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Útdráttur
Fjallað er almennt um viðskiptavild og þær reglur sem gilda varðandi hana samkvæmt
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Hvernig viðskiptavild verður til í bókum fyrirtækja og
muninn á viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækis og keyptri viðskiptavild.
Viðskiptavild hefur verið töluvert í umræðunni á undanförnum árum sökum þess hve
umfang hennar jókst mikið.
Margir velta því fyrir sér hvað það var sem gerðist og hverjum um væri að kenna að
svo fór sem fór þegar Íslenska efnahagskerfið hrundi í kjölfar bankahrunsins. Í því
samhengi er fjallað um siðrof og áhrif þess á fjármálakerfið, þar sem siðferði getur haft
áhrif á fjármála gjörninga.
Fjallað er um verðmat og helstu sjóðstreymisaðferðir. Þá er einnig fjallað um
arðgreiðslur, hlutfall þeirra og sjónarmið.
Ferli við skuldsetta yfirtöku og öfugan samruna er skoðað ítarlega ásamt meðferð
viðskiptavildar við sameiningu fyrirtækja.
Helstu

niðurstöður

leiddu

í

ljós

eftirfarandi.

Viðskiptavild

hjá

lyfjaframleiðslufyrirtækjum byggist á væntum tekjum og hagnaði í framtíðinni.
Viðskiptavildin óx á efnahagsreikningnum með hverri skuldsettri yfirtöku eins og raunin
varð, með óraunhæfum væntingum um framtíðarvöxt með þeim afleiðingum að afskrifa
þurfti marga milljarða.
Löggjöfin varðandi fjármálafyrirtæki eyðir hins vegar því vandamáli sem oft vill verða
varðandi meðhöndlun viðskiptavildar hjá lyfjafyrirtækjum. Þar sem lög um
fjármálafyrirtæki kveða á um að frá eiginfjárgrunni skuli draga bókfært virði á
eignarhlutum og víkjandi kröfum í öðrum fjármálafyrirtækjum eða fyrirtækjum tengdum
fjármálasviði. Fjármálafyrirtæki geta því haft mikla viðskiptavild inn í sínum reikning en
ber að draga hana frá eiginfjárgrunni. Með því að færa eignarhluti til frádráttar við
útreikning á eiginfjárgrunni er reiknað með því að það teljist sem eigið fé í síðara
fyrirtækinu. Þannig er komið í veg fyrir að eigið fé fjármálafyrirtækja sé talið oftar en
einu sinni. Lesandinn eða eftirlitsaðilinn á eðlilega alltaf að horfa til þess hver aflahæfni
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fyrirtækisins er. Það er hver geta fyrirtækisins er til þess að afla tekna. Fjárhagsleg
uppbygging fyrirtækis er ekki það sem skiptir öllu máli, heldur möguleikar viðkomandi
fyrirtækis til þess að afla tekna. Hins vegar er eðlilegt að lánveitendur krefjist hærra
áhættuálags eftir því sem skuldsetningin er hærri.
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1

Viðskiptavild

Viðskiptavild (e. Goodwill) má rekja til engilsaxenskrar réttar frá 1880. Nafnið byggir á
samsetningu tveggja orða, sem eru good og will eða á íslensku góður vilji. Bein þýðing
ætti því að vera góðvild en það er einmitt það sem fellst í orðinu viðskiptavild.
Viðskiptavild er því góðvild eða velvilji viðskiptavina gagnvart ákveðnum atvinnurekstri
(Ægir Guðbjarni Sigmundsson, 1998). Það getur verið erfitt að skilgreina eðli
viðskiptavildar en í grófum dráttum er hún skilgreind sem líkindi á því að viðskipti muni
beinast að tilteknu fyrirtæki í framtíðinni. Það er því hægt að segja að viðskiptavild sé
núvirtur væntur hagnaður fyrirtækis til framtíðar umfram þá ávöxtunarkröfu sem
markaðurinn væntir af viðkomandi fyrirtæki að teknu tilliti til áhættu (Bloom, 2008).
Þessi umfram ávöxtun er tilkomin vegna hæfis tiltekins fyrirtækis til að ná betri árangri í
rekstri en sambærileg fyrirtæki sem starfa í sömu atvinnugrein.
Meginregla í reikningsskilum er að eignir skulu bókfærðar á kostnaðar- eða
kaupverði. Viðskiptavild sem verður til án þess að um kaup sé að ræða skal því ekki vera
færð til eignar. Við mat á viðskiptavild eru einkum tvær aðferðir notaðar. Önnur
aðferðin byggir á því að viðskiptavild sé mismunur á kaupverði fyrirtækis og verðmæti
sérgreindra eigna að frádregnum skuldum. Þá er viðskiptavildin afgangsstærð þegar
búið er að setja verðmiða á allar eignir, bæði efnislegar og óefnislegar. Hin aðferðin
byggir á núvirtum framtíðartekjum viðkomandi fyrirtækis umfram eðlilegan arð af
eignum félagsins (Jón Ásgeir Tryggvason, 1998).
Þegar fyrirtæki er keypt er það ekki eingöngu til þess fallið að skapa kaupandanum
eignir, heldur einnig tekjustraum í framtíðinni. Séu væntar framtíðartekjur umfram það
sem eðlilegt þykir má segja að verið sé að greiða fyrir viðskiptavild (Ægir Guðbjarni
Sigmundsson, 1998).
Keypt viðskiptavild getur birst í efni reikningsskila á þrennan hátt:
Þegar eitt fyrirtæki kaupir rekstur annars fyrirtækis og fellir inn í eigin: Þá verður hinn
keypti rekstur eins og deild í starfsemi kaupandans, hafi kaupandinn greitt meira fyrir
reksturinn en matsverð segir til um, er það sem er umfram viðskiptavild.
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Þegar um samstæðuviðskiptavild er að ræða: Það er þegar eitt fyrirtæki hefur með
kaupum á hlutabréfum eignast meirihluta í öðru fyrirtæki, venjulega miðað við meira en
50% eignaraðild.
Þegar viðskiptavild er fólgin í kaupverði á hlutabréfum: Þá er um svonefnda
hlutdeildaraðild að ræða en það á við þegar eignarhald er meira en 20% en minna en
50% (Stefán Svavarsson, 2007).
Á

árunum

fyrir

fall

íslensku

bankanna

var

viðskiptavild

fyrirferðamikil

í

efnahagsreikningum íslenskra fyrirtækja. Ástæða þess að viðskiptavildin var jafn stórlega
ofmetin eins og komið hefur í ljós má rekja til þess að í mörgum tilfellum byggðu íslensk
fyrirtæki útrás sína á auðveldu aðgengi að ódýru fjármagni og voru mjög áhættusæknir.
Fyrirtækin voru ofmetin, það er voru keypt á hærra gengi heldur en markaðurinn sagði
til um.
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2

Óefnislegar eignir

Til að eign teljist óefnisleg þarf hún samkvæmt IAS 38, sem er alþjóðlegur
reikningsskilastaðall, að hafa þrjá eiginleika:
Eignin þarf að vera greinanleg sem sérstök eign (e. identifiability),
Viðkomandi fyrirtæki þarf að hafa yfirráð yfir eigninni (e. Control)
Vænta má þess að eignin skili fjárhagslegum ávinningi í framtíðinni (e. future
economic benefits) (Deloitte, 2009).
Óefnislegar eignir geta skapað verðmæti í fyrirtækjum og í mörgum hverjum eru
óefnislegar eignir með þeim verðmætustu, það fer meðal annars eftir starfsemi
fyrirtækisins. Sem dæmi um fyrirtæki þar sem óefnislegar eignir eru miklar eru
framleiðslufyrirtæki með sérþekkingu, þar er þekking og reynsla starfsfólks meðal
verðmætustu eigna þess og teljast þær til óefnislega eigna.
2.1

Verðmæti vörumerkja

Vörumerki er einnig gott dæmi um verðmæti í óefnislegum eignum. Coca-cola er án efa
eitt þekktasta vörumerki heims. Árið 2011 var Coca-cola verðmætasta vörumerki heims
og var búið að vera það samfellt í 12 ár. Einnig má nefna Apple og Google en þau
vörumerki voru efst á lista yfir verðmætustu vörumerki heims árið 2012. Með vörumerki
öðlast fyrirtæki möguleika á að byggja upp orðspor fyrir vöru sína og/eða þjónustu með
framtíðarsölu í huga. Þessi vörumerki eiga það sameiginlegt að umfram ávöxtun þeirra
er tilkomin vegna hæfi viðkomandi fyrirtækis til að ná betri árangri í rekstri en önnur
fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Þá er talað um ofurhagnað (e. super profit) þegar
hagnaður fyrirtækis er umfram þá ávöxtunarkröfu sem markaðurinn gerir.
Vörumerki er því sterkt afl í markaðssetningu og verðmætin fólgin í vörumerkinu
sjálfu.
Til að meta virði óefnislegra eigna sem keyptar eru, skal meðtalinn allur sá kostnaður
sem fellur til við öflun eignarinnar, þar með talinn allur lögfræðikostnaður og
viðskiptakostnaður. Öðlist fyrirtæki óefnislegar eignir með hlutabréfum eða með
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skiptum fyrir aðra eign, skal færa gangvirði hinnar óefnislegu eignar með tilliti til
gangvirði þeirra eigna sem ganga á móti. Verði óefnisleg eign til innan fyrirtækis fellst
kostnaðurinn í því að skapa eignina, það er rannsóknar- og þróunarkostnaður. Hvort sá
kostnaður sem til fellur við að skapa óefnislega eign sé að endurspegla hið raunverulega
virði eignarinnar er svo annað mál.
Höfundaréttur er óefnisleg eign en kjarni höfundaréttarins fellst í einkarétti höfunda
til að heimila hvers konar afnot verka sinna. Samkvæmt íslenskum lögum gengur
höfundaréttur í erfiðir og helst sá réttur í 70 ár eftir andlát höfundarins. Handhafar
fjárhagslegs réttar á hugverkum er heimilt að selja eða afhenda hann öðrum.
Við mat á óáþreifanlegum eignum er tekið mið af markaðsverði eigna þegar kaup
eiga sér stað, hvort heldur sem markaðsverð eignarinnar reynist hærra eða lægra en
bókfærða verðið. Því þarf að meta hverja eign sérstaklega (Delottie, 2012). Hagnist
viðkomandi fyrirtæki meira en gengur og gerist í tiltekinni atvinnugrein er um
umframhagnað að ræða, umframhagnaðurinn er þá viðskiptavild. Því má segja að
viðskiptavildin

sé

verðmat

á

umframhagnað.

Markaðurinn

hefur

ákveðna

ávöxtunarkröfu í tiltekinni atvinnugrein, sé framtíðarhagnaður áætlaður umfram þá
ávöxtunarkröfu er um ofurhagnað að ræða (e. super profit).

2.2 Hvernig verða óefnislegar eignir til?
Óefnislegar eignir geta orðið til með eftirfarandi hætti:
1. Þegar yfirvöld veita einkaleyfi.
2. Þegar fyrirtæki öðlast viðskiptavild við kaup á fyrirtæki í heild sinni, það er
viðskiptavildin er innifalin í kaupverðinu.
3. Einokunartilburðir sem koma fram í samningum milli einkaaðila, til dæmis í
gegnum vörumerki og leigu á þeim (Kimmel, Weygandt og Kieso, 2007).
4. Óefnislegar eignir geta orðið til innan rekstrareiningar en til þess að hægt sé að
færa þær sem óefnislegar eignir þurfa þær að uppfylla ákveðin skilyrði (Epstein
og Jermakowicz, 2008).
Þegar fyrirtæki öðlast viðskiptavild við kaup á fyrirtæki í heild sinni, þá má gera ráð
fyrir að yfirverð hafi verið greitt fyrir eignina, það er greitt sérstaklega fyrir
viðskiptavildina

14

Sum fyrirtæki ná langt um meiri árangri en önnur í sömu atvinnugrein. Sem dæmi um
afburða fyrirtæki má nefna Ryanair í fluggeiranum og Nucor í stálframleiðslu, þessi
fyrirtæki náðu afburðar árangri hvort á sínum markaði. Sum fyrirtæki eru einfaldlega
betur rekin en önnur og skila þar af leiðandi umframarðsemi. Að skila umframarðsemi á
að vera markmið allra fyrirtækja og er það eflaust alltaf í upphafi þó reyndin verði
önnur. Ekkert fyrirtæki lifir að eilífu, þar sem hvert og eitt fyrirtæki þjónar ákveðnum
tilgangi. Sé tilgangurinn ekki til staðar er eðlilegast og oft á tíðum skynsamlegast að
viðkomandi fyrirtæki láti annað fyrirtæki taka við áður en tapið verður meira.
Þegar meta á hvort virðisrýrnun hafi átt sér stað skal horft til utanaðkomandi
upplýsinga sem og upplýsinga innan frá og arðgreiðslna þegar um er að ræða
dótturfélag, hlutdeildarfélag eða félag í samrekstri. Sem dæmi um utanaðkomandi
upplýsingar eru breytingar á eignamarkaðsverði umfram það sem eðlilegt getur talist,
hvort breytingar hafi orðið eða séu fyrirséðar í framtíðinni hvað varðar tækni á þeim
markaði sem viðkomandi fyrirtæki starfar á sem og efnahagslegar eða lagalegar
breytingar. 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.
Stjórnendur fyrirtækja leggja eðlilega ekki hlutlaust mat á þær forsendur sem stuðst
er við þegar unnið er að virðisrýrnunarprófi vegna mögulegrar virðisrýrnunar á
viðskiptavild. Eðlilegt er að viðskiptavild sé metin árlega og niðurfærð í gegnum rekstur
sé um virðisrýrnun að ræða. Í ljós hefur komið eftir hrunið að mörg fyrirtæki beita of
lágri ávöxtunarkröfu við framkvæmd virðisrýrnunarprófa, sem leiðir til þess að komið er
í veg fyrir eða verulega dregið úr virðisrýrnun viðskiptavildar viðkomandi fyrirtækja.
Þannig er hægt að forðast frekara tap sem til kæmi við niðurfærslu viðskiptavildar. Sé
reksturinn ekki að skila sér þá er ekki um neina viðskiptavild að ræða og spurning hvort
grundvöllur fyrir áframhaldandi rekstri sé til staðar.

2.3 Einokun á markaði
Ekki er langt síðan Síminn naut náttúrulegrar einokunar á símamarkaði. Grundvallar
ástæða einokunar er aðgangshindranir inná markaðinn. Má þá nefna þrenns konar
hindranir en þær eru:
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Eignarhald á mikilvægum aðföngum
Stjórnvöld gefa einkaleyfi
Stærðarhagkvæmni leiðir til þess að stórt fyrirtæki framleiðir með lægri kostnaði
en mörg smá.

Njóti eitt fyrirtæki rekstrarlegs forskots í formi ríkisaðstoðar er það til þess fallið að
hamla gegn því að virk samkeppni ríki á markaðnum. Neytendur skaðast þó þeim kunni
að virðast til skamms tíma litið að þeir njóti lægra verðs og bættra kjara í viðskiptum við
það fyrirtæki sem fær styrk frá hinu opinbera. En raunin er sú að til lengri tíma þá mun
slík staða leiða til hærra verðs en ella ásamt lakari þjónustu fyrir neytendur þar sem
engin samkeppni ríkir því ríkisstyrkurinn hrekur keppinauta út af markaðnum eða
hindrar að þeim takist að festa rætur. Neytandinn er því sá sem tapar, á meðan
fyrirtækið sem nýtur einokunarinnar fær umframhagnaðinn.

Sem dæmi um ríkisaðstoð má nefna gamla lyfsölukerfið. Allt fram til ársins 2000
tíðkaðist hér á landi einokun lyfsala. Það virkaði þannig að ráðherra veitti ákveðnum
aðilum lyfsöluleyfi, lyfsalarnir fengu leyfi eftir ströngum reglum sem veitti þeim heimild
til að selja lyf til ákveðins hóps eftir staðsetningu. Þannig var markaðurinn vel lokaður og
ógerlegt með öllu að komast inná lyfjamarkað nema ef lyfsali var komin á aldur eða féll
frá, þá var hans pláss laust á markaði og því úthlutað áfram. Með þessu fyrirkomulagi
tryggið ríkið algera einokunar stöðu á markaði og hindraði aðgengi.

2.4 Hvað telst óefnisleg eign?
Dæmi um þekkingarverðmæti eru:
Hæft starfsfólk- sérhæft starfsfólk
Orðspor, vörumerki, viðskiptavinir
Rannsóknir, þróun og möguleikar til nýsköpunar
Verndun hugverka, til dæmis einkaleyfi
Upplýsinga- og gæðakerfi, eða önnur þekkingarkerfi
Skipulag vinnustaðar og stjórnun ferla sem og kerfa
Netsamstarf og tengsl (Ryan Miller, 2008).
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Mynd 1. Óefnislegar eignir skiptast í þrjá flokka (Ryan Miller, 2008).

Þrátt fyrir að óefnislegar eignir geti verið margvíslegar er hægt að skipta þeim upp í
flokka eftir eðli þeirra.

