskiptavildar og beitingu gangvirðisreikningsskila með a.m.k. árlegu 

virðisrýrnunarprófi eins og nú er gert þegar um er að ræða keypta viðskiptavild. Matið 

verður mjög huglægt þegar umræddum reikningsskilum er beitt., Það hefur í för með 

sér að mjög erfitt er að meta viðskiptavild með áreiðanlegum hætti, sérstaklega þegar 

um er að ræða nokkra ára gamla keypta viðskiptavild eða innbyggða viðskiptavild ef það 

væri leyft. Stjórnendur eru auk þess settir í erfiða stöðu við að ákveða forsendur að baki 

virðismati og vafi leikur á að þeir  geti unnið verkið með hlutlægum hætti, samanber 

umfjöllun í kafla 4.5 og niðurstöður svara við fullyrðingu nr. 5 í skoðanakönnun sem 

fjallað er um í kafla 5.4. Í því viðskiptaumhverfi sem við lifum í núna breytast líka bæði 

markaðsaðstæður og tækni með þeim hætti að í mörgum tilfellum er örugglega mjög 

vafasamt að vinna virðisrýrnunarpróf og hafa til hliðsjónar tíu ára gamlan verðmiða. 

Eflaust hafa þessir erfiðleikar við að meta viðskiptavild valdið þeim mun sem gerður 

hefur verið á keyptri og innbyggðri viðskiptavild.  

Í umfjöllun hér að framan, m.a. í kafla 4.3 um líftíma viðskiptavildar, eru færð góð rök 

fyrir því að líftími viðskiptavildar getur verið mjög mismunandi. Það er hins vegar ljóst að 

í mörgum tilfellum, jafnvel flestum, er um að ræða viðskiptavild sem er í stöðugri 

endurnýjun eða er viðhaldið. Þetta viðhald felst t.d. í daglegri starfsemi og uppbyggingu  

einingarinnar, sem viðskiptavildin tilheyrir, með tilheyrandi kostnaði þar sem bæði getur 

verið um að ræða gjald- og eignfærslur. Því má færa rök fyrir því að keypt viðskiptavild, 

sem ekki hefur rýrnað í virði samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnun eigna, byggist 

mögulega, tíu árum seinna, að öllu leyti á atburðum sem áttu sér stað eftir kaup. Í 

einhverjum tilfellum getur þó verið um að ræða keypta viðskiptavild sem að litlum hluta 

þarf að viðhalda, viðskiptavild sem getur átt sér mjög langan líftíma, jafnvel áratugi. 

Dæmi um slíkt getur verið ákveðin einokunaraðstaða sem uppfyllir ekki skilyrði þess að 

vera aðgreinanlega og flokkast því ekki sem óefnisleg eign við kaup. Það bendir því flest 

til þess að erfitt sé að gera sér grein fyrir líftíma keyptrar viðskiptavildar og jafna þannig 

kostnaði á móti tekjum, með ásættanlegri nákvæmni þ.e. með því að afskrifa 

viðskiptavild á ákveðnum árafjölda.  
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Þó er líklegt að í mjög mörgum tilfellum sé líftími keyptrar viðskiptavildar, þ.e. ekki 

nýrrar innbyggðrar viðskiptavildar, ekki mjög mörg ár. 

Sá vandi sem blasir við þegar meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum fyrirtækja er 

til skoðunar endurspeglast kannski í niðurstöðum skoðanakönnunarinnar sem fjallað er 

um í kafla 5.4, samanber svar við fullyrðingu nr. 10. Þar kemur fram að mjög skiptar 

skoðanir virðast vera á meðal löggiltra endurskoðenda um hvor aðferðin sýni gleggri 

mynd af fjárhagslegri stöðu og afkomu viðkomandi fyrirtækis , kostnaðarverðsaðferð 

eða gangvirðisaðferð. Þessi ólíku sjónarmið eru ekki síður áhyggjuefni sé horft til 

niðurstaðna  þess talnaefnis, sem í umræddri fullyrðingu er vísað í.  sem sýnir mjög ólíka 

fjárhagslega ásýnd af fyrirtæki eftir því hvor aðferðinni er beitt.  

Með upptöku núverandi staðals um meðferð viðskiptavildar í reikningsskilum var 

notkun samlegðaraðferðar bönnuð. Rökin að baki þeirri ákvörðun voru að með því að 

afskrifa viðskiptavild í gegnum eigið fé væri ekki hægt að sjá í reikningsskilum keypta 

viðskiptavild og meta áhrif hennar á fjárhagslega stöðu og afkomu viðkomandi 

fyrirtækis. Mikilvægi þess að lesandi geti gert sér grein fyrir þessum þáttum er í 

samræmi við markmið reikningsskilanna. Spurningin er þó, með hliðsjón af því sem 

fjallað  hefur verið um hér að framan, hvort rétt sé að reikningsskilin miði bæði að því 

skrá áhrif viðskiptanna þannig að lesandi reikningsskilanna geti metið áhrif þeirra á 

afkomu viðkomandi fyrirtækis og í framhaldi að sýna áhrif þeirra á fjárhagslega stöðu 

fyrirtækis til framtíðar að teknu tilliti til mögulegrar virðisrýrnunar. 

Með því að beita kostnaðarverðsreikningsskilum með afskrift viðskiptavildar á fimm 

árum, til viðbótar við beitingu virðisrýrnunarprófs, væri verið að tryggja að áhrif 

viðskiptanna séu skráð með þeim hætti að lesandi reikningsskilanna geti metið áhrif 

þeirra á afkomu viðkomandi fyrirtækis. Á sama tíma væri verið að taka tillit til ásýndar 

fjárhagslegrar stöðu og afkomu fyrstu árin eftir kaup en með þeim hætti að til lengri 

tíma skekkti það ekki samanburð við sambærilegt fyrirtæki sem hefði byggt  upp  rekstur 

sinn alfarið innan frá.  
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Viðauki 1 - Sviðsmyndir hjá Marel og Össur 

Marel, sviðsmynd nr. 1.1 (grunnmynd) 

Yfirlit um heildarafkomu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Tekjur............................................................ 600.421 531.680 540.149 289.817 208.700 129.039 112.301

Kostnaðarverð seldra vara.............................. -373.347 -340.006 -361.218 -192.581 -139.897 -85.414 -71.285

Brúttó hagnaður............................................. 227.074 191.674 178.931 97.236 68.803 43.625 41.016

Aðrar rekstrartekjur (gjöld)............................ -8.073 -9.169 716 1.203 1.722 1.052 598

Sölu- og markaðskostnaður............................ -70.674 -73.443 -71.838 -44.829 -29.085 -15.937 -13.888

Rannsóknar- og þróunarkostnaður................. -36.474 -31.149 -27.337 -14.631 -11.744 -7.828 -6.542

Stjórnunarkostnaður...................................... -54.519 -69.866 -60.038 -28.950 -22.169 -11.191 -9.118

Afkoma af rekstrarstarfsemi........................... 57.334 8.047 20.434 10.029 7.527 9.721 12.066

Fjármagnsgjöld.............................................. -43.012 -45.464 -37.133  -     -     -     -    

Fjármunatekjur.............................................. 916 19.619 4.939  -     -     -     -    

Fjármagngjöld nettó...................................... -42.096 -25.845 -32.194 -7.091 -5.026 -2.639 -1.768

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.............. 0 0 473 4.602 -1.449 0 0

Afkoma fyrir tekjuskatta................................ 15.238 -17.798 -11.287 7.540 1.052 7.082 10.298

Tekjuskattur.................................................. -1.612 5.987 2.882 -1.474 -893 -1.367 -2.314

Hagnaður (tap) á tímabilinu........................... 13.626 -11.811 -8.405 6.066 159 5.715 7.984

Önnur heildarafkoma

Þýðingamismunur gjaldmiðla......................... 3.130 -1.235 -426  -     -     -     -    

Hagnaður (tap) af sjóðstreymisvörn............... 1.266 -1.028 -11.438  -     -     -     -    

Tekjuskattur vegna sjóðstreymisvarnar.......... -323 262 2.917  -     -     -     -    

