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Útdráttur 

Mikil aukning hefur orðið á óefnislegum eignum hjá fyrirtækjum síðan um aldamót, og 

þá sérstaklega hjá frumkvöðla og nýsköpunar fyrirtækjum. Dæmi um óefnislegar eignir 

eru t.d. tölvuforrit, einkaleyfi, vörumerki höfundarréttur og rannsóknar og 

þróunarkostnaður. 

Alþjóðlegi reikningsstaðallinn IAS 38 lýsir reikningshaldslegri meðferð á óefnislegum 

eignum. Staðallinn var upprunalega gefinn út árið 1998 en var bættur og endurútgefinn 

árið 2004. Í helstu þáttum IAS 38, kemur fram að óefnislegar eignir eru skráðar í 

reikningsskil, hvort sem þær eru keyptar eða myndast innan fyrirtækis. 

Viðskiptavild er oft stærsta óefnislega eignin í bókum fyrirtækja. Á síðustu árum hefur 

eignafærsla viðskiptavildar sætt mikilli gagnrýni. Hér á landi hefur þessi gagnrýni verið 

mjög hávær eftir bankahrun. Það sem þó sérstaklega hefur verið gagnrýnt eru kúnstir 

með skuldsettar yfirtökur fyrirtækja og færsla viðskiptavildar á móti skuldunum.  

Við skoðun ársreikninga nokkurra stórfyrirtækja kom í ljós að hjá þeim öllum hafa 

óefnislegar eignir stóraukist á síðustu árum.      
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1  Inngangur   

Um og eftir aldamótin síðustu var mikill ljómi yfir íslensku efnahagslífi. Uppgangur var 

mikill, atvinnuleysi ekkert og erlent vinnuafl flæddi inn í landið. Bankarnir þöndust út og 

hlutabréf fyrirtækja ruku upp í verði. Það var því þjóðinni mikið áfall þegar bankahrunið 

dundi skyndilega yfir í október 2008. Dýrðarljómi fjármála og viðskiptalífsins þurrkaðist 

út í einum vetfangi og almenningur krafðist skýringa á því hvernig í ósköpunum þetta 

gat gerst. Spjótin beindust mikið að reikningsskilareglum og ársreikningum föllnu 

bankanna sem höfðu sýnt trausta rekstrarafkomu og góða eignastöðu. Einnig var mikið 

rætt um ævintýralega háar upphæðir á bókfærðri viðskiptavild föllnu bankanna sem 

hefðu sýnt óraunverulega góða eiginfjárstöðu. Þó ársreikningar eigi að gefa “glögga 

mynd“ af rekstrinum, eru margar reglur og lög það mikið túlkunaratriði að mögulegt er 

að sveigja eða beygja þær eftir þörfum.   Túlkun og meðferð á reikningsskilareglum hafa 

því verið ofarlega á lista yfir orsakir íslenska bankahrunsins og að frjálslega hafi verið 

farið með hugtök eins og viðskiptavild í aðdraganda hrunsins.      

Erfitt getur verið að meta sumar eignir til fjár. Tölvuforrit, sérleyfi og höfundaréttur 

eru dæmi um óefnislegar eignir sem erfitt getur verið að meta. Nú þegar tölvu og 

þekkingaröldin er vel gengin í garð, hefur hlutfall óefnislegra eigna af heildareignum 

fyrirtækja hækkað mjög hratt. 

Mikið hefur verið rætt eftir íslenska bankahrunið hvað óefnislegar eignir (e. 

intangible assets) væru, og af hverju þær voru svona fyrirferðamiklar í 

efnahagsreikningum fyrirtækja og banka. Þá var lögmæti óefnislegra eigna mikið rætt í 

kjölfari hrunsins. Einnig rangt verðmat fyrirtækja sem orsakaðist af ofmati á óefnislegum 

eignum. 

Megin markmið þessarar BS ritgerðar er að varpa ljósi á hversu stórar óefnislegar 

eignir eru orðnar í bókum fyrirtækja í dag.  

Ritgerðinni er skipt í þrennt. Í fyrsta hluta er kynnt fyrir lesendum á fræðilegan hátt, 

hvað óefnislegar eignir eru og hvernig þær eru notaðar. Einnig hvernig þær verða til í 

bókum fyrirtækja og hvernig farið er með þær. Í hluta tvö er skoðuð þróun óefnislegra 

eigna á Íslandi. Skoðuð verður skipting þeirra eftir atvinnugreinum og hvernig þróunin 
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var hjá íslensku fyrirtækjunum, Marel hf. og Össuri hf. Í þriðja hluta verður farið yfir 

ársreikninga hjá tækni og tölvurisum út í heimi eins og Facebook og Twitter, auk íslenska 

tölvuleikjafyrirtækisins CCP, og skoðað hversu hátt hlutfall óefnislegar eignir eru af 

heildareignum. 
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2 Óefnislegar eignir 

Stærstu einkenni óefnislegra eigna er að þær eru ekki áþreifanlegar eins og bílar og 

fasteignir, heldur óáþreifanlegar.  

2.1 Einkenni óefnislegra eigna 

Samkvæmt alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 38 þá hafa óefnislegar eignir þrjú 

megin einkenni sem  skilgreina þær frá öðrum eignum (IAS 38, 2013).  Þessi einkenni eru 

þau að eignirnar eru:  

1. Aðgreinanlegar, 

2. Ekki til í hlutkenndu formi, 

3. Ópeningalegar. 

 

Skráning og afskriftir óefnislegra eigna yfir líftíma þeirra, á að passa við áætlaðan 

kostnað eignarinnar í samræmi við framtíðar ávinning. Þetta á að auka gæði og 

upplýsingastig reikningsskilanna. En þar sem það er erfitt að meta framtíðar ávinning af 

óefnislegum eignum eru þessar eignir oft illa metnar og jafnvel ekki til staðar. Meiri 

gæði og betri framsetning á óefnislegum eignum í reikningsskilum fyrirtækja er stór 

áskorun á næstu áratugum (Nils E. Joachim Hùegh-Krohn & Kjell Henry Knivsfla, 2000). 

2.2 IAS 38 – óefnislegar eignir 

Alþjóðlegi reikningsstaðallinn IAS 38 um óefnislegar eignir lýsir reikningshaldslegri 

meðferð á óefnislegum eignum (e. intangible assets). Staðallinn var upprunanlega 

gefinn út árið 1998 en var bættur og endurútgefinn árið 2004. Í helstu þáttum IAS 38, 

kemur fram að óefnislegar eignir eru skráðar í reikningsskil, hvort sem þær eru keyptar 

eða myndast innan fyrirtækis, ef líklegt er að framtíðarávinningur sé af eigninni og hægt 

sé að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Staðallinn skilgreinir 

óefnislegar eignir sem aðgreinanlega eign sem hægt er að aðskilja, skipta niður og selja 

eða leigja. Einnig sem eign sem hægt er að nota við framleiðslu eða framboð á vörum 

eða þjónstu. Í IAS 38 kemur fram að það sé nauðsynlegt að hægt sé að greina 

viðskiptavild skýrt frá öðrum óefnislegum eignum (IAS 38, 2013, 11.gr.). Óefnislegar 

eignir sem verða til vegna rannsóknar og þróunarvinnu skal ekki eignfæra nema 
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sannarlega sé hægt að tengja hana við framtíðarávinning. Einnig kemur fram að aldrei 

skal eignfæra viðskiptavild sem myndast innan fyrirtækis. Eftir upphaflega færslu 

óefnislegra eigna skal endurmeta hana reglulega við gangverð hennar, að frádregnum 

afskriftum og virðisrýrnun (IAS 38, 2013).  