Markaðstengdar eignir (e. marketing related intangible assets)
Markaðstengdar eignir eru þær eignir sem helst eru notaðar til að markaðssetja og/eða
kynna vöru sem og þjónustu, til dæmis nafn fyrirtækis eða vöru. Þetta getur verið
slagorð, setning eða tákn sem aðgreinir fyrirtækið/vöruna frá öðrum sambærilegum.
Þessar eignir eru vörumerki eða vörunafn sem í mörgum fyrirtækjum eru mjög
verðmæt. Einnig getur markaðstengd eign verið stofnkostnaður fyrirtækis en sá
kostnaður fellst einna helst í útgáfu hlutabréfa, skuldabréfa, gjöldum til ríkisins eða
sveitafélaga sem og lagakostnaði og kynningarkostnaði. Afskrift á þessum kostnaði er að
hámarki 40 ár þar sem líftími fyrirtækisins er ekki ákveðinn (Kieso, Weygandt, &
Warfield, Intermediate Accounting, 2007).
Viðskiptavinatengdar eignir (e. customer related intangible assetset)
Viðskiptavinatengdar eignir eru eignir eða verðmæti sem hafa gagnkvæma þýðingu fyrir
fyrirtækið og viðskiptavini þess. Þetta er einskonar gagnagrunnur sem geymir
upplýsingar um alla viðskiptavini og sögu þeirra, það er upplýsingar um pantanir og
stöðu þeirra ásamt samningum ef þeir eru til staðar. Þessar eignir eru afskrifaðar með
línulegri aðferð. Ef talið er líklegt að eignin verði seld eftir tiltekin árafjölda þá er áætlað
söluverð dregið frá kostnaðarverði eignarinnar og afskriftarstofninn fundin þannig út
(Kieso, Weygandt, & Warfield, Intermediate Accounting, 2007).
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Listtengdar eignir (e. Artistic related intangible assets)
Listtengdar eignir fela í sér eignarrétt á ljósmyndum, myndum, tónlist, bókmenntum
sem og öðrum eignum sem fela í sér sjón og heyrn. Höfundarréttur verndar þessar
eignir sem ljósmyndarar, tónlistarmenn, listmálarar, rithöfundar sem og aðrir listamenn
hafa skapað. Þess ber þó að geta að höfundar verða að leggja út fyrir þeim kostnaði sem
skapast við höfundarrétt, en það er aðallega lögfræðikostnaður við að verja og vernda
verk þeirra. Mikilvægi þess að eiga höfundarrétt skiptir listamenn sem og fyrirtæki mjög
miklu máli. Sem dæmi um mikilvægi þess að verja höfundarrétt sinn má nefna Walt
Disney Company, en það fyrirtæki eyddi miklum fjármunum í að verja höfundarrétt sinn
á Mikka mús gangvart fjölmörgum stórum fyrirtækjum í skemmtanaiðnaðinum (Kieso,
Weygandt, & Warfield, Intermediate Accounting, 2007).
Margir kaupa málverk sem fjárfestingu, þó deila megi um slíkan fjárfestingarkost. Sá
sem fjárfestir treystir á að verkið haldi verði sínu eða hækki og þá sé hugsanlega hægt
að skipta verkinu út í framtíðinni ef annað verk hugnast betur. Verðmæti málverka getur
verið afstætt. Verkið getur haft tilfinningalegt gildi fyrir eigandann þó það hafi ekki
kostað mikla fjármuni. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að listaverk eru verðmetin, til
dæmis skipting búa, skráning fyrir tryggingafélög sem og sala.
Samningstengdar eignir (e. Contract related intangible assets)
Samningstengdar eignir er það virði sem hlýst af samningagerð. Dæmi um þetta eru
umboð svo sem einkaumboð, þjónustusamningar og ýmis leyfi. Einkaumboð er
samningsfyrirkomulag sem heimilar umbjóðanda rétt til að selja tiltekna vöru eða
þjónustu. Einkaumboð getur líka heimilað umbjóðanda að nota tiltekið vörumerki eða
framkvæma ákveðið verk. Fyrirtæki sem þarf að nota ríkiseignir í starfsemi sinni þarf
einnig að gera samning við ríkið sem er þá nokkurskonar starfssamningur og heimilar
fyrirtækinu að nota eignir ríkisins sem samningurinn tilgreinir, svo sem rafmagn, vatn
eða tiltekna jörð (Kieso, Weygandt, & Warfield, Intermediate Accounting, 2007).
Með einkaumboði getur seljandinn lagt meira á vöruna sína og þar af leiðandi
hagnast betur þar sem hann er eini seljandinn á markaðnum með viðkomandi vöru. Ein
helsta ógnun við einkaleyfi eða einkaumboð er staðkvæmda vara (e. threat of subsitute
products or service), það er vara sem getur komið í stað annarra vöru. Sem dæmi um
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staðkvæmda vöru má nefna bílaumboð sem hefur einkaumboð með ákveðna varahluti.
Svo koma stórir aðilar inná markað eins og Bílanaust sem selja samskonar varahluti á
mun hagstæðara verði og þar af leiðandi er ávinningurinn af einkaumboðinu farin. Þá
má einnig nefna samheitalyf sem koma í stað upprunalega lyfsins og eru mun
hagkvæmari.

Tæknitengdar eignir (e. technology related intangible assets)
Fyrirtæki sem starfa á sviði tækni og nýsköpunar þurfa að tryggja upplýsingarétt sinn.
Þessi fyrirtæki fá einkaleyfi fyrir þesskonar eignum, þar sem miklum tíma og fjármagni er
varið við að þróa og markaðssetja þessar eignir. Dæmi um eign af þessu tagi er
viðskiptaleyndarmál, nýtt lyf á markað sem lyfjafyrirtæki hefur þróað, gagnagrunnar og
hugbúnaður.
Vernd óefnislegra eigna
Einkaleyfistofan er ríkisstofnun undir yfirstjórn viðskiptaráðherra, en hlutverk
stofnunarinnar er að fara með málefni tengd ýmsum óefnislegum eignum svo sem
einkaleyfum, vörumerkjum, hönnunarvernd og öðrum hliðstæðum réttindum sem
kveðið er á um í lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum um vernd einkaréttinda á
sviði iðnaðar (Einkaleyfastofan, 2011). Einkaleyfi eru réttindi sem vernda tæknilega
útfærslu á hugmynd svo sem búnaði, afurð, aðferð eða notkun. Með einkaleyfi er hægt
að vernda uppfinningu í allt að 20 ár. Þessi réttu heimilar eiganda að banna öðrum að
framleiða, selja og flytja inn uppfinningu sem vernduð er (Einkaleyfastofan, 2011).

2.5 Munurinn á viðskiptavild sem verður til innan frá og keyptri viðskiptavild
Þegar eitt félag kaupir annað félag á hærra verði en því sem nemur verðmæti eigna þess
er mismunurinn færður sem viðskiptavild. Það er því hægt að segja að viðskiptavild sé
afgangsstærð þegar búið er að draga verðmæti allra eigna félagsins frá kaupverði þess.
Þetta mat á að taka mið af markaðsverði eigna á þeim tíma sem kaupin eiga sér stað og
því er mikilvægt að meta hverja eign sérstaklega. Í mörgum tilfellum er hægt að miða
við bókfært verð eigna en markaðsverð skal ráða ef bókfært verð er annað en það.
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Viðskiptavild verður einungis bókfærð þegar félagið er keypt í heild sinni, viðskiptavild
myndast því hvorki við kaup á einstökum rekstrarfjármunum né við sameiningu félaga.
Viðskiptavild sem kann að skapast í félagi án þess að um kaup sé að ræða er því ekki
færð til eignar. Í tilfellum þar sem markaðsverð liggur ekki fyrir og ætla má að það sé
annað en það bókfærða getur þurft að fá sérfróða menn til þess að aðstoða við matið
(Jón Ásgeir Tryggvason, 1998). Ef sú staða kemur upp að kaupverðið er lægra en
markaðsverðið þá ber að tekjufæra mismuninn í rekstrarreikningi, það er neikvæða
mismuninn (Epstein & Jermakowicz, 2008). Ef svo ber við að kaupverðið er lægra en
verðmæti eignanna þá er oft talað um vildarkjör eða kjarakaup (Epstein & Jermakowicz,
2008). Áður fyrr eða fyrir innleiðingu á IFRS þá var viðskiptavildin meðhöndluð þannig
að hún var afskrifuð á allt að 20 árum samkvæmt 41. gr. laga nr. 3/2006 um
ársreikninga. Árið 2005 var hins vega sett það ákvæði að öll þau félög sem skráð eru í
Kauphöll Íslands er skylt að framkvæma virðisrýrnunarpróf við mat á viðskiptavild og eru
slík próf framkvæmd að minnsta kosti árlega óháð því hvort vísbendingar bendi til þess
að um virðisrýrnun sé að ræða eða ekki (Sjónarhóll, 6.tbl, 2005).
Í staðlinum ISA 38 er skýrt kveðið á um að ekki megi færa innbyggða viðskiptavild í
reikningsskil á þeim forsendum að hún sé ekki skilgreinanleg auðlind sem stjórnað er af
fyrirtækinu og því ekki hægt að meta kostnaðarverð hennar. Það getur því reynst afar
erfitt að meta á áreiðanlegan og hlutlausan hátt þá viðskiptavild sem innbyggð er í
fyrirtæki.

2.6 Samlegðaráhrif viðskiptavildar
Með samnýtingu eigna, kerfa og auðlinda getur fyrirtæki eitt og sér, án þess að
sameining við annað fyrirtæki eigi sér stað skilað hærri ávöxtun heldur en sú
ávöxtunarkrafa sem á markaði ríkir um gangverð tiltekinnar eignar. Þess konar
samnýting er samlegðar áhrif sem verða til innan fyrirtækis. Þá er um að ræða
viðskiptavild sem byggð er upp innan fyrirtækis eða innbyggða viðskiptavild, það er
engin kaup hafa átt sér stað né sameining við annað fyrirtæki (Ma & Hopkins, 1988).
Skipta má viðskiptavild upp í þrennskonar flokka en þeir eru:

20

Innbyggð viðskiptavild.
Keypt viðskiptavild, þar sem gert er ráð fyrir að keypta fyrirtækið sé sameinað að
hluta til eða að öllu leyti við það fyrirtæki sem kaupir.
Keypt viðskiptavild, þar sem gert er ráð fyrir að keypta fyrirtækið haldi rekstri
áfram sem sér eining (Ma & Hopkins, 1988).
Það má þó benda á það að mikið var um að fyrirtæki voru að kaupa önnur fyrirtæki á
mun hærra verði en raunhæft gangvirði gat talist, með þeim afleiðingum að fyrirtæki
hafa þurft að færa viðskiptavildina niður um gríðarlega háar fjárhæðir .

2.7

Virðisrýrnun

Félögum er skylt að reikna reglulega út líftíma óefnislegra eigna sinna vegna þess að þær
gætu verið byrjaðar að rýrna. Virðismat fer fram líkt og mat á varanlegum
rekstrarfjármunum, þá er verið að skoða hvort bókfært verð sé það sama og gangvirði
eignarinnar (Kieso, Weygandt, & Warfield, Financial Accounting (4. útgáfa), 2007).
Reksturinn verður að standa undir sér, standast þær væntingar sem hluthafar og
lánadrottnar krefjast. Eðlilega er það forsenda þess að hluthafar vilji eiga hlut í fyrirtæki
að viðkomandi fyrirtæki greiði út arð, eðlileg forsenda þess að lánadrottnar vilji lána
fyrirtæki er sú að þeir treysta á það að fá sinn hlut til baka. Þar af leiðandi er
tekjustraumur grundvöllur fyrir rekstri, reksturinn verður að vera með raunverulega
afkomu.
Séu virðisrýrnunar próf ekki framkvæmd rétt leiðir það af sér að virðisrýrnun er
vanfærð og því standa óefnislegar eignir á of háu verði í bókum félaganna eða
virðisrýrnun sé offærð og eignir því á of lágu verði. Því er mikilvægt að vanda til verksins.
Virðisrýrnunarpróf eru byggð á grundvelli fyrirliggjandi gagna og taka verður tillit til
þeirra aðstæðna sem eru uppi á þeim tíma er virðisrýrnunarpróf er framkvæmt.
Viðskiptavild fór almennt hækkandi hjá fyrirtækjum eftir árið 2005 (Aðalsteinn
Hákonarson, 2008). Hjá sumum fyrirtækjum var viðskiptavildin orðin stærri heldur en
eigið fé. Þrátt fyrir að fyrirtækjum beri skylda til að framkvæma virðisrýrnunarpróf á
hverju ári. Ekki eru mörg dæmi um að virðisrýrnun hafi verið færð niður hjá íslenskum
fyrirtækjum.
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2.8 Líftími óefnislegrar eigna
Í upphafi skal meta hvort viðkomandi óefnisleg eign hafi takmarkaðan líftíma eða
ótakmarkaðan. Ef um er að ræða takmarkaðan líftíma verður að meta þann líftíma, það
er lengd hans eða þeirra eininga sem endurspegla líftímann. Þess ber að geta að
ótakmarkaður líftími er ekki það sama og óendanlegur líftími. Eign er skilgreind með
ótakmarkaðan líftíma bendi ekkert til þess að í fyrirsjáanlegri framtíð að takmörk séu á
því nettó sjóðstreymi sem tiltekin eign skilar til eignarinnar sem í hlut á. Óefnisleg eign
með takmarkaðan líftíma ber að afskrifa á þeim líftíma sem henni er gefin (IASB, 2009a).
Afskrift óefnislegrar eignar með takmarkaðan líftíma skal dreift yfir líftíma eignarinnar
með hliðsjón af því hvernig efnahagslegur ávinningur af henni dreifist. Liggi ekki fyrir
áreiðanlegar upplýsingar um þá dreifingu þá ber að hafa afskriftina línulega. Ef
vísbendingar benda til þess að endurheimtanleg fjárhæð sé lægri en bókfært verð skal
framkvæma virðisrýrnunarpróf samkvæmt staðli um virðisrýrnun eigna (IASB, 2009a).
Hafi breytingar á aðstæðum orðið til þess að bókfært verð eignar sem hefur
takmarkaðan líftíma kunni að hafa tapast að hluta til, þarf að gera áætlun um
framtíðarfjárstreymi eignarinnar til að meta hve tapið er mikið. Rýrnunin telst mælanleg
ef núvirði þessa fjárstreymis er lægra en bókfærða verðið. Virðisrýrnunarprófið sem
notast er við mælir virðisrýrnun á eigninni með samanburði á gangverði og bókfærðu
verði eignarinnar. Komi í ljós að gangverðið er lægra en bókfærða verðið þá er
virðisrýrnunin mismunurinn þar á. Við þetta fær eignin nýtt bókfært verð og þá ber að
afskrifa eignina miðaða við nýja verðið. Afskriftina á að færa á lagalegan líftíma
eignarinnar sé hann styttri en notagildis líftíminn.
Á endanum er það alltaf arðsemin sem skiptir máli, eðlilega gera hluthafar kröfu um
arðsemi eigin fjár. Þá má líka nefna í þessu samhengi að hlutafé ber meiri áhættu en
lánsfé. Arðsemi verður ekki bætt með því að auka eigið fé þar sem arður er ráðstöfun á
hagnaði.
Til að glöggva sig betur á líftíma viðskiptavildar er ágætt að hugsa um þá þætti sem
viðskiptavildina mynda en þá má flokka niður á eftirfarandi hátt:
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Ávinningur sem til verður vegna samlegðar, til dæmis við sameiningu deilda og
samnýtingu á mannauði.
Gæði markaðsmála sem liggja í góðu markaðsfólki og mikilli þekkingu á
viðkomandi markaði.
Tryggir viðskiptavinir
Öflugt dreifikerfi
Góð staðsetning sem skilar ávinningi
Stærðarhagkvæmni sem myndast vegna sameiningar
Einokunarstaða á ákveðnum mörkuðum
Þekking og einstakir hæfileikar sem liggja í lykilstarfsfólki
Leiðandi markaðsstaða, framsækið fyrirtæki (Lonergan, 1995).
Einnig má flokka líftíma viðskiptavildar niður með tilliti til eðli þeirra:
Stuttur líftími 0-3 ár
Miðlungslíftími 3-7 ár
Langur líftími 7-10 ár
Mjög langur líftími 10-20 ár
þá má segja að auðurinn á bak við hæft markaðsfólk hafi stuttan eða miðlungs langan
líftíma,

tryggir

viðskiptavinir

hafi

miðlungs

eða

langan

líftíma.

Þá

hefur

stærðarhagkvæmni miðlungs eða langan líftíma, þekking og einstakir hæfileikar fólgnir í
mannauðinum hafi stuttan eða miðlungs langan líftíma svo dæmi séu tekin (Lonergan,
1995).
Sem dæmi má nefna lyfjaframleiðanda sem þróar lyf sem hann svo selur seinna.
Eðlilegur þróunartími er 10-15 ár, þá er búið að færa allan kostnað við þróunina til
gjalda. Að þessum árafjölda liðnum selur lyfjaframleiðandinn lyfið til lyfjarisa á
markaðnum, sem kaupir einkaleyfi á þróuninni og eignfærir hana. Lyfjaframleiðandinn
gat hins vegar ekki eignfært þróunina þar sem tekjur í framtíðinni voru ekki öruggar,
hann vissi ekki hvort lyfið sem var í þróun myndi seljast eða ekki. Þetta snýst alltaf um
peninga og flæði þeirra, í upphafi við þróun á lyfi eru eingöngu gjöld en engar tekjur til
að byrja með, þar af leiðandi er óvissan mikil og hana er ekki hægt að eignfæra.
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3

Alþjóðlegu reikningsskilastaðlar og tilgangur þeirra

Með auknum krafti í alþjóðasamkeppni og alþjóðavæðingu í viðskiptum hefur aukist að
fyrirtæki reki útibú eða dótturfyrirtæki í öðrum löndum. Þá hefur einnig aukist þátttaka
fyrirtækja í alþjóðlegum útboðum sem og á erlendum hlutabréfa mörkuðum. Í kjölfarið
hafa kröfur um samræmingu á reikningsskilastöðlum aukist en í því fellst að fyrirtæki
notist við safn viðurkenndra og alþjóðlega samræmda staðla við gerð reikningsskila í
þeim tilgangi að veita öllum hluthöfum, lánadrottnum sem og fjárfestum áreiðanlegar
og samanburðarhæfar upplýsingar um stöðu fyrirtækja og rekstur þeirra. Með
samræmingu staðla á alþjóðavísu er auðveldara að bera saman sambærileg fyrirtæki
hvar sem er í heiminum þar sem allir notast við sömu staðla. Fjármagnsflutningar verða
öruggari og greiðari á milli landa og koma má í veg fyrir fjármála og bókhaldshneyksli
(Sigurður Þórðarson, 2004).
Víða um heim hafa félög löggiltra endurskoðenda sýnt þessu málefni áhuga og árið
1973 var Alþjóða reikningsskilanefnd (e. international Accounting Standards Committe)
stofnuð í þeim tilgangi að gefa út alþjóðlega reikningsskilastaðla. Árið 2001 tók Alþjóða
reikningsskilaráðið (e. International Accounting Standard Board) við störfum
nefndarinnar og hefur frá því borið ábyrgð á samningu og þróun alþjólegra
reikningsskilastaðla. Allir staðlar sem Alþjóða reikningsskilaráðið hefur gefið út og mun
gefa út eru og verða auðkenndir sem IFRS- staðlar (e. International Financial Reporting
Standards) (Sigurður Þórðarson, 2004).
Þann 19. júní árið 2002 var samþykkt af hálfu Evrópuþings tilskipun nr. 1606/2002 en
sú tilskipun fjallar um það að öll þau félög sem skráð eru í kauphöllum í einhverjum
aðilaríkjanna skuli ganga frá samstæðureikningsskilum sínum í samræmi við eitt safn
alþjóðlega viðurkenndra reikningsskilastaðla í háum gæðaflokki. Tilgangurinn með
innleiðingu alþjólegra reikningsskilastaðla er að tryggja það að fyrirtæki veiti
skiljanlegar, mikilvægar, áreiðanlegar og samanburðarhæfar upplýsingar um afkomu
sína og efnahag (Sigurður Þórðarson, 2004).
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3.1 IFRS á íslandi
Segja má að með innleiðingu IFRS á Íslandi hafi í fyrsta sinn verið komið á fót hér á landi
heildstæðu regluverki fyrir reikningsskil fyrirtækja (Sigurður Þórðarson, 2004). Öll íslensk
félög sem skráð eru með hlutabréf eða skuldabréf í Kauphöll Íslands þurfa að færa
reikningsskil sín að fullu í samræmi við IFRS. Frá 1. janúar 2005 hafa öll íslensk fyrirtæki
sem eru með skráð hlutabréf í Kauphöll Íslands þurft að fylgja þessum reglum og frá því
1. janúar 2007 hefur gilt það sama um þau félög sem skráð hafa skuldabréf sín í
Kauphöll Íslands (Erling Tómasson, 2009).
Það eru þó ekki allir sammála um ágæti þessara staðla og það getur reynst þungt í
vöfum að fylgja eftir þeim öru breytingum sem sífellt verið er að gera.
Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 vöknuðu upp margar spurningar um hvað hefði
brugðist og hverjum um væri að kenna. Uppgjör íslenskra félaga í Kauphöll sumarið
2008 voru mög hver með gríðarlega sterka eiginfjárstöðu og hefði því mátt ætla að þau
væru vel í stakk búin til að taka á móti komandi tímum, þar ber helst að nefna bankana
þrjá sem samanlagt sýndu hundruð milljarða af eigin fé, önnur var þó reyndin.
Öll þau félög sem skráð eru í Kauphöll Íslands sem og stærstu fyrirtækin á Íslandi gera
upp samkvæmt alþjólegum reikningsskilastöðlum IFRS, það dugði greinilega ekki til
miðað við það sem gerðist og því er vert að velta því upp hvort Ísland sé hreinlega ekki
nógu stórt til að notast við IFRS svo vel megi vera (Félag löggiltra endurskoðenda, 2010).
Þess er þó vert að velta fyrir sér hvort það var eðlið eða formið sem ekki var að virka.
Með auknu aðgengi að fjármagni jókst útgáfa skuldabréfa íslenskra fyrirtækja sem
seldust líkt og aldrei fyrr. Fyrirtækin í landinu stækkuðu á ógnar hraða þar sem fjárfestar
kepptust við að ávaxta allt sitt fé sem virtist vera ótakmarkað. Mörg fyrirtæki voru afar
skuldsett og engan vegin undirbúin fyrir þá erfiðu tíma sem tóku svo loks við eftir mikið
góðæri þegar bólan sprakk. Má þá velta fyrir sér hvort farið hafi verið eftir IFRS
stöðlunum við mat á eignum og möguleikum eignarhaldsfélaga til tekjuöflunar, það er
hvort sjóðstreymi þeirra hafi verið metið raunverulega og eignir í vanskilum skoðaðar. Ef
banki lánar til eignarhaldsfélags þá kemur sjóðstreymið frá skuldabréfi, það er skuld
verður til sem þarf að greiða. Ef banki lánar eignarhaldsfélagi til þess að kaupa hlutabréf
í bankanum þá er sjóðstreymið að koma frá bankanum inní bankann, áhættan er
einhliða þar sem bankinn magnar upp sína áhættu.
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Þess ber að geta að stöðlunum fylgja einnig kostir en þeir eru meðal annars:
 Í auknum mæli hafa íslensk félög verið að fjárfesta í erlendum dótturfélögum
sem beita hinum ýmsu reikningsskilareglum. Grunnur er lagður að samræmingu
á reikningsskilareglum samstæðu með því að draga fram IFRS tölur fyrir hvert og
eitt félag við innleiðingu staðlanna.
 Auðveldar samskipti við lánastofnanir, þá sérstaklega erlendar sem ekki þekkja til
íslenskrar reikningsskilareglna.
 Stjórnendur sem og erlendir hluthafar hafa komið til liðs við íslensk félög
undanfarin ár og hafa því þurft að geta lesið og skilið þær reikningsskilareglur
sem félög beita.
 Í auknum mæli eru íslensk fyrirtæki farin að bera sig saman við alþjóleg fyrirtæki
sem oft á tíðum hafa innleitt IFRS. Þegar borin eru saman fyrirtæki sem notast
við sömu reglur þá stuðlar það að betri samanburðarhæfni (Erling Tómasson,
2008).
Gagnrýnisraddir hafa verið um að IFRS sé of stórt og flókið og henti því ekki litlum
félögum.