Önnur heildarafkoma .................................... 4.073 -2.001 -8.947  -     -     -     -    

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............ 17.699 -13.812 -17.352 6.066 159 5.715 7.984

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  
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Marel, sviðsmynd nr. 1.1 (grunnmynd) - framhald  

Yfirlit um fjárhagslega stöðu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Eignir

Fastafjármunir

Fasteignir, lóðir og tæki................................. 109.418 115.332 145.420 66.305 56.125 33.242 31.847

Viðskiptavild................................................. 379.879 377.959 394.978 95.450 97.117 9.580 7.861

Aðrar óefnislegar eignir................................. 92.884 85.433 85.459 24.585 16.510 8.518 6.360

Fjárfesting í hlutdeildarfélögum..................... 109 97 305 3.281 939 0 753

Eignir ætlað til sölu........................................ 0 0 28 631 744 680 0

Kröfur............................................................ 3.669 150 2.683 245 314 29 92

Lán til hlutdeildarfélags................................. 0 0 0 0 6.707 0 0

Skattinneign.................................................. 12.619 14.850 5.620 3.542 1.991 1.231 1.334

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 0 127 37 0 0

598.578 593.821 634.493 194.166 180.484 53.280 48.247

Skammtímaeignir

Birgðir........................................................... 80.590 81.054 113.636 61.587 53.263 25.274 21.166

Framleiðslusamningar................................... 18.354 11.992 26.473 15.168 13.118 8.921 5.859

Viðskiptakröfur.............................................. 87.780 67.184 85.603 52.871 47.306 23.517 15.844

Eignir ætlað til sölu........................................ 598 33.330 0 0 0 0 0

Aðrar kröfur og fyrirframgreiðslur.................. 27.815 23.597 34.652 20.427 6.697  -     -    

Lán til hlutdeildarfélags................................. 0 0 0 49.607 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 4.364 3.041 846 18 0

Skilyrtur sjóður.............................................. 12.509 25.882 0 0 0 0 0

Sjóður og sjóðsígildi....................................... 51.399 46.022 21.038 30.437 63.079 3.880 4.366

279.045 289.061 285.766 233.138 184.309 61.610 47.235

Heildareignir................................................. 877.623 882.882 920.259 427.304 364.793 114.890 95.482

Eigið fé

Hlutafé.......................................................... 6.694 6.674 5.852 4.414 4.045 2.629 2.562

Yfirverðsreikningur........................................ 320.250 318.495 269.988 147.584 115.369 12.671 9.059

Varasjóður..................................................... -7.377 -11.450 -9.449 -502 -88 225 -408

Óráðstafað eigið fé........................................ 23.702 10.078 21.888 30.293 25.052 25.507 20.382

Hlutdeild minnihluta..................................... 0 0 0 46 45 0 0

Eigið fé samtals.............................................. 343.269 323.797 288.279 181.835 144.423 41.032 31.595

Skuldir

Langtímaskuldir

Langtímalán................................................... 310.751 351.508 265.807 115.327 119.744 24.881 31.442

Tekjuskattsskuldbinding................................ 4.925 7.765 10.362 6.380 4.306 3.520 3.349

Skuldbindingar.............................................. 6.719 8.797 8.563 11 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 11.028 11.065 35.542 500 0 404 0

333.423 379.135 320.274 122.218 124.050 28.805 34.791

Skammtímaskuldir

Framleiðslusamningar................................... 78.306 36.157  -     -     -     -     -    

Viðskiptaskuldir............................................. 107.783 80.124 156.204 75.487 54.861 24.719 21.118

Skuldir ætlað til sölu...................................... 0 43.693 0 0 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 8.261 117 445 0 0

Tekjuskattur til greiðslu................................. 1.624 1.584 6.703 736 709 278 328

Skammtímalán............................................... 9.898 15.409 134.636 45.029 38.803 19.262 7.024

Skuldbindingar.............................................. 3.320 2.983 5.902 1.882 1.502 794 626

200.931 179.950 311.706 123.251 96.320 45.053 29.096

Heildarskuldir................................................ 534.354 559.085 631.980 245.469 220.370 73.858 63.887

Heildar eigið fé og skuldir.............................. 877.623 882.882 920.259 427.304 364.793 114.890 95.482

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  
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Marel, sviðsmynd nr. 2.1 

Yfirlit um heildarafkomu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Tekjur............................................................ 600.421 531.680 540.149 289.817 208.700 129.039 112.301

Kostnaðarverð seldra vara.............................. -450.895 -417.694 -381.258 -211.066 -141.813 -86.986 -71.967

   þ.a. afskrift viðskiptavildar.............................................. -77.548 -77.688 -20.040 -18.485 -1.916 -1.572 -682

Brúttó hagnaður............................................. 149.526 113.986 158.891 78.751 66.887 42.053 40.334

Aðrar rekstrartekjur (gjöld)............................ -8.301 5.225 716 1.262 1.722 1.052 598

   þ.a. Leiðrétt fyrir virðisrýrnun.......................................... -228 14.394 0 59 0 0 0

Sölu- og markaðskostnaður............................ -70.674 -73.443 -71.838 -44.829 -29.085 -15.937 -13.888

Rannsóknar- og þróunarkostnaður................. -36.474 -31.149 -27.337 -14.631 -11.744 -7.828 -6.542

Stjórnunarkostnaður...................................... -54.519 -69.866 -60.038 -28.950 -22.169 -11.191 -9.118

Afkoma af rekstrarstarfsemi........................... -20.442 -55.247 394 -8.397 5.611 8.149 11.384

Fjármagnsgjöld.............................................. -43.012 -45.464 -37.133  -     -     -     -    

Fjármunatekjur.............................................. 916 19.619 4.939  -     -     -     -    

Fjármagngjöld nettó...................................... -42.096 -25.845 -32.194 -7.091 -5.026 -2.639 -1.768

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.............. 0 0 473 4.602 -1.449 0 0

Afkoma fyrir tekjuskatta................................ -62.538 -81.092 -31.327 -10.886 -864 5.510 9.616

Tekjuskattur.................................................. -1.612 5.987 2.882 -1.474 -893 -1.367 -2.314

Hagnaður (tap) á tímabilinu........................... -64.150 -75.105 -28.445 -12.360 -1.757 4.143 7.302

Önnur heildarafkoma

Þýðingamismunur gjaldmiðla......................... 3.130 -1.235 -426  -     -     -     -    

Hagnaður (tap) af sjóðstreymisvörn............... 1.266 -1.028 -11.438  -     -     -     -    

Tekjuskattur vegna sjóðstreymisvarnar.......... -323 262 2.917  -     -     -     -    

Önnur heildarafkoma .................................... 4.073 -2.001 -8.947  -     -     -     -    

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............ -60.077 -77.106 -37.392 -12.360 -1.757 4.143 7.302

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR
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Marel, sviðsmynd nr. 2.1 - framhald 

Yfirlit um fjárhagslega stöðu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Eignir

Fastafjármunir

Fasteignir, lóðir og tæki................................. 109.418 115.332 145.420 66.305 56.125 33.242 31.847

Viðskiptavild................................................. 196.173 272.029 352.343 72.854 92.947 7.326 7.179

Aðrar óefnislegar eignir................................. 92.884 85.433 85.459 24.585 16.510 8.518 6.360

Fjárfesting í hlutdeildarfélögum..................... 109 97 305 3.281 939 0 753

Eignir ætlað til sölu........................................ 0 0 28 631 744 680 0

Kröfur............................................................ 3.669 150 2.683 245 314 29 92

Lán til hlutdeildarfélags................................. 0 0 0 0 6.707 0 0

Skattinneign.................................................. 12.619 14.850 5.620 3.542 1.991 1.231 1.334

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 0 127 37 0 0

414.872 487.891 591.858 171.570 176.314 51.026 47.565

Skammtímaeignir

Birgðir........................................................... 80.590 81.054 113.636 61.587 53.263 25.274 21.166

Framleiðslusamningar................................... 18.354 11.992 26.473 15.168 13.118 8.921 5.859

Viðskiptakröfur.............................................. 87.780 67.184 85.603 52.871 47.306 23.517 15.844

