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Útdráttur

Það er hægt að misnota viðskiptavild með skuldsettum yfirtökum og samrunum. Ekki er

fullyrt að fyrirtækin sem skoðuð eru í þessari ritgerð misnoti viðskiptavild.

Af því það er áhugavert að vita hvort hin metna viðskiptavild hafi breyst mikið hjá

fyrirtækjum á markaði fyrir og eftir hrun, voru ársreikningar hjá þeim fyrirtækjum

skoðaðir og nokkur hlutföll reiknuð út.

Fyrirtæki sem eru á markaði fyrir og eftir hrun á sömu kennitölu sýna með

ársreikningum sínum að fleiri en færri fyrirtæki hafa hækkað viðskiptavild sína mikið.

Dæmi er um að viðskiptavild sé stærsta eign af heildareignum fyrirtækja eins og hjá

Össuri hf .. Prósentulega séð hækkar viðskiptavild sem hlutfall af heildareignum frá hruni

og þar til eftir hrun hjá fyrirtækjum á sömu kennitölu.

Fyrir hrun sýndu flest fyrirtæki hátt hlutfall viðskiptavildar af eigin fé, eftir hrun

batnaði sú staða eitthvað, þó að minnsta kosti nokkur félög sýni enn mjög háa

viðskiptavild miðað við eigið fé.

Prósentulega séð lækkar viðskiptavild sem hlutfall af tekjum fyrirtækja eftir hrun.

Tekjur fyrirtækjanna á markaði hafa almennt hækkað.

Þó nokkur ár eru í það hjá sumum fyrirtækjum að viðskiptavildin skili þeim aukna

hagnaði, sem ætla má að reiknað hafi verið með.

Athyglisvert er að varað er við því að reikna viðskiptavild út sem nokkurra mánaða

veltu, því þá er hætt við að fyrirtæki greiði of mikið fyrir viðskiptavild ina. Farsælla þykir

að reikna út viðskiptavildina frá hagnaðarsjónarmiði eða með því að draga markaðsverð

nettó greinanlegra eigna hins keypta fyrirtækis frá kaupverði keypta fyrirtækisins, ásamt

því að meta framtíðartekjumöguleika á verðmætum þáttum, sem eru umfram

markaðsverð nettó eigna fyrirtækisins sem er verið að kaupa.

Viðskiptavild getur bæði orðið til innan fyrirtækis eða þegar fyrirtæki kaupir annað

félag. Hins vegar má ekki bókfæra viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækis, aðeins

keypta viðskiptavild.
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Kaupandi úthlutar viðskiptavildinni niður á sjálfstæðar tekjuskapandi einingar út frá

áætluðu notkunarvirði þeirra.

Virðisrýrnun getur orðið á viðskiptavild og þá minnkar hún. Þegar fyrirtæki með

viðskiptavild eru seld þá lækkar bókfærð viðskiptavild hjá seljanda.

Samkvæmt IFRS(alþjóðlegum reikningsskilastöðlum) eru gerð virðisrýrnunarpróf á

viðskiptavild að minnsta kosti einu sinni á ári, en viðskiptavild er ekki afskrifuð.

Virðisrýrnun á viðskiptavild má aldrei bakfæra.

Samkvæmt íslenskum ársreikningalögum er afskrift á viðskiptavild leyfð en mest yfir

20 ár.
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1 Inngangur

Ástæðan fyrir að skrifa um viðskiptavild er tækifærið til að kafa dýpra í efnið en farið var
,

yfir í námskeiðinu Arsreikningagerð A. Einnig hefur þetta komið upp í

þjóðfélagsumræðunni sem fór af stað eftir bankahrunið hér á landi 2008. Það sem

heyrðist meðal annars var að það væri ekki fótur fyrir öllum þeim eignum sem fyrirtækin

sjálf vildu meina að þau ættu. Stór fyrirtæki á markaði fóru jafnvel á hausinn.

Ein af eignum fyrirtækja í efnahagsreikningi getur verið viðskiptavild. Fyrirtæki meta

viðskiptavild mismunandi hátt og því fróðlegt að vita hvort sú viðskiptavild hafi haldið

sér hjá fyrirtækjum sem voru á markaði fyrir og eftir hrun. Áður en þetta er athugað er

hugað að fræðilegri þætti ritgerðarinnar.

í kafla 2 er viðskiptavild skilgreind og skýrt út hvernig viðskiptavildin verður til. Einnig

er útskýrt og sýnt með dæmum hvernig á að reikna viðskiptavildina út. í kafla 3 er skýrt
út hvernig viðskiptavild getur aukist og hvernig hún getur lækkað meðal annars með

virðisrýrnun. í kafla 4 er farið yfir hvað kaupandi gerir við keypta viðskiptavild.

Fyrirtæki á markaði fylgja IFRS(alþjóðlegum reikningsskilastöðlum) svo fjallað er um

viðskiptavildina í ritgerðinni almennt samkvæmt IFRSen einnig er upplýst hvernig farið

er með viðskiptavild samkvæmt íslenskum ársreikningalögum í kafla 5. í kafla 6 er farið
yfir hvort hægt sé að misnota viðskiptavild á fræðilegan hátt. í kafla 7 sem er hvað

viðamestur er leitað svara hvort fyrirtæki geti misnotað viðskiptavild, meðal annars með

ítarlegri skoðun á ársreikningum fyrirtækja á markaði. í kafla 8 er túlkun á því
,

mikilvægasta úr ritgerðinni. I lokaorðum er tilgangur ritgerðar rifjaður upp, svör gefin og

velt upp hvað mætti athuga í framtíðinni.
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2 Viðskiptavild

Viðskiptavild er óáþreifanleg eign með ótakmarkaðan líftíma. (I<ieso, Weygandt,

Warfield, 2011).

Stundum er talað um viðskiptavild sem afgangsstærð, þar sem hún er ekki reiknuð út

beint heldur kemur út sem afgangur. Viðskiptavild er jákvæður mismunur kaupverðs

fyrirtækis og markaðsverðs á greinanlegum nettó eignum þess. Markaðsverð

greinanlegra nettó eigna eru eignir mínus skuldir. I<eypt viðskiptavild getur verið gott

orðspor, lánstraust sem er í lagi, góð stjórnun eða starfsfólk sem vert er að halda í o.fl.