Alþjóðlega

nefndin

(IASB)

hefur

nú

þegar

brugðist

við

þessum

gagnrýnisröddum með útgáfu alþjólegra reikningsskilastaðla fyrir lítil og meðalstór
fyrirtæki. Ætla má að flest íslensk félög sem gera upp samkvæmt IFRS falli undir
skilgreininguna lítil og meðalstór félög. Í nýju reglugerðinni má sjá athyglisverða
breytingu á afskrift viðskiptavildar þar sem 10 ár eru ákveðið viðmið (Félag löggiltra
endurskoðenda, 2010).
Margir nýir staðlar voru gefnir út árið 2011 og enn vinnur IASB að fleiri stórum
verkefnum.

3.2 IAS 38- óefnislegar eignir (e. intangible assets)
Staðallinn IAS 38 fjallar um óefnislegar eignir (e. intangible assets). 31. mars 2004 tók
gildi ný útgáfa af staðlinum en á Íslandi hefur hann verið í gildi frá 1. janúar 2005 ásamt
öðrum greinum IFRS, en endurbætur hafa þó átt sér stað á þessum staðli. IAS 38 er
ætlað að lýsa reikningshaldslegri meðferð á óefnislegum eignum sem ekki er fjallað
sérstaklega um í öðrum stöðlum, svo sem um meðferð óefnislegra eigna sem myndast
við sameiningu fyrirtækja og ber þá helst að nefna viðskiptavild (Delottie, 2012).
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Staðallinn kveður á um að óefnisleg eign þurfi að vera aðskiljanleg, það er að hægt
verður að vera að skilja hana frá starfseminni til dæmis með því að flytja hana eða leigja
(Delottie, 2012). Þróunarkostnaður er einungis eignfærður ef grundvöllur er fyrir sölu og
þá tæknilega framkvæmanlegt að framleiða vöru eða þjónustu. Óefnislegar eignir sem
myndast við sameiningu félaga að meðtöldum rannsóknar- og þróunarkostnaði vegna
verka í vinnslu, skulu aðskildar frá viðskiptavild tengist þær samningsbundnum og eða
lagalegum rétti eða séu þær aðgreinanlegar frá starfseminni (Delottie, 2012).
Viðskiptavild sem myndast til dæmis við sameiningu fyrirtækja er því í raun greiðsla frá
kaupanda og hann væntir þá efnahagslegra verðmæta frá henni í framtíðinni.
Í upphafi er óefnisleg eign metin á kostnaðarverði, það er kaupverðið að meðtöldum
sköttum og tollum að frádregnum afsláttum og öllum öðrum beinum kostnaði við að
koma eigninni í það ástand að hún geti skapað verðmæti, aflað rekstrareiningunni
tekna. Eingöngu skal færa óefnislegu eignina til eigna, ef líklegt þykir að vegna hennar
muni efnahagslegur framtíðarávinningur koma til með að renna til rekstrareiningarinnar
og þá að hægt sé að meta kostnaðarverð óefnislegu eignarinnar með áreiðanlegum
hætti (Epstein & Jermakowicz, 2008).
Samkvæmt IAS 38 staðlinum eru tvær aðferðir sem til greina koma við að meta
óefnislega eign og færslu hennar í efnahagsreikning. Það eru kostnaðarlíkanið (e. cost
model) og endurmatslíkanið (e. revaluation model). Í kostnaðarlíkaninu er óefnisleg eign
metin á upphaflegu kostnaðarverði að frádregnum afskriftum og virðisrýrnun, hafi hún
átt sér stað (Delottie, 2012). Heimilt er að beita endurmatsaðferðinni hafi óefnisleg eign
markaðsverð

á

virkum

markaði

og

framkvæma

þarf

endurmat

reglulega.

Endurmatslíkanið metur óefnislegar eignir á gangverði á endurmatsdegi að frádregnum
uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Hækki eignin við endurmat ber að færa
hækkunina á endurmatsreikning og samkvæmt staðlinum má tekjufæra aukninguna í
rekstrareikningi en einungis að því marki sem áður var búið að gjaldfæra hana í
rekstrarreikningi. Ef um lækkun er að ræða á eigninni við endurmat skal hana færa á
rekstrarreikning. Hafi verið búið að færa sérstakan endurmatsreikning vegna hækkunar
á eigninni þá er heimilt að færa lækkunina á þann reikning, svo lengi sem hann dugar til
þess (Delottie, 2012).
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3.3 IAS 39- Fjármálagerningar: skráning og mat (e. Financial Instruments:
Recognition and Measurement)
Staðallinn IAS 39 fjallar um fjármálagerninga, skráningu þeirra og mat. Í staðlinum eru
meginreglur tilgreindar sem gilda um skráningu, afskráningu og mat á fjáreignum og
fjárskuldum (Delottie, 2012). Þá eru einnig sett skilyrði um hvenær beri að afskrá
fjáreignir sem og fjárskuldir. Þá er afskráning fjáreignar óheimil þegar afsalsgjafi:
 Hefur yfirráð yfir eigninni eða hluta eignarinnar og hefur ekki yfirfært
áhættuna eða ávinninginn.
 Ber enn áhættuna eða ávinningin af eigninni eða hluta eignarinnar (Delottie,
2012).
Eftir fjármálahrunið árið 2008 hafa verið gerða breytingar á reikningsskilastöðlum, þar á
meðal staðlinum IAS 39. IFRS 9 var gefin út sem fyrsti áfangi af fjórum til þess að leggja
niður IAS 39. Fullbúinn IFRS 9 mun fjalla um meðferð fjármálagerninga í reikningsskilum
(Delottie, 2012).
3.3.1 Siðrof og áhrif þess á fjármálakerfið
Menn velta fyrir sér hvað það var sem gerðist, hverjum er um að kenna að svo fór sem
fór við fall bankanna. Miklar breytingar urðu í þjóðfélaginu sökum mikillar velmegunar
sem skapaðist af hagrænum orsökum. Mikið framboð var af vinnu og greiður aðgangur
að auðlindum. Almennt viðurkenndar umgengnisreglur og venjur missa gildi sitt og
virðingu. Reglunum er einfaldlega ekki fylgt án þess að nýjar komi í þeirra stað.
Vilhjálmur Bjarnason fjallar um hugtakið stofnanalegt siðrof (e. Institutional Anomie) í
grein sinni um Siðrof og tímasetningu þess, sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands
gaf út í október 2012. Vilhjálmur telur að stofnanalegt siðrof verði þegar stofnanir
samfélagsins, það er stjórnvöld ásamt eftirlitsaðilum og dómstólum viðurkenna með
beinum eða óbeinum hætti grundvallarbreytingar á lögskýringum, venjum og siðum sem
leiðir til upplausnar í samfélagi.
Sem dæmi um það hvernig viðurkenning á grundvallarbreytingum getur átt sér stað
má nefna:
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Þegar stofnanir beinlínis hafna gömlum og viðteknum venjum og gildum.
Þegar stofnanir samfélagsins niðurlægja og þagga niður í þeim sem telja að hinir
nýju siðir og venjur muni leiða til óæskilegrar hegðunar með afleiðingum sem
eru ófyrirsjáanlegar fyrir heildina.
Stofnanir horfa ekki til hugsanlegrar afleiðinga, þegar þær viðurkenna nýjar og
framandi skýringar á hegðun.
Stofnanir líta fram hjá eða hafast ekkert að þegar skapandi lögskýringar og
reikningsskil birtast í samskiptum eininga og einstaklinga í samfélaginu
(Vilhjámur Bjarnason, 2012).
Ein birtingamynd siðrofs er skapandi lögskýring, það er fjármálafyrirtæki túlka reglur að
sínum þörfum í þeim tilgangi að auka umsvif og arðsemi en eykur jafnframt áhættu í
rekstri viðkomandi félags. Önnur birtingamynd siðrofs eru skapandi reikningsskil, það er
farið er að leikreglum stjórnenda í stað þess að fylgja þeim lögum sem ríkja og góðri
reikningsskilavenju. Ber þá helst að nefna útlán íslensku bankanna á árunum fyrir hrun,
það þótti henta betur að horfa framhjá eðli útlána og einblína frekar á formið, þar sem
tryggingar voru hlutabréf í stofnunum sjálfum (Vilhjámur Bjarnason, 2012).
Í rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að siðferðisleg hugsun hafi átt erfitt
uppdráttar meðal annars vegna þess að ákveðið viðmiðunarleysi hafi verið ríkjandi um
ágæti markmiða og vantrú á rökræðu um þau. Slík afstaða býr í haginn fyrir að
sérhagsmunir þrífist á kostnað almannahagsmuna en það er eitt megin einkenni á því
hugarfari sem ríki hérlendis í aðdraganda bankahrunsins (Rannsóknarnefnd Alþingis,
2010).
Það er því óhætt að fullyrða að einkavæðing íslensku viðskiptabankanna ber vott um
að siðrof hafi átt sér stað. Fjármálamarkaðurinn lýtur sérstökum lögmálum, þar sem
ítarlegri leikreglur og strangari löggjöf ríkja heldur en almennt í viðskiptalífinu.
Reglunum er ekki síst ætlað að vernda hagsmuni þeirra sem eiga viðskipti við bankana,
bæði lántakendum og þeirra sem láta þeim fjármuni í té. Sá aðili sem leggur fé sitt inn í
bankann er að veita bankanum lán. Það eru því miklir hagsmunir í húfi fyrir þessa aðila.
Á árunum 1998-2008 óx fjármálamarkaðurinn á Íslandi verulega að umfangi. Umfang
útlána til innlendra viðskiptavina jókst ásamt því að bankarnir byrjuðu að lána erlendum
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viðskiptavinum. Þá voru stofnuð útibú og dótturfyrirtæki erlendis ásamt því að
bankarnir hófu innlánareikninga, betur þekkt sem Icesave. Á árunum 2003 til 2008
gerðust hlutir sem engan óraði fyrir að gætu gerst. Eftirlitsaðilar brugðust þrátt fyrir að
margir hefðu mikla hagsmuni að gæta. Fjármálakerfið fór ört vaxandi, útlán bankanna
jukust úr því að vera einföld landsframleiðsla í fimm til sexfalda landsframleiðslu, þá eru
ekki talin með útlán í dótturfélögum erlendis (Vilhjámur Bjarnason, 2012).
Því hefur verið haldið fram að samfélagsleg ábyrgð stjórnenda fyrirtækja felist fyrst
og fremst í því að ávaxta sem best fjármuni eigenda sinna eða hluthafa. Á markaði er
eðlilegt að hver hugsi um sig og með því móti sé jafnframt best unnið að almannahag.
Skilyrði þessa er þó að allir haldi sig innan laga og reglna eða þeirra leikreglna sem gilda
á markaði og án blekkinga (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).
Þá er ekki hægt að horfa framhjá pólitískri stöðu. Þeir stjórnmálaflokkar sem réðu
ríkjum beindu bönkunum í eignarhald aðila sem svo endurspegluðu samstarf þeirra. Á
þessum tíma var einnig forstjóri Fjármálaeftirlitsins nátengdur öðrum stjórnarflokkanna,
ásamt því að hann hafði áður verið starfsmaður í viðskiptaráðuneytinu. Við aðstæður
sem þessar er ómögulegt að treysta því að eðlilegt jafnvægi ríki við eftirlit og framfylgni
laganna. Það kom líka í ljós þegar bankarnir voru keyptir.
Eitt af því sem úrskeiðis fór í bönkunum var launakerfi þeirra. Stjórnendur fengu
greidda kaupauka sem var úthlutað af hagnaði bankanna. Í því samhengi má nefna
freistnivanda eða siðræna áhættu

(e. Moral hazard), hugtakið vísar til þess að

einstaklingar, sem ekki er fylgst nægjanlega vel með, eru vísir til þess að hegða sér
óheiðarlega eða á óæskilegan hátt. Ásamt kaupauka jókst risnukostnaður bankanna
ásamt styrkgreiðslum til hvers kyns viðburða í menningarlífinu.
Segja má að við einkavæðingu fjármálakerfisins hafi ferli siðrofsins hafist og endir
þess hafi verið við hrun fjármálakerfisins. Samfélagið fór úr jafnvægi og ofurvöxtur hljóp
í fjármálakerfið. Ríkisstofnanir sem og stjórnmálamenn tóku ekki síður en almenningur
þátt í því að sækja sér fjármagn í þá auðlind sem bankarnir voru og þar af leiðandi var
siðrofið ekki bundið við einstaklinga heldur einnig í stofnunum samfélagsins sem og
leiðtoga þjóðarinnar (Vilhjámur Bjarnason, 2012).
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Þegar bankarnir hrundu í október 2008 með þeim skelfilegu afleiðingum sem raunin
varð, að fjármálakerfi heillar þjóðar hrundi er óhætt að fullyrða að eftirlitsstofnanir hafi
algerlega brugðist.
Eftirlitsaðilar fjármálafyrirtækja eru:
Stjórnir og stjórnendur fjármálafyrirtækja
Endurskoðendur fjármálafyrirtækja
Kauphöll og fjármálafyrirtæki vegna markaðsmisnotkunar, þessir aðilar hafa
tilkynningaskyldu.
Fjármálaeftirlit og Seðlabanki
Allir þessir aðilar brugðust. Einkavæðingu lauk í ársbyrjun 2003. Í því ferli tók ný
kynslóð stjórnarmanna og stjórnenda við með takmarkaða reynslu og þeim eldri var ýtt
til hliðar. Á sama tíma var Fjármálaeftirlitið stofnað og bankaeftirlitið aðskilið frá
Seðlabankanum í kjölfar þess. Þann 18. september 2003 dró til tíðinda í
verðbréfaviðskiptum en þá sömdu ráðandi aðilar í þeim fyrirtækjum sem þá voru skráð í
kauphöll Íslands um uppskiptingu á eignarhaldi í sex félögum. Þessi félög voru til samans
með 42% af markaðsverði félaga í úrvalsvísitölu Kauphallarinnar. Einstaklingarnir sem
keypt höfðu hluti í bönkunum voru þar ráðandi. Helstu niðurstöður þessara viðskipta var
sú að eignarhald Eimskipafélag Íslands hf. færðist til Landsbanka Íslands hf., það er að
segja viðskiptabanka félagsins. Eftirlitsstofnanir landsins gripu ekki inní.
Viðbrögð eftirlitsstofnana falla mjög vel að hugtakinu siðrof. Um stofnanalegt siðrof
(e. anstitutional anomie) var einnig að ræða, þar sem það voru eftirlitsstofnanir sem
brugðust skyldu sinni með því að fallast á skapandi lögskýringu við túlkun á lögum um
fjármálafyrirtæki varðandi þrönga heimild til yfirtöku á rekstri viðskiptavinar til fullnustu
krafna fjármálafyrirtækisins. Með því að grípa ekki inní og hunsa allar kvartanir gáfu
eftirlitsstofnanir landsins vísbendingar um hvaða stefnu eftirlitsaðilar myndu fylgja
(Vilhjámur Bjarnason, 2012).
Mönnum var það því ljóst á þessum tímapunkti að allt væri leyfilegt og eftirlitslaust,
þannig varð fjandinn laus með óhjákvæmilegu hruni fjármálakerfisins í október 2008.
Það versta er að menn séu ekki ábyrgir gerða sinna. Fjárfestar kaupa og kaupa fyrirtæki
á hvaða verði sem er, þar sem þeir sjálfir þurfa ekki að borga eða bera ábyrgð á því að
þau fyrirtæki sem keypt eru séu að skila þeim arði sem eðlilegt er til að standa undir
kaupverðinu.