2.3 Flokkun óefnislegra eigna 

Óefnislegar eignir geta verið af ýmsum toga. Til þess að  hægt sé að átta sig á hvernig 

óefnislegar eignir urðu til er þeim oft skipt í 6 eftirfarandi flokka (Kieso, Weygandt og 

Warfield, 2011; Deloitte, 2007) 

 

1. Makaðstengdar eignir 

2. Viðskiptavinatengdar eignir 

3. Listtengdar eignir 

4. Samningstengdar eignir 

5. Tæknitengdar eignir 

6. Viðskiptavild 

2.3.1 Markaðstengdar eignir 

 Markaðstengdar eignir eru notaðar til að markaðsetja og kynna vörur eða þjónustu, 

t.d. vörumerki, lén eða samkeppnisákvæði. Vörumerki er orð, frasi eða tákn sem 

aðgreinir vörur og fyrirtæki hvert frá öðru. Dæmi um þekkt vörumerki eru Pepsi og 

Coke. Markaðstengdar eignir eins og vörumerki hafa ótakmarkaðan líftíma og afskrifast 

þar með ekki. Bókfært virði markaðstengdra eigna er oftast kaupverðið á eigninni. Ef 

fyrirtæki þróa vörumerki innan fyrirtækisins þá er eignfærður allur kostnaður við að 

tryggja réttinn til framtíðar, t.d skráningarkostnaður, lögfræðikostnaður og 

hönnunarkostnaður (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011; Deloitte, 2007) 

2.3.2 Viðskiptavinatengdar eignir 

Viðskiptavinatengdar eignir verða til þegar verðmæti  myndast með 

viðskiptasamböndum við utanaðkomandi aðila.  Dæmi um viðskiptavinatengdar eignir 

eru samningsbundin og ósamningsbundin viðskiptasambönd, óafgreiddar 

samningsbundnar pantanir og viðskiptamannalistar.  Viðskiptavinalistar eru oft seldir á 
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milli fyrirtækja og geta verið mjög verðmæt eign, t.d. viðskiptamannalisti símafyrirtækja 

eða hjá tannlæknum, sem er mjög algeng að þeir selji þegar þeir setjast í helgan stein. 

Viðskiptavinatengdar eignir hafa ákveðinn líftíma og eru þar með afskrifaðar í samræmi 

við hann (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011; Deloitte, 2007). 

2.3.3 Listatengdar eignir 

Listatengdar eignir er t.d. höfundarréttur eigna, og er hann veittur og verndaður af 

yfirvöldum. Höfundarrétturinn verndar eignarétt listafólks á sköpunarverkum sínum, 

eins og t.d. ritverk, kvikmyndir, málverk og tónlist. Höfundarréttur er veittur út ævi 

höfundar auk 70 ára eftir andlát eiganda, og er hann afskrifaður út líftímann. Þetta gefur 

eiganda og erfingjum rétt af allri verðmætasköpun sem getur myndast af verkunum  

(Kieso, Weygandt og Warfield, 2011; Deloitte, 2007). 

2.3.4 Samningstengdar eignir 

Samningstengdar eignir sýna þau verðmæti sem geta myndast með sérleyfum (e. 

franchise) og samningum. Dæmi um slíka samninga eru t.d byggingaréttur, 

útsendingaréttur sjónvarpsefnis og tónlistar, og birgðasamningar. Sérleyfi (e. franchise) 

er samkomulag, þar sem eigandi sérleyfisins leyfir öðrum að selja ákveðna vöru, 

þjónustu eða afnot af vörumerki. Gott dæmi er McDonald‘s. Samningar og sérleyfi hafa 

mismunandi endingartíma. Sum sérleyfi hafa ótakmarkaðan líftíma og eru þá ekki 

afskrifuð, en flest hafa ákveðinn líftíma og eru afskrifuð jafnt og þétt yfir þann tíma  

(Kieso, Weygandt og Warfield, 2011; Deloitte, 2007). 

2.3.5 Tæknitengdar eignir 

Allar þær eignir sem tengjast nýsköpun eða framförum á tækninýjungum eru 

túlkaðar í bókum fyrirtækja sem tæknitengdar eignir. Tæknitengdar eignir eru t.d 

sérleyfi eða einkaleyfi (e. patent) sem eru gefin út af stjórnvöldum í mörgum löndum, og 

geta þessi réttindi verið allt að 20 ára löng. Dæmi um tæknitengdar eignir eru ný lyf 

lyfjafyrirtækja eða ný tækni t.d. frá Samsung eða Apple. Algengt er að stór fyrirtæki 

kaupi einkaleyfi frá minni frumkvöðla fyrirtækjum eða frá fólki í nýsköpun. Gott dæmi er 

Facebook sem hefur keypt mörg önnur minni samskiptaforrit. Tæknitengdar eignir eru 

afskrifaðar í samræmi við nýtingartíma þeirra (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011; 

Deloitte, 2007) 



 

14 

 

2.3.6 Viðskiptavild 

Viðskiptavild er oft stærsta óefnislega eignin í bókum fyrirtækja. Eðli viðskiptavildar 

er að endurspegla væntanlegan framtíðar ávinning eigna sem keyptar eru við samruna 

eða yfirtöku fyrirtækja. Viðskiptavild getur aðeins orðið til þegar fyrirtæki eru keypt í 

heild sinni, en sá mismunur á gangvirði fyrirtækis sem er yfir bókfærðu virði  getur verið 

eignfært sem viðskiptavild. Í sumum tilfellum er kaupverð fyrirtækis lægra en gangvirði 

nettó eignar. Slík kaup eru kölluð kjarakaup (e. bargin purchase) og er mismunurinn á 

kaupunum færður sem hagnaður hjá kaupandanum. Í IAS 38 um óefnislegar eignir segir 

ennfremur að ekki sé hægt að eignfæra viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækja (IAS 

38, 2013, 48.gr.).  Samkvæmt gildandi skattalögum á að afskrifa viðskiptavild um 10-20% 

á ári. Í IAS 38 (107-110. gr.) um óefnislegar eignir og í IAS 36 (15. gr.) um virðisrýrnun 

eigna er viðskiptavild túlkuð sem óefnisleg eign sem hefur ótakmarkaðan líftíma, og er 

þar með ekki afskrifuð (Kieso, Weygandt og Warfield. 2011)  