Eignir ætlað til sölu........................................ 598 33.330 0 0 0 0 0

Aðrar kröfur og fyrirframgreiðslur.................. 27.815 23.597 34.652 20.427 6.697  -     -    

Lán til hlutdeildarfélags................................. 0 0 0 49.607 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 4.364 3.041 846 18 0

Skilyrtur sjóður.............................................. 12.509 25.882 0 0 0 0 0

Sjóður og sjóðsígildi....................................... 51.399 46.022 21.038 30.437 63.079 3.880 4.366

279.045 289.061 285.766 233.138 184.309 61.610 47.235

Heildareignir................................................. 693.917 776.952 877.624 404.708 360.623 112.636 94.800

Eigið fé

Hlutafé.......................................................... 6.694 6.674 5.852 4.414 4.045 2.629 2.562

Yfirverðsreikningur........................................ 320.250 318.495 269.988 147.584 115.369 12.671 9.059

Varasjóður..................................................... -7.377 -11.450 -9.449 -502 -88 225 -408

Óráðstafað eigið fé........................................ -160.004 -95.852 -20.748 7.697 20.882 23.253 19.700

Hlutdeild minnihluta..................................... 0 0 0 46 45 0 0

Eigið fé samtals.............................................. 159.563 217.867 245.643 159.239 140.253 38.778 30.913

Skuldir

Langtímaskuldir

Langtímalán................................................... 310.751 351.508 265.807 115.327 119.744 24.881 31.442

Tekjuskattsskuldbinding................................ 4.925 7.765 10.362 6.380 4.306 3.520 3.349

Skuldbindingar.............................................. 6.719 8.797 8.563 11 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 11.028 11.065 35.542 500 0 404 0

333.423 379.135 320.274 122.218 124.050 28.805 34.791

Skammtímaskuldir

Framleiðslusamningar................................... 78.306 36.157  -     -     -     -     -    

Viðskiptaskuldir............................................. 107.783 80.124 156.204 75.487 54.861 24.719 21.118

Skuldir ætlað til sölu...................................... 0 43.693 0 0 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 8.261 117 445 0 0

Tekjuskattur til greiðslu................................. 1.624 1.584 6.703 736 709 278 328

Skammtímalán............................................... 9.898 15.409 134.636 45.029 38.803 19.262 7.024

Skuldbindingar.............................................. 3.320 2.983 5.902 1.882 1.502 794 626

200.931 179.950 311.706 123.251 96.320 45.053 29.096

Heildarskuldir................................................ 534.354 559.085 631.980 245.469 220.370 73.858 63.887

Heildar eigið fé og skuldir.............................. 693.917 776.952 877.623 404.708 360.623 112.636 94.800

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  
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Marel, sviðsmynd nr. 3.1 

Yfirlit um heildarafkomu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Tekjur............................................................ 600.421 531.680 540.149 289.817 208.700 129.039 112.301

Kostnaðarverð seldra vara.............................. -442.017 -400.814 -422.995 -225.727 -163.766 -100.172 -84.129

   þ.a. viðbótarkostnaður vegna innri vaxtar....................... -68.670 -60.808 -61.777 -33.146 -23.869 -14.758 -12.844

Brúttó hagnaður............................................. 158.404 130.866 117.154 64.090 44.934 28.867 28.172

Aðrar rekstrartekjur (gjöld)............................ -8.301 5.225 716 1.262 1.722 1.052 598

   þ.a. Leiðrétt fyrir virðisrýrnun.......................................... -228 14.394 0 59 0 0 0

Sölu- og markaðskostnaður............................ -83.427 -84.736 -83.311 -50.985 -33.518 -18.678 -16.273

   þ.a. viðbótarkostnaður vegna innri vaxtar....................... -12.753 -11.293 -11.473 -6.156 -4.433 -2.741 -2.385

Rannsóknar- og þróunarkostnaður................. -43.341 -37.230 -33.515 -17.946 -14.131 -9.304 -7.826

   þ.a. viðbótarkostnaður vegna innri vaxtar....................... -6.867 -6.081 -6.178 -3.315 -2.387 -1.476 -1.284

Stjórnunarkostnaður...................................... -64.329 -78.553 -68.863 -33.685 -25.579 -13.299 -10.953

   þ.a. viðbótarkostnaður vegna innri vaxtar....................... -9.810 -8.687 -8.825 -4.735 -3.410 -2.108 -1.835

Afkoma af rekstrarstarfsemi........................... -40.994 -64.428 -67.819 -37.264 -26.572 -11.362 -6.282

Fjármagnsgjöld.............................................. -43.012 -45.464 -37.133  -     -     -     -    

Fjármunatekjur.............................................. 916 19.619 4.939  -     -     -     -    

Fjármagngjöld nettó...................................... -42.096 -25.845 -32.194 -7.091 -5.026 -2.639 -1.768

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.............. 0 0 473 4.602 -1.449 0 0

Afkoma fyrir tekjuskatta................................ -83.090 -90.273 -99.540 -39.753 -33.047 -14.001 -8.050

Tekjuskattur.................................................. -1.612 5.987 2.882 -1.474 -893 -1.367 -2.314

Hagnaður (tap) á tímabilinu........................... -84.702 -84.286 -96.658 -41.227 -33.940 -15.368 -10.364

Önnur heildarafkoma

Þýðingamismunur gjaldmiðla......................... 3.130 -1.235 -426  -     -     -     -    

Hagnaður (tap) af sjóðstreymisvörn............... 1.266 -1.028 -11.438  -     -     -     -    

Tekjuskattur vegna sjóðstreymisvarnar.......... -323 262 2.917  -     -     -     -    

Önnur heildarafkoma .................................... 4.073 -2.001 -8.947  -     -     -     -    

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............ -80.629 -86.287 -105.605 -41.227 -33.940 -15.368 -10.364

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  
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Marel, sviðsmynd nr. 3.1 - framhald 

Yfirlit um fjárhagslega stöðu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Eignir

Fastafjármunir

Fasteignir, lóðir og tæki................................. 109.418 115.332 145.420 66.305 56.125 33.242 31.847

Viðskiptavild................................................. 0 0 0 0 0 0 0

Fyrirfram greiddur kostn. vegna innri vaxtar. 0 96.408 185.903 0 23.587 0 0

Aðrar óefnislegar eignir................................. 92.884 85.433 85.459 24.585 16.510 8.518 6.360

Fjárfesting í hlutdeildarfélögum..................... 109 97 305 3.281 939 0 753

Eignir ætlað til sölu........................................ 0 0 28 631 744 680 0

Kröfur............................................................ 3.669 150 2.683 245 314 29 92

Lán til hlutdeildarfélags................................. 0 0 0 0 6.707 0 0

Skattinneign.................................................. 12.619 14.850 5.620 3.542 1.991 1.231 1.334

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 0 127 37 0 0

218.699 312.270 425.418 98.716 106.954 43.700 40.386

Skammtímaeignir

Birgðir........................................................... 80.590 81.054 113.636 61.587 53.263 25.274 21.166

Framleiðslusamningar................................... 18.354 11.992 26.473 15.168 13.118 8.921 5.859

Viðskiptakröfur.............................................. 87.780 67.184 85.603 52.871 47.306 23.517 15.844

Eignir ætlað til sölu........................................ 598 33.330 0 0 0 0 0

Aðrar kröfur og fyrirframgreiðslur.................. 27.815 23.597 34.652 20.427 6.697  -     -    

Lán til hlutdeildarfélags................................. 0 0 0 49.607 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 4.364 3.041 846 18 0

Skilyrtur sjóður.............................................. 12.509 25.882 0 0 0 0 0

Sjóður og sjóðsígildi....................................... 51.399 46.022 21.038 30.437 63.079 3.880 4.366

279.045 289.061 285.766 233.138 184.309 61.610 47.235

Heildareignir................................................. 497.744 601.331 711.184 331.854 291.263 105.310 87.621

Eigið fé

Hlutafé.......................................................... 6.694 6.674 5.852 4.414 4.045 2.629 2.562

Yfirverðsreikningur........................................ 320.250 318.495 269.988 147.584 115.369 12.671 9.059