31

3.4 Mat á viðskiptavild
Viðskiptavild sem til verður innan veggja fyrirtækis er ekki eign samkvæmt skilgreiningu
IAS 38 staðlinum. Það getur reynst erfitt að leggja mat á það hvort viðskiptavild hefur
orðið til innan veggja fyrirtækis en fyrir því eru tvær ástæður. Annars vegar vegna þess
að erfitt getur reynst að meta hvort og hvenær óefnisleg eign muni skapa
efnahagslegan framtíðarávinning. Hinsvegar vegna þess að vandamál getur skapast við
að ákvarða kostnaðinn við eignina, það er að aðgreina eignina frá venjulegum
viðhaldskostnaði og daglegum rekstri. Óheimilt er að færa viðskiptavild upp hjá félagi
nema um kaup á heilu fyrirtæki eigi sér stað. Sé um aðrar óefnislegar eignir að ræða má
færa þær í bækur fyrirtækis verði þær til innan veggja þess en þá þarf að flokka þær
eignir í rannsóknarstig og þróunarstig.
Rannsóknarstig: Sé eignin á þessu stigi er ekki mögulegt fyrir rekstrareiningu að
sanna það að óefnislega eignin muni koma til með að skila fyrirtækinu væntum
efnahagslegum framtíðarávinningi og þess vegna skal kostnaðurinn gjaldfærður og því
verður engin eignarmyndun í efnahagsreikningi (Epstein & Jermakowicz, 2008).
Þróunarstig: Sé eignin á þessu stigi má eignfæra hana en þó einungis ef ákveðin
skilyrði eru uppfyllt. Rekstrareiningin verður að geta sýnt fram á að tæknin til að klára
málið sé til staðar og ætlunin sé að klára það. Félagið þarf einnig að hafa hæfni til að
selja eða nota eignina og sýna þannig fram á væntan efnahagslegan framtíðarávinning.
Þar að auki þarf rekstrareiningin að sýna fram á að fjármagn, tækni og aðrar auðlindir
sem til þarf séu til staðar til klára þróunina. Að lokum þarf eignin að sýna fram á getu til
að meta þau gjöld sem henni tilheyra á meðan á þróun hennar stendur og það með
áreiðanlegum hætti (Epstein & Jermakowicz, 2008).
3.4.1 Útdeiling á viðskiptavild
Þar sem viðskiptavild ein og sér skilar ekki sjóðsteymi skal henni úthlutað á ákveðnar
rekstrareiningar fyrirtækis. Félögum er skylt að birta starfsþáttayfirlit samkvæmt
stöðlum og skal úthlutunin vera í samræmi við það yfirlit. Gríðarlega mikilvægt er að
úthlutun viðskiptavildar sé færð á réttar rekstrareiningar því að virðisrýrnunin er færð
miðað við hverja einstaka einingu. Staðallinn IAS 36 kveður á um að útdeila eigi
viðskiptavild á þær sjóðskapandi einingar sem stjórnendur vænta að njóta muni
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samlegðar af kaupunum. Þrátt fyrir að almennt séð sé þetta tiltölulega einfalt, það er
þegar félag er keypt þá er viðskiptavildin tengd viðkomandi félagi eða rekstrareiningu þá
er mikilsvert að velta því fyrir sér hvar samlegð getur hafa átt sér stað (Erling Tómasson
og Anna G Tryggvadóttir, 2009).

Mynd 2. Úthlutunarferlið (Benedikt K. Magnússon, 2006).

Upphaflegri útdeilingu skal vera lokið eigi síðar er í lok næsta rekstrarárs á eftir
kaupári. Einnig skal útdeilingin skjalfest strax og skýring skal fylgja um það hvernig sú
vinna fór fram. Séu hlutirnir ekki skjalfestir í byrjun getur það leitt til rangrar
reikningshaldslegrar niðurstöðu, hvort heldur sem það er viljandi eða óviljandi (Erling
Tómasson og Anna G Tryggvadóttir, 2009).
Hér má sjá dæmi um félag sem kaupir annan rekstur. Ákveðin viðskiptavild myndast
sem stjórnendur síðan meta og úthluta á viðkomandi fjárskapandi rekstrareiningar, sem
í þessu dæmi eru fjórar. Eðlilegt er að úthlutunin sé gerð í samræmi þær væntingar sem
bornar eru til viðkomandi einingar um væntan framtíðarhagnað. Gera má ráð fyrir að
viðskiptavildin verði ekki til staðar í einu og sama fyrirtækinu til lengri tíma litið, þar sem
vænta má að umframhagnaður fjölgi þátttakendum á markaði og þar af leiðandi
minnkar viðskiptavildin.
Í töflu 1 má sjá virðisrýrnunarpróf. Niðurstaða þess sýnir að útkoman út úr því er
hærri en upphafleg útdeiling, það þýðir að engin virðisrýrnun hafi átt sér stað.
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Tafla 1. Útdeiling á viðskiptavild (Erling Tómasson og Anna G Tryggvadóttir, 2009).

Ári seinna hafa talsverðar breytingar átt sér stað hjá viðkomandi rekstrar einingum.
Einingu 4 hefur gengið mjög vel á sínum markaði eftir að markaðsherferð sló í gegn hjá þeim.
Hins vegar varð stærsti viðskiptavinur rekstrareiningar 3 gjaldþrota með þeim afleiðingum að
rekstrareining 3 missti stóra markaðshlutdeild. Afleiðingar þessa komu í ljós við gerð á nýrri
útdeilingu.
Tafla 2. Nýtt mat á útdeilingu viðskiptavildar (Erling Tómasson og Anna G Tryggvadóttir, 2009).

Í töflu 2 þegar nýtt virðisrýrnunarpróf er framkvæmt kemur í ljós að virðisrýrnun
hefur átt sér stað í rekstrareiningu 3. Samkvæmt ISA 38 er heimilt að beita
endurmatsaðferð á óefnislegar eignir en aðeins ef eignin er skráð á virkan markað. Sé
það ekki gert skal viðskiptavildin færð niður um það sem nemur mati virðisrýrnunar
reynist það lægra en bókfært virði eða upphafleg útdeiling.
Eins og þetta dæmi sýnir er mikilvægt að rétt sé staðið að útdeilingu kaupverðs þar
sem röng útdeiling leiðir til þess að bókfært virði viðskiptavildar verður hærra en
niðurstaða virðisrýrnunarprófs sem skylt er að framkvæma.
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4

Mismunandi meðhöndlun viðskiptavildar

Ólíkum aðferðum er beitt við mat á ólíkum fyrirtækjum eftir því á hverskonar markaði
viðkomandi fyrirtæki starfar í. Hér verður rýnt í meðhöndlun viðskiptavildar hjá ólíkum
félögum og um muninn á meðhöndlun viðskiptavildar hjá fjármálafyrirtækjum og
lyfjafyrirtækjum.

4.1 Þróun viðskiptavildar á árunum 2003 til 2007
Í töflu 3 má sjá hvernig verðmæti heildareigna, viðskiptavildar og eigin fé nokkurra af
helstu félögum sem skráð voru í kauphöllinni þróuðust á árunum 2003 til 2007. Þessa
þróun má einnig heimfæra á mörg þau félög sem ekki voru skráð í kauphöllina á þessum
tíma. Viðskiptavildin hefur að mestu leyti orðið til í gegnum samruna í kjölfarið á
skuldsettum yfirtökum. Í töflu 3 má sjá að sum staðar er viðskiptavildin orðin hærri en
eigið fé. Það má því segja að í þessum tilfellum sé viðskiptavildin vísbending um þá
fjárhæð skulda sem flutt hefur verið inn í félögin umfram raunveruleg verðmæti eigna.
Fyrirtækin eru þar af leiðandi orðin skuldsett fyrir framtíðarhagnaði sem þessum
fjárhæðum nemur, von um framtíðarhagnað sem aldrei varð (Aðalsteinn Hákonarson,
2008).
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Tafla 3. Yfirlit þróun heildareigna, viðskiptavildar og eigin fjár nokkurra félaga skráð í kauphöll 20032007 (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).

Viðskiptavild verður ekki til nema í gegnum kaup fyrirtækis á öðru fyrirtæki eða
annarri rekstrareiningu. Viðskiptavild félaga sem skráð voru í Kauphöll Íslands jókst
mikið á árunum 2005-2006. Hins vegar má ætla að söluverð/kaupverð hafi ekki verið í
nokkrum takt við raunveruleg verðmæti miðað við efnahagshrunið sem varð hér á landi.
Viðskiptavild er ein af þeim liðum sem er matskennd í ársreikningi og fer því að miklu
leyti eftir mati stjórnenda. Auk viðskiptavildar eru einnig útdeiling kaupverðs og mat á
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skuldbindingu félaga matskenndir liðir, þessir liðir eiga það sameiginlegt að vera afar
viðkvæmir fyrir skekkjum þar sem hvati getur verið til að hagræða þeim í því skyni að
sýna betri rekstrarniðurstöðu (Þorsteinn Pétur Guðjónsson, 2010). Hafa ber þó í huga að
ársreikningur með eða án eignfærði viðskiptavild er einungis hluti af þeim upplýsingum
sem til grundvallar liggja við ákvörðun fjárfesta, lánveitenda eða þeirra sem á annað
borð taka fjárhagslegar ákvarðanir tengdar viðkomandi félagi. Á meðan hagkerfi er í
blóma og hagvöxtur mikill þá er líklegra að bókfært virði viðskiptavildar standist
virðisrýrnunarpróf, það er viðskiptavildin eykst. Aftur á móti þegar samdráttur í líkingu
við efnahagskreppuna verður, þá aukast líkurnar verulega á því að virðisrýrnun verði á
viðskiptavildinni með tilheyrandi gjaldfærslu. Ársreikningur er settur fram eftir þeim
reglum og stöðlum sem lög kveða á um varðandi framsetningu og mat eigna og skulda.
Ársreikningur miðast eðlilega við aðstæður á þeim tíma sem atburðir áttu sér stað og í
lok árs þegar efnahagsreikningur er settur fram (Margrét Flóvenz, 2009).
Ársreikningurinn lýsir því liðna og tekur ekki mið af því sem gerist eftir að
reikningstímabilinu er lokið. Þrátt fyrir að ársreikningur sé mikilvægur þá getur hann
einn og sér ekki verið eina upplýsingaveitan sem tekið er mið af við fjárfestingu eða
aðrar fjárhagslegar ákvarðanir. Enn og aftur snýst viðskiptavildin um ofur hagnað (e.
super profit), það er viðkomandi fyrirtæki þarf að sýna fram á að það sé hæfara og nái
betri árangri í rekstri en önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Hagnaður fyrirtækis þarf
því að vera umfram þá ávöxtunarkröfu sem markaðurinn gerir í tiltekinni atvinnugrein.

4.2 Lyfjafyrirtæki
Kostnaður við rannsókn og þróun er mikill hjá lyfjaframleiðslufyrirtæki þar sem mikill
kostnaður fer í að rannsaka og þróa ný lyf sem fyrirtækið hyggist nýta sér í framtíðinni. Í
sjálfu sér er rannsókn og þróun ekki óefnisleg eign en óefnisleg eign birtis þá sem
einkaleyfi á nýsköpuninni, í þessu tilfelli er það einkaleyfi á nýju lyfi. Tvö vandamál geta
komið upp við að færa upp rannsókna- og þróunarkostnað. Annars vegar er það að geta
tengt kostnaðinn við ákveðið verkefni, athöfn eða framkvæmd, hins vegar getur reynst
afar erfitt að reikna út hversu mikinn hagnað nýsköpunin muni gefa og þá yfir hve langt
tímabil. Vegna þessarar óvissu er reikningsskilavenjan einfölduð. Fyrirtækjum er skylt að
gjaldfæra rannsókna- og þróunarkostnað þegar hann fellur til (Kieso, Weygandt, &
Warfield, Intermediate Accounting, 2007).
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4.3 Aðgengi Actavis að fjármagni
Ekki er hægt að fjalla um samruna og yfirtökur Actavis án þess að skoða aðgengi Actavis
að fjármagni og fjárhagslega tengda aðila. Þar sem viðskiptavildin fór hækkandi við
hverja skuldsetta yfirtöku og öfugan samruna, má ætla að aðgengi að fjármagni hafi
spilað stórt hlutverk.
Eigandi Actavis er fjárfestirinn Björgólfur Thor Björgólfsson. Árið 2000 fjárfesti
Björgólfur Thor í gegnum félag sitt Samson hf. í félaginu Pharmaco hf. Árið 2002 keypti
Samson hf. einnig lyfjafyrirtækið Delta hf. og sameinaði það Pharmaco hf. undir nafni
þess síðarnefnda. Í október 2002 í kjölfar einkavæðingu ríkisbankanna keypti Björgólfur
Thor í gegnum Samson hf. 45,8% hlut í Landsbanka Íslands hf. Kaupin voru fjármögnuð
með 3 milljarða króna láni frá Kaupþingbanka hf. Árið 2005 eignaðist Landsbankinn hf.
fjárfestingarbankann Burðarás hf., sem svo var sameinaður fjárfestingafélaginu Straumi
hf., undir nafninu Straumur-Burðarás hf. Við skiptinguna fengu hluthafar í Burðarási hf.
hlutabréf í Straumi hf. og Landsbankanum hf. Þessi sameining átti að auka eigið fé
Landsbankans hf. um nærri 60% (Burðarás, 2005). Actavis var þar af leiðandi með mjög
góðan aðgang að fjármagni þar sem sami eigandi átti bankann og Actavis. Sami aðilinn
var báðum megin við borðið.
Tafla 4. Yfirlit þróunnar tiltekinna efnahagsliða Actavis 2003 til 2006 (Actavis. Ársreikningar 2003-2007).

Fjárhæðir eru í þúsundum EUR.

Í byrjun ársins 2003 var tekið upp virðisrýrnunarpróf í samræmi við IAS 36, þá var
línulegri afskrift viðskiptavildar hætt. Virði viðskiptavildar hafði í árslok 2004 rýrnað um
3 milljónir evra og var sú virðisrýnunu gjaldfærð. Árið 2005 er veruleg hækkun á
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viðskiptavild en þá hækkum má að mestu skýra vegna kaupa félagsins á
dótturfyrirtækjum. Árið 2006 hækkar viðskiptavildin lítilega, hækkunin er vegna
leiðréttingar á kaupverðsútdeilingu í byrjun árs ásamt kaupum félagsins á
dótturfyrirtækjum (Actavis. Ársreikningar 2003-2007).
4.3.1 Saga Actavis Group
Actavis Group er móðurfélag Actavis á Íslandi. Saga Actavis Group á Íslandi á rætur sínar
að rekja allt aftur til ársins 1956 en þá var forveri Actavis stofnað sem hét þá Pharmaco
hf. Í stuttu máli hóf félagið að framleiða lyf árið 1972 og var skráð á íslenskan
hlutabréfamarkað árið 1997. Árið 1999 hófst fyrir alvöru alþjóðavæðing fyrirtækisins en
þá yfirtók félagið búlgarska lyfjaframleiðandann Balkanpharma. Þessi yfirtaka markaði
upphafið á útrás Actavis sem fólst í yfirtökum á framleiðendum samheitalyfja. Actavis
sérhæfir sig í framleiðslu, sölu og þróun samheitalyfja. Samheitalyf eru þau lyf sem
jafngilda frumlyfi sem þau eru borin saman við, koma í staðin fyrir frumlyfin. Þegar
einkaleyfi frumlyfja renna út þá koma á markað samheitalyf. Eitt af markmiðum Actavis
er að vera með þeim fyrstu á markaðinn með samheitalyf þegar einkaleyfi rennur út.
Einkaleyfaumhverfið er hagstætt á Íslandi og gerir Actavis þannig kleift að geta unnið að
þróun lyfs þrátt fyrir að það sé verndað af einkaleyfum í flestum Evrópulöndum. Þannig
að um leið og einkaleyfi fellur út gildi erlendis þá getur Actavis verið tilbúið með
samheitalyfið og markaðssetningu þess og skell því beint á markað (Actavis, 2013).
4.3.2 Pharmaco hf. og Delta hf. sameinast
Árið 2002 varð til eitt verðmætasta félag í Kauphöll Íslands þegar Pharmaco hf. og Delta
hf. sameinuðust undir nafni Pharmaco hf. Með þessum samruna varð til eitt stærsta
fyrirtæki á markaðnum á þessum tíma, markaðsvirði félagsins var um 48 milljarða króna.
Pharmaco hf. horfði til samþættingu þeirrar þekkingar sem bjó í Delta hf. og afkastagetu
lyfjaverksmiðju dótturfyrirtækis síns í Búlgaríu, Balkanpharma (Pharmaco, 2002).
Markaðssvæði fyrirtækjanna hentuðu vel saman, þar sem Delta hf. hafði aðallega
starfað í Vestur- Evrópu en Pharmaco hf. mikið í Austur- og Mið- Evrópu. Stefnan eftir
sameininguna hvað markaðsmál varðaði var að selja beint til apóteka og þannig færa sig
framar í virðiskeðjuna og ná betri stjórn á söluferlinu. Fyrirtækið þótti samkeppnishæft á
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alþjóðlegum vettvangi og samruninn til þess fallin að efla þróunarvinnu og þannig koma
fleirum nýjum lyfjum á markað (Pharmaco, 2002).
Pharmaco hf. og Delta hf. voru bæði í eigu Samson sem var eignarhaldsfélag í eigu
Björgólfs Thors. Verðið miðaðist við gengið 77 fyrir hverja krónu nafnverðs hlutabréfa í
Delta hf. Þá voru bréfin greidd með afhendingu nýrra hluta í Pharmaco hf. á genginu 73,
það er um 1,05 hlutafjár í Pharmaco hf. á móti 1 í Delta hf. Með öðrum orðum keypt
með pappír á yfirverði.
4.3.3 Actavis festir rætur í Bandaríkjunum með yfirtökum
Markmið Actavis var að útvíkka starfsemina með stefnumarkandi yfirtökum í Mið- og
Austur-Evrópu sem og á Indlandi. Þá var einnig skoðað yfirtöku tækifæri í
Bandaríkjunum en bandaríski markaðurinn er stærsti markaðurinn á þessu sviði. Einnig
var markmiðið að komast framar í virðiskeðjuna, með yfirtökum á Pliva og Biovena, árið
2004 var því markmiði fylgt eftir, þar sem bæði þau félög voru sérhæfð í sölu og
markaðssetningu samheitalyfja. Þessi félög voru yfirtekin í nafni Pharmaco hf. en
kaupverð ekki gefið upp á hvorugu félaginu. Árið 2005 voru gerðar yfirtökur á Pharma
Avalanche, Higia og Kéri Pharma, fyrirtæki staðsett í Austur-Evrópu.
Pharma Avalanche - kaupverð ekki gefið upp né aðrar fjárhagsupplýsingar
varðandi kaupin
Higia - kaupverðið trúnaðarmál, fjármagnað með langtímalánum
Kéri Pharma - kaupverð ekki gefið upp né aðrar fjárhagsupplýsingar varðandi
kaupin
Sama ár festi Actavis rætur á Bandaríska markaðnum með tveimur stærstu yfirtökum
sínum til þessa, það voru samheitalyfjafyrirtækin Amide Pharmaceuticals Inc. og
Alpharma Inc. Það síðarnefnda var meðal átta stærstu samheitalyfjafyrirtækja í
Bandaríkjunum og það fjórða stærsta á Bretlandi (Actavis, 2005) Kaupverð Amide var
um 500 milljónir bandaríkjadollara, sem nemur um 34 milljörðum króna. Kaupverð
Alphama nam 810 milljónum dala, sem nemur um 50 milljörðum króna. Fjármagnað
með lánum ásamt því að eldri lán voru endurfjármögnuð á sama tíma. Alþjóðlegi
bankinn UBS tryggði 808 milljóna evra lán til 5 ára og 250 milljóna evra veltulán.
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Íslandsbanki hf. og Landsbanki Íslands hf. tryggðu 354 milljónir evra sem
forgangshlutabréf (Actavis, 2006).
Í kjölfarið á þessum stóru yfirtökum sem áttu sér stað árið 2005 lækkuðu
arðsemishlutföllin, bæði arðsemi eigin fjár ásamt arðsemi eigna. Arðsemin hélt áfram að
lækka til ársins 2007.
Árið 2006 héldu yfirtökur Actavis áfram, fyrst á rúmenska lyfjaframleiðandanum
Sindan og síðan á bandaríska lyfjafyrirtækinu Abrika Pharmaceuticals Inc. Með þessum
kaupum varð Actavis leiðandi í þróun og framleiðslu forðalyfja og stefndi á enn frekari
fjárfestingar í þróun forðalyfja árið eftir (Actavis, 2006).
Kaupverðið á Sindan var 147,5 milljónir evra, jafnvirði 12,8 milljarða króna,
kaupverðið greitt með reiðufé
Kaupverðið á Abrika var 181 milljón evra eða um 16,5 milljarða króna. Þar af var um
helmingur kaupverðsins árangurstengdar greiðslur sem áætlað var að greiða á þremur
árum
4.3.4 Árangur umfram væntingar að eigin sögn
Þegar Actavis Group birti uppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung 2006 kom fram að árangur
félagsins væri umfram væntingar greiningaraðila en það var þriðja ársfjórðunginn í röð
sem sá árangur náðist. Hagnaðurinn hafði aldrei verið meiri og hafði þrefaldast frá sama
tímabili árið 2005.
Tafla 5. Útreikningur á þynntum hagnaði á hlut er í evrum og tekur að fullu tillit til forgangsbréfa og
áfallinna arðgreiðslna af þeim (Actavis , 2006).