þættir sem auka verðmæti fyrirtækis umfram markaðsvirði nettó eigna þess. (I<iesoo.fl.,

2011).

I<eypt viðskiptavild getur einnig verið gildandi samningar um að fá ákveðnar vörur í

framtíðinni, góð staðsetning fyrirtækis, einnig það sem er sparað við að þurfa ekki að

setja upp fyrirtæki með því að safna saman tækjum og öðrum eignum svo hægt sé að

hefja starfsemi, þar sem það kostar yfirleitt seinkanir og útgjöld. (Thomas, 2005).

Önnur ítarlegri skilgreining á viðskiptavild er að hún felist í gildi óáþreifanlegra eigna

sem eru óþekkjanlegar. Viðskiptavild er reiknuð út sem mismunur II •••á milli kostnað

hóps eigna eða keypts fyrirtækis og samtölu merkts kostnaðar á einstökum

áþreifanlegum og greinanlegum óáþreifanlegum keyptum eignum mínus skuldum sem

eru fyrir hendL" (I<ieso o.fl., 2011, bls 631). Viðskiptavild inniheldur ógreinanleg gildi

meðal þekktra áþreifanlegra eða óáþreifanlegra eigna. (I<iesoo.fl., 2011).

Hugtakið viðskiptavild stendur II ••• fyrir efnahagslegum ávinningi í framtíðinni, sem rís

frá öðrum keyptum eignum í fyrirtækjakaupum sem eru ekki greindar sérstaklega og

sérstaklega borið kennsl á. Það er oft kallað lIóáþreifanlegasta eignin af óáþreifanlegum

eignum" af því að það er aðeins greint með fyrirtækinu sem heild." (I<iesoo.fl., 2011, bls

629).
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Viðskiptavild getur bæði orðið til innan fyrirtækis eða þegar fyrirtæki kaupir annað félag.

(I<ieso o.fl., 2011).

Ef fyrirtæki í heild er "meira virði en matsverð allra einstakra fjármuna þess, þegar frá

hafa verið dregnar skuldir. Þá er sagt að í fyrirtæki felist viðskiptavild". (Árni

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, bls. 17, 1988).

Þegar fyrirtæki kaupir annað félag, verðmetur kaupandi nettó eignir fyrirtækisins sem

er til sölu, ásamt því að meta framtíðartekjumöguleika á verðmætum þáttum, sem eru

umfram markaðsverð nettó eigna fyrirtækisins til sölu, þætti eins og vel þjálfað

starfsfólk o.fl. og fær þannig út kaupverð. Viðskiptavild er jákvæður mismunur á

kaupverði fyrirtækis og markaðsverði greinanlegra nettó eigna þess. (I<eiso o.fl., 2011).

Finnum hvernig viðskiptavild er reiknuð út með dæmi. Fyrirtæki A kaupir fyrirtæki B

á kr. 20.000.000 en markaðsverð greinanlegra nettó eigna fyrirtækis B er kr. 15.000.000.

Fyrirtæki A fær þá kr. 5.000.000 í viðskiptavild út úr kaupunum sem það getur bókfært.

(I<ieso o.fl., 2011).

Tökum annað dæmi um keypta viðskiptavild. Fyrirtækið Sigur ehf. kaupir fyrirtækið

Böl ehf. Eignir, skuldir og eigið fé á ársreikningi Böls ehf. gætu litið út svona:

Tafla 1. Efnahagsreikningur Böls ehf.

Efnahagsreikningur Böls ehf.
Eignir Skuldir og Eigið fé

Varanlegir rekstrarfjármunir nettó
Birgðir
Viðskipta kröfu r
Sjóður

1.540.000
430.000
320.000
260.000

Hlutafé 980.000
Óráðstafað eigið fé 980.000
Skammtímaskuldir 590.000

Samtals eignir 2.550.000 Samtals skuldir og eigið fé 2.550.000
(I<ieso o.fl., 2011).

Þegar fyrirtækin hafa samið sín á milli um að kaupverðið sé 4.000.000, þá á eftir að

finna út hver viðskiptavildin er. Efnahagsreikningur Böls ehf. í töflu 1 sýnir bókfært verð

en ekki markaðsverð. Sigur ehf. verður því að finna út markaðsverð nettó greinanlegra

eigna Böls ehf., annað hvort með aðkeyptri þjónustu eða með því að finna það út sjálft í

gegnum óháða aðila. Rannsókn á markaðsverði nettó greinanlegra eigna Böls ehf.

verður í þessu tilfelli eins og tafla 2 sýnir.
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Tafla 2. Markaðsverð nettó eigna Böls ehf.

Markaðsverð nettó eigna Böls ehf.
Markaðsverð

Varanlegir rekstrarfjármunir nettó
Einkaleyfi
Birgðir
Viðskiptakröfur
Sjóður
Skuldir

2.030.000
210.000

1.270.000
320.000
260.000
-590.000

Markaðsverð nettó eigna 3.500.000
(I<ieso o.fl., 2011).

Loks er hægt að reikna út viðskiptavild ina á eftirfarandi hátt:

Tafla 3. Viðskiptavild við kau p á Böli ehf.

Útreikningur á viðskiptavild vegna kaupa á Böli ehf.
I<aupverð á fyrirtækinu Böl ehf. 4.000.000
Markaðsverð nettó greinanlegra eigna -3.500.000

Viðskiptavild 500.000

(I<ieso o.fl., 2011).

Tafla 3 sýnir samtals markaðsverð greinanlegra nettó eigna sem dregið er frá

kaupverði á Böli ehf. til að fá út viðskiptavild ina. (I<ieso o.fl., 2011).