Varasjóður..................................................... -7.377 -11.450 -9.449 -502 -88 225 -408

Óráðstafað eigið fé........................................ -356.177 -271.473 -187.188 -90.530 -48.478 -13.925 2.034

Hlutdeild minnihluta..................................... 0 0 0 46 45 0 0

Eigið fé samtals.............................................. -36.610 42.246 79.203 61.012 70.893 1.600 13.247

Skuldir

Langtímaskuldir

Langtímalán................................................... 310.751 351.508 265.807 115.327 119.744 24.881 31.442

Tekjuskattsskuldbinding................................ 4.925 7.765 10.362 6.380 4.306 3.520 3.349

Skuldbindingar.............................................. 6.719 8.797 8.563 11 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 11.028 11.065 35.542 500 0 404 0

333.423 379.135 320.274 122.218 124.050 28.805 34.791

Skammtímaskuldir

Framleiðslusamningar................................... 78.306 36.157  -     -     -     -     -    

Viðskiptaskuldir............................................. 107.783 80.124 156.204 75.487 54.861 24.719 21.118

Skuldir ætlað til sölu...................................... 0 43.693 0 0 0 0 0

Afleiðusamningar.......................................... 0 0 8.261 117 445 0 0

Tekjuskattur til greiðslu................................. 1.624 1.584 6.703 736 709 278 328

Skammtímalán............................................... 9.898 15.409 134.636 45.029 38.803 19.262 7.024

Skuldbindingar.............................................. 3.320 2.983 5.902 1.882 1.502 794 626

Ógreiddur kostnaður vegna innri vaxtar........ 0 0 0 25.373 0 29.852 10.487

200.931 179.950 311.706 148.624 96.320 74.905 39.583

Heildarskuldir................................................ 534.354 559.085 631.980 270.842 220.370 103.710 74.374

Heildar eigið fé og skuldir.............................. 497.744 601.331 711.183 331.854 291.263 105.310 87.621

Allar upphæðir eru í 1.000 EUR  
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Össur, sviðsmynd nr. 1.2 (grunnmynd) 

Yfirlit um heildarafkomu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Nettó sala...................................................... 358.538 330.580 346.835 335.609 252.133 160.729 124.399

Kostnaðarverð seldra vara.............................. -135.916 -128.765 -132.632 -146.754 -102.756 -66.338 -49.555

Brúttó hagnaður............................................. 222.622 201.815 214.203 188.855 149.377 94.391 74.844

Aðrar rekstrartekjur (gjöld)............................ 1.587 496 9.433 12.033 530 1.870 1.049

Sölu- og markaðskostnaður............................ -97.232 -92.567 -97.812 -85.152 -67.620 -38.103 -26.772

Rannsóknar- og þróunarkostnaður................. -19.731 -19.080 -20.930 -19.887 -17.925 -12.408 -9.066

Stjórnunarkostnaður...................................... -47.001 -42.424 -48.936 -56.132 -36.165 -24.806 -19.681

Kostnaður vegna endurskipulagningar........... 0 0 0 0 -8.453 -4.419 0

Afkoma af rekstrarstarfsemi........................... 60.245 48.240 55.958 39.717 19.744 16.525 20.374

Fjármagnsgjöld.............................................. -15.959 -15.587 -18.303 -42.253 -20.845  -     -    

Fjármunatekjur.............................................. 320 254 864 10.590 243  -     -    

Gengismunur gjaldmiðla................................ 3.096 -2.670 -286  -     -     -     -    

Fjármagnsgjöld nettó..................................... -12.543 -18.003 -17.725 -31.663 -20.602 -4.280 -1.232

Afkoma fyrir tekjuskatta................................ 47.702 30.237 38.233 8.054 -858 12.245 19.142

Tekjuskattur.................................................. -12.340 -7.475 -9.745 -473 5.219 -557 -3.915

Hagnaður (tap) á tímabilinu........................... 35.362 22.762 28.488 7.581 4.361 11.688 15.227

Önnur heildarafkoma

Hagnaður (tap) af áhættuvörn vegna

   fjárfestingar í erlendri starfsemi.................. 3.510 -1.216 1.473  -     -     -     -    

Hagnaður (tap) af sjóðstreymisvörn............... 5.436 -521 -10.124  -     -     -     -    

Þýðingamismunur gjaldmiðla......................... -12.166 10.775 -22.029  -     -     -     -    

Tekjuskattur vegna liða í annarri

   heildarafkomu............................................. -1.471 313 1.298  -     -     -     -    

Önnur heildarafkoma .................................... -4.691 9.351 -29.382  -     -     -     -    

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............ 30.671 32.113 -894 7.581 4.361 11.688 15.227

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  
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Össur, sviðsmynd nr. 1.2 - framhald 

Yfirlit um fjárhagslega stöðu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Eignir

Fastafjármunir

Fasteignir, lóðir og tæki................................. 32.089 32.286 32.927 35.970 37.074 22.130 15.994

Viðskiptavild................................................. 339.153 334.844 322.381 342.359 316.593 232.134 25.095

Aðrar óefnislegar eignir................................. 29.975 35.382 45.175 61.797 69.959 46.694 5.375

Aðrar fjármálalegar eignir.............................. 4.160 3.567 1.156 1.835 2.208 1.373 1.235

Skattinneign.................................................. 36.171 42.367 61.563 61.603 63.485 23.542 20.245

441.548 448.446 463.202 503.564 489.319 325.873 67.944

Skammtímaeignir

Birgðir........................................................... 46.261 43.526 55.818 54.277 47.376 25.529 15.105

Viðskiptakröfur.............................................. 52.322 43.693 43.821 47.405 49.147 28.314 16.026

Aðrar eignir................................................... 11.349 10.413 10.031 10.706 14.732 7.356 5.543

Eignir ætlað til sölu........................................ 1.199 2.308 0 0 0 0 0

Aðrar fjármálalegar eignir.............................. 0 0 0 713 0 0 0

Skattinneign.................................................. 0 0 0 3.267 0 0 0

Sjóður og sjóðsígildi....................................... 54.399 79.831 30.906 15.889 12.178 20.914 4.297

165.530 179.771 140.576 132.257 123.433 82.113 40.971

Heildareignir................................................. 607.078 628.217 603.778 635.821 612.752 407.986 108.915

Eigið fé

Útgefið hlutafé.............................................. 201.997 201.997 172.902 173.298 107.553 107.279 19.993

Varasjóður..................................................... 1.420 5.582 -4.257 24.307 8.990 4.814 5.432

Óráðstafað eigið fé........................................ 138.513 103.647 81.003 52.677 45.096 40.736 29.295

Hlutdeild minnihluta..................................... 1.628 997 0 0 0 0 0

Eigið fé samtals.............................................. 343.558 312.223 249.648 250.282 161.639 152.829 54.720

Skuldir 35.362 22.762 28.488 7.581 4.361 11.688 15.227

Langtímaskuldir

Langtímalán................................................... 158.378 210.282 183.117 207.417 201.334 187.529 32.759

Tekjuskattsskuldbinding................................ 13.691 11.024 27.076 30.604 33.204 27.832 2.863

Skuldbindingar.............................................. 4.718 5.744 3.575 3.118 0 0 0

Aðrar fjárhagslegar skuldbindingar................. 1.358 9.995 9.474 0 0 0 0

178.145 237.045 223.242 241.139 234.538 215.361 35.622

Skammtímaskuldir

Skammtímalán............................................... 28.837 27.182 82.070 91.578 163.815 11.048 2.556

Viðskiptaskuldir............................................. 15.462 13.353 13.593 15.249 22.132 8.844 3.417

Tekjuskattur til greiðslu................................. 3.339 2.452 1.434 3.566 2.301 917 2.425

Skuldbindingar.............................................. 2.582 2.686 7.659 6.923 10.952 5.479 616

Áfallinn launakostnaður og tengdir liðir......... 16.006 14.760  -     -     -     -     -    

Aðrar skuldir.................................................. 19.149 18.516 26.132 27.084 17.375 13.508 9.559