Í töflu 5 má sjá að heildartekjur á tímabilinu jukust um 236% og námu alls 341.879
milljónum evra, eða um 26,8 milljarða íslenskra króna. Hagnaður eftir skatta
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þrefaldaðist og nam 31,32 milljóna evra. Þá voru 86 lyf markaðssett á tímabilinu á
hinum ýmsu mörkuðum félagsins sem áttu að styðja við framtíðarvöxt félagsins (Actavis
, 2006).
Yfirtökur Actavis voru flestar á samheitalyfjafyrirtækjum sem ýmist sérhæfðu sig í
þróun, framleiðslu, sölu eða markaðssetningu samheitalyfja. Helsta undantekningin eru
kaupin á Abrika en það var sérhæft í forðalyfjum. Þá keypti Actavis tvö
lyfjarannsóknarfyrirtæki, indverska fyrirtækið Lotus og danska fyrirtækið Colotech.
Kaupverð Lotus var 1,6 milljarðar króna. Fram til ársins 2005 herjaði Actavis einkum á
Austur-Evrópu. Árið 2005 náði Actavis að skjóta rótum í Bandaríkjunum eins og stefnt
var að, með yfirtökum á Amide og Alpharma, þau félög voru stórtæk á bandaríska
markaðnum. Árið 2006 styrkti Actavis stöðu sína enn frekar með kaupunum á Abrika.
4.3.5 Novator yfirtekur Actavis
Sumarið 2007 var Actavis Group yfirtekið af fjárfestingarfélaginu Novator ehf. Tilboð frá
Novator ehf. sem síðan var tekið var um 20% hærra en markaðsgengi Actavis. Það
jafngildi markaðsvirði upp á ríflega 300 milljarða króna og var því um stærstu yfirtöku í
sögu íslenska markaðarins að ræða. Í kjölfar þessarar yfirtöku var félagið afskráð úr
Kauphöllinni. Í framhaldi sendi Novator ehf. frá sér tilkynningu þar sem fram kom að ein
af ástæðum yfirtökunnar var að taka félagið af markaði og þannig draga úr kröfum og
skyldum sem fylgdi því að vera skrá á markað, til dæmis varðandi upplýsingaskyldu. Þá
kom fram að Novator ehf. hefði í hyggju að fjármagna stóran hluta kaupverðs með
lánsfé og þar af leiðandi væri það ljóst að Actavis yrði á samstæðugrundvelli verulega
skuldsett þegar yfirtökunni lyki (Novator, 2007).
Landsbankinn hf. og Straumur- Burðarás hf. veittu víkjandi lán vegna yfirtöku
fjárfesta á Actavis um mitt árið 2007, Björgólfur Thor átti rúmlega 80% í félaginu sem
keypti Actavis. Þá voru lánin talin vera mjög áhættusöm og báru vexti í samræmi við það
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).
Með öðrum orðum var sami eigandi að félaginu sem veitti lánið og félaginu sem fékk
lánið.
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4.4 Viðskiptavild og skuldir
Tafla 6 sýnir hvernig hlutfall viðskiptavildar þróast verulega hjá Actavis og athyglisvert er
að árið 2007 er viðskiptavildin orðin hærri en eigið fé félagsins. Viðskiptavildin eykst
með hverri skuldsettri yfirtöku félagsins. Því má ætla að viðskiptavildin árið 2007 sé í
raun að gefa vísbendingu um þá fjárhæð skulda sem hefur verið flutt inn í félagið
umfram raunverulegt verðmæti hennar. Þar sem verið var að yfirtaka félög á yfirverði.
Þá má velta fyrir sér hvort virðisrýrnun hafi verið framkvæmd á eignunum.
Tafla 6. þróun Actavis, Landsbanka Íslands og Straum- Burðarás, á heildareignum, viðskiptavild og eigin
fé á árunum 2003-2007 (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).

4.5

Fjármálafyrirtæki

Fjármagnsskipan fjármálafyrirtækja er þess eðlis að þær forsendur sem notaðar eru til
að meta líklegar endurfjárfestingar eru flóknari en í almennum framleiðslufyrirtækjum.
Lög um fjármálafyrirtæki kveða á um að óefnislegar eignir skulu dregnar frá
eiginfjárgrunni. Fjármálafyrirtæki geta því haft mikla viðskiptavild inn í sínum reikning en
ber að draga hana frá eiginfjárgrunni. Þannig er komið í veg fyrir að eigið fé
fjármálafyrirtækja sé talið oftar en einu sinni. Með því að færa eignarhluti til frádráttar
við útreikning á eiginfjárgrunni er reiknað með því að það teljist sem eigið fé í síðara
fyrirtækinu.
4.5.1 Bankastarfsemi
Umbreytingarstarfsemi er sú starfsemi sem fjármálafyrirtæki stunda, þau kaupa og selja
öðrum fjármálafyrirtækjum lögvarðar kröfur, bæði fyrir sig og viðskiptavini sína. Traust
er því lykilorð um starfsemi fjármálafyrirtækja, fjármálafyrirtækjum ber að virða fullan
trúnað við viðskiptavini sína og gæta hagsmuna þeirra á sama hátt og gætt er hagsmuna
fjármálafyrirtækisins sjálfs.
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Eigið fé er sú fjárhæð sem fjármálastofnun getur tapað en átt samt fyrir skuldum,
eignir að frádregnum skuldum. Eigið fé getur aðeins komið fram á einum stað í
fjármálakerfinu, ekki er hægt að telja sama eigið fé fram tvisvar. Þar sem eignarhlutir í
öðrum fjármálafyrirtækjum eru dregnir frá eigið fé viðkomandi fjármálafyrirtækis.
4.5.2 Bakkavör
Bakkavör í eigu „Bakkabræðra“ Ágústs og Lýðs Guðmundssona stækkaði gríðarlega með
greiðu aðgengi að fjármagni í gegnum Kaupþing hf., Þá keyptu Bakkabræður meðal
annars hlut í Kaupþing hf. og Meið ehf sem seinna varð að Existu ehf.
Þeir bankar og sparisjóðir sem fjármögnuðu fyrirtækjakaup Bakkavör hf. höfðu
nánast enga tryggingu nema í bréfunum sjálfum. Bakkavör hf. keypti

fyrirtæki á

yfirverði, fjármögnuð með bankalánum og útgáfu skuldabréfa. Viðskiptavildin var því
yfirverðið sem ört fór vaxandi og aldrei var afskrifað. Með þessu móti var auðvelt að
fegra afkomu fyrirtækisins og falsa eigið fé. Eðlilega hefðu fyrirtæki í taprekstri aldrei
getað stækkað eins og raunin varð.
Tafla 7. Yfirlit þróunnar tiltekinna efnahagsliða Bakkavör 2003 – 2008 (Bakkavör. Ársreikningar 20032007).

Fjárhæðir eru í þúsundum GBP

Ef skoðaðar eru óefnislegar eignir hjá Bakkavör sést að viðskiptavild er stór
meginhluti allra óefnislegra eigna. Árið 2005 er veruleg hækkun á viðskiptavild eða um
460.633 þúsund GBP. Skýringin á þessari verulegu hækkun má rekja til kaupa á félagsins
á öðrum félögum.
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Tafla 8. Yfirlit þróunnar tiltekinna efnahagsliða Kaupþings 2003 – 2007 (Kaupþing. Ársreikningar 20032007).

Fjárhæðir eru í þúsundum ISK

Ef bókfært virði viðskiptavildar er borið saman við eignir þá er hlutfallið mjög lágt.
Hins vegar ef hlutfall bókfærðar viðskiptavildar er borið saman við eigið fé þá hækkar
hlutfallið töluvert. Það hins vegar kemur ekki að sök þar sem viðskiptavildin er alltaf
tekin út þegar um fjármálafyrirtæki er að ræða. Þegar eftirlitsaðilar reikna út eigin
fjárhlutfall þá hverfur viðskiptavildin, hún er ekki tekin með.
4.5.3 SP Eignarhaldsfélag verður til
Árið 2001 settu átta sparisjóðir hluti sína í Kaupþing hf. inn í sérstakt eignarhaldsfélag og
var það nefnt SP Eignarhaldsfélag. Árið 2002 var því félagi breytt í Meið ehf. með
innkomu Kaupþings hf. Meiður ehf. kaupir í Kaupþing ásamt sparisjóðunum,
Sparisjóðirnir og Kaupþing hf. eru þá orðnir eigendur að Meið ehf., á sama tíma er
Meiður ehf. orðin kjölfestufjárfestir í Kaupþing hf., á ráðandi hlut í Kaupþing hf.
Þegar þarna er komið er Kaupþing hf. orðið eigandi í sjálfu sér í gegnum Meið ehf.
ásamt því að eiga eigin bréf. Með þessu ferli var Kaupþing hf. að halda uppi verði í sjálfu
sér með því að kaupa hluti í hlutafjáraukningu og þannig auka eftirspurn eftir bréfum,
með öðrum orðum að falsa eftirspurn.
Þessa stöðu þurfti eðlilega að laga fyrir ársuppgjörið 2002, þar sem ekki er heimilað
að fyrirtæki eigi meira í sjálfu sér en 10%. Bakkabræður keyptu þá 55% hlut í Meið ehf. í
nafni Bakkabræður Holding. Meiður ehf. átti í árslok 2002 um 17% í Kaupþing hf. og
Kaupþing hf. um 19% í Meið ehf., þannig átti bankinn ekki nema um 3,2 % óbeint í
sjálfum sér og leit því betur út á pappírum (Morgunblaðið, 2002).
Bakkabræður voru því orðnir stærstu eigendur Meiðs ehf. og þar af leiðandi stærstu
hluthafar Kaupþing hf. Þrátt fyrir að hafa ekki sett neina einustu krónu í fjárfestingu og
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trygging bankans fyrir þessum eignarhlut þeirra bræðra var einungis fólgin í hlutabréfum
Bakkabræðra í Meið ehf.
4.5.4 Kaupþing og Búnaðarbankinn sameinast
Árið 2003 hófust viðræður Kaupþings hf. og Búnaðarbankans hf. um sameiningu, helstu
rök fyrir sameiningunni voru þau að sameining bankanna myndi leiða til aukinnar
arðsemi fyrir hluthafa ásamt því að betri og víðtækari þjónusta væri tryggð
viðskiptavinum (Kaupþing , 2003). Til að rýra ekki eignarhlut sinn í sameinuðum banka,
fjárfesti Meiður ehf. í hlutafé í Búnaðarbankanum hf. fyrir 8,88% áður en sameiningin
átti sér stað (Morgunblaðið, 2003). Eftir sameininguna fjárfesti Meiður ehf. einnig í
Kaupþing Búnaðarbanka hf. og var því áfram stærsti hluthafinn með 14% hluta
(Morgunblaðið, 2003) þessi kaup voru fjármögnuð af Kaupþing Búnaðarbanka hf.
4.5.5 Exista ehf. verður til
Árið 2004 var framtíðarstefna Meiðs ehf. mótuð þar sem fram kom að markið væri sett
á frekari vöxt og þá helst erlendis. Þá var einnig tilkynnt um nafnabreytingu á félaginu og
var hið nýja nafn Exista ehf. Forstjóri Exista ehf. (áður Meiður ehf.) gaf einnig út þá
yfirlýsingu að Exista ehf. væri kjölfestufjárfestir, bæði í KB banka hf. og Bakkavör.
Athyglisvert er að Exista ehf., sem fjármögnuð var af Kaupþingi hf., varð að stórum hluta
í eigu þess og Bakkabræðra, kjölfestufjárfestirinn var því ekki aðeins kjölfestu eign
Kaupþings hf., heldur einnig fjármagnað af Kaupþingi hf. Með öðrum orðum Kaupþing
hf. var kjölfestufjárfestir í sjálfu sér (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).
Tafla 9. Yfirlit þróunnar tiltekinna efnahagsliða Exista 2005 til 2008 (Exista. Ársreikningar 2005-2008).

Fjárhæðir eru í milljónum EUR

Exista ehf. stækkaði ört og veltan jókst. Árið 2006 var stórt í sögu Exista ehf. en þá
hóf fyrirtækið stórfellda útrás ásamt því að kaupa VÍS og Lýsingu. Með þessum kaupum
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umbreyttist Exista ehf. úr fjárfestingarfélagi í eitt stærsta fjármálafyrirtæki landsins. Árið
áður hafði Exista ehf. aukið mjög við sinn hlut í Bakkavör og þannig minnkað um leið
söluþrýsting með því að kaupa bréf sem voru til sölu á markaði fyrir 600 milljónir króna.
Í október 2006 voru félögin Meiður Holding s.a.r.l. og Bakkabræður s.a.r.l. hollensk
eignahaldsfélög leyst upp og sett inní nýtt félag sem tók við eignum íslenska
eignarhaldsfélags Exista ehf,. Nýja hollenska eignarhaldsfélagið fékk nafnið Exista B.V.
en það var að fullu í eigu Exista ehf., það sem fluttist yfir á hönd hollenska félagsins var
(Morgunblaðið, 2006).:
16,98% hlutur í Kaupþing banka hf
21.68% hlutur í Flaga Group hf
29,1% hlutur í Bakkavör Group hf.
Þegar saga Exista ehf. er skoðuð er ekki hægt að horfa framhjá þeim tengslum sem
voru við Kaupþing hf. sem síðar varð KB banki hf., tengslin voru mjög náin. Exista ehf.
var kjölfestufjárfestir í Kaupþingi hf. sem aftur fjármagnaði Exista ehf. og var einnig stór
hluthafi.
Í mars árið 2006 voru þessi krosseignatengsl rofin þegar Kaupþing hf. tilkynnti að það
hyggðist rjúfa þessi tengsl með því að greiða hluthöfum sínum út hlutabréf í Exista ehf. í
formi arðs.
Exista ehf. átti þá 21% í Kaupþingi hf. sem aftur átti 19% í Exista ehf. Kaupþing hf.
hugðist greiða út helming þessara bréfa sem arð en selja hinn helminginn í almennu
útboði. Í kjölfar þessa fullnægði Exista ehf. þeim skilyrðum sem til þurfti um skráningu í
Kauphöll Íslands. Exista ehf. var skráð í Kauphöllina 15. September 2006
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).
Tekjur Exista ehf. byggðust að öllu leyti á hækkun hlutabréfa Bakkavarar og
Kaupþings hf. í Kauphöllinni sem Exista ehf. átti. Aðferð þessi að færa hækkun
hlutabréfa sem tekjur án þess að hlutabréfin væru seld byggist á reglu sem þá var í
lögum um ársreikninga.
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Tafla 10. þróun á heildareignum, viðskiptavild og eigin fé á árunum 2003-2007 hjá Bakkavör, Exista og
Kaupþing (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).

Fram kom í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að verulega stór þáttur í
eiginfjármyndun

bankakerfisins

var

til

komin

vegna

lána

til

kaupa

á

hlutabréfum/stofnbréfum í fjármálafyrirtækjum, sem í eðli sínu voru víkjandi lán til
fjármálafyrirtækja. Þegar kom svo að því að það þrengdi á lánamörkuðum var því
bjargað með því að kaupa eigin hluti og koma þannig í veg fyrir veðfall. Með því að þenja
út eigið fé fjármálafyrirtækjanna var hægt að auka útlán þeirra og þar með bæta
afkomuna, á pappírum.
4.6

Eigið fé aukið

Þegar banki veitir lán til kaupa á hlutafé í eigin banka og tekur hin nýju hlutabréf að veði
með beinni veðtöku eða veðkvöð (e. negative pledge), er vissulega verið að auka eigið fé
viðkomandi banka en tapþol er ekkert þar sem veðið rýrnar vegna verðbreytinga á
hlutabréfunum (Vilhjálmur Bjarnason , 2011). Mynd 3 sýnir hve stór hluti af útgefnum
hlutabréfum einstakra félaga voru veðsett árið 2008 við fall bankanna, sá hluti sem
háður var veðkvöð er ekki inní þessu (Vilhjálmur Bjarnason , 2011).
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Mynd 3. Handveð sem stóru bankarnir þrír tóku. Hlutfall af útistandandi hlutabréfum félags þann
30.09.2008 (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010).

Þá kom fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar að eignarhlutirnir reyndust í hæsta
máta illseljanlegir. Trygging bankanna fyrir fjármögnuninni var yfirleitt kúlulán, fast
eingreiðslulán sem nægði þó ekki. Ítrekað var lánunum framlengt og lítill veltuhraði var
á útlánum bankanna. Aðstæður þessar voru til þess fallnar að auka enn frekar á
fjármögnunarerfiðleika bankanna.
Þá voru sérstaklega óheilbrigðar aðferðir notaðar hjá bönkunum þremur sem fólust í
veita lánsfjármögnun til kaupa á eigin hlutabréfum gegn veðum í bréfunum sjálfum.
Bankarnir rýrðu með þessu eigið fé sitt án þess þó að það kæmi nokkurs staðar fram í
þeirra bókum. Þessi aðferð var framkvæmd hjá öllum bönkunum þremur, væntanlega til
þess fólgin að styrkja gengi hlutabréfanna og koma í veg fyrir verðfall á þeim, sem þýðir
markaðsmisnotkun. Bankarnir lentu eðlilega í vítahring með þessum aðgerðum sínum
og mikil keðjuverkun hófst (Vilhjálmur Bjarnason , 2011).