Aðalmunur
,a bókfærðu verði efnahagsreiknings og markaðsverði er

,a

langtímaeignum. Sjóður er alltaf bara sjóður hvort sem það er bókfært verð eða

markaðsverð. Bókfærðar viðskiptakröfur eru yfirleitt svipaðar markaðsvirði sínu nema ef

sérstakra leiðréttinga er þörf. Markaðsverð skulda er venjulega sama og bókfærða verð

þeirra. Samt sem áður er rétt að reikna út breytingu, sem verður á vöxtum vegna

skuldar, sem fyrirtæki hefur áður stofnað til, miðað við núvirt vænt sjóðsflæði. Það

verður alltaf að ganga úr skugga um við kaup á öðru fyrirtæki að engin óskráð skuld sé

til. (I<ieso o.fl., 2011).

Fyrir kaupanda er best að fá ítarlegan lista yfir skuldirnar svo hann þurfi ekki að

greiða fleiri skuldir eftir kaupin en upplýst var um fyrir kaup. (Stefán Svavarsson, 1999).

Markaðsverð birgða í töflu 2 er hærra en bókfært verð þeirra sem getur stafað af

ýmsu, meðal annars mismunandi birgðamatsaðferðum. Með meðaltalskostnaðaraðferð

kemur lægri birgðatala út heldur en ef FIFOaðferðin er notuð á verðbólgutímum. (I<ieso

o.fL, 2011).
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Til að sjá almennt hvers virði birgðirnar eru má nota regluna: "Birgðir skal meta við

kostnaðarverði eða markaðsverði, hvort sem lægra reynist". (Stefán Svavarsson, 1999,

bls. 64).

í þeim tilfellum þar sem talið er að ekki sé hægt að selja birgðir nema undir

kostnaðarverði er hægt að líta til sölutalna á vörunni síðustu mánuði ef þær eru fyrir

hendi. Auk þess þarf að skoða hvort sé hægt að selja vöruna vegna skuldbindandi

pantana. (Stefán Svavarsson, 1999).

Markaðsverð varanlegra rekstrarfjármuna og einkaleyfis í töflu 2 er hærra en bókfært

verð þeirra, sem getur stafað af auknu markaðsvirði, ónákvæmu mati á bæði hrakvirði

og notkunartíma, að einhverju leyti vegna gjaldfærslu lítilla útgjalda eða vegna eigna

sem voru ekki skráðar áður, eins og einkaleyfið sem varð til hjá Böli ehf. og Böl ehf. hafði

ekki eignfært heldur gjaldfært. (I<ieso o.fl., 2011).

Ástæðan fyrir því að Sigur ehf. er tilbúið að kaupa Böl ehf. á hærra verði en

markaðsvirði nettó greinanlegra eigna, er falið í virðisaukandi þáttum Böls ehf. sem eru

þættir eins og vel þjálfað starfsfólk, framúrskarandi stjórnendur, gott lánstraust og

jákvætt orðspor, allt þættir sem Sigur ehf. telur sig geta grætt á í framtíðinni. (I<ieso o.fl.,

2011).

Sigur ehf. er til í að greiða fyrir viðskiptavild ina af því það hefur vonandi metið rekstur

Böls ehf. og svarað spurningunni um hvort Böl ehf. eigi eftir að gefa góðan arð í

framtíðinni játandi. Við mat á rekstri Böls ehf. síðustu ár hefur Sigur ehf. séð arðsemi

sem telst góð miðað við atvinnugreinina og Sigur ehf. hefur metið að hagnaður Böls ehf.

eigi eftir að verða hærri miðað við aðra í sömu atvinnugrein næstu ár. (Stefán

Svavarsson, 1999).

Við kaup á að minnsta kosti litlum fyrirtækjum er viðskiptavild oft II ••• metin sem

núvirði nokkurra ára hagnaðar umfram hæfilega ávöxtun. Það fer síðan eftir áhættu í

viðkomandi rekstri hversu mörg ár af umframhagnaði kaupandi er reiðubúinn að greiða

fyrir". (Stefán Svavarsson, 1999, bls.65).

Ef áætlaður framtíðarhagnaður er meiri en ávöxtunarkrafa kaupandans þegar um

taprekstur er að ræða, er í lagi að greiða fyrir viðskiptavild. (Stefán Svavarsson, 1999).

Við kaup á litlum fyrirtækjum er algengt en varhugavert að viðskiptavild sé reiknuð út

sem þriggja til fjögurra mánaða velta. Einföld aðferð, en hættan er sú að kaupandi greiði
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of mikið fyrir það sem á að heita viðskiptavild. Viðskiptavild in tengist hagnaði og

framtíðarhagnaði en ekki veltunni. (Stefán Svavarsson, 1999).

Mjög varhugavert (er) að greiða fyrir viðskiptavild í litlum fyrirtækjum sem
auðvelt er að stofna, því ef gróðinn er vænlegur má búast við að margir vilji
taka þátt í því að hirða hann. Og það er einmitt við þær aðstæður sem
viðskiptavildin hverfur. í öllu falli er ljóst að kaupandi fyrirtækis, sem væri
tilbúinn að greiða fyrir viðskiptavild, ætti ekki að greiða fyrir margra ára
umframhagnað ef rekstrarskilyrði geta breyst á skömmum tíma. (Stefán
Svavarsson, 1999, bls. 66).

Mjög líklegt er að það sé engin viðskiptavild í fyrirtækjum sem eru til sölu og hafa

skilað litlum hagnaði eða tapi. Það má setja spurningamerki við að kaupandi greiði fyrir

viðskiptavild, þegar hann sér að hann þarfnast sinna eigin hæfileika til að snúa taprekstri

í rekstur sem skilar meiri ávöxtun en almennt gerist. Við kaup á litlum fyrirtækjum

þegar rekstrarskilyrði eru þannig að það eru engar líkur á verulegum hagnaði er

tilgangslaust að greiða eitthvað fyrir viðskiptavild. (Stefán Svavarsson, 1999).

Þegar greitt er ánægjunnar vegna fyrir viðskiptavild sem er ekki til, þá er það greitt út

frá öðru sjónarmiði en hinu hagræna. (Stefán Svavarsson, 1999).
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3 Hvernig eykst/minnkar viðskiptavild?

Fyrirtæki getur aðeins bókfært viðskiptavild þegar það kaupir annað félag. Fyrirtæki

getur ekki selt viðskiptavild sína nema að selja fyrirtækið sitt. (I<ieso o.fl., 2011).