85.375 78.949 130.888 144.400 216.575 39.796 18.573

Heildarskuldir................................................ 263.520 315.994 354.130 385.539 451.113 255.157 54.195

Heildar eigið fé og skuldir.............................. 607.078 628.217 603.778 635.821 612.752 407.986 108.915

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  
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Össur, sviðsmynd nr. 2.2 

Yfirlit um heildarafkomu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Nettó sala...................................................... 358.538 330.580 346.835 335.609 252.133 160.729 124.399

Kostnaðarverð seldra vara.............................. -197.485 -189.986 -199.639 -217.245 -142.010 -71.357 -54.275

   þ.a. afskrift viðskiptavildar.............................................. -61.569 -61.221 -67.007 -70.491 -39.254 -5.019 -4.720

Brúttó hagnaður............................................. 161.053 140.594 147.196 118.364 110.123 89.372 70.124

Aðrar rekstrartekjur (gjöld)............................ 1.587 496 9.433 12.033 530 1.870 1.049

   þ.a. leiðrétt fyrir virðisrýrnun........................................... 0 0 0 0 0 0 0

Sölu- og markaðskostnaður............................ -97.232 -92.567 -97.812 -85.152 -67.620 -38.103 -26.772

Rannsóknar- og þróunarkostnaður................. -19.731 -19.080 -20.930 -19.887 -17.925 -12.408 -9.066

Stjórnunarkostnaður...................................... -47.001 -42.424 -48.936 -56.132 -36.165 -24.806 -19.681

Kostnaður vegna endurskipulagningar........... 0 0 0 0 -8.453 -4.419 0

Afkoma af rekstrarstarfsemi........................... -1.324 -12.981 -11.049 -30.774 -19.510 11.506 15.654

Fjármagnsgjöld.............................................. -15.959 -15.587 -18.303 -42.253 -20.845  -     -    

Fjármunatekjur.............................................. 320 254 864 10.590 243  -     -    

Gengismunur gjaldmiðla................................ 3.096 -2.670 -286  -     -     -     -    

Fjármagnsgjöld nettó..................................... -12.543 -18.003 -17.725 -31.663 -20.602 -4.280 -1.232

Afkoma fyrir tekjuskatta................................ -13.867 -30.984 -28.774 -62.437 -40.112 7.226 14.422

Tekjuskattur.................................................. -12.340 -7.475 -9.745 -473 5.219 -557 -3.915

Hagnaður (tap) á tímabilinu........................... -26.207 -38.459 -38.519 -62.910 -34.893 6.669 10.507

Önnur heildarafkoma

Hagnaður (tap) af áhættuvörn vegna

   fjárfestingar í erlendri starfsemi.................. 3.510 -1.216 1.473  -     -     -     -    

Hagnaður (tap) af sjóðstreymisvörn............... 5.436 -521 -10.124  -     -     -     -    

Þýðingamismunur gjaldmiðla......................... -12.166 10.775 -22.029  -     -     -     -    

Tekjuskattur vegna liða í annarri

   heildarafkomu............................................. -1.471 313 1.298  -     -     -     -    

Önnur heildarafkoma .................................... -4.691 9.351 -29.382  -     -     -     -    

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............ -30.898 -29.108 -67.901 -62.910 -34.893 6.669 10.507

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  
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Össur, sviðsmynd nr. 2.2 - framhald 

Yfirlit um fjárhagslega stöðu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Eignir

Fastafjármunir

Fasteignir, lóðir og tæki................................. 32.089 32.286 32.927 35.970 37.074 22.130 15.994

Viðskiptavild................................................. 29.872 87.132 135.889 222.875 267.600 222.395 20.375

Aðrar óefnislegar eignir................................. 29.975 35.382 45.175 61.797 69.959 46.694 5.375

Aðrar fjármálalegar eignir.............................. 4.160 3.567 1.156 1.835 2.208 1.373 1.235

Skattinneign.................................................. 36.171 42.367 61.563 61.603 63.485 23.542 20.245

132.267 200.734 276.710 384.080 440.326 316.134 63.224

Skammtímaeignir

Birgðir........................................................... 46.261 43.526 55.818 54.277 47.376 25.529 15.105

Viðskiptakröfur.............................................. 52.322 43.693 43.821 47.405 49.147 28.314 16.026

Aðrar eignir................................................... 11.349 10.413 10.031 10.706 14.732 7.356 5.543

Eignir ætlað til sölu........................................ 1.199 2.308 0 0 0 0 0

Aðrar fjármálalegar eignir.............................. 0 0 0 713 0 0 0

Skattinneign.................................................. 0 0 0 3.267 0 0 0

Sjóður og sjóðsígildi....................................... 54.399 79.831 30.906 15.889 12.178 20.914 4.297

165.530 179.771 140.576 132.257 123.433 82.113 40.971

Heildareignir................................................. 297.797 380.505 417.286 516.337 563.759 398.247 104.195

Eigið fé

Útgefið hlutafé.............................................. 201.997 201.997 172.902 173.298 107.553 107.279 19.993

Varasjóður..................................................... 1.420 5.582 -4.257 24.307 8.990 4.814 5.432

Óráðstafað eigið fé........................................ -170.768 -144.065 -105.489 -66.807 -3.897 30.997 24.575

Hlutdeild minnihluta..................................... 1.628 997 0 0 0 0 0

Eigið fé samtals.............................................. 34.277 64.511 63.156 130.798 112.646 143.090 50.000

Skuldir 35.362 22.762 28.488 7.581 4.361 11.688 15.227

Langtímaskuldir

Langtímalán................................................... 158.378 210.282 183.117 207.417 201.334 187.529 32.759

Tekjuskattsskuldbinding................................ 13.691 11.024 27.076 30.604 33.204 27.832 2.863

Skuldbindingar.............................................. 4.718 5.744 3.575 3.118 0 0 0

Aðrar fjárhagslegar skuldbindingar................. 1.358 9.995 9.474 0 0 0 0

178.145 237.045 223.242 241.139 234.538 215.361 35.622

Skammtímaskuldir

Skammtímalán............................................... 28.837 27.182 82.070 91.578 163.815 11.048 2.556

Viðskiptaskuldir............................................. 15.462 13.353 13.593 15.249 22.132 8.844 3.417

Tekjuskattur til greiðslu................................. 3.339 2.452 1.434 3.566 2.301 917 2.425

Skuldbindingar.............................................. 2.582 2.686 7.659 6.923 10.952 5.479 616

Áfallinn launakostnaður og tengdir liðir......... 16.006 14.760  -     -     -     -     -    

Aðrar skuldir.................................................. 19.149 18.516 26.132 27.084 17.375 13.508 9.559

85.375 78.949 130.888 144.400 216.575 39.796 18.573

Heildarskuldir................................................ 263.520 315.994 354.130 385.539 451.113 255.157 54.195

Heildar eigið fé og skuldir.............................. 297.797 380.505 417.286 516.337 563.759 398.247 104.195

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  
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Össur, sviðsmynd nr. 3.2 

Yfirlit um heildarafkomu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Nettó sala...................................................... 358.538 330.580 346.835 335.609 252.133 160.729 124.399

Kostnaðarverð seldra vara.............................. -164.583 -155.196 -160.363 -173.587 -122.915 -79.189 -59.501

   þ.a. viðbótarkostnaður vegna innri vaxtar....................... -28.667 -26.431 -27.731 -26.833 -20.159 -12.851 -9.946

Brúttó hagnaður............................................. 193.955 175.384 186.472 162.022 129.218 81.540 64.898

Aðrar rekstrartekjur (gjöld)............................ 1.587 496 9.433 12.033 530 1.870 1.049

   þ.a. leiðrétt fyrir virðisrýrnun........................................... 0 0 0 0 0 0 0

Sölu- og markaðskostnaður............................ -117.617 -111.363 -117.532 -104.234 -81.955 -47.241 -33.845

   þ.a. viðbótarkostnaður vegna innri vaxtar....................... -20.385 -18.796 -19.720 -19.082 -14.335 -9.138 -7.073

Rannsóknar- og þróunarkostnaður................. -24.190 -23.192 -25.244 -24.061 -21.061 -14.407 -10.613