Eins og fram hefur komið í umfjölluninni hér að ofan var greiður aðgangur að lánsfé
lykillinn að þeim blekkingarleik sem einkenndi íslenskt viðskiptalíf á árunum fyrir hrun.
Til þess að hægt væri að taka þátt í leiknum þurfti góðan aðgang að lánsfé. Bankarnir
voru velviljugir að lána á þessum tímapunkti gegn góðri þóknun sem lánþegar voru
viljugir að greiða í staðin fyrir þá aðstoð sem þeir fengu við að búa til ný félög og koma á
markað. Viðskiptalífið lifði á þeirri blekkingu sem einkenndi íslenskt viðskiptalíf, það var
að sýna sem besta fjárhagsstöðu og hækka gengi hlutabréfanna sem mest með því að
færa eignir viðkomandi fyrirtækja á sem hæsta mögulega virði. Til þess að koma í veg
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fyrir skerðingu á eiginfjárstöðu þegar verið var að stunda öfugan samruna þá var
viðskiptavild færð á móti skuldunum til þess að efnahagsreikningurinn bæri þess ekki
merki. Efnahagsreikningurinn varð því að lokum eins og ein stór blaðra sem sprakk svo
hressilega.
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5

Verðmat

Með aukinni menntun í fjármálafræðum og síauknum viðskiptum með fyrirtæki, sem og
þátttaka fagfjárfesta og almennings í fjárfestingarverkefnum og á hlutabréfamörkuðum
hefur mikil þróun átt sér stað í aðferðum og útreikningum við mat á virði fyrirtækja og
fjárfestinga. Þá eru ólíkar aðerðir sem notast er við þegar verið er að meta fyrirtæki eftir
því á hverskonar markaði viðkomandi fyrirtæki starfar og í. Til að mynda er ólíkum
aðferðum beitt við mat á fjármálafyrirtækjum og framleiðslufyrirtækjum.
Hugtakið verðmat (e.valuation) er notað yfir það ferli sem farið er í gegnum við mat á
verðmæti í fyrirtækjum. Verðmat er hægt að skilgreina á nokkra vegu en almennt er
talað um mat á eign sem leiðir af sér verðmæti hennar. Verðmæti er þá nær
undantekningalaust reiknuð stærð og gefin upp í ákveðinni mynt sem ræðst þá yfirleitt
af uppgjörsmynt eða þeirri mynt sem markaðurinn sem eignin er skráð á notast við.
Matið er byggt á tilteknum stærðum sem ætla má að hafi áhrif á framtíðarverðmæti
eignarinnar, eins og orðið verðmat gefur til kynna (Stowe, Robinson, Pinto, & McLeavey,
2007). Við mat á fyrirækjum þá er verið að meta rekstur, eignir og skuldir. Þessum
þáttum er svo hægt að skipta uppí rekstrarvirði (e. enterprice Value) og eiginfjárvirði (e.
equity Value). Rekstrarvirði er þá virði eftir mat á rekstrinum einum og sér og
eiginfjárvirði eftir mat á eignum og skuldum. Með því að bera saman eiginfjárvirði og
rekstrarvirði að frádregnum vaxtaberandi skuldum er hægt að sjá hvort þarft sé að
leiðrétta efnahagsreikninginn. Með þessari aðferð er hægt að glöggva sig betur á
verðmatinu og skilgreina það. Einnig eru til aðferðir sem notast við samanburð á
fyrirtækjum í sambærilegum starfsgreinum við það fyrirtæki sem á að verðmeta (Stowe,
Robinson, Pinto, & McLeavey, 2007).
Margar mismunandi aðferðir eru notaðar við verðmat en þar spilar inn stærð
verkefna, aðstæður, tími og fjármagn svo eitthvað sé nefnt. Mörg mismunandi líkön
hafa verið þróuð en þau geta gefið mjög mismunandi niðurstöður. Þessar aðferðir eiga
það þó allar sameiginlegt að miða við það að félagið eða fjárfestingin skili af sér tekjum,
það er byggist á greiðsluflæði og núvirðingu á því.
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Verðmat er notað við uppgjör fyrirtækja sem og við stjórnun og ákvörðunartöku
innan fyrirtækja. Með verðmati geta stjórnendur betur glöggvað sig á því hvernig tiltekið
fyrirtæki stendur. Í uppgjörum getur verðmat þjónað þeim tilgangi að sýna rétta mynd í
ársreikningi fyrirtækisins.
Verðmat nýtist bæði kaupanda og seljanda en þar sem forsendur og sjónarmið
þeirra fara ekki alltaf saman getur verðmat aldrei verið algerlega hlutlaust, einnig geta
óháðir aðilar sem að verðmatinu koma haft eigin álit eða sjónarmið sem í flestum
tilfellum hefur áhrif á verðmatið sjálft. Því eru alltaf vissar forsendur sem byggðar eru á
áætlunum eða áliti þess sem veðmatið gerir (Damodaran, 2002).
Tilgangur verðmats er mjög víðtækur, framkvæmt við mismunandi tilefni og gefnar
forsendur og gefur því mismunandi niðurstöður.
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6

Framkvæmd við virðisrýrnun

Skylt er að gera árlegt virðisrýrnunarpróf, prófið má gera hvenær sem er svo framarlega
sem að það fer fram á sama tíma á ári hverju. Einnig á að gera virðisrýrnunarpróf ef
grunur leikur á að eignin hafi rýrnað. Eignir eru bókfærðar að hámarki á notkunarvirði
(e. value in use) (Benedikt K. Magnússon, 2006).

Mynd 4. Virðisrýrnun (Benedikt K. Magnússon, 2006).

Virðisrýrnunarprófið felur í sér að notkunarvirði tekjuskapandi eigna er metið aftur
eftir núvirðingu fjárflæðis. Í útreikningnum við virðisrýrnunarprófið skal taka tillit til
nýjustu fjárhagsáætlana og þeirra verkefna sem fyrirtækið hefur skuldbundið sig í.
Notast skal við aðferð núvirts framtíðar fjárflæðis, það er taka skal tillit til vaxtastigs á
þeim tíma er matið fer fram og taka tillit til óvissuþátta sem og áhættuþátta sem eignin
kann að búa við. Matið byggist á 5 ára áætlun og núvirðingin skal taka mið af viðeigandi
ávöxtunarkröfu. Matið er svo borið saman við bókfært virði ásamt þeirri viðskiptavild
sem úthlutað var á viðkomandi tekjuskapandi eign við kaup á henni (Benedikt K.
Magnússon, 2006).
Ef í ljós kemur að notkunarvirðið er lægra en hið bókfærða virði ber að afskrifa
viðskiptavild, hana er ekki hægt að leiðrétta. Niðurfærsla viðskiptavildar er aldrei færð
til baka. Reynist notkunarvirðið hærra við kaup er viðskiptavildin ekki hækkuð upp
(Benedikt K. Magnússon, 2006). Ástæða þess að óheimilt er að bakfæra áður gjaldfærða
virðisrýrnun viðskiptavildar er sú að það er í andstöðu við önnur ákvæði staðlanna þess
efnis sem ekki heimila að færð sé til eignar viðskiptavild sem félögin sjálf hafa skapað
(Sjónarhóll, 6.tbl, 2005).
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Viðskiptavildin hefur sætt mikilli gagnrýni þegar menn skoða hvað það var sem
gerðist í efnahagshruninu mikla. Eftir að fyrirtæki fóru í auknum mæli að nota alþjóðlegu
reikningsskilastaðlana sem voru teknir upp árið 2005 fór viðskiptavildin hækkandi
almennt ásamt því að góðæris tímar voru að hefjast. Félög voru keypt á yfirverði til þess
eins að fá viðskiptavild sem efnivið til þess að fegra efnahagsreikninginn, þetta var hægt
á meðan framboð á fjármagni var nægt og skuldabréf voru gjaldmiðill. Þá var ekki lengur
þörf á því að vera færa niður eignir þrátt fyrir slæma afkomu og tap í rekstri, stjórnendur
héldu inni viðskiptavild og hækkuðu hana ef því var að skipta. Afleiðingarnar eru þær að
slæmt verður verra, þegar kemur að niðursveiflu þá er ekkert greiðsluflæði sem stendur
undir viðskiptavildinni og því verður að grípa til afskrifta og það verulega. Eðlilega á
viðskiptavild að sæta virðisrýrnunarprófi, komi í ljós að verðmatið á félaginu sé lægra en
viðskiptavildin skal eðli málsins samkvæmt færa bókfært virði viðskiptavildarinnar niður.

Hér að neðan má sjá æskilega uppbyggingu virðisrýrnunarprófa, samkvæmt Benedikt
Magnússyni.
Uppbygging virðisrýrnunarprófa
1. Umfjöllun um uppruna yfirverðs
2. Umfjöllun um greiningu og mat á óefnislegum eignum
3. Umfjöllun um úthlutun viðskiptavildar ásamt yfirliti yfir efnahagsreikning/eigið fé
sem þarf að meta
4. Breytingar á efnahagsreikning / tilfærslur á viðskiptavild eða eignum innan
samstæðu frá fyrstu úthlutun (ef við á)
5. Samanburður á áætlunum og rauntölum ásamt útskýringum ef til verulegra
frávika hefur komið
6. Fjárhagsáætlun ásamt forsendum
7. Framsetning verðmatslíkans og niðurstaða prófs
8. Næmnigreining
9. Útskýring á útreikningi ávöxtunarkröfu og upplýsingar um heimildir
(Benedikt K. Magnússon, 2006).
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6.1 Kostir og gallar við virðisrýrnunarpróf
Helstu kostir þessarar aðferðar við mat á viðskiptavild eru þeir að eigendur og
lánadrottnar fá góðar upplýsingar um hvers virði eignir félaganna eru. Einnig leiðir
virðisrýrnunarpróf fyrr í ljós hafi ofmat átt sér stað við yfirtöku félaga en það er þá
gjaldfært strax. Áður var ofmatið gjaldfært á mörgum árum og þá í formi afskrifta á
viðskiptavild (Sjónarhóll, 6.tbl, 2005).
Helstu ókostir þessarar aðferðar við mat á viðskiptavild eru þeir að virðisrýrnunarpróf
er erfitt í framkvæmd. Gefa þarf forsendur um framtíðina við áætlun og því þurfa mörg
félög að leita eftir utanaðkomandi aðstoð við að gera prófið sem getur reynst þeim afar
kostnaðarsamt (Sjónarhóll, 6.tbl, 2005). Þær forsendur sem eru að baki áætlunum og
aðilar þurfa að gefa sér eru meðal annars verðlagsþróun, horfur um hagvöxt, áætlaður
vöxtur atvinnugreinar og áætlaður vöxtur þeirrar rekstrareiningar sem viðskiptavildinni
var úthlutað á (Erling Tómasson og Anna G Tryggvadóttir, 2009). Einnig ber að nefna að
sú hætta er fyrir hendi að stjórnendur félaga neiti að horfast í augu við virðisrýrnun og
breyta þá jafnvel forsendum með von um að fram undan séu jákvæðar breytingar (Erling
Tómasson og Anna G Tryggvadóttir, 2009).

6.2 IAS 36 – Virðisrýrnun eigna (e. Impairment of Asset)
Staðallinn IAS 36 tók gildi frá og með 31. mars 2004 og fjallar hann um virðisrýrnun
eigna (e. impairment of assets). Markmið staðalsins er að tryggja að eignir séu ekki
bókfærðar hærra en því sem nemur endurheimtanlegu verði þeirra. Einnig er honum
ætlað að skýra hvernig endurheimtanlegt veð eignar skuli metið sem og að mæla fyrir
um útreikning á virðisrýrnun og færslu í reikningsskil (Halldór Arason, 2005). Staðallinn
skal notaður á viðskiptavild sem og aðrar óefnislegar eignir sem til verða við yfirtöku
félaga frá og með 31. mars 2004. Einnig skal hann notaður á aðrar eignir við gerð
ársreikninga (Delottie, 2012). Helstu eignir sem um er að ræða eru varanlegir
rekstrarfjármunir, fjárfestingar í dóttur- og hlutdeildarfyrirtækjum, óefnislegar eignir og
viðskiptavild (Halldór Arason, 2005).
Á uppgjörsdegi skal metið hvort vísbendingar séu um að eignin hafi rýrnað í verði, við
mat á slíkum vísbendingum skal taka tillit til bæði ytri og innri upplýsinga:

55

Ytri vísbendingar sem huga þarf að reglulega:
 Markaðsverð á sambærilegum eignum hefur lækkað umfram það sem eðlilegt
getur talist
 Neikvæð þróun í umhverfinu, það er neikvæðar breytingar í tæknilegu, lagalegu,
efnahags-eða markaðsumhverfi eignar
 Hækkun á markaðsvöxtum
 Hlutabréfaverð félagsins er lægra en bókfært virði
Innri vísbendingar sem huga þarf að reglulega:
 Vísbendingar um úreldingu eignar sem og tjón á eign
 Eignin er hluti af endurskipulagningu í rekstrinum sem rýrir þar af leiðandi
notkunarmöguleika hennar eða að eignin er komin í söluferli
 Rekstrarárangur lakari en ráð var gert fyrir, það er eignin skilar verri afkomu
(Halldór Arason, 2005).
Komi fram vísbending um virðisrýrnun eignar þarf mögulega að endurskoða líftíma
hennar, afskriftaraðferð eða virði eignar við lok líftímans og gera viðeigandi breytingar.
Ef í ljós kemur að hreint söluverðmæti eignar að frádregnum sölukostnaði eða
notkunarvirði er hærra en bókfært virði eignar er það sönnun þess að eignin hafi ekki
rýrnað í verði. Sé hins vegar eignin komin í söluferli miðast söluverðmæti við umsamið
söluverð að frádregnum kostnaði við söluna (Halldór Arason, 2005).
Ef upp kemur sú staða að ekki er hægt að ákvarða hreint söluverðmæti eignar til
dæmis vegna þess að markaður fyrir eignina er óvirkur, skal verðið miðast við
notkunarvirði eignarinnar (Halldór Arason, 2005).
Sé um virðisrýrnun að ræða skal hún færð til gjalda í rekstrarreikningi einnig þarf að
aðlaga afskriftartíma eignarinnar til framtíðar eftir að færð hefur verið á hana
virðisrýrnun (Halldór Arason, 2005).
Þá er athyglisvert að afskrift viðskiptavildar á grundvelli virðisrýrnunarprófs var
nánast engin hjá fyrirtækjum í OMXI15Vísitölunni eftir að reglan um virðisrýnunarprófið tók gildi árið 2005 (Seðlabanki Íslands,
2007).
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7

Sjóðstreymisaðferðir (e. cash flow oriented)

Með sjóðstreymisgreiningu er leitast við að áætla framtíðarhagnað félags og leiðrétta
hann með tilliti til þeirra liða sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, til að mynda afskriftir.
Eftir að hagnaðurinn hefur verið leiðréttur fæst út sjóðstreymi sem er núvirt með þeirri
ávöxtunarkröfu sem gerð er til rekstrarins, þetta er einnig þekkt í áætlanagerð. Það er
því mikilvægt að allar áætlanir séu sem nákvæmastar og ávöxtunarkrafan sem næst
raunveruleikanum, þar sem þessir þættir geta haft mikil áhrif á niðurstöðuna.
Til að mynda er virði banka geta hans til þess að viðhalda og auka fjárstreymi í
framtíðinni. Virðið er núvirt vænt sjóðstreymi í framtíðinni. Megintilgangurinn er að
áætla fjármagnsmyndun í fyrirtækinu og meta hana til núvirðis.

7.1 Núvirtir greiðslustraumar (e. discounted cash flow)
Núvirðing á væntu framtíðarsjóðsflæði fyrirtækis er mikið notuð aðferð, nefnd DCF
aðferðin, en forsendurnar sem notaðar eru í þessari aðferð eru byggðar á flóknu mati.
Markmiðið er að greina mismunandi sjóðstreymi viðkomandi fyrirtækis. Ef DCF er
vandlega sett upp þá er sjóðstreymi greint niður á deildir og unnið fyrir hverja einingu.
En það er gert því oft á tíðum er uppbygging sjóðstreymis mismunandi innan deilda eða
einingar fyrirtækis (Hitchner, 2003). Áhættan getur einnig verið mismunandi fyrir hverja
deild eða einingu og því þarf að velja viðeigandi ávöxtunarprósentu út frá áhættu
hverrar einingar fyrir sig. Þessi aðferð hefur stóra áhættuþætti en þeir eru skipting
sjóðstreymis, val á ávöxtunarkröfu ásamt ákvörðun um hvernig framtíðar vöxtur
sjóðstreymis muni verða (Hitchner, 2003).

Jafna 1. Núvirtir greiðslustraumar (Damodaran, 2002).

57

7.2 Frjálst fjárflæði til fyrirtækis (e. free cashflow to firm)
Frjálst fjárflæði til fyrirtækis eða FCFF nefnist sú aðferð sem sýnir það fjármagn sem eftir
er til ráðstöfunar handa eigendum og lánadrottnum eftir að búið er að gera skil á öllum
fjármagnsliðum (Feldman, 2005).

Jafna 2. Frjálst fjárflæði til fyrirtækis (Damodaran, 2002).

Ef niðurstöður fjárflæðisins eru jákvæðar þýðir það að afgangsfjármunir eru til staðar
eftir að allur kostnaður hefur verið dregin frá. Hins vegar sé niðurstaðan neikvæð þýðir
það að fyrirtækið stendur ekki greiðslukröfur og hefur ekki getu til að standa í skilum á
fjárhagslegum skuldbindingum sínum.
Reikna þarf út veginn meðalkostnað fyrirtækis til þess að geta reiknað út frjálst
fjárflæði. Þá er greiðsluflæðið núvirt samkvæmt aðferð vegins meðalkostnaðar
fyrirtækis (e. weighted average cost of capital), sem oftast er nefnd WACC.

Jafna 3. Veginn meðalkostnaður fyrirtækis (Investopedia.com, 2012).

Greiningardeild Kaupþings gerði verðmat á Actavis árið 2006 sem unnið var eftir
sjóðstreymisaðferð, þar var gerð 11% ávöxtunarkrafa til eiginfjár félagsins en veginn
meðaltalskostnaður fjármagns (WACC) var 9,4%. Við verðmatið var notast við þrískipt
verðmatslíkan þar sem ekki var gert ráð fyrir að vöxtur eftir árið 2031 myndi skila
umframarðsemi til hluthafa (Viðskiptablaðið, 2006).
Þrátt fyrir að þessi aðferð sé talin ein sú besta við að meta almenn fyrirtæki þá
hentar hún ekki fjármálafyrirtækjum þar sem fjármagnsskipan þeirra sem og þær
forsendur sem notaðar eru til að meta líklegar endurfjárfestingar eru flóknari en í
almennum framleiðslufyrirtækjum. Aðferðin byggir á að verðmeta heildarfjárflæði
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lánsfjármagns eða hvernig tímasetningu afborgana er háttað. Þar af leiðandi er
óraunhæft að styðjast við vegin meðalkostnað fyrirtækis (wacc) vegna þess að
eiginfjárhlutfallið fengi svo lítið vægi gagnvart heildarávöxtunarkröfunni (Gross, 2006).