Viðskiptavild er ekki afskrifuð af því hún er skilgreind með ótakmarkaðan líftíma. Það

er ekki sjálfgefið að virði viðskiptavildar haldi sér. Að ætla sér að áætla nákvæman

líftíma á viðskiptavild er nær ómögulegt, sem og að spá fyrir um rétt afskriftarmynstur.

(I<ieso o.fl., 2011).

Það er ekki óeðlilegt að fjárfestar vilji vita hvað fyrirtæki eru að fjárfesta mikið í

viðskiptavild, þar sem hún getur verið stærsti þátturinn af óáþreifanlegum eignum

fyrirtækis. Þegar virðisrýrnun er á viðskiptavild verða fyrirtæki að leiðrétta bókfært verð

viðskiptavildarinnar. (I<ieso o.fl., 2011).

Þó engin afskrift sé af viðskiptavild, má með góðum virðisrýrnunarprófum, minnst

einu sinni á ári, gefa fjárfestum góða mynd af stöðu viðskiptavildar. (I<ieso o.fl., 2011).

Samkvæmt I<ieso o.fl. (2011) verður óefnisleg eign fyrir virðisrýrnun ef

endurheimtanlegt bókfært verð fæst ekki fyrir eignina, annað hvort með notkun hennar

eða sölu. Til að athuga virðisrýrnun er sjóðskapandi eign skoðuð út frá notkun eða sölu.

I<annað er hvort bókfært verð eða endurheimtanleg upphæð eignarinnar er hærri. Þá

gildir eftirfarandi:

Tafla 4. Virðisrýrnun er athuguð.

Mismunur er: IIVirðisrýrnun athuguð á eign:
Bókfært verð
lEndurheimtanleg upphæð

> [Endurhetrntanlegt upphæð __ =__ Virðisrýrnunartap __j
> Bókfært verð I = [Engin Virðisrýrnun __j

(I<ieso o.fl., 2011).

í töflu 4 sést að virðisrýrnunatap verður þegar bókfært verð eignar er hærra en

endurheimtanlegt virði hennar. (I<ieso o.fl., 2011).

Samkvæmt I<ieso o.fl. (2011) er endurheimtanleg upphæð sú upphæð sem er hærri

af þessum tveim:

~ Markaðsverð-sölukostnaður eða

~ Nýtingarvirði
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Markaðsverð mínus sölukostnaður gefur þá upphæð sem hægt er að fá með sölu á

eigninni ef hún yrði seld núna, þegar hrakvirði hefur verið dregið frá. Nýtingarvirði er

núvirt vænt sjóðstreymi af eigninni miðað við að haldið sé áfram að nýta eignina auk

þess sem fæst með sölu á eigninni í lok notkunartímans. Þegar metið er hvort

virðisrýrnun hafi orðið á viðskiptavild er oftar stuðst við nýtingarvirðið, þegar verið er að

finna út endurheimtanlega upphæð, þar sem oft er ekki markaður fyrir þá sjóðskapandi

ein ingu sem viðskiptavild in tilheyrir. (I<ieso o.fl., 2011).

Viðskiptavild flokkast undir óefnislegar eignir með ótakmarkaðan líftíma, en þær

eignir eru ekki afskrifaðar og því verða virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild hjá fyrirtækjum

að fara fram á hverju ári. Það er ekki nóg að gera virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild ef

vísbendingar eru um að virðisrýrnun hafi átt sér stað, heldur verður að gera

virðisrýrnunarprófið á hverju ári. Ef viðloðandi fall á markaðsverði fyrirtækis er til

staðar, getur það gefið til kynna að viðskiptavildin hafi lækkað í virði og ættu fyrirtæki þá

að gera virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild oftar en einu sinni á ári. (I<ieso o.fl., 2011).

Ástæðan fyrir því að það verður að skoða þá sjóðskapandi einingu sem viðskiptavildin

tengist er sú að viðskiptavild skapar ekki sjóðstreymi ein og sér heldur með öðrum

eignum. Sjóðskapandi eining er fundin þegar minnsti eignarflokkurinn sem skapar

sjóðstreymi hefur verið greindur, óháð sjóðstreymi annarra eigna. Þegar um

fyrirtækjakaup er að ræða verður samkvæmt IFRS (alþjóðlegum reikningsskilastöðlum)

að merkja hina keyptu viðskiptavild þeirri sjóðskapandi einingu sem talið er að muni fá

hvað mestan ávinning vegna kaupanna. (I<ieso o.fl., 2011).

Tökum lítið dæmi um virðisrýrnun á viðskiptavild. Fyrirtæki samanstendur af þremur

deildum og ein deildin sem fyrirtækið keypti hefur verið rekin með tapi meirihluta
, .arsms, Fyrirtækið skoðar deildina sem er sjóðskapandi eining með tilliti til

virðisrýrnunarprófs. Bókfært verð nettó eigna deildarinnar er þrjár milljónir að

meðtalinni einni milljón í viðskiptavild sem kom til með kaupum á deildinni. Gefum

okkur að endurheimtanlegt verð deildarinnar
,
se tvær og hálf milljón.

Virðisrýrnunartapið er þá bókfærða verðið þrjár milljónir mínus endurheimtanlega

verðið tvær og hálf milljón sem er samtals fimmhundruð þúsund. Virðisrýrnunartapið er

fært til gjalda og viðskiptavildin lækkar sem nemur virðisrýrnunartapinu. Á
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rekstrarreikningi er virðisrýrnun staðsett fyrir neðan afskriftir og er .Innan

rekstrarhagnaðarins. (I<iesoo.fl., 2011).

Það má aldrei bakfæra virðisrýrnun á viðskiptavild jafnvel þó hún komi fram árið eftir

að virðisrýrnunin hefði átt að vera minni en fyrirtækið færði. (I<iesoo.fl., 2011).
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4 Úthlutun kaupverðs

Þegar kaupverð á keyptu fyrirtæki er úthlutað, þá er verið að setja virði keypta félagsins

á viðeigandi stað í bókhaldi kaupandans. Þegar úthlutun kaupverðs er vel framkvæmd

getur það minnkað líkur á virðisrýrnun síðar. (Benedikt 1<.Magnússon munnleg heimild,

13. mars 2009).