   þ.a. viðbótarkostnaður vegna innri vaxtar....................... -4.459 -4.112 -4.314 -4.174 -3.136 -1.999 -1.547

Stjórnunarkostnaður...................................... -57.194 -51.822 -58.796 -65.673 -43.333 -29.375 -23.217

   þ.a. viðbótarkostnaður vegna innri vaxtar....................... -10.193 -9.398 -9.860 -9.541 -7.168 -4.569 -3.536

Kostnaður vegna endurskipulagningar........... 0 0 0 0 -8.453 -4.419 0

Afkoma af rekstrarstarfsemi........................... -3.459 -10.496 -5.666 -19.913 -25.054 -12.033 -1.729

Fjármagnsgjöld.............................................. -15.959 -15.587 -18.303 -42.253 -20.845  -     -    

Fjármunatekjur.............................................. 320 254 864 10.590 243  -     -    

Gengismunur gjaldmiðla................................ 3.096 -2.670 -286  -     -     -     -    

Fjármagnsgjöld nettó..................................... -12.543 -18.003 -17.725 -31.663 -20.602 -4.280 -1.232

Afkoma fyrir tekjuskatta................................ -16.002 -28.499 -23.391 -51.576 -45.656 -16.313 -2.961

Tekjuskattur.................................................. -12.340 -7.475 -9.745 -473 5.219 -557 -3.915

Hagnaður (tap) á tímabilinu........................... -28.342 -35.974 -33.136 -52.049 -40.437 -16.870 -6.876

Önnur heildarafkoma

Hagnaður (tap) af áhættuvörn vegna

   fjárfestingar í erlendri starfsemi.................. 3.510 -1.216 1.473  -     -     -     -    

Hagnaður (tap) af sjóðstreymisvörn............... 5.436 -521 -10.124  -     -     -     -    

Þýðingamismunur gjaldmiðla......................... -12.166 10.775 -22.029  -     -     -     -    

Tekjuskattur vegna liða í annarri

   heildarafkomu............................................. -1.471 313 1.298  -     -     -     -    

Önnur heildarafkoma .................................... -4.691 9.351 -29.382  -     -     -     -    

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............ -33.033 -26.623 -62.518 -52.049 -40.437 -16.870 -6.876

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  
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Össur, sviðsmynd nr. 3.2 - framhald 

Yfirlit um fjárhagslega stöðu 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Eignir

Fastafjármunir

Fasteignir, lóðir og tæki................................. 32.089 32.286 32.927 35.970 37.074 22.130 15.994

Viðskiptavild................................................. 0 0 0 0 0 0 0

Fyrirfram greiddur kostn. vegna innri vaxtar. 0 59.395 105.668 187.271 221.134 181.473 2.992

Aðrar óefnislegar eignir................................. 29.975 35.382 45.175 61.797 69.959 46.694 5.375

Aðrar fjármálalegar eignir.............................. 4.160 3.567 1.156 1.835 2.208 1.373 1.235

Skattinneign.................................................. 36.171 42.367 61.563 61.603 63.485 23.542 20.245

102.395 172.997 246.489 348.476 393.860 275.212 45.841

Skammtímaeignir

Birgðir........................................................... 46.261 43.526 55.818 54.277 47.376 25.529 15.105

Viðskiptakröfur.............................................. 52.322 43.693 43.821 47.405 49.147 28.314 16.026

Aðrar eignir................................................... 11.349 10.413 10.031 10.706 14.732 7.356 5.543

Eignir ætlað til sölu........................................ 1.199 2.308 0 0 0 0 0

Aðrar fjármálalegar eignir.............................. 0 0 0 713 0 0 0

Skattinneign.................................................. 0 0 0 3.267 0 0 0

Sjóður og sjóðsígildi....................................... 54.399 79.831 30.906 15.889 12.178 20.914 4.297

165.530 179.771 140.576 132.257 123.433 82.113 40.971

Heildareignir................................................. 267.925 352.768 387.065 480.733 517.293 357.325 86.812

Eigið fé

Útgefið hlutafé.............................................. 201.997 201.997 172.902 173.298 107.553 107.279 19.993

Varasjóður..................................................... 1.420 5.582 -4.257 24.307 8.990 4.814 5.432

Óráðstafað eigið fé........................................ -200.640 -171.802 -135.710 -102.411 -50.363 -9.925 7.192

Hlutdeild minnihluta..................................... 1.628 997 0 0 0 0 0

Eigið fé samtals.............................................. 4.405 36.774 32.935 95.194 66.180 102.168 32.617

Skuldir

Langtímaskuldir

Langtímalán................................................... 158.378 210.282 183.117 207.417 201.334 187.529 32.759

Tekjuskattsskuldbinding................................ 13.691 11.024 27.076 30.604 33.204 27.832 2.863

Skuldbindingar.............................................. 4.718 5.744 3.575 3.118 0 0 0

Aðrar fjárhagslegar skuldbindingar................. 1.358 9.995 9.474 0 0 0 0

178.145 237.045 223.242 241.139 234.538 215.361 35.622

Skammtímaskuldir

Skammtímalán............................................... 28.837 27.182 82.070 91.578 163.815 11.048 2.556

Viðskiptaskuldir............................................. 15.462 13.353 13.593 15.249 22.132 8.844 3.417

Tekjuskattur til greiðslu................................. 3.339 2.452 1.434 3.566 2.301 917 2.425

Skuldbindingar.............................................. 2.582 2.686 7.659 6.923 10.952 5.479 616

Áfallinn launakostnaður og tengdir liðir......... 16.006 14.760  -     -     -     -     -    

Aðrar skuldir.................................................. 19.149 18.516 26.132 27.084 17.375 13.508 9.559

85.375 78.949 130.888 144.400 216.575 39.796 18.573

Heildarskuldir................................................ 263.520 315.994 354.130 385.539 451.113 255.157 54.195

Heildar eigið fé og skuldir.............................. 267.925 352.768 387.065 480.733 517.293 357.325 86.812

Allar upphæðir eru í 1.000 USD  

 



 

87 

Viðauki 2 - Gögn vegna könnunar  
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Meðferð viðskiptavildar í  
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Höfundur: Þorgils Óttar Mathiesen 
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Október 2011 
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Spurningar í formi fullyrðinga 

Svara skal fullyrðingum á eftirfarandi hátt:  

Mjög ósammála - frekar ósammála - hlutlaus - frekar sammála - mjög sammála. 

 

1. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki annað af grundvallar gæðaeinkunnum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er áreiðanleg framsetning (e. faithfully represent). 

2. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki eitt af fjórum viðbótar gæðaeinkennum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er samanburðarhæfni  (e. comparable). 

3. Meðferð viðskiptavildar samkvæmt staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf uppfyllir 

ekki eitt af fjórum viðbótar gæðaeinkennum hugtakaramma IASB um gerð 

reikningsskila, sem er skiljanleiki (e. understandable). 

4. Meðferð viðskiptavildar við reikningsskil samkvæmt staðli IAS 36 um 

virðisrýrnunarpróf er ófullnægjandi m.t.t. markmiða reikningsskilanna um að 

ársreikningur sýni glögga mynd af fjárhagslegri stöðu og afkomu viðkomandi 

fyrirtækis. 

5. Stjórnendur leggja almennt ekki hlutlaust mat á þær forsendur sem liggja að baki 

mati á viðskiptavild skv. staðli IAS 36 um virðisrýrnunarpróf. 

6. Erfitt er fyrir endurskoðendur að hafa áhrif á virðismat viðskiptavildar (þ.e. til 

breytinga) þegar það hefur verið lagt fram af stjórnendum. 

7. Viðskiptavild sem verður til við kaup á öðru fyrirtæki getur verið eilíf og er í 

slíkum tilfellum ekki rétt að afskrifa hana á ákveðnum árafjölda. 

8. Ekki er óeðlilegt að gerður sé greinarmunur á meðferð keyptrar viðskiptavildar og 

innbyggðrar viðskiptavildar í reikningsskilum. 