7.3 Frjálst fjárflæði til eigin fjár (e. free cash flow to equity)
Aðferðin frjálst fjárflæði til eigin fjár (FCFE) metur eingöngu það fjárflæði sem skilar sér
til eigenda. Með öðrum orðum það fjármagn sem eftir situr í fyrirtækinu þegar búið er
að greiða lánadrottnum, fjárfestingar, endurfjármögnun og þann kostnað sem til þarf til
reksturs. Þessi aðferð, frjálst fjárflæði til eigin fjár er núvirt samkvæmt CAPM formúlunni
en það er capital asset pricing model. Niðurstaðan sýnir stöðu eigin fjár. CAPM byggir á
þremur stærðum en það eru: áhættulausir vextir, beta og markaðsálag.
Áhættulausir vextir eru notaðir sem grunnur að ávöxtunarkröfu sem gerð er til
ávöxtunar fyrirtækja eða verkefna. Yfirleitt er miðað við skuldabréf sem tryggð eru af
ríkinu til langs tíma og vextir þeirra notaðir sem áhættulausir vextir á ávöxtunarkröfu
(Hitchner, 2003).
Beta er gildi sem notað er við mat á áhættuálagi, það er metið sem mælikvarði á
næmni hlutabréfa fyrirtækis fyrir verðbreytingum á markaði. Til dæmis ef betagildið er 1
þá er gildi hlutabréfa í viðkomandi fyrirtækis í takt við markaðinn, sé betagildið hins
vegar 1,5 þá er gildi viðkomandi fyrirtækis helmingi meira en almennt er að gerast á
markaði. Ástæða þess að fyrirtæki eru með hærri betagildi er að þau eru næmari fyrir
sveiflum á markaði. Sé betagildi lægra en 1 þá er um stöðugt fyrirtæki að ræða og þarf
af leiðandi gera fjárfestar lægri ávöxtunarkröfu, fyrirtækið er ekki viðkvæmt fyrir
breytingum á markaði (Hitchner, 2003). Áhættusæknir fjárfestar sækja fremur í
fjárfestingartækifæri með háu betagildi, þeir taka áhættu, á meðan þeir sem eru
áhættufælnir velja frekar fjárfestingarkost með lægra betagildi og lámarka þannig
áhættu sína.
Markaðsálag er sú ávöxtun sem markaðir gefa umfram áhættulausa ávöxtun. Ýmsar
leiðir eru fyrir fjárfesta til að meta meðalávöxtun markaðar. Ávöxtunarkrafa markaðar er
metin á sögulegum gildum, það er tekið er út ákveðið tímabil og skoðað hvað
markaðurinn hefur gefið að jafnaði. Eðlilega gera fjárfestar þá kröfu að fjárfesting skili
þeim samskonar ávöxtun eða meiri (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005).
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Jafna 4. Frjálst fjárflæði til eigin fjár (Damodaran, 2002).

Þessi aðferð hefur einnig verið gagnrýnd fyrir svipaða vankanta og aðferðin frjálst
fjárflæði til fyrirtækis. Sama vandamálið er til staðar, en það er að erfitt er að verðmeta
fjármálafyrirtæki almennt vegna þess hve erfitt er að greina sjóðstreymi (Gross, 2006).

7.4 Framtíðararðgreiðslur núvirtar (e. dividend discount model)
Aðferðin framtíðararðgreiðslur núvirtar byggir á því að arðgreiðslur til framtíðar og
hagnaður af sölu hlutabréfa séu einu fjármunirnir sem eigendur eigin fjár banka og
hluthafar munu öðlast (Dermine, 2009). Aðferðin gengur út á að gerð er greining á
sjóðstreyminu til ákveðinna fjölda ára og hagnaður hvers árs reiknaður út. Þá þarf að
áætla hve stórum hluta verði haldið eftir til þess að fjármagna frekari vöxt fyrirtækisins
og eftir það eru arðgreiðslur fyrir hvert ár fundnar út (Damondaran, 2009). Til þess að
áætla hvert æskilegt hlutfall arðgreiðslna ætti að vera miðað við vöxt fyrirtækisins er
hægt að nota neðangreinda formúlu:

Jafna 5. Æskilegt hlutfall arðgreiðslna (Damondaran, 2009).

Þegar jafnan fyrir núvirtar arðgreiðslur er notuð er gert ráð fyrir því að
arðgreiðslurnar vaxi til eilífðar. Hér má sjá jöfnu fyrir núvirtar arðgreiðslur:
D= Arðgreiðslur (e. dividends)
rs= Ávöxtunarkrafa (e. requierd rate of return)
g= Vöxtur (e. growth)

Jafna 6. Núvirtar arðgreiðslur (Damondaran, 2009).
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Fyrstu liðirnir í formúlunni núvirða samkvæmt formúlunni fyrir núvirtar arðgreiðslur,
síðasti liðurinn byggir á því að arðgreiðslur vaxi til eilífðar að teknu tillit til leiðréttingar
vegna vaxtar (e. growth). Þá er lokavirði arðgreiðslna:

Jafna 7. Lokavirði arðgreiðsla (Damondaran, 2009).

Tvær leiðir er hægt að nota við að reikna út ávöxtunarkröfuna á eigið fé en það er
annars vegar CAPM- módelið og hins vegar að styðjast við áhættulausa vexti að
viðbættu markaðsálagi (Damondaran, 2009). Mikilvægt er að skilgreina vel allar
forsendur sem formúlan byggir á. Þar sem arðgreiðslustefna fyrirtækis getur breyst
skyndilega þá fylgir því ákveðin áhætta við að reikna virði fyrirtækis út frá arðgreiðslum.
Sveiflur á markaðinum sem og efnahagslegt hrun geta haft miklar afleiðingar og valdið
því að arðgreiðslur falli jafnvel niður um óákveðin tíma.
Þegar gera á verðmat á fjármálafyrirtæki þarf að skoða vel þær aðstæður á markaði
sem viðkomandi fyrirtæki starfar á sem og starfsemi þess fyrirtækis sem á að meta. Hafi
fjármálafyrirtæki starfað til lengri tíma má gera ráð fyrir að vöxtur sé lítill þar sem
viðkomandi fyrirtæki hefur væntanlega sterka stöðu á markaðnum. Samanber að
arðgreiðsluhlutfall hjá banka sem hefur sterka markaðsstöðu ætti eðli málsins
samkvæmt að vera hærri en hjá banka sem verið er að stofna (Damondaran, 2009).
Helsti galli arðgreiðsluaðferðarinnar er að aðferðin byggir að miklu leyti á spám, þá
skiptir máli hver það er sem gerir matið þar sem forsendur geta verið
einstaklingsbundnar hvað varðar arðgreiðsluhlutfall.

7.5 Arðgreiðsluhlutfall
Arðgreiðsluhlutfall (e. dividend payout ratio) er það hlutfall af hagnaði sem greitt er til
hluthafa í arð. Arðgreiðsluhlutfallið gefur til kynna hversu vel hagnaður tiltekins
fyrirtækis styður við arðgreiðslur þess fyrirtækis. Eldri og reyndari fyrirtæki ættu eðlilega
að hafa hærra arðgreiðsluhlutfall heldur en þau sem yngri og óreyndari eru
(Investopedia, 2012). Fyrirtæki í örum vexti (e. growth stock) eru þau fyrirtæki sem talið
er að hagnaður muni aukast umfram það sem meðaltal markaðar muni gera. Þessi félög
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greiða yfirleitt ekki arð heldur nota kyrrsettan hagnað til frekari fjárfestinga. Helst eru
það fyrirtæki í tæknigeiranum sem flokkast til vaxtarfyrirtækja, en þau endurfjárfesta
yfirleitt öllum arði og greiða þarf af leiðandi ekki út arð. Stöðugt arðgreiðsluhlutfall (e.
stable payout ratio) felur í sér að arðgreiðsluhlutfallið er frá ári til árs fast hlutfall af
hagnaði fyrirtækis. Hækki hagnaður fyrirtækis sem fylgir stöðugri arðgreiðsluhlutfalli þá
hækka arðgreiðslur og ef hagnaðurinn hins vegar lækkar þá lækka arðgreiðslurnar í takt
við það líka.
Arðgreiðsluhlutfall má reikna á tvo eftirfarandi vegu:

Jafna 8. Arðgreiðsluhlutfall (Investopedia.com, 2012).

Jafna 9. Arðgreiðsluhlutfall (Investopedia.com, 2012).

Arðgreiðslustefna íslensku fjármálafyrirtækjanna breyttist að öllu jöfnu ekki mikið á
árunum 2003-2007. En athyglisvert er að nefna að þrátt fyrir gríðarlegt tap FL Group
sem síðar varð Stoðir, eða tap sem nam 67,3 milljarða króna á árinu 2007 þá var
greiddur arður til eigenda að fjárhæð 15 milljarða það sama ár. Þetta ár var mettap hjá
þessu fyrirtæki (Fréttablaðið, 2009). Fróðlegt væri að sjá þá reikni formúlu sem liggur að
baki þeirrar ákvörðunar um að greiða út arð, það sama ár og fyrirtæki skilar mettapi.

Eðlilega er rekstur fyrirtækis og geta þess til þess að afla tekna það sem skiptir máli
hvað varða verðmæti fyrirtækis. Forsenda þess að hluthafar vilji eiga hlut í tilteknu félagi
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er sú að viðkomandi félag greiði út arð. Mynd 2 sýnir samband á milli ávöxtun, arðs og
áhættu, eðlilega ættu arðgreiðslur að hækka í takt við aukna ávöxtun.

Mynd 5. Ávöxtun, arður og áhætta í takt við vaxtarkúrfuna (Vilhjálmur Bjarnason , 2012).

7.5.1

Sjónarmið varðandi arðgreiðslur

Þá má velta því fyrir sér hvort fjármálafyrirtækin hafi búið til svigrúm til arðgreiðslna
með því að lána út á viðskiptavildina.
Í mars 2009 birtust fróðlegar greinar í fréttablaðinu þar sem fram koma athyglisverð
sjónarmið hvað varðar arðgreiðslur fjármálafyrirtækja. Þar er haft eftir Gylfa
Magnússyni þáverandi viðskiptaráðherra að eigið fé bankanna hafi verið aukið með
reiknilistum. Hann segir eigið fé hafa verið búið til með þeim hætti annars vegar að
breyta lánsfé í eigið fé með því að lána til hlutabréfakaupa. Svo bjuggu menn einfaldlega
til eigið fé á pappírum með því að fjárfesta í eignum á afar óraunhæfu verði og
munurinn var færður á viðskiptavild (Fréttablaðið, 2009). Gylfi vill meina að líkja megi
gjörningi íslensku bankana við athæfi stjórnenda Enron. Í sömu grein talar Atli Gíslason
alþingismaður um loftbóluhagnað og loftbóluarðgreiðslur sem rekja megi til tilbúinnar
viðskiptavildar (Fréttablaðið, 2009).
Í sama blaði birtist grein þar sem fram kemur að nokkur helstu fjármálafyrirtæki
landsins hafi greitt hluthöfum sínum samtals um 142,5 milljarða króna í arðgreiðslur á
árunum 2004-2007.
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Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Samtaka fjárfesta telur að arðgreiðslur séu
alltaf matsatriði sem meta þurfi í hverju tilviki fyrir sig hvort fyrirtækið eigi að greiða
háan, lágan eða jafnvel engan arð og nýta þá hagnaðinn til frekari vaxtar og fjárfestinga.
Eðlilega er það forsenda þess að hluthafar vilji eiga hlut í fyrirtæki sé að það greiði út
arð. Hann telur vandan hafa verið hvernig fjármálafyrirtækin lánuðu út á viðskiptavildina
og þannig bjuggu sér til svigrúm til arðgreiðslna (Fréttablaðið, 2009).
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8

Eigið fé fjármálafyrirtækja og viðskiptavild

Eiginfjárhlutfall (e. cad ratio) segir til um fjárhagslegan styrk fjármálafyrirtækja. Á
árunum fyrir hrun, árin 2003 til 2007 var háu eiginfjárhlutfalli íslensku bankanna
viðhaldið en það var gert með tvennum hætti. Annars vegar með nýjum kúlulánum þar
sem vöxtunum var bætt við höfuðstól svo aldrei kom greiðsla. Hins vegar með láni til
kaupa á hlutafé. Eiginfjárhlutfall þriggja stærstu bankanna á Íslandi var hærra en í
nokkrum öðrum norrænum bönkum árið 2007. Það var talið nauðsynlegt vegna þess að
viðskiptamódel íslensku bankanna væri ólík hinum norrænu að því leyti að lán til
heimilanna vógu minna í rekstri en hins vegar lán til fyrirtækja væru með meira vægi.
Þar að auki var markaðsáhætta íslensku bankanna einnig talin meiri og því skynsamlegt
út frá varfærnisjónarmiðum að íslensku bankarnir væru með hátt eiginfjárhlutfall
almennt heldur en aðrir norrænir bankar (Fjármálaeftirlitið, 2008). Fram kom í skýrslu
Fjármálaeftirlitsins í ágúst 2008 að eiginfjárstaða þriggja stærstu bankanna stæðist vel
álagspróf sem Fjármálaeftirlitið framkvæmdi. Ennfremur kom fram að gert var álagspróf
sem gerði ráð fyrir mjög harkalegu áfalli ásamt viðbótar álagsprófi sem sérstaklega tók
til áhrifa á útlánatöpum (Fjármálaeftirlitið, 2008).
Þrátt fyrir sterka eiginfjárstöðu bankanna í byrjun árs 2008 var töluverð umræða um
arðgreiðslur íslensku bakanna þar sem fjárhæðirnar þóttu óraunhæfar. En eins og áður
hefur komið fram greiddu helstu fjármálafyrirtæki landsins hluthöfum sínum samtals um
143 milljarða króna í arðgreiðslur á árunum 2004 til 2007 (Fréttablaðið, 2009).
Þá er einnig athyglisvert hve hratt viðskiptavildin jókst á efnahagsreikningi bankanna.
Á þessum árum hækkaði eigið fé bankanna gríðarlega samfara vexti og sókn á nýja
markaði. Hlutfall viðskiptavildar af eigin fé var hvað hæst hjá Glitni og Kaupþingi eða um
og yfir 20% að meðaltali á árunum 2003 til 2007. Hlutfall viðskiptavildar af eigin fé var í
eðli sínu ekkert óeðlilega hátt, heldur hvernig eigið fé var til komið. Gylfi Magnússon
þáverandi viðskiptaráðherra lét hafa eftir sér að augljóst mætti vera að það sem gerðist
við fall bankanna að eigið fé var tilbúningur. Lánsfé var breytt í eigið fé með því að lána
til hlutabréfakaupa ásamt því að eigið fé var búið til á pappírum til þess eins að kaupa
eignir á yfirverði og færa svo mismuninn á viðskiptavild (Fréttablaðið, 2009).

65

Í rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að hlutdeild eignarhaldsfélaga sé
athyglisverð að því leyti að lán til eignarhaldsfélaga séu ekki tryggð með traustum rekstri
heldur eru verðbréf uppistaðan í eignum þeirra, það er uppistaðan er hlutabréf. Þá megi
líta svo á að lán til eignarhaldsfélags sem þegar á hlutabréf í tilteknu hlutafélagi sé
svipað víkjandi láni til hlutafélagsins. Lánið er talið víkjandi vegna þess að ef umrætt
félag lendir í greiðsluerfiðleikum þá fá lánadrottnar viðkomandi fyrirtækis fyrst greitt en
síðan hluthafar og þar með lánadrottnar eignarhaldsfélagsins. Þar af leiðandi er
markaðsáhætta vegna undirliggjandi eigna eignarhaldsfélags sem lánað er til mjög mikil,
nema ef eiginfjárhlutfall eignarhaldsfélagsins er mjög sterk eða eignasafn þess vel dreift
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Þetta þýðir, að í því tilviki sem banki þarf að yfirtaka
eigin hlutabréf, kemur það beint til lækkunar á eigið fé viðkomandi banka og þar af
leiðandi er vegið að starfsgrundvelli bankans

vegna reglna um eigin fé

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).
Fjármálafyrirtæki geta haft mikla viðskiptavild inní reikningi sínum en viðskiptavildina
sem og aðrar óefnislegar eignir ber að draga frá eiginfjárgrunni viðkomandi
fjármálafyrirtækis. Samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki skal draga bókfært virði á
eignarhlutum og víkjandi kröfum í öðrum fjármálafyrirtækjum eða fyrirtækjum tengdum
fjármálasviði frá eiginfjárgrunni.
Lögin um fjármálafyrirtæki þurrka þannig út vandan sem oft vill verða til við
meðhöndlun viðskiptavildar hjá framleiðslufyrirtækjum, það er þegar viðskiptavildin er
ofmetin.
Með lögunum er verið að koma í veg fyrir að eigið fé fjármálafyrirtækja sé talið oftar
en einu sinni. Með því að færa eignarhluti til frádráttar við útreikning á eiginfjárgrunni
er reiknað með því að það teljist sem eigið fé í síðara fyrirtækinu.
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Mynd 6. Útlán íslenskra banka og sparisjóða til eignarhaldsfélaga og þjónustufyrirtækja í milljónum kr.
(Vilhjálmur Bjarnason , 2011).

Á mynd 6 sést hvernig útlán til eignarhaldsfélaga tók að aukast skyndilega árið 2005
allt til loka september 2008. Hluta af þessari þróun á útlánaaukningu má skýra af
hækkun á gengisbundinna lána til eignarhaldsfélaga (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).
Einnig má ætla að á þessum tímapunkti hafi menn verið búnir að átta sig á hve óvirkt allt
fjármálaeftirlit var á íslandi og því héldu menn áfram eins lengi og hægt var, eða þar til
allt var keyrt í kaf. Aukningin var slík að hagfræðideild seðlabanka Íslands taldi þörf á að
aðgreina eignarhaldsfélög og þjónustu í mars 2005 til þess að glöggva sig á þeirri þróun
sem var að eiga sér stað.