Viðskiptavild er frægt orð hér á landi og var tíður gestur í fjölmiðlum og á Alþingi á 

fyrstu árum eftir hrun. Þekking almennings og fjölmiðlamanna á viðskiptavild er mjög 

ábótavant og rangtúlkanir algengar eins og sést á orðum Atla Gíslasonar þáverandi 

alþingismanns um verðmat viðskiptavildar þegar hann sagði: „Þá þumalputtareglu lærði 

ég í bókhaldsnámi og vinnu í þá tíð að viðskiptavild væri metin 10% af ársveltu. Mér er 

tjáð að einkabankarnir hafi frá árinu 2001 eða 2002 til ársins 2007, og sparisjóðirnir, 

hækkað þessa viðskiptavild jafnvel upp í 30–50% af ársveltu, myndað þannig tekjur í 

bókhaldi og hækkað eigið fé sem varð síðan grundvöllur lánstrausts“ (Atli Gíslason, 

2009). 
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3 Afskriftir óefnislegra eigna 

Samkvæmt IAS 38 (88-89. gr.) skal meta hvort óefnislegar eignir hafi takmarkaðan 

eða ótakmarkaðan líftÍma. Grundvallast bókfært verð því á hvort notagildi eignarinnar 

haldist óbreytt eða rýrni með tímanum.   

3.1 Afskriftir óefnislegra eigna með takmarkaðan líftíma 

Þær eignir sem hafa ákveðinn líftíma skal afskrifa.  Bókfært virði eignarinnar er þá 

lækkað jafnt og þétt yfir líftímann, þar til endingartími hennar er á enda. Þetta ferli 

kallast að afskrifa. Líftími óefnislegra eigna er sá tími sem áætlað er að verðmætasköpun 

eigi sér stað. Einnig getur endingartími óefnislegra eigna ráðist af efnahagslegum og 

lagalegum þáttum. Afskriftaraðferðin er ákveðin eftir því fjárflæði sem eignin gefur af 

sér. Ef það er jafnt, er notuð línuleg afskriftaraðferð, en ef það er misjafnt er oftast 

notuð svokölluð hröðunar afskriftaraðferð (e. declining balance methods), (Kieso, 

Weygandt og Warfield, 2011). 

3.2 Afskriftir óefnislegra eigna með ótakmarkaðan líftíma  

Eignir með ótakmarkaðan líftíma skal ekki afskrifa. Nýtingartíma af eignum sem er 

ekki verið að afskrifa skal endurskoða árlega til að kanna hvort atburðir og ástæður 

styðji ótakmarkaðan líftíma eignarinnar. Ef þeir gera það ekki skal meta nýjan líftíma 

eignarinnar og færa í bækur fyrirtækisins í samræmi við IAS 8 (36. gr.) um breytingar á 

reikningshaldslegu mati og skekkjum. Einnig skal fara yfir afskriftartímabil, aðferð og 

hrakvirði árlega hjá eignum með takmarkaðan líftíma. Ef nauðsyn krefst, skal aðlaga 

afskriftarferlið að breyttum aðstæðum (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011).   
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4 Virðisrýrnun óefnislegra eigna 

Óefnislegar eignir verða fyrir virðisrýrnun þegar fyrirtæki eiga ekki möguleika á að 

endurheimta bóklegt virði þeirra. Þegar grunur liggur fyrir um að verðmæti óefnislegra 

eigna hafi rýrnað, þarf að framkvæma virðisrýrnunarpróf að lágmarki einu sinni á ári. 

Bera skal saman endurheimtanlegt virði eignar við bókfært virði hennar (IAS 36, 2013, 

10.gr.). Ef endurheimtanlegt virði eignarinnar er lægra en bókfært virði, ber félaginu að 

bókfæra virðisrýrnunina. Þegar virðisrýrnun á sér stað, þá er rýrnunin færð kredit af 

eigninni og í gegnum rekstur sem tap. Virðisrýrnunarpróf er einnig tekið árlega af 

viðskiptavild. Hins vegar er virðisrýrnunarprófið framkvæmt á þeim sjóðskapandi 

einingum sem viðskiptavildin er bundin við. Með sjóðskapandi einingum er átt við 

einingu sem grundvallast á því minnsta eignasafni sem framkallar sjóðstreymi óháð 

sjóðstreymi frá öðrum sjóðskapandi einingum. Samkvæmt IAS 38 (11. gr.) þegar 

fyrirtæki skráir viðskiptavild vegna kaupa og samruna fyrirtækja, þarf að færa 

viðskiptavildina á þá sjóðskapandi einingu sem vænst er að hagnist á þeim margföldunar 

áhrifum eða hagræðingu sem fæst við samrunann (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). 
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5 Rannsóknar og þróunarkostnaður 

Rannsóknar og þróunarkostnaður (e. research and development) leikur lykilhlutverk í  

myndun óefnislegra eigna. Mörg fyrirtæki í dag eyða fúlgu fjár í rannsóknir og þróun, 

ýmist til að betrumbæta vörur sínar eða að finna arðbæra nýsköpun. Rannsóknar og 

þróunarkostnaður leiðir oft til t.d einhverskonar hugverks sem fyrirtæki fær einkaleyfi 

fyrir eða höfundarrétt á. Áhugavert hefur verið að fylgjast með aukningu á rannsóknar 

og þróunarkostnaði í bókum fyrirtækja, sem hefur stighækkað hér á landi í samræmi við 

óefnislegar eignir fyrirtækja. Samkvæmt IAS 38 um óefnislegar eignir á að gjaldfæra 

allan rannsóknarkostnað þegar til hans er stofnað. Þróunarkosnaður er eignfærður 

þegar það er grundvöllur fyrir því að verkefnið sé komið það langt á veg að það muni 

skila efnahagslegum ávinningi. Ef þessi grundvöllur er ekki til staðar skal gjaldfæra 

kostnaðinn (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

6 Gagnrýni á óefnislegar eignir 

Það sem alþjóðlegar efnahags niðursveiflur hafa í för með sér er sú mikla umræða 

sem myndast. Almenningur jafnt sem fræðimenn fá þá löngun og þörf, til að skoða og 

rannsaka ástæður og afleiðingar. Hér á landi hafa reikningsskil fyrirtækja verið mikið 

gagnrýnd og bent á að hugtök í reikningshaldi geti verið villandi og að þátttakendur í 

viðskiptalífinu leggi stundum annan skilning í þau en til var ætlast (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2011). Einnig hefur verið bent á að hugtök í reikningshaldi fari ekki alltaf 

saman við almennan málskilning (Bjarni Frímann Karlsson, 2011). Það sem mest hefur 

verið skrifað um eru óefnislegar eignir og þá sérstaklega viðskiptavild (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2011; Aðalsteinn Hákonarson, 2008, 2009).  