9. Með beitingu virðisrýrnunarprófs á viðskiptavild í stað þess að beita henni til 

viðbótar við reikningsskil kostnaðarverðs með afskrift á ákveðnum árafjölda eru 

reikningsskilin komin inná braut sem greiningaraðilar eiga að sinna.  

10. Meðferð viðskiptavildar hjá fyrirtæki A, sbr. meðfylgjandi gögn, sýnir gleggri 

mynd af fjárhagslegri stöðu félagsins í árslok 2010 ef beitt er í reikningsskilum 

virðisrýrnunarprófi á viðskiptavild (sbr. sviðsmynd 1) heldur en ef beitt er 

reikningsskilum kostnaðarverðs með afskrift á fimm árum (sbr. sviðsmynd 2). 
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Fyrirtækið A hf.

Sviðsmynd 1 - virðisrýnunarprófi beitt á viðskiptavild Allar upphæðir eru í 1.000 ISK

Upplýsingar úr samstæðuársreikningi A hf.

Kennitölur 2010 2009 2008 2007 2006
Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið................................................................... 17.000 -6.000 -10.000 -1.000 0
Heildareignir í lok tímabils.................................................................................... 878.000 882.000 914.000 420.000 364.000
Eignfærð viðskiptavild í lok tímabils..................................................................... 380.000 378.000 385.000 88.000 92.000
Eigið fé í lok tímabils............................................................................................. 344.000 324.000 281.000 175.000 144.000
Ávöxtun eigin fjár 1)............................................................................................. 5,2% -2,1% -5,7% -0,7% 0,0%
Eiginfjárhlutfall..................................................................................................... 39,2% 36,7% 30,7% 41,7% 39,6%
Viðskiptavild í hlutfalli af eignum.......................................................................... 43,3% 42,9% 42,1% 21,0% 25,3%
Viðskiptavild í hlutfalli af eigin fé.......................................................................... 110,5% 116,7% 137,0% 50,3% 63,9%
1) Heildarafkoma / eigið fé 1.1.

Yfirlit yfir viðskiptavild 2010 2009 2008 2007 2006
Nettóstaða 1.1...................................................................................................... 378.000 384.000 88.000 92.000 9.000
Viðbót á árinu....................................................................................................... 2.000 1.000 297.000 3.000 83.000
Virðisrýrnun.......................................................................................................... 0 -7.000 0 -7.000 0
Nettóstaða 31.12.................................................................................................. 380.000 378.000 385.000 88.000 92.000

Upplýsingar um virðisrýrnarpróf í skýringum með ársreikningi 2010

Viðskiptaeining V eining X eining Y eining Z eining Samtals

   Bókfærð viðskiptavild 31.12. 2010..................................................................... 114.000 64.600 152.000 49.400 380.000

   EBITDA álag........................................................................................................ 16,0% 14,5% 15,5% 16,5%

   Vaxtarstuðull..................................................................................................... 3,0% 2,5% 2,5% 3,0%
   Afvöxtunarstuðull.............................................................................................. 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

Á blaðsíðu fjögur er fyrirliggjandi rekstrar- og efnahagsreikningur A hf. fyrir tímabilið 2006-2010 miðað við sviðsmynd 1.

Sviðsmynd 2 - viðskiptavild afskrifuð á fimm árum Allar upphæðir eru í 1.000 ISK

Upplýsingar úr samstæðuársreikningi A hf.

Kennitölur 2010 2009 2008 2007 2006
Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið................................................................... -60.000 -77.000 -29.000 -12.000 -2.000
Heildareignir í lok tímabils.................................................................................... 696.000 777.000 879.000 405.000 360.000
Eignfærð viðskiptavild í lok tímabils..................................................................... 198.000 273.000 350.000 73.000 88.000
Eigið fé í lok tímabils............................................................................................. 162.000 219.000 246.000 160.000 140.000
Ávöxtun eigin fjár 1)............................................................................................. -27,4% -31,3% -18,1% -8,6% -5,1%
Eiginfjárhlutfall..................................................................................................... 23,3% 28,2% 28,0% 39,5% 38,9%
Viðskiptavild í hlutfalli af eignum.......................................................................... 28,4% 35,1% 39,8% 18,0% 24,4%
Viðskiptavild í hlutfalli af eigin fé.......................................................................... 122,2% 124,7% 142,3% 45,6% 62,9%
1) Heildarafkoma / eigið fé 1.1.

Viðskiptavild og afskriftir 2010 2009 2008 2007 2006
Viðskiptavild í heild 1.1......................................................................................... 392.000 392.000 96.000 92.000 9.000
Viðbót á árinu....................................................................................................... 2.000 1.000 296.000 3.000 83.000
Viðskiptavild í heild 31.12..................................................................................... 394.000 393.000 392.000 95.000 92.000

Afskrifað áður....................................................................................................... -119.000 -42.000 -23.000 -4.000 -2.000
Afskrift ársins m.v. fimm ára líftíma...................................................................... -77.000 -78.000 -19.000 -18.000 -2.000
Uppsöfnuð afskrift................................................................................................ -196.000 -120.000 -42.000 -22.000 -4.000

Bókfært verð viðskiptavildar 31.12....................................................................... 198.000 273.000 350.000 73.000 88.000

Aðrar upplýsingar um afskrift viðskiptavildar í skýringum með ársreikningi 2010

Á blaðsíðu fimm er fyrirliggjandi rekstrar- og efnahagsreikningur A hf. fyrir tímabilið 2006-2010 miðað við sviðsmynd 2.

Viðskiptavild er úthlutað á fjárskapandi einingar innan samstæðunnar. Fjárskapandi einingar eru skilgreindar sem sérstakar
viðskiptaeiningar, en virðisrýrnunarprófið tekur til allra fastafjármuna og nettó fjármagns sem bundið er í rekstri viðkomandi einingar.

Endurheimtanleg fjárhæð fjárskapandi einingar er metin með því að núvirða sjóðstreymi, sem byggir á áætlun framkvæmdastjórnar sem
nær yfir fimm ára tímabili. Sjóðstreymi til lengri tíma en fimm ár er framreiknað miðað við áætlaðan vaxtastuðul og EBITDA álag eins og
fram kemur hér fyrir neðan, auk þess sem þar kemur fram afvöxtunarstuðull eftir skatta. Vaxtastuðlar fyrir einstakar viðskiptaeiningar eru
ekki hærri en meðaltals langtímavöxtur í viðkomandi grein.

Viðskiptavild sem myndast hefur við kaup á öðrum fyrirtækjum er afskrifuð miðað við fimm ára fyrningartíma, í fyrsta skipti á næsta
rekstrarári eftir kaup.
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Fyrirtækið A hf. - Sviðsmynd 1
Yfirlit um heildarafkomu samstæðu 2010 2009 2008 2007 2006

Tekjur...................................................................................................................... 600.000 532.000 540.000 290.000 209.000
Kostnaðarverð seldra vara..................................................................................... -373.000 -340.000 -361.000 -193.000 -140.000
Brúttó hagnaður............................................................................................... 227.000 192.000 179.000 97.000 69.000

Aðrar rekstrartekjur (gjöld).................................................................................... -8.000 -2.000 1.000 -1.000 0
Sölu- og markaðskostnaður................................................................................... -71.000 -73.000 -72.000 -45.000 -29.000
Rannsóknar- og þróunarkostnaður........................................................................ -36.000 -31.000 -27.000 -15.000 -12.000
Stjórnunarkostnaður.............................................................................................. -55.000 -70.000 -60.000 -29.000 -22.000

Afkoma af rekstrarstarfsemi............................................................................ 57.000 16.000 21.000 7.000 6.000

Fjármagnsgjöld nettó............................................................................................. -42.000 -26.000 -32.000 -7.000 -5.000

Afkoma fyrir tekjuskatta.................................................................................. 15.000 -10.000 -11.000 0 1.000

Tekjuskattur............................................................................................................ -2.000 6.000 3.000 -1.000 -1.000
Hagnaður (tap) á tímabilinu............................................................................. 13.000 -4.000 -8.000 -1.000 0