Mynd 7. Útlán íslenskra banka og sparisjóða til innlendra og erlendra aðila í milljónum kr. (Vilhjálmur
Bjarnason , 2011).
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Þá kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að útlán til eignarhaldsfélaga
námu um þriðjungi af innlendum útlánum bankakerfisins. Innlend útlán voru í kringum
55% af útlánum bankakerfisins á meðan erlend útlán námu um 45% af heildarútlánum.
Á mynd 7 má sjá hvernig útlán íslenskra banka og sparisjóða skiptast á milli erlendra
og íslenskra aðila. Það er hinsvegar álita mál hvort þessi mynd gefi raunhæfa sýn á
veruleikan, þar sem þeir sem flokkast undir „erlenda aðila“ gætu allt eins verið lán til
eignarhaldsfélaga í eigu íslenskra einstaklinga og fyrirtækja (Vilhjálmur Bjarnason, 2011).
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9

Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni

Íslenskir viðskiptamenn fundu öfluga leið til að eignast fyrirtæki án þess að þó að þurfa
að greiða nokkra einustu krónu fyrir þau. Lausnin var sú að láta hið keypta fyrirtæki
kaupa sig sjálft í gegnum eignalausa samruna. Þannig var hægt að hengja skuldirnar á
fyrirtækin sjálf með samruna eftir kaup, smella svo fyrirtækinu á markað og selja það á
hærra verði en það var keypt á (Aðalsteinn Hákonarson, 2008). Þessi fyrirmynd þekktist í
Bandaríkjunum og menn gátu vel orðið vellauðugir þrátt fyrir að stórt gjaldþrot fylgdi
með í kaupum seinna meir.
Með skuldsettri yfirtöku félags þá er átt við að fjárfestir eða hópur fjárfesta kaupi
ráðandi hlut í félagi, að stórum hluta til fyrir lánsfjármagn. Algengt er að viðkomandi
fjárfestir eða fjárfestar stofni sérstakt félag um yfirtökuna, stofnað er nýtt félag sem ekki
er í rekstri. Hið ný stofnaða félag tekur svo lán ásamt því að nota eigið fé sitt til kaupa á
hlutunum í hinu yfirtekna félagi. Eigið féð nemur einungis litlum hluta kaupverðs
hlutanna en lánsféð nemur stórum hluta þess. Eina eign yfirtökufélags og
tekjuuppspretta eru hlutirnir í yfirtekna félaginu. Arðgreiðslur frá yfirtekna félaginu
ásamt lækkun hlutafjár þess með útgreiðslu verður því að standa undir endurgreiðslu
lánsins á lánstímanum. Það mun því ganga verulega á eigið fé hins yfirtekna félags. Ef
gengið er út frá því að kaupverð hlutanna endurspegli hlutdeild þeirra í eigin fé yfirtekna
félagsins þá þarf hlutdeild í hagnaði þess að duga fyrir vaxtagreiðslum af lánsfé. Það er
því óraunhæft að eigendur yfirtökufélagsins geti vænst tekna af eign sinni (KPMG,
2012).
Með öfugum samruna er átt við að móðurfélagi er slitið með samruna við
dótturfélag. Dótturfélagið tekur yfir allar eignir og skuldir móðurfélagsins. Í Tilviki
skuldsettrar yfirtöku þá geta eignirnar verið litlar eða engar aðrar en eignarhlutir í
dótturfélaginu. Við samrunan falla eignarhlutirnir niður. Samruni í kjölfar skuldsettrar
yfirtöku er iðulega gerður að kröfu lánadrottins móðurfélagsins vegna þess að betri
trygging fyrir greiðslu getur falist í beinum aðgangi að eignum dótturfélagsins í stað
eignarhlutum í því (KPMG, 2012).
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Ástæður fyrir öfugum samruna:
Leyfi eða réttindi bundin dótturfélaginu
Viðskiptasambönd bundin dótturfélaginu ´
Ýmsar opinberar skráningar bundnar dótturfélaginu
Gömul kennitala skapar traust
Lánadrottni móðurfélagsins krefst þess

Grein eftir Aðalstein Hákonarson sem birtist í Tíund, riti Ríkisskattstjóra árið 2008
lýsir mjög vel hvernig viðskiptavild var gróflega misnotuð af viðskiptamönnum hérlendis.
Í grein sinni fjallar hann um skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna. Hann tekur þar
dæmi um viðskiptamann sem sér viðskiptatækifæri fólgið í því að kaupa félag A. Hann
stofnar því félag B með það hlutverk að kaupa félag A eftir að hafa náð samningum við
félag A um kaup. Þannig að félag B er orðið yfirtökufélagið hvað varðar þessi viðskipti.
Viðskiptamaðurinn leggur fram hlutafé í félag B, sem nemur ¼ af kaupverði félags A, en
fjármagnar restina af kaupverðinu eða því sem nemur ¾ með lánsfé. Fyrrum hluthafar
félags A fá kaupverðið greitt og í framhaldi af því eru félög A og B sameinuð undir
nafninu félag A. Þá er félag A orðið yfirtökufélagið í þessu samrunaferli og þar með
yfirtökufélagið á sjálfu sér. Þá eru skuldir félags B fluttar inní félag A, en þá hafa skuldir
félags A aukist um ¾ án þess þó að nokkur eign hafi komið á móti, þar sem eina eign
félags B var hlutur í félagi A. Eðli málsins samkvæmt getur A ekki átt hluta í sjálfum sér
að samrunanum loknum. Eftir samrunan stendur félag A ekki eins vel og áður þar sem
eigið fé hefur skerst verulega. Til þess að fegra skaðann þarf að færa eitthvað á móti
skuldunum, þar kemur viðskiptavildin inn, hún er eignfærð á móti skuldunum. Við kaup
á eignarhlutum er kaupverð umfram bókfært verð eignarhlutarins eignfært sem
viðskiptavild í efnahagsreikningi. Þá er félag A orðið söluvænlegt og tilbúið til
sölumeðferða, félagið A er þá skráð á markað sem álitlegur fjárfestingarkostur á mun
hærra gengi heldur en það upphaflega var keypt á, þrátt fyrir hina miklu skuldsetningu.
Til dæmis ef félag sem er með eignasafn uppá 600 milljónir króna er keypt á 1.200
milljónir króna þá er yfirverðið 600 milljónir. Dulin verðmæti geta legið í eignasafninu og
þá fer félagið í kaupverðsútdeilingu (e. purchace price allocation) við framkvæmd á
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kaupverðsútdeilingu eru eignir félagsins endurmetnar og yfirverðinu sem myndast við
kaupin er úthlutað á eignirnar eftir endurmatið. Þegar kaupverðsútdeilingunni er lokið
og búið er að úthluta yfirverðinu á eignir félagsins stendur iðulega eftir einhver upphæð
sem kallast viðskiptavild og bókfærist sem slík við samruna eða samstæðureikningsskil í
bókum félagsins. Þessi aðferð sem hér hefur verið lýst hefur mikið verið notuð og notið
mikilla vinsælda hjá íslenskum viðskiptamönnum. Bankarnir voru öflugir í útlánum
sínum til slíkra viðskipta og þannig þandist efnahagsreikningur bankanna sem og
fyrirtækjanna sem í hlut áttu út. Bankarnir tóku háar þóknanir fyrir að taka þátt í
söluferli fyrirtækjanna, framboð fjármagns virtist vera ótakmarkað á árunum fyrir hrun,
áhættan engin og græðgin ótakmörkuð. Segja má að mörg þau félög sem stofnuð voru
hafi verið stofnuð á barmi gjaldþrots vegna slíkrar skuldsetningar sem engin innistæða
var fyrir og aldrei komist á lappirnar.
Viðskiptavildin spilaði lykilhlutverk í þessum leik, því hefði hún ekki verið eignfærð á
móti skuldunum hefðu ársreikningar þeirra félaga sem í hlut áttu litið mun verr út og þar
af leiðandi hlutabréf þeirra ekki verið metin eins há. Bankarnir hefðu þá eflaust ekki
verið jafn viljugir til að lána fyrir slíkum hlutabréfakaupum. Þrátt fyrir að hvergi í komi
fram í ársreikningalögum hvernig viðskiptavild skuli færð við samruna félaga og
skuldsettar yfirtökur, þá er kveðið á um í grundvallarreglum um reikningsskil að taka
skuli mið af rökréttum skynsemissjónarmiðum. Þrátt fyrir það virðist skynsemin ekki
hafa ráðið för hvað varðar þessa aðferð og hefði endinn átt að skoða í upphafi
(Aðalsteinn Hákonarson, 2008).

9.1 Öfugur samruni- Icelandair Group hf
Áhugavert er að skoða hvernig viðskiptavild Icelandair Group hf. er tilkomin. Icelandair
group hf. varð til í október 2006, þegar Icelandair Group Holding hf. tók yfir Icelandair
Group hf. og þau dótturfélög sem voru þá í eigu FL Group. Félögin voru sameinuð undir
nafninu Icelandair Group hf. Í töflu 11 má sjá hlutfall viðskiptavildar og óefnislegrar
eigna af heildareignum Icelandair Group hf. á árunum 2006, 2007 og 2008.

71

Tafla 11. Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Icelandair Group hf. (Icelandair Group).

Segja má að viðskiptavildin sem verður til árið 2006 sé til komin á sama hátt og í
dæminu hér að ofan eftir Aðalstein Hákonarson um öfugan samruna. Þar sem Icelandair
Group Holding hf. er í hlutverki B úr áður nefndu dæmi sem tekur yfir Icelandair Group
hf. sem er í hlutverki A. Félögin renna þá saman í eitt félag undir nafninu Icelandair
Group hf. sem þá er orðið yfirtökuaðilinn og þar af leiðandi eigandi af viðskiptavildinni
sem varð til innan þess félags.
Árið 2007 hækkar viðskiptavildin en það má rekja til þess að heildareignir drógust
saman, þá dróst viðskipavildin einnig lítillega saman sem rakið er til breytinga á
kaupverðsútdeilingu og gengismun. Lækkun verður á viðskiptavildinni árið 2008 þar sem
heildareignir jukust talsvert. (Icelandair Group).
Tafla 12. Viðskiptavildar af kaupverði á dótturfélögum hjá Icelandair Group hf (Icelandair Group).

Í töflu 12 má sjá hlutfall viðskipavildar og óefnislegra eigna af kaupverði á
dótturfélögum hjá Icelandair Group hf. á árunum 2006, 2007 og 2008. Árið 2007 er
ekkert keypt. Það sem er athyglisvert í þessu dæmi er hátt hlutfall annarra óefnislegra
eigna, þá sérstaklega árið 2008. Félagið gefur þá skýringu á viðskiptavildinni sem
eignfærist við samrunann 2006 að hún sé að stærstum hluta til komin vegna
staðsetningar Íslands, sem er mitt á milli Evrópu og Norður-Ameríku en það er einmitt
lykillinn að allri starfsemi og áætlunum Icelandair Group hf. Einnig er hluti
viðskiptavildarinnar til komin vegna færni og þekkingar sem starfsmenn búa yfir. Skýring
á þeirri aukningu sem á sér stað árið 2008 á óefnislegum eignum er rakin til þekkingu og
færni starfsmanna sem og samlegðaráhrifa.
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Þá má geta þess að árið 2008 nam tap Icelandair Group 7,5 milljörðum króna, þrátt
fyrir 257 milljóna króna hagnað árið áður 2007. Stór hluti tapsins er skýrður með
afskriftum á óefnislegum eignum, þá sérstaklega afskriftum á viðskiptavild. Afskriftir
voru í heildina um 10,5 milljarða króna en þar af námu afskriftir á viðskipavild 6,4
milljörðum (Fréttablaðið, 2009). Hér er um að ræða skuldsetta yfirtöku, sem bankinn tók
þátt í enda fékk hann sitt til baka þegar hann seldi sinn hlut til Framtakssjóðs.
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10 Samanburður á lyfjafyrirtækjum og fjármálafyrirtækjum
Munurinn á meðhöndlun viðskiptavildar hjá lyfjafyrirtækjum og fjármálafyrirtækjum er
sá

að

hjá

lyfjafyrirtæki

byggir

viðskiptavild

á

væntu

fjárstreymi

en

hjá

fjármálafyrirtækjum er viðskiptvildin þurkuð út, hún skiptir ekki máli. Ástæða þess að
viðskiptavildin er tekin út hjá fjármálafyrirtækjum er sú að óvissan er talin vera það mikil
að hún er tekin út í varúðarskyni.
Miller og Modigliani settu fram kenningu árið 1961 þar sem þeir héldu því fram að
arðgreiðslustefna hefði ekki nein áhrif á gengi hlutabréfa eða fjármögnunarkostnað
fyrirtækja. Því mætti segja að arðgreiðslustefnan sem slík skipti engu máli, aðalatriðið
væri að hámarka það virði sem hluthafar geti fengið ávöxtun af hlutabréfunum sínum
greiddan út sem arð eða sem verðhækkun í bréfunum. Rökstuðningurinn var sá að virði
fyrirtækis væri eingöngu bundið af væntri arðsemi sem og tekjuflæði fyrirtækisins
(Brealy, Myers, & Allen, 2006).

Verðmæti fyrirtækis er metin á núvirði þess fjárstreymis sem rekstur þess skilar yfir
líftíma viðkomandi fyrirtækis. Eðlilega er fjárstreymi framtíðarinnar ekki þekkt og þar af
leiðandi kemur það í hlut fjárfesta að áætla það út frá hinum ýmsu þáttum. Þessir þættir
eru til dæmis vöxtur þeirrar atvinnugreinar sem viðkomandi fyrirtæki starfar í,
markaðshlutdeild fyrirtækisins, framlegð af rekstri, hæfi stjórnenda og svo framvegis.
Núvirt fjárflæði ræðst svo af þeirri ávöxtunarkröfu sem fjárfestar gera til fyrirtækisins,
eðlilega hækkar ávöxtunarkrafan eftir því sem meiri óvissa ríkir um fjárstreymi
framtíðar.
Með þessum rökum er hægt að réttlæta fyrirtæki sem rekið er með tapi í mörg ár.
Fjárfestar hafa þrátt fyrir tapreksturinn miklar væntingar til fyrirtækisins þar sem gert er
ráð fyrir miklum tekjumöguleikum í framtíðinni. Ástæður fyrir tapinu getur til dæmis
verið vegna kostnaðar við rannsóknir, vöruþróun, markaðssetningu og fleira sem gerir
ráð fyrir að muni skila verulegum tekjum og hagnaði í framtíðinni. Þetta á sérstaklega
við fyrirtæki sem eru að þróa og framleiða lyf. Það getur tekið mörg ár að þróa lyf áður
en hægt er að markaðssetja það. Markaðsvirði fyrirtækja sem byggt er á miklum
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væntingum um framtíðarvöxt í tekjum og hagnaði er eðlilega mjög viðkvæmt fyrir hvers
kyns breytingum á væntingum. Minni vöxtur en væntingar stóðu til getur leitt til
stórfelldrar lækkunar á markaðsvirðinu, hvað þá stórt efnahagshrun.
Kostnaður við rannsókn og þróun er mikill hjá lyfjaframleiðslufyrirtækjum almennt en
þann kostnað ber eðli málsins samkvæmt að gjaldfæra og þá kemur það í hlut þess
fyrirtækis sem kaupir einkaleyfið á lyfinu eftir þróun þess að eignfæra það. Við þróun á
nýju lyfi er því einungis um gjöld að ræða á fyrstu árunum, þróunartími getur verið allt
að 10-15 ár. Takist að selja lyfið kemur hagnaðurinn ekki inn fyrr en rannsóknar og
þróunar vinnu er lokið, því er óvissan um hagnað mikil.
Actavis yfirtók mörg lyfjaþróunarfyrirtæki á yfirverði, með miklum væntingum um
framtíðarvöxt

í

tekjum

og

hagnaði.

Þar

af

leiðandi

óx

viðskiptavildin

á

efnahagsreikningnum með hverri skuldsettri yfirtöku eins og raunin varð, með
óraunhæfum væntingum um framtíðina með þeim afleiðingum að afskrifa þurfti marga
milljarða.
Vandamálinu

varðandi

ofmat

viðskiptavildar

er

hins

vegar

eytt

hjá

fjármálafyrirtækjum þar sem lög um fjármálafyrirtæki kveða á um að óefnislegar eignir
skulu dregnar frá eiginfjárgrunni. Fjármálafyrirtæki geta því haft mikla viðskiptavild inn í
sínum reikning en ber að draga hana frá eiginfjárgrunni. Þannig er komið í veg fyrir að
eigin fé fjármálafyrirtækja sé talið oftar en einu sinni. Með því að færa eignarhluti til
frádráttar við útreikning á eiginfjárgrunni er reiknað með því að það teljist sem eigið fé í
síðara fyrirtækinu.

Bankarnir keyptu banka og fjárfestingafyrirtæki á yfirverði, hærra en bókfært virði
sagði til um og bjuggu þannig til góða eiginfjárstöðu. Þegar kom svo að því að það
þrengdi á lánamörkuðum var því bjargað með því að kaupa eigin hluti og koma þannig í
veg fyrir veðfall. Með því að þenja út eigið fé fjármálafyrirtækjanna var hægt að auka
útlán þeirra og þar með bæta afkomuna.
Viðskiptavild lyfjafyrirtækja liggur að mestu í þróunarkostnaði sem bindur væntingar
sínar um framtíðar tekjur og hagnað. Viðskiptavild fjármálafyrirtækja liggur að mestu í
fjárhagslegum kröfum sem eru lögvarðar. Þetta er megin munurinn á viðskiptavild
fjármálafyrirtækja og lyfjafyrirtækja.
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11 Samantekt
Hér hefur verið farið í flest atriði varðandi viðskiptavild og meðhöndlun hennar í
reikningsskilum fyrirtækja. Viðskiptavild er í raun afgangsstærð eftir að annað yfirverð
efnislegra og óefnislegra eigna hefur verið heimfært á viðkomandi eignir. Viðskiptavild
sem kann að skapast í félagi án þess að um kaup sé að ræða er ekki færð til eignar.
Viðskiptavildin er til vitnis um hæfi fyrirtækja til að ávaxta sig betur en fyrirtæki í
sambærilegum rekstri. Þegar eitt félag kaupir annað félag á hærra verði en því sem
nemur verðmæti eigna þess, þá er mismunurinn færður sem viðskiptavild. Virðismat fer
fram líkt og mat á varanlegum rekstrarfjármunum, þá er verið að skoða hvort bókfært
verð sé það sama og gangvirði eignarinnar.
Reksturinn verður að standa undir sér, standast þær væntingar sem hluthafar og
lánadrottnar krefjast. Eðlilega er það forsenda þess að hluthafar vilji eiga hlut í fyrirtæki
að viðkomandi fyrirtæki greiði út arð, eðlileg forsenda þess að lánadrottnar vilji lána
fyrirtæki er sú að þeir treysta á það að fá sinn hlut til baka. Þar af leiðandi er
tekjustraumur grundvöllur fyrir rekstri, reksturinn verður að vera með raunverulega
afkomu.
Fram hefur komið að lánsfé var breytt í eigið fé með því að lána til hlutabréfakaupa
ásamt því að eigið fé var búið til á pappírum til þess eins að kaupa eignir á yfirverði og
færa svo mismuninn á viðskiptavild. Lán til eignarhaldsfélaga voru ekki tryggð með
traustum rekstri heldur verðlausum hlutabréfum.
Lán til eignarhaldsfélags sem þegar á hlutabréf í tilteknu hlutafélagi er svipað víkjandi
láni til hlutafélagsins. Lánið er talið víkjandi vegna þess að ef umrætt félag lendir í
greiðsluerfiðleikum þá fá lánadrottnar viðkomandi fyrirtækis fyrst greitt en síðan
hluthafar og þar með lánadrottnar eignarhaldsfélagsins. Þar af leiðandi er
markaðsáhætta vegna undirliggjandi eigna eignarhaldsfélags sem lánað er til mjög mikil.
Þá má áætla að sú þróun sem átti sér stað með viðskiptavild á árunum 2003 til 2007
hafi í raun gefið vísbendingu um þá fjárhæð skulda sem flutt var inní félögin.
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