Hluti af úthlutun kaupverðs er að dreifa viðskiptavildinni niður á sjálfstæðar

tekjuskapandi einingar. (KPMG munnleg heimild, 12. janúar 2010).

IIViðskiptavildinni er úthlutað niður á ... sjálfstæðar tekjuskapandi einingar miðað við

áætlað notkunarvirði þeirra. Notkunarvirði er metið út frá áætlunum kaupenda fyrir

hverja einingu og sjóðstreymi sem þær eiga að mynda." (Benedikt 1<.Magnússon

munnleg heimild, 13. mars 2009, bls.6 ).

Þær sjálfstæðu tekjuskapandi einingar sem viðskiptavildin er færð á er síðar prófuð

með virðisrýrnunarprófi á viðskiptavild, en ef engri viðskiptavild hefur verið úthlutað á

einingu þá er heldur ekkert virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild fyrir þá einingu, þar sem

engin viðskiptavild er til staðar þar. (Benedikt 1<.Magnússon munnleg heimild 13. mars

2009).
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5 Viðskiptavild samkvæmt IFRS og íslenskum
ársreikningalögum.

IFRSalþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir eru gefnir út af IASB (International Accounting

Standards Board). Nú þegar eru yfir 115 lönd sem styðjast við IFRS (alþjóðlegu

reikningsskilastaðlana). Einn kostur þess þegar fyrirtæki fara eftir alþjóðlegum

reikningsskilastöðlum, er að auðveldara er að gera viðeigandi samanburð á fyrirtækjum

á milli landa. Samanburður á fyrirtækjum sem hafa sömu viðmið gagnast verðandi

fjárfestum, hluthöfum og lánveitendum betur við ákvörðunartöku. Þörfin fyrir

alþjóðlega reikningsskilastaðla kom einna helst frá stórum fyrirtækjum sem voru að

sækja mikið af viðskiptum sínum og fjármagni út fyrir heimaland sitt. Fyrirtækin voru í

þeirri stöðu að vilja koma í veg fyrir að vera með margar mismunandi

reikningsskilareglur fyrir rekstur í hverju landi. Það er af sem áður var fyrir 2005 í Evrópu

og fyrir 2006 á íslandi að fyrirtæki stydd ust einvörðungu við reikningsskilareglur síns

heimalands eða fylgdu öðru stærra landi sem hafði sett reikningsskilareglur. (I<iesoo.fl.,

2011 og Reglugerð nr.181/2006).

Samkvæmt 90. gr. íslensku ársreikningalaganna verða fyrirtæki sem eru með verðbréf

á skipulögðum verðbréfamarkaði innan Evrópska efnahagssvæðisins, þar með talin

íslensk fyrirtæki á markaði, að fara eftir IFRS (alþjóðlegum reikningsskilastöðlum) og

semja samstæðureikning eða ársreikning sinn eftir því. (Lög um ársreikninga nr.3/2006).

Áður en það varð krafa þá voru til fyrirtæki á markaði sem völdu að fylgja

alþjóðlegum reglum í staðinn fyrir að fylgja íslensku ársreikningalögunum sem þóttu

úrelt. (Stefán Svavarsson, 2003).

Samkvæmt 93. gr. íslensku ársreikningalaganna þurfa fyrirtæki sem fylgja IFRS

(alþjóðlegum reikningsskilastöðlum) að beita þeim í öllu. Þetta þýðir að ef íslensku

ársreikningalögin segja eitt um ákveðið atriði en IFRS(alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)

halda öðru fram þá gildir IFRS.Þannig vísa íslensku ársreikningalögin í IFRSalþjóðlegu

reikningsskilastaðlana. Ef ekkert kemur fram í IFRS(alþjóðlegum reikningsskilastöðlum)

um eitthvert ákveðið atriði, þá ber íslenskum fyrirtækjum á markaði að fara eftir

íslensku ársreikningalögum með viðkomandi atriði. (Lög um ársreikninga).

Samkvæmt I<iesoo.fl. (2011t sem kenna reikningshald samkvæmt IFRS(alþjóðlegum

reikningsskilastöðlurn), má ekki eignfæra viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækis.
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Ástæðan er sú að það er of flókið að mæla það sem felst í viðskiptavild og of erfitt að

tengja framtíðarávinning viðskiptavildar við ákveðinn kostnað.

Með öðrum orðum: "Viðskiptavild sem myndast innan fyrirtækis, er ekki eignfærð af

því að hún er ekki aðgreinanleg verðmæti sem fyrirtæki stjórnar og hægt er að meta

áreiðanlega á kostnaðarverði." (lAS 38.49 bls. A941).

Ekki er hægt að líta til hlutlausra viðskipta eða færslna, sem fyrirtæki á við aðra fyrir

viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækisins sjálfs, svo matið á viðskiptavild inni gæti

því orðið mjög huglægt eða rangt. (I<ieso o.fl., 2011)

Þegar fyrirtæki kaupir annað félag og reiknar út viðskiptavildina skal fyrirtækið sem

stendur í kaupunum færa keyptu viðskiptavildina til eignar. (I<ieso o.fl., 2011).

í dæminu um Sigur ehf. og Böl ehf. hefði Sigur ehf. fært kaupin sín á Böl ehf. á

eftirfarandi hátt samkvæmt I<iesoo.fl. (2011):

Tafla 5. Færsla Sigurs ehf. við kaupin.

Færsla í bókum Sigurs ehf. vegna kaupa á Böli ehf.

Skuldir
Sjóður

Debet I<redit
2.030.000
210.000

1.270.000
320.000
260.000
500.000

590.000
4.000.000

Varanlegir rekstrarfjármunir
Einkaleyfi
Birgðir
Viðskipta kröfu r
Sjóður
Við skiptavi Id

(I<ieso o.fl., 2011).

í efnahagsreikningnum er viðskiptavild sýnd sem sér liður. (I<ieso o.fl., 2011).

"Eftir upphaflega skráningu er viðskiptavild skráð á kostnaðarverði mínus allt

uppsafnað virðisrýrnunartap". (Mackenzie o.fl. 2013, bls.313).

Til eru dæmi, þegar fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki og gerir reyfarakaup (bargain

purchase) með því að greiða lægra verð en markaðsverð greinanlegra nettó eigna

fyrirtækisins sem er til sölu. Mismunur á markaðsverði greinanlegra nettó eigna og

kaupverði, þegar kaupverðið er lægra verðið, færist til hagnaðar hjá kaupanda

fyrirtækisins. (I<ieso o.fl., 2011).
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Mismunur á markaðsverði greinanlegra nettó eigna og kaupverði, þar sem

kaupverðið er lægra verðið er oft kallað neikvæð viðskiptavild. Þetta er sjaldgæft,

algengara er að fyrirtæki sem kaupir annað fyrirtæki á lægra verði en markaðsvirði

greinanlegra nettó eigna þess stafi af mæliskekkju. Mæliskekkjan getur legið t.d. í að

markaðsverð eigna og skulda sé ekki rétt, eða að einhver skuld sé óvart ekki tekin með.

(Mackenzie o.fl., 2013).

Seljandi getur verið í þeim aðstæðum þar sem hann þarf lausafé strax. Þegar seljandi

fær minna en sem nemur markaðsvirði á greinanlegum nettó eignum sínum við sölu á

fyrirtæki sínu, hefði seljandi fengið meira hefði hann selt eignir sínar hverja fyrir sig.

(I<ieso o.fl., 2011).

Þegar bæði kaupandi og seljandi fyrirtækis vita að fyrirtækið getur verið það illa statt

að það megi ekki við að tapa meiru, hefur það áhrif á kaupverðið. Þannig gæti kaupandi

að fyrirtæki náð hagnaði með reyfarakaupum, það er náð hinni neikvæðu viðskiptavild.

Áður en neikvæða viðskiptavildin er færð til hagnaðar hjá kaupanda, þá þarf skv. IFRS

3(R) (alþjóðlegum reikningsskilastöðlum) bæði markaðsvirði greinanlegra keyptra nettó

eigna og allar skuldir að standast yfirferð. Neikvæða viðskiptavildin er síðan viðurkennd

sem hagnaður hjá kaupanda fyrirtækisins ef eftirfarandi staða kemur enn þá út:

Markaðsverð greinanlegra keyptra nettó eigna > kaupverðið á fyrirtækinu.

(Mackenzie o.fl., 2013).
,
lslensku ársreikningalögin stangast á við IFRS alþjóðlegu reikningsskilastaðlana

varðandi viðskiptavild þegar kemur að afskrift á viðskiptavild. IFRS (alþjóðlegir

reikningsskilastaðlar) bannar afskrift af viðskiptavild en ef fyrirtæki eru ekki á markaði

og gera upp skv. íslensku ársreikningalögum þá leyfir 24. gr. íslensku

ársreikningalaganna fyrirtækjum að afskrifa viðskiptavild, þó aldrei meira en í 20 ár. (Lög

um ársreikninga).
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6 Er hægt að misnota viðskiptavild?

Lesandi ársreikninga með áritun án fyrirvara á að geta treyst því að ársreikningur gefi

glögga mynd og sé gerður samkvæmt reglum um gerð ársreikninga. Lesandinn getur

þannig treyst því að rekstur og efnahagur viðkomandi fyrirtækis sé traustur. Ef

endurskoðandi varar ekki við rekstrarhæfisvanda gefur það til kynna að viðkomandi

fyrirtæki á að geta starfað áfram alla vega í eitt ár. (Stefán Svavarsson, 2010).

Geri endurskoðandi fyrirvara um rekstrarhæfi fyrirtækis í áritun sinni, gætu endalok

fyrirtækisins orðið fyrr en ella. (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988).
,
I reikningsskilum íslensku bankanna var ekki að sjá taprekstur til lengri tíma, sem gæti

gefið tilefni til rekstrarhæfisvanda, heldur skiluðu bankarnir hagnaðarrekstri þangað til

þeir hrundu. Stefán Svavarsson hefur haldið því fram að enginn hafi séð kerfishrun

bankanna fyrir, hvorki hagsmunaaðilar né hagfræðingar, þó svo einhverjir hagfræðingar

fullyrði annað eftir hrun. (Stefán Svavarsson, 2010).

íslenska bankakerfið hrundi í október 2008. Sænski seðlabankastjórinn, Stefan Ingves,

lét þá skoðun sína í ljós eftir hrun að óskýrt eignarhald og það hvað efnahagsreikningar

bankanna uxu hratt hefði verið það sem olli hættuástandi. (Páll Hreinsson, Sigríður

Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010).

í þeim tilfellum þar sem: IIviðskiptavildin hefur að meginstofni orðið til í gegnum

samruna í kjölfarið á skuldsettum yfirtökum"

er hægt að segja:

að viðskiptavildin sé vísbending um þá fjárhæð skulda sem flutt hefur verið
inn í félögin umfram raunverðmæti eigna. M.ö.o. þá er búið að skuldsetja
félögin fyrir framtíðarhagnaði sem þessum fjárhæðum nemur en
væntingarnar, sem auðvitað hafa staðið til mun meiri hagnaðar, eru nú
horfnar út í himinblámann og tómið þar sem þær munu aldrei finnast á
meðan skuldirnar eru á sínum stað. (Aðalsteinn Hákonarson, 2008, bls. 12).

Hafi fyrirtækin aukið viðskiptavild sína með kaupum á öðrum fyrirtækjum og samruni

orðið til, þar sem kaupverðið er hærra en markaðsverð á greinanlegum nettó eignum, er
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sú viðskiptavild eðlileg, því í þessum tilfellum leggja bæði félögin eignir inn í sameinaða

félagið. Það er oft ekki hægt að lesa það í ársreikningum hvort viðskiptavild verði til

með eðlilegum hætti eða hvort fyrirtæki sé að færa "upp viðskiptavild ina í sjálfu sér",

(Aðalsteinn Hákonarson, 2009, bls. 4-5).

Viðskiptavildin er færð upp á óeðlilegan hátt þegar fyrirtæki er stofnað, kallað B hér

eftir, bara til að kaupa allt hlutafé í öðru fyrirtæki, fyrirtæki A og sameina þau. Það sem

gerist við þessi kaup er að fyrirtæki B "leggur engar eignir inn í samrunann og því er í

reynd bara verið að skuldsetja rekstrarfélagið sem keypt var". (Aðalsteinn Hákonarson,

2009, bls. 4).

Athugum nánar hvernig þetta fer fram. Fyrirtæki B kaupir hlutafé A á enn dýrara

verði en A hafði bókfært eigið fé sitt. Kaupverðið á hlutafé fyrirtækis A fer samt ekki inn í

A né inn í fyrirtæki B, heldur "til einhverra hluthafa úti í bæli. (Aðalsteinn Hákonarson,

2009, bls. 4).

Hluthafar sem fá kaupverðið greitt eru eigendur sem áttu fyrirtæki A þegar kaupin

gerast en eru ekki eigendur A eftir kaupin, þannig fara fjármunirnir ekki inn í sjálft

fyrirtæki A. (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).

Þegar fyrirtæki B er stofnað í þeim tilgangi að kaupa A til að sameina þau, hefur

aðeins verið lagt fram hlutafé sem er hluti af kaupverðinu inn í félag B, svo tekur B lán

fyrir restinni af kaupverðinu. Skuld B verður við samrunann að skuld sameinaða

félagsins sem ákveður að nota nafn A. (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).

"Þar sem B lagði ekki fram neinar eignir nema eignarhlutann í A á sameinaða félagið

orðið allt hlutaféð í sjálfu sér. Það er óheimilt samkvæmt lögum." (Aðalsteinn

Hákonarson, 2009, bls. 4).

Sameinaða fyrirtækið bregst við þessu með því taka brott kaupverðið á A, nánar

tiltekið "eignarhlutann í sjálfu sér þar sem færsla hans er óheimil" og lækka á móti

skuldahliðina, yfirleitt þá eigið féð. Sameinaða félagið er því orðið núna eins og félag A

var nema skuldsettara og án eigin fjár. Til að fyrirtækið verði síðan fýsilegra á markaði

færa sameinuðu fyrirtækin upp viðskiptavildina og eigið fé um sömu upphæð. Oft er

viðskiptavildin fengin út þá með því:

23



"að færa kaupverð hlutabréfanna í A að frádregnu bókfærðu eigin fé A sem

viðskiptavild og lyfta eigin fénu upp um sömu fjárhæð." (Aðalsteinn Hákonarson, 2009,

bls. 5).

Viðskiptavildin sem er færð hér upp, er bara ekki ný eign " ...sem kemur inn við

kaupin og samrunann þar sem viðskiptavildin í A var til fyrir kaupin, hafi hún á annað

borð verið til, þótt hún hafi ekki verið bókfærð í efnahagsreikningi A." ( Aðalsteinn

Hákonarson, 2008, bls. 9).

Þegar sameinaða félagið tekur lán til að greiða eitthvað hlutfall "af kaupverðinu í

sjálfu sér", er hætt við að verðið sem greitt sé, verði hærra en það hefði annars orðið.

Yfirverðið sýnir þá að viðskiptavildin er meiri en hún raunverulega er. (Aðalsteinn

Hákonarson, 2009, bls.S).

Ofangreint dæmi sýnir hvernig sameinað fyrirtæki " ...hefur fært upp viðskiptavildina

í sjálfu sér." (Aðalsteinn Hákonarson, 2009, bls. 5).

"Eftir þetta er A tilbúið til sölumeðferðar og hægt að skrá það á markaði sem

álitlegan fjárfestingarvalkost á gengi sem er kannski mun hærra en gengið sem

upphaflega var keypt á þrátt fyrir skuldsetninguna." ( Aðalsteinn Hákonarson, 2008, bls.

9).

Það er ekki heldur eðlilegt hvernig viðskiptavildin er færð upp þegar menn sjá:

sömu félögin ganga kaupum og sölum á milli sömu aðilanna á síhækkandi
verði hvað eftir annað og það gerviverð sem myndaðist í þeim viðskiptum
enda sem eign inni í reikningum annarra félaga vegna eignatengsla. Það má
ekki gleyma því að vegna mikils fjölda félaga hér á landi og innbyrðis
eignatengsla er sami hagnaðurinn og sama eigið fé talið til tekna og eigna
mörgum sinnum. (Aðalsteinn Hákonarson, 2009, bls. 5).

Fyrir hrun þegar enginn skortur var á fjármagni, lánuðu íslensku bankarnir

fyrirtækjum gjarnan fyrir þessum skuldsettu yfirtökum og þöndu bæði sinn

efnahagsreikning út og fyrirtækjanna. Bankarnir voru jafnvel með í fjárfestingarferli

fyrirtækjanna og söluferli þeirra og tóku mikinn pening fyrir það. (Aðalsteinn

Hákonarson, 2008).

Fram að hruni lánuðu bankarnir fyrirtækjunum sem höfðu hækkað eignir sínar upp

eins mikið og hægt var svo gengi hlutabréfa fyrirtækjanna væri sem hæst. Fyrir
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útlánunum höfðu bankarnir alla vega innlán almennings hér heima og erlendis. Skortur

varð síðan á fjármagni eftir hrun. (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).

í staðinn fyrir að færa yfirfærða skuld til hins sameinaða félags á móti uppfærðri

viðskiptavild eins og sést í viðskiptalífinu, þá væri betra að færa hina yfirfærðu skuld

sem lækkun á eigin fé sameinaðs félags. Þannig þyrftu fyrirtæki á markaði ekki að brjóta

alþjóðlega reikningsskilastaðalllAS 38 sem segir skýrt að bannað sé að færa viðskiptavild

sem verður til innan fyrirtækisins. (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).

1I ••• ekki verður betur séð en a.m.k. sum þeirra félaga sem skráð eru í kauphöllinni fari

frjálslega með færslu viðskiptavildar sem myndast hefur við skuldsettar yfirtökur og

samruna." (Aðalsteinn Hákonarson, 2008, bls. 10).

Eins og þetta hefur verið, hefur fyrirtæki B sem tekur lán fyrir skuldsettri yfirtöku fyrir

samruna án þess að setja eignir inn í félag A, getað síðar sem sameinað félag Agjaldfært

vextina af láninu og dregið það frá skatti. Þarna gæti skatturinn fundið ónýtta

skattstofna þar sem hann ætti eftir að innheimta aftur í tímann. (Aðalsteinn

Hákonarson, 2008).

Annað álitamál af skattalegum toga gæti verið túlkun á því hvað
raunverulega gerist þegar hluthafar í B losna undan að taka ábyrgð á rekstri
þess félags eftir kaupin á A. Með því að sameina félögin skutla þeir skuldum
B inn í A og þurfa ekki lengur að hafa áhyggjur af því hvort A skili
nægjanlegum arði til að standa undir þeim skuldbindingum sem B hafði
tekist á hendur. Það eitt að flytja skuldirnar yfir til A án þess að nokkur eign
komi þar með gæti verið um óskattlagðar arðstekjur að ræða hjá hluthöfum
B. Á þetta hefur enn ekki reynt í skattarétti en mögulegt að það gerist síðar.
(Aðalsteinn Hákonarson, 2008, bls. 12).

Það er gild krafa að viðskiptavild eigi að vera upplýsandi en ófáar raddir hafa heyrst

um að svo sé ekki og viðskiptavildin í ársreikningum sé villandi. Skýringar í ársreikningum

eru meðal annars mikilvægar til að gefa upplýsingar um hvað er á bak við

viðskiptavildina. (Benedikt 1<.Magnússon munnleg heimild, 13. mars 2009).

Fyrirtæki sem hafa verulega viðskiptavild verða að sýna skýringar um viðskiptavildina.

32 bresk fyrirtæki á markaði sem voru öll með verulega viðskiptavild voru könnuð af

Financial Reporting Council (FRC) í lok ársins 2008 með tilliti til skýringa sinna á

virðisrýrnun. Þrátt fyrir að staðlar lAS 36 og lAS1geri sértækari kröfur, sýndi könnunin

að skýringar voru oftast almennar, óljósar lykilforsendur, fyrirtækin veittu frekar
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upplýsingar fyrir heildina heldur en hverja sjóðskapandi einingu. Könnunin sýndi líka

vöntun á næmnigreiningum á viðskiptavild sérstaklega þar sem virðisrýrnun gæti verið

mikil þegar forsendum er breytt. Þegar upplýsingar í ársreikningi eru mjög almennar er

erfitt að vita hvað hefur áhrif á mat viðskiptavildarinnar. (Benedikt 1<.Magnússon

munnleg heimild, 13. mars 2009).
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7 Athugun á ársreikningum

Til að reyna að svara spurningunni hvort hægt sé að misnota viðskiptavild, var

athugað hvort mikill munur væri á eignfærðri viðskiptavild hjá fyrirtækjum á markaði

fyrir og eftir hrun og nokkur hlutföll reiknuð út sem tengjast viðskiptavild. Ársreikningar

voru skoðaðir hjá fyrirtækjum sem voru bæði á markaði fyrir hrun og enn í dag.
,
Arsreikningar sem stuðst er við fyrir hrun eru fyrir reikningsárið 2007. Þar sem hætt var

við að einhverjir ársreikningar fyrir árið 2013 væru ekki komnir út (þegar gagnasöfnunin

hófst) er notast við ársreikninga fyrir árið 2012. Hlutföllin sem ég nota eru viðskiptavild

sem hluti af heildareignum, hluti af eigin fé og hluti af tekjum.

Þau fyrirtæki sem voru bæði á markaði 31. desember 2007 og 28. mars 2014 eru sjö

talsins og sjást í töflu 6. (Guðrún Njálsdóttir munnleg heimild, 28. mars 2014).

Tafla 6. Upplýsingar varðandi viðskiptavild úr ársreikningum fyrirtækja.

I

Upplýsingar varðandi viðskiptavild úr ársreikningum fyrirtækja á markaði þann
131.12.2007og 31.12.2012

I I Virð isrý rnun
Viðskiptavild viðski ptavildar

~ ,.. ,.. ,.. ,..
1Nafn fyrirtækis Mynt 2007~ 20121 20071 2012

I I I
Atlantic Airways rn.Kr. 0 0 0 0

=

IEimskipafélag íslands I I I I
hf. rn.Kr. 39.825 0 102 0

I I I
Icelandair Group hf. m.Kr. 20.143 17.648 0 0

I I I I
Marel hf. rn.Kr. 8.705 64.521 0 0

I
- I I I

Nýherji hf. m.Kr. 1.178 3.386 0 92

I I I
Tryggingamiðstöðin hf:_ rn.Kr. 4.769 100 724 0

= --

I I I I
Össur hf. rn.Kr. 21.226 44.922 0 0

(Seðlabanki íslands 2007, 2012. Kauphöllin 2008a,c,e,g,i,j,k, 2013b,d,f,h,í,1 og

Tryggingamiðstöðin, 2013).

Þegar tölur úr ársreikningum fyrirtækja sem eru í erlendri mynt er breytt í íslenskar
,

krónur, er notað miðgengi Seðlabanka Islands. Fyrir tölur úr rekstrarreikningum er notað
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meðaltalsgengi viðkomandi árs, en fyrir tölur úr efnahagsreikningum er notað lokagengi

ársins. (Seðlabanki íslands (s.L) 2007, 2012, e.d.).

Tafla 6 sýnir bókfærða viðskiptavild eftir virðisrýrnun fyrir árin 2007 og 2012 og hins

Tvö efstu félögin í töflu 6 hafa sérstöðu. Atlantic Airways hefur enga viðskiptavild

hvorugt árið. (I<auphöllin 2008a og 2013b). Annað félagið kennir sig við Eimskipafélagið

bæði árin, hét Hf. Eimskipafélag íslands árið 2