Eins og fram hefur komið hér að framan, getur bókfærð viðskiptavild ekki orðið til 

innan fyrirtækis. Hún getur einungis myndast í yfirtökum og samrunum. Eignfærð 

viðskiptavild á að vera mismunur á gangvirði og bókfærðs virðis fyrirtækja. Í 

ársreikningum fyrirtækja er oft mjög erfitt að sjá hvernig viðskiptavildin varð til og 

hvernig hún hefur verið færð í bækur fyrirtækisins. Til eru dæmi um að eftir samruna 

fyrirtækja hafi sú upphæð sem ætti með réttu að vera bókuð undir viðskiptavild, verið 

dreift eða bætt á aðrar eignir fyrirtækisins. Röng skráning gefur því ranga mynd af 

eignum fyrirtækisins. 

Komið hefur fram í skrifum um reikningsskil að eðlilegt sé að færa upp viðskiptavild 

þegar eitt rekstrarfélag kaupir annað yfir bókfærðu verði (Aðalsteinn Hákonarson, 

2009). Viðskiptavild er samt erfitt að verðleggja, en hún gerir oftast fyrirtæki 

verðmætari við sölu. Fyrirtæki eins og Coca Cola, (Forbes, 2013) með eitt þekktasta 

vörumerki í heimi og vinsælan svaladrykk sem búinn er til eftir leynilegri uppskrift, 

myndi t.d. örugglega seljast langt yfir bókfærðu verði og þar með orsaka háa bókfærða 

viðskiptavild við sameiningu við annað fyrirtæki. Lítt þekkt gosdrykkjafyrirtæki sem hefði 

einungis svæðisbundna sölu, ylli aftur á móti lítilli eða engri bókfærðri viðskiptavild við 

sölu.  

Vegna þess sem liggur vanalega til grundvallar við mat á viðskiptavild er að mestu 

huglægt mat, er alltaf mikil hætta á að viðskiptavild sé ofmetin við sameiningu 

fyrirtækja. Óraunsætt verðmat fyririrtækis og viðskiptavildar er því mjög slæmt fyrir 

hluthafahóp fyrirtækisins sem kaupir, því líklegt er að hlutabréfin lækki í verði seinna 
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þegar bókfærð viðskiptavild er endurmetin og fyrirtækið verður að afskrifa eignina. 

Dæmi um slíkt er þegar AOL (America On Line) keypti Time Warner fyrir 164 milljarða 

dollara árið 2001 (Thompson, 2003). Væntingar um vöxt og viðgang sameinaða 

fyrirtækisins gengu ekki eftir og neyddist fyrirtækið til að afskrifa viðskiptavildina um 99 

milljarða dollara, þannið að í kjölfarið féllu hlutabréf þess úr 226 milljarða dollara niður í 

20 milljarða dollara. Núverandi forstjóri Times Warner, Jeff Bewkes, sagði seinna að um 

hefði verið að ræða stærstu mistök í hlutafélagasögu Bandaríkjanna (Barnett og 

Andrews, 2010).   

Viðskiptavild og skráning hennar í bækur á samt sem áður fullan rétt á sér þegar 

fyrirtæki sem býr yfir þekkingu eða framtíðarvaxtarmöguleikum sem gagnast sameinuðu 

fyrirtæki er keypt yfir bókfærðu verði. Við kaupin er því mikilvægt að raunsætt mat á 

verðgildinu fari fram og viðskiptaáætlanir séu byggðar á heiðarlegum og eðlilegum 

forsendum. Einnig er eðlilegt að viðskiptavild sé afskrifuð skv. gildandi skattalögum eða 

hún „metin árlega í samræmi við settar reikningsskilareglur, hafi hún ekki ákveðinn 

líftíma“ eins og segir í gildandi lögum um ársreikninga fyrirtækja (lög nr. 3/2006). 

Á síðustu árum hefur eignafærsla viðskiptavildar sætt mikilli gagnrýni. Hér á landi 

hefur þessi gagnrýni verið mjög hávær eftir bankahrun. Þegar hlutabréfaverð fer ört 

hækkandi, eins á árunum fyrir bankahrun, fer ekki hjá því að bókfært verð fyrirtækja 

verði mun lægra en raunverð eða markaðsvirði. Það er því eðlilegt við þannig aðstæður 

að við samruna fyrirtækja verði til umtalsverð aukning á bókfærðri viðskiptavild. Í Tíund, 

fréttabréfi Ríkisskattstjóraembættis, hafa birst tvær athyglisverðar greinar eftir 

Aðalstein Hákonarson, þar sem hann fjallar m.a. um þátt skuldsettra yfirtaka fyrirtækja í 

bankahruninu (Hákon Aðalsteinsson, 2008 og 2009). Í upphafi fyrri greinarinnar segir:   

„Sú var tíðin að þegar menn keyptu sér eignir þá þurftu þeir að borga fyrir þær. Í byrjun 

þessarar aldar fundu íslenskir viðskiptajöfrar leið til þess að komast hjá því. Þeir keyptu 

fyrirtæki og létu fyrirtækin sjálf, sem keypt voru, greiða kaupverðið í gegnum eignalausa 

samruna. Með því að hengja skuldir utan á fyrirtækin með samruna eftir kaupin, setja 

þau síðan á markað og selja hlutina í þeim til lífeyrissjóða og almennings á enn hærra 

verði en keypt hafði verið á. Þrátt fyrir skuldsetninguna, gátu forvígismennirnir skapað 

sér miklar tekjur.“ Aðalsteinn gagnrýndi harðlega „öfugan samruna“ sem felst í því að 

fyrirtæki sem er stofnað í þeim eina tilgangi að kaupa álitlegt fyrirtæki og sameina síðan. 
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Nýstofnaða fyrirtækið tekur lán, sem auðvelt var að afla á árunum fyrir hrun, fyrir 

stærstum hluta kaupverðsins og greiðir með því fyrir hlutabréfin til fyrri eigenda. Skuldir 

nýja félagsins eru næstum það eina sem nýjir eigendur leggja til sameinaðs félags, 

vanalega undir nafni félagsins sem keypt var. Aðalsteinn segir síðan að til að ekki sjáist 

skerðing á eigin fé vegna skuldsetningarinnar, „þá færi menn upp eign, sem þeir kalla 

viðskiptavild, í ársreikninginn á móti skuldunum“. Hér sé því alls ekki um nýja eign að 

ræða sem komi inn með samrunanum. Hafi viðskiptavild á annað borð verið til, hefði 

hún verið til staðar í fyrirtækinu sem keypt var, þótt hún væri ekki bókfærð á 

efnahagsreikningi. Dæmi eru einnig um að félög hafi verið seld milli sömu aðila aftur og 

aftur. Við hverja sölu hækkaði kaupverðið og um leið bókfærð eignarstaða undir 

viðskiptavild. Slík kaup og sölur hafa verið nefndar „sterling fléttur“, en við hverja sölu 

hafa eigendurnir náð til sín vænum fúlgum fjár uns blaðran sprakk og fyrirtækið gat ekki 

greitt af skuldum og varð gjaldþrota.  

Það eru einmitt þessar kúnstir með færslu viðskiptavildar til eigna á móti skuldunum 

við skuldsetta yfirtöku sem gagnrýnin beinist að. Við almennt mat á eignum fyrirtækja, 

þmt. viðskiptavildar, er eðlilegt verklag að beita almennri skynsemi og 

varúðarsjónarmiðum við ákvörðun upphæða. Í dæminu sem Aðalsteinn Hákonarson 

gefur og lýst er hér að framan, er gengið alveg í hina áttina, skuldir færðar inn í félag og 

á móti þeim færðar eign undir viðskiptavild, þótt engin slík eign hafi orðið til eða fluttst 

til félagsins við samrunann. Í lok greinar sinnar áréttar Aðalsteinn þetta með því að setja 

fram þá skoðun að við skuldsettar yfirtökur sé bókfærð viðskiptavild vísbending um þá 

fjárhæð skulda sem flutt hafi verið inn í félögin umfram raunverðmæti eigna. Bjarni F. 

Karlsson stingur upp á í grein sem hann kallar „Vandræðin með viðskiptavildina“ að 

orðið „viðskiptavild“ verði lagt niður í reikningshaldi og skattamálum og upp verði tekið í 

þess stað heitið „yfirverð fjárfestinga í öðrum félögum“ (Bjarni Frímann Karlsson, 2008).   
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7 Þróun óefnislegra eigna 

Aukning á bókfærðum óefnislegum eignum hefur farið stighækkandi síðustu áratugi. 

Þessi mikla aukning á óefnislegum eignum í bókum fyrirtækja hjálpaði til að byggja upp 

fjármálabóluna sem átti sér stað á Íslandi á síðasta áratug og endaði með allsherjar 

efnahagshruni haustið 2008. 

7.1 Þróun óefnislegra eigna á Íslandi   

Á mynd 1 hér fyrir neðan sem Einar Guðbjartsson (2003) setti saman eru upplýsingar 

um óefnislegar eignir 75 íslenskra fyrirtækja. Öll 75 fyrirtækin voru skráð á skipulagðan 

fjármagnsmarkað á tímabilinu 1995 til 2001. Í töflunni sést hlutfall óefnislegra eigna í 

bókum þessara fyrirtækja og hlutfall þeirra af fastafjármunum. Óefnislegar eignir í 

bókum þessara 75 fyrirtækja meira en tvöfölduðust á árunum 1995 til 2001. Í árslok 

1999 voru verðmæti óefnislegra eigna hjá fyrirtækjunum 25,4 milljarðar króna en voru 

um 53 milljarðar árið 2001. Í töflunni sést að hlutfall óefnislegra eigna í árslok 1995 var 

4,4% af bókfærðum fastafjármunum, en í árslok 2001 var það orðið um 10,5%. Á 

árunum 1995 til 2001 hækkuðu fastafjármunir hjá þessum fyrirtækjum um næstum 

1000% á meðan óefnislegar eignir jukust um 2200%, eða 22-földuðust. Viðskiptavildin 

var langstærsta óefnilsega eignin í bókum hjá þessum 75 fyrirtækjum. 

 

 

Mynd 1. Hlutfall óefnislegra eigna af heildareignum og fastafjármunum 75 íslenskra fyrirtækja 1995 - 
2001 (Einar Guðjartsson, 2003).    
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Í fréttablaði Ríkisskattstjóra skoðar Aðalsteinn Hákonarsson (2008) þróun 

viðskiptavildar á árunum 2003 til 2007 hjá 20 félagssamstæðum sem skráð voru í 

Kauphöll Íslands. Niðurstaða Aðalsteins var sú að viðskiptavild þessara félaga hefði 15-

faldast á þessum árum. Á þessum tíma voru samrunar og yfirtökur mjög algengar, sem 

hafði í för með sér að viðskiptavild fyrirtækja fór upp úr öllu valdi. Sem dæmi má nefna 

Actavis, en í ársbyrjun 2003 var viðskiptavild félagsins um 21 milljarður króna. Fjórum 

árum seinna eða í lok 2007 var hún komin í 358 milljarða (Einar Guðbjartsson, 2003). 

Þessi mikli vöxtur óefnislegra eigna á Íslandi, hélt áfram alveg þar til bankahrunið 

varð að veruleika í október 2008. Á mynd 2 hér fyrir neðan er hægt að sjá vöxt 

óefnislegra eigna hjá sex einstökum atvinnugreinum. Þessi rannsókn birtist upprunalega 

í rannsóknarskýrslu Alþingis árið 2010, sem var gerð í kjölfar hrunsins.  

 

 

      Mynd 2..Vöxtur óefnislegra eigna einstakra atvinnugreina: Eignarhaldsfélög, Fasteignafélög, 
Fjármálafyrirtæki, Sjávarútvegur, Tryggingafélög og Smásala. (Rannsóknarnefnd Alþingis, 
2010)                     

 

 Á töflunni sést hversu hratt og mikið óefnislegar eignir hækkuðu í sumum 

atvinnugreinum. Sjávarútvegurinn var með rúmlega 20 milljarða króna í óefnislegum 

eignum árið 2003 en yfir 90 milljarða skráða í lok árs 2007. Á þessum árum var mikið 
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verslað með kvóta og þar með myndaðist viðskiptavild hratt hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjum. Hafa skal í huga að kvótinn er bókfærður sem óefnisleg eign 

hjá sjávarútvegsfyrirtækjum, sem skýrir að hluta til þessar háu tölur. Óefnislegar eignir 

fjármálafyrirtækja eru nánast ekki til fyrr en árið 2005 og árið 2007 eru þær komnar í 

u.þ.b 25 milljarða. Áhugavert er að sjá hækkun óefnislegra eigna hjá 

eignarhaldsfélögum. Frá 2003 - 2007 höfðu óefnislegar eignir eignarhaldsfélaga hækkað 

úr 10 milljörðum í um 85 milljarða króna. Hægt er að útskýra þessa óvenjulega hröðu 

hækkun óefnislegra eigna hjá eignarhaldsfélögum og fjármálafyrirtækjum með 

yfirtökum og samrunum. Í uppsveiflu áranna fyrir hrun voru yfirtökur og samrunar mjög 

algengir og viðskiptavild myndaðist hratt. 

7.2 Þróun óefnislegra eigna eftir atvinnugreinum 

Á töflum 1 og 2 er hægt að sjá skiptingu óefnislegra eigna á Íslandi eftir 

atvinnugreinum. Töflurnar sýna hlutfall óefnislegra eigna af heildar eignum hverrar 

atvinnugreinar fyrir sig. Í töflu 1 sést hlutfall óefnislegra eigna árin 2003-2007, og svo 

fyrir árin 2008-2009 í töflu 2. Hafa skal í huga að í töflu 2 er sjávarútvegur og 

landbúnaður sameinuð í einn flokk. Hægt er að sjá að hlutfall óefnislegra eigna af 

heildar eignum félaga hefur hækkað hratt á þessu tímabili, einkum á árunum rétt fyrir 

hrun. 

Hjá undirstöðuatvinnuvegum sést að hlutfall sjávarútvegsins (e. Fishing) hefur 

hækkað hratt, sem skýrist af því hve aflaheimildir er stór hluti af óefnislegum eignum í 

sjávarútvegi. Á árunum 2003-2007 hækkuðu óefnislegar eignir í sjávarútvegi úr 22% í 

tæplega 35%. Þessar tölur eru í samræmi við þá víðtæku stjórnunarhætti sem áttu sér 

stað á þessum árum þegar kvóti var nánast keyptur á hvaða verði sem var. Við getum 

einnig séð stórar sveiflur í hlutfalli óefnislegra eigna í mörgum öðrum atvinnugreinum. Á 

þessum árum voru mörg af elstu og virtustu félögum Íslands keypt, t.d. skiptu mörg 

stærstu bílaumboðin og fjölmiðlafyrirtækin um eigendur eða voru sameinuð. Þessi kaup 

og yfirtökur endurspeglast í tölunum í töflu 1 (Þórólfur Matthíasson, 2011).   
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Tafla 1. Hlutfall óefnislegra eigna af heildareignum á Íslandi eftir atvinnugreinum, 2003-2007 
(Ríkisskattstjóri). 

 

 

Í töflu 2 er hins vegar hægt að sjá áhrif fjármálahrunsins á Íslandi, þó erfitt sé að gera 

einhlítan samanburð, því margir flokkar eru ólíkir og í töflu 1. Áætla má að mörg félög 

eftir hrun hafi þurft að endurmeta efnahagsreikninginn hjá sér vegna hrunsins og falls 

krónunnar. Árin 2008 og 2009 þurftu mörg félög að ganga í gegnum endurmat, afskriftir 

og virðisrýrnun eigna, sem hefur haft mikil áhrif á viðskiptavild og óefnislegar eignir hjá 

fyrirtækjunum.   
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Tafla 2.  Hlutfall óefnislegra eigna af heildareignum á Íslandi eftir atvinnugreinum, 2008-2009 (Þórólfur 
Matthíasson, 2011).   

 

7.3 Þróun óefnislegra eigna hjá tveimur íslenskum fyrirtækjum 

7.3.1 Marel 

Marel hf. er gott dæmi um hækkun óefnislegra eigna á Íslandi. Mikill uppgangur var hjá 

Marel á fyrsta áratug þessarar aldar. Marel var mikið í yfirtökum fyrirtækja og 

óefnislegar eignir hækkuðu því hratt. Marel var stofnað árið 1983 og er í dag í hópi 

stærstu útflutningsfyrirtækja á Íslandi. Marel framleiðir háþróuð tæki og hugbúnað sem 

er notaður í matvælaiðnaðinum. Að meðaltali leggur Marel  allt að 5-7% af árlegri veltu í 

rannsóknir og þróunarstarf (Marel, Ársreikningar, 2003-2013). 

 

 



 

26 

Tafla 3. Þróun óefnislegra eigna hjá Marel 2003-2013 (Marel, Ársreikningar, 2003-2013). 

Ár Eignir 
Óefnislegar 

eignir 
Hlutfall af 

eignum Viðskiptavild 
Hlutfall af 

eignum 

Óefnislegar 
eignir án 

viðskiptavildar 

2003        81.334                        4.184      5,14%            3.515      4,32%               669      

2004        90.551                        8.556      9,45%            7.687      8,49%               869      

2005      114.890                      18.098      15,75%            9.580      8,34%           8.518      

2006      364.793                   113.627      31,15%          97.117      26,62%         16.510      

2007      427.304                   120.035      28,09%          95.450      22,34%         24.585      

2008      920.259                   480.438      52,21%        394.979      42,92%         85.459      

2009      882.882                   463.392      52,49%        377.959      42,81%         85.433      

2010      877.623                   472.763      53,87%        379.879      43,28%         92.884      

2011      877.818                   480.492      54,74%        380.419      43,34%      100.073      

2012      865.128                   492.763      56,96%        379.984      43,92%      112.779      

2013      839.568                   497.269      59,23%        378.708      45,11%      118.561      
Allar fjárhæðir eru í þúsundum Evra. 

 

Í töflu 3 er hægt að sjá þróun óefnislegra eigna hjá Marel síðustu tíu ár. Á 

þessum tíu árum hafa eignir félagsins rúmlega tífaldast, á meðan óefnislegar eignir hafa 

rúmlega 120-faldast. Árið 2003 voru óefnislegar eignir 5,14% af heildar eignum 

félagsins, en 2013, tíu árum seinna eru þær orðnar 59,23%.  Óefnislegar eignir hækkuðu 

mikið á árunum 2005-2006 vegna sameiningar og yfirtöku Marels á AEW Delford 

System, og Scanvaegt International. Árið 2008 keypti Marel félagið Stork Food System. 

Við það þrefölduðust óefnislegar eignir á einu ári. Eftir hrun hafa breytingar á 

óefnislegum eignum orðið tiltölulega litlar og nánast staðið í stað miðað við árin fyrir 

hrun (Marel, Ársreikningar, 2003-2013). 

7.3.2 Össur 

Annað gott dæmi um þróun og hækkun óefnislegra eigna á Íslandi er stoðtækja 

fyrirtækið Össur hf. sem er leiðandi alþjóðlegt hátæknifyrirtæki á heilbrigðissviði. Össur 

starfar í 18 löndum og framleiðir einkum ýmis konar stoðtæki og gervilimi. Össur hefur 

verið skráð á markað síðan 1999 og var eitt af fáum íslenskum fyrirtækjum ásamt Marel 

sem voru ekki tekin af markaði eftir bankahrunið. Árið 2013 eyddi Össur um 21,5 

milljónum dollara í rannsóknar og þróunarkostnað sem samsvarar 5% af heildarsölu 

(Össur, Ársreikningar, 2003 – 2013).   
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Tafla 4. Þróun óefnislegra eigna hjá Össuri 2003-2013 (Össur, Ársreikningar, 2003-2013). 

Ár Eignir 
Óefnislegar 

eignir 

Hlutfall 
af 

eignum Viðskiptavild 
Hlutfall af 

eignum 

Óefnislegar 
eignir án 

viðskiptavildar 

2003      102.126             29.168      28,56%        23.599      23,11%           5.569      

2004      108.915             30.470      27,98%        25.095      23,04%           5.375      

2005      407.986           278.828      68,34%      232.134      56,90%         46.694      

2006      612.752           386.552      63,08%      316.593      51,67%         69.959      

2007      635.821           404.156      63,56%      342.359      53,85%         61.797      

2008      603.778           367.556      60,88%      322.381      53,39%         45.175      

2009      628.217           370.226      58,93%      334.844      53,30%         35.382      

2010      607.078           369.128      60,80%      339.153      55,87%         29.975      

2011      581.991           363.405      62,44%      333.484      57,30%         29.921      

2012      591.163           382.071      64,63%      348.935      59,03%         33.136      

2013      706.248           444.472      62,93%      396.601      56,16%         47.871      
Allar fjárhæðir eru í þúsundum USD 

 

Á þessu 10 ára skeiði hefur hlutfall óefnislegra eigna af heildareignum Össurar 

hækkað úr 28,5% árið 2003 í tæplega 63% árið 2013. Árið 2005 var stórt ár hjá 

fyrirtækinu, en það ár var ákveðið  að stækka reksturinn og auka markaðshlutdeild með 

því að kaupa fjögur önnur félög í svipuðum rekstri. Eins og sést í töflu 4 hækkuðu bæði 

heildareignir en þó sérstaklega óefnislegar eignir mikið hjá félaginu við kaupin, sem 

komust það ár í rúm 68% af eignum. Síðustu ár hefur félagið ekki verið eins mikið í 

yfirtökum. Óefnislegar eignir hafa hækkað hjá Össuri síðustu árin vegna kaupa á 

dótturfélögum og vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar sem hefur verið eignfærður 

(Össur, Ársreikningar, 2003 – 2013).  

7.4 Þróun óefnislegra eigna hjá netfyrirtækjum 

Í dag er rannsóknar og þróunarkostnaður (e. Research and Development) hjá 

fyrirtækjum mjög mikilvægur.  Rannsóknar og þróunarkostnaður á að hjálpa fyrirtækjum 

að hanna og þróa nýjar vörur. Fyrirtæki berjast um bestu tölvunar- og verkfræðingana til 

að geta búið til vörur og forrit sem eru vel samkeppnishæfar eða með 

samkeppnisforskot. Eftir að netbólan (e. dot-com bubble) hófst um aldamótin, hafa 

tækni og net fyrirtæki sprottið upp um allan heim. Þessi fyrirtæki eyða fúlgum fjár árlega 

í rannsóknar og þróunarkostnað sem er oft einungis eignfærður að hluta. Hjá þessum 
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tækni og internet fyrirtækjum eru óefnislegar eignir samt stór hluti af eignasafninu og 

nú á seinni árum meira en þekkst hefur.   

 Valin hafa verið tvö af stærstu samskiptafyrirtækjum heims, Facebook og Twitter, til 

að skoða nánar. Facebook og Twitter eru í dag bæði leiðandi fyrirtæki á 

samskiptamarkaði. Bæði þessi fyrirtæki eyða stórum fjárhæðum í rannsóknir og þróun, 

og hafa keypt og yfirtekið marga af sínum samkeppnisaðilum. Einnig verður farið yfir 

ársreikning CCP, sem er stórt íslenskt fyrirtæki sem framleiðir tölvuleiki  sem  selur vörur 

sínar um allan heim.  

7.4.1 Twitter 

Twitter er einn af stærstu samskiptamiðlum í heimi. Fyrirtækið var stofnað árið 2006 

og hefur vaxið gríðarlega hratt síðustu ár. Ekki eru til birtir ársreikningar hjá Twitter 

nema fyrir árin 2012 og 2013. 

      Tafla 5. Heildareignir hjá Twitter 2012-2013 (Twitter, Ársreikningar, 2012-2013).  

Eignir       

  2013 2012 Breyting % 

Veltufjármunir       

Handbært fé        841.010          203.328      314% 

Skammtímafjárfestingar     1.393.044          221.528      529% 

Viðskiptakröfur        247.328          112.155      121% 

Fyrirframgreiddur kostnaður          93.297            17.455      435% 

Fastafjármunir       

Rekstrarfjármunir        332.662          185.574      79% 

Óefnislegar eignir          77.627              3.753      1968% 

Viðskiptavild        363.477            68.813      428% 

Aðrar eignir          17.795            18.962      -6% 

Heildareignir     3.366.240          831.568      305% 

Allar fjárhæðir eru í þúsundum USD 

Í töflu 5 og 6 er hægt að sjá skiptingu heildareigna og óefnislegra eigna hjá Twitter 

síðustu tvö árin, og breytingu á milli ára. Vekur það athygli að óefnislegar eignir eru 

rúmlega 56% af fastafjármunum og að heildareignir Twitter næstum 4-földuðust á einu 

ári. Skýringin á því er að Twitter fór á hlutabréfamarkað seint á árinu 2013. Óefnislegar 

eignir hækkuðu um næstum 2000% á einu ári, og viðskiptavild hækkaði um 428%. 

Langstærsti hlutinn af þessari hækkun kom þegar Twitter yfirtók þrjú félög á árinu 2013, 

fyrirtækin MoPub, Bluefin og Crashlytics. 
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      Tafla 6. Þróun óefnislegra eigna hjá Twitter 2012-2013 (Twitter, Ársreikningar, 2012-2013). 

Ár Eignir 
Óefnislegar 

eignir 

Hlutfall 
af 

heildar 
eignum Viðskiptavild 

Hlutfall 
af 

eignum 

Óefnislegar 
eignir án 

viðskiptavildar 

2012          831.568             72.566      8,73%        68.813      8,28%         3.753      

2013      3.366.240           441.104      13,10%      363.477      10,80%      77.627      
Allar fjárhæðir eru í þúsundum USD 

 

Twitter hefur síðasta árið aukið mikið það fjármagn sem það leggur í rannsóknar og 

þróunarkostnað. Árið 2011 setti Twitter 80 milljónir dollara í rannsóknar og 

þróunarkostnað. Árið 2012 hafði sá kostnaður hækkað um 48% á milli ára og var kominn 

í 119 milljónir dollara. Árið 2013 var rannsóknar og þróunarkostnaður 594 milljónir 

dollara og hækkaði því um 399% á milli ára. Það skal hafa í huga að stór hluti af 

rannsóknar og þróunarkostnaðinum 2013 var vegna þóknana almenns útboðs á 

eignarhlutum í Twitter. Árið 2012 voru eignfærðar 6,8 milljónir dollara af rannsóknar og 

þróunarkostnaði sem hafði aukist í 24 milljón dollara árið 2013 (Twitter, Ársreikningar, 

2012-2013). 

7.4.2 Facebook 

Facebook er eins og Twitter einn af stærstu samskiptamiðlum í heimi, með yfir 1 milljarð 

notenda. Facebook var stofnað árið 2004 og opnaði fyrir almenningi árið 2006, og hefur 

stækkað ört síðustu ár. Í júni 2012 var Facebook formlega skráð á hlutabréfamarkað. 

Facebook hefur verið mikið í stórum yfirtökum og núna nýlega eða í febrúar 2014 keypti 

Facebook snjallsímaforritið Whatsapp fyrir um tólf milljarða dollara. 
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Tafla 7. Þróun óefnislegra eigna hjá Facebook 2011-2013 (Facebook, Ársreikningar, 2012-2013). 

Ár  Heildar eignir 
Óefnislegar 

eignir 
Hlutfall af 

eignum Viðskiptavild 
Hlutfall af 

eignum 

Óefnislegar 
eignir án 

viðskiptavildar 

2011                   6.331                          162      2,56%                     82      1,30%                       80      

2012                 15.103                      1.388      9,19%                  587      3,89%                     801      

2013                 17.895                      1.722      9,62%                  839      4,69%                     883      
Allar fjárhæðir í milljónum USD 

 

Eins og sjá má í töflu 7 hafa óefnislegar eignir hækkað hratt hjá Facebook síðustu tvö 

ár. Í apríl 2012 keypti Facebook snjallsímaforritið Instagram fyrir einn milljarð dollara. 

Árið 2012 hækkuðu óefnislegar eignir hjá  Facebook um 1226 milljónir dollara, og má 

rekja þá hækkun til kaupanna á Instagram. Facebook eignfærði 911 milljónir árið 2012 

vegna keyptra óefnislegra eigna (Facebook, Ársreikningar, 2012 – 2013). 

7.4.3 CCP 

Tölvuleikjafyrirtækið CCP er íslenskt fyrirtæki sem var stofnað árið 1997 undir 

nafninu Loki Margmiðlun, en var breytt í núverandi nafn árið 1999. Fyrirtækið er 

alþjóðlegur tölvuleikjaframleiðandi sem hefur framleitt stóra og vinsæla tölvuleiki. 

Tölvuleikjafyrirtækið CCP er þekktast fyrir nettölvuleikinn Eve online sem kom út árið 

2003. Starfsemi CCP byggist á að hanna og þróa nýja tölvuleiki sem eiga möguleika á að 

ná vinsældum. Einn af stærstu kostnaðarliðum CCP er rannsóknar og þróunarkostnaður. 

Árlega eignfærir CCP stóran hluta af þessum kostnaði. 

Í töflu 8 er hægt að sjá þróun óefnislegra eigna hjá CCP, en eignir fyrirtækisins eru að 

stórum hluta bundnar í óefnislegum eignum. Hæst var hlutfall óefnislegra eigna af 

heildar eignum árið 2011, eða 81,5%. Ólíkt og hjá öðrum fyrirtækjum sem hafa verið 

skoðuð hér á undan, er viðskiptavildin ekki stærsta óefnislega eignin hjá CCP. Núverandi 

viðskiptavild fyrirtækisins varð að mestu til árið 2006 þegar CCP keypti White Wolf 

Publishing. 

Hjá CCP hefur það verið venjan að eignfæra árlega stórar fjárhæðir í þróunarkostnað. 

Það eru ekki óalgeng vinnubrögð hjá tæknifyrirtækjum ef við höfum það að leiðarljósi að 

oft tekur mörg ár að hanna nýjan tölvuleik.  Mikið af þeirri hönnunarvinnu er eignfærður 

undir þróunarkostnaði sem óefnislegar eignir (CCP, Ársreikningar, 2010-2013). 
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      Tafla 8. Þróun óefnislegra eigna hjá CCP 2009-2013 (CCP, Ársreikningar, 2010-2013). 

Ár  Heildar eignir 
Óefnislegar 

eignir 
Hlutfall af 

eignum Viðskiptavild 

Hlutfall 
af 

eignum 

Óefnislegar 
eignir án 

viðskiptavildar 

2009 

           
74.375.469      

       
42.368.491      56,97% 

        
4.252.956      5,72% 

       
38.115.535      

2010 

           
83.490.041      

       
59.412.050      71,16% 

        
4.252.956      5,09% 

       
55.159.094      

2011 

           
97.614.885      

       
79.565.240      81,51% 

        
4.252.956      4,36% 

       
75.312.284      

2012 

         
128.316.444      

       
93.003.251      72,48% 

        
4.252.956      3,31% 

       
88.750.295      

2013 

         
104.322.305      

       
72.331.445      69,33% 

        
4.252.956      4,08% 

       
68.078.489      

Allar fjárhæðir í USD 

 

       Tafla 9. Eignfærðir kostnaðarliðir á ári hjá CCP 2009-2013 (CCP, Ársreikningar, 2010-2013). 

Ár 
Laun við 

þróunarvinnu 
Eignfærð laun við 

þróunarvinnu 
Hlutfall af 

launum 

 Eignfærður  
þróunarkostnaður 

í heild 

2009            14.555.401             12.096.131      83,10%      17.011.736      

2010            21.337.964             16.885.477      79,13%      23.503.434      

2011            27.063.745             21.578.861      79,73%      27.798.365      

2012            24.270.409             18.575.346      76,53%      24.668.549      

2013            30.547.075             20.115.519      65,85%      26.183.318      
Allar fjárhæðir í USD 

 

Þróunarkostnaður er stærsta óefnislega eign CCP og stóð hún í rúmum 67 milljónum 

dollara í lok árs 2013. Í töflu 9 er tekið saman hversu stórar fjárhæðir CCP hefur 

eignfært, en síðustu 5 ár hefur fyrirtækið eignfært samtals um 119 milljónir dollara. Í 

apríl 2014 gaf CCP það út að þeir ætli að hætta þróun á nýjum tölvuleik sem var í 

vinnslu. Gera má ráð fyrir að stór hluti af rannsóknar og þróunarkostnaði verksins  verði 

afskrifaður á árinu 2014. 
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8  Samantekt 

 

Þróun óefnislegra eigna hjá fyrirtækjum hefur verið hröð á síðustu árum. Hér áður 

fyrr voru þær einungis brot af eignum félaga en í dag hafa þær hækkað mjög hratt. Á 

Íslandi hækkuðu þær hratt vegna breytinga á viðskiptavenjum og viðskiptaumhverfi sem 

skapaðist hér á landi á árunum fyrir hrun.  Eins og sést t.d.  á ársreikningum Marels og 

Össurar, var ekki óalgengt að félög væru árlega í stórum yfirtökum, þannig að bókfærðar 

óefnislegar eignir stórhækkuðu á skömmum tíma.  

 Með tilkomu Internetsins hefur á síðustu árum verið mikil uppsveifla í tæknigreinum. 

Lítil sem stór fyrirtæki keppast við að hanna og þróa nýjungar sem gætu skapað 

verðmæti. Þessi ókláruðu hugverk eru titluð í bókum fyrirtækja sem verðmæti og eru 

skráðar sem óefnislegar eignir. Hjá þessum fyrirtækjum er ekki óalgengt að óefnislegar 

eignir séu lang stærsta eign félagsins, þó svo að hún sé raunverulega ekki ennþá að fullu 

til staðar eða skapi verðmæti. Tölvuleikjafyrirtækið CCP er gott dæmi um þannig félag. 

Fyrirtækið eignfærir háar fjárhæðir árlega sem eru enn í þróun. Oftast er mjög erfitt að 

meta raunverulegt virði þessara hugverka og er það alltof algengt að óefnislegar eignir 

séu verðmetnar of hátt.  

Þessi hraða þróun og aukning á bókfærðum óefnislegum eignum fyrirtækja kallar á 

betri og beittari reglur um skráningu og verðmat óefnislegra eigna. Á næstu áratugum 

munu óefnislegar eignir væntanlega verða enn fyrirferðameiri, sem kallar á betri og 

skilvirkari reglur um skráningu og meðferð óefnislegra eigna. 
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