Önnur heildarafkoma

Þýðingamismunur gjaldmiðla................................................................................ 3.000 -1.000 0  -     -    
Hagnaður (tap) af áhættuvörn............................................................................... 1.000 -1.000 -5.000  -     -    
Tekjuskattur vegna liða í annarri heildarafkomu.................................................. 0 0 3.000  -     -    
Önnur heildarafkoma ...................................................................................... 4.000 -2.000 -2.000  -     -    

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............................................................. 17.000 -6.000 -10.000 -1.000 0

Yfirlit um fjárhagslega stöðu samstæðu 2010 2009 2008 2007 2006
Eignir
Fastafjármunir
Fasteignir, lóðir og tæki.......................................................................................... 109.000 115.000 145.000 66.000 56.000
Viðskiptavild.................................................................................................... 380.000 378.000 385.000 88.000 92.000
Aðrar óefnislegar eignir.......................................................................................... 93.000 85.000 89.000 25.000 21.000
Aðrar fjármálalegar eignir...................................................................................... 4.000 0 3.000 4.000 2.000
Skattinneign............................................................................................................ 13.000 15.000 6.000 4.000 2.000

599.000 593.000 628.000 187.000 173.000
Skammtímaeignir
Birgðir..................................................................................................................... 81.000 81.000 114.000 62.000 53.000
Framleiðslusamningar............................................................................................ 18.000 12.000 26.000 15.000 13.000
Viðskiptakröfur....................................................................................................... 88.000 67.000 86.000 53.000 47.000
Aðrar eignir............................................................................................................. 28.000 57.000 35.000 20.000 7.000
Aðrar fjármálalegar eignir...................................................................................... 0 0 4.000 3.000 1.000
Sjóður og sjóðsígildi............................................................................................... 64.000 72.000 21.000 80.000 70.000

279.000 289.000 286.000 233.000 191.000

Heildareignir.................................................................................................... 878.000 882.000 914.000 420.000 364.000

Eigið fé
Útgefið hlutafé....................................................................................................... 320.000 314.000 266.000 152.000 119.000
Óráðstafað eigið fé................................................................................................. 24.000 10.000 15.000 23.000 25.000
Eigið fé samtals................................................................................................ 344.000 324.000 281.000 175.000 144.000

Skuldir
Langtímaskuldir
Langtímalán............................................................................................................ 311.000 352.000 266.000 115.000 120.000
Tekjuskattsskuldbinding......................................................................................... 5.000 8.000 10.000 6.000 4.000
Skuldbindingar........................................................................................................ 7.000 9.000 9.000 0 0
Aðrar fjárhagslegar skuldbindingar........................................................................ 11.000 11.000 36.000 1.000 0

334.000 380.000 321.000 122.000 124.000
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir...................................................................................................... 185.000 114.000 156.000 75.000 54.000
Tekjuskattur til greiðslu.......................................................................................... 2.000 2.000 7.000 1.000 1.000
Skammtímalán........................................................................................................ 10.000 59.000 143.000 45.000 39.000
Skuldbindingar........................................................................................................ 3.000 3.000 6.000 2.000 2.000

200.000 178.000 312.000 123.000 96.000

Heildarskuldir................................................................................................... 534.000 558.000 633.000 245.000 220.000
Heildar eigið fé og skuldir................................................................................ 878.000 882.000 914.000 420.000 364.000
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Fyrirtækið A hf. - Sviðsmynd 2
Yfirlit um heildarafkomu samstæðu 2010 2009 2008 2007 2006

Tekjur.................................................................................................................... 600.000 532.000 540.000 290.000 209.000
Kostnaðarverð seldra vara.................................................................................... -450.000 -418.000 -380.000 -211.000 -142.000
   þ.a. afskrift viðskiptavildar............................................................................................................ -77.000 -78.000 -19.000 -18.000 -2.000
Brúttó hagnaður.............................................................................................. 150.000 114.000 160.000 79.000 67.000

Aðrar rekstrartekjur (gjöld).................................................................................. -8.000 5.000 1.000 6.000 0
Sölu- og markaðskostnaður.................................................................................. -71.000 -73.000 -72.000 -45.000 -29.000
Rannsóknar- og þróunarkostnaður...................................................................... -36.000 -31.000 -27.000 -15.000 -12.000
Stjórnunarkostnaður............................................................................................. -55.000 -70.000 -60.000 -29.000 -22.000

Afkoma af rekstrarstarfsemi........................................................................... -20.000 -55.000 2.000 -4.000 4.000

Fjármagnsgjöld nettó............................................................................................ -42.000 -26.000 -32.000 -7.000 -5.000

Afkoma fyrir tekjuskatta................................................................................. -62.000 -81.000 -30.000 -11.000 -1.000

Tekjuskattur.......................................................................................................... -2.000 6.000 3.000 -1.000 -1.000
Hagnaður (tap) á tímabilinu............................................................................ -64.000 -75.000 -27.000 -12.000 -2.000

Önnur heildarafkoma

Þýðingamismunur gjaldmiðla............................................................................... 3.000 -1.000 0  -     -    
Hagnaður (tap) af áhættuvörn............................................................................. 1.000 -1.000 -5.000  -     -    
Tekjuskattur vegna liða í annarri heildarafkomu................................................. 0 0 3.000  -     -    
Önnur heildarafkoma ..................................................................................... 4.000 -2.000 -2.000  -     -    

Heildarafkoma samtals fyrir tímabilið............................................................. -60.000 -77.000 -29.000 -12.000 -2.000

Yfirlit um fjárhagslega stöðu samstæðu 2010 2009 2008 2007 2006
Eignir
Fastafjármunir
Fasteignir, lóðir og tæki........................................................................................ 109.000 115.000 145.000 66.000 56.000
Viðskiptavild.................................................................................................. 198.000 273.000 350.000 73.000 88.000
Aðrar óefnislegar eignir........................................................................................ 93.000 85.000 89.000 25.000 21.000
Aðrar fjármálalegar eignir..................................................................................... 4.000 0 3.000 4.000 2.000
Skattinneign.......................................................................................................... 13.000 15.000 6.000 4.000 2.000

417.000 488.000 593.000 172.000 169.000
Skammtímaeignir
Birgðir.................................................................................................................... 81.000 81.000 114.000 62.000 53.000
Framleiðslusamningar.......................................................................................... 18.000 12.000 26.000 15.000 13.000
Viðskiptakröfur..................................................................................................... 88.000 67.000 86.000 53.000 47.000
Aðrar eignir........................................................................................................... 28.000 57.000 35.000 20.000 7.000
Aðrar fjármálalegar eignir..................................................................................... 0 0 4.000 3.000 1.000
Sjóður og sjóðsígildi.............................................................................................. 64.000 72.000 21.000 80.000 70.000

279.000 289.000 286.000 233.000 191.000

Heildareignir................................................................................................... 696.000 777.000 879.000 405.000 360.000

Eigið fé
Útgefið hlutafé...................................................................................................... 320.000 314.000 266.000 152.000 119.000
Óráðstafað eigið fé............................................................................................... -158.000 -95.000 -20.000 8.000 21.000
Eigið fé samtals............................................................................................... 162.000 219.000 246.000 160.000 140.000

Skuldir
Langtímaskuldir
Langtímalán.......................................................................................................... 311.000 352.000 266.000 115.000 120.000
Tekjuskattsskuldbinding....................................................................................... 5.000 8.000 10.000 6.000 4.000
Skuldbindingar...................................................................................................... 7.000 9.000 9.000 0 0
Aðrar fjárhagslegar skuldbindingar...................................................................... 11.000 11.000 36.000 1.000 0

334.000 380.000 321.000 122.000 124.000
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir.................................................................................................... 185.000 114.000 156.000 75.000 54.000
Tekjuskattur til greiðslu........................................................................................ 2.000 2.000 7.000 1.000 1.000
Skammtímalán...................................................................................................... 10.000 59.000 143.000 45.000 39.000
Skuldbindingar...................................................................................................... 3.000 3.000 6.000 2.000 2.000

200.000 178.000 312.000 123.000 96.000

Heildarskuldir................................................................................................. 534.000 558.000 633.000 245.000 220.000
Heildar eigið fé og skuldir................................................................................ 696.000 777.000 879.000 405.000 360.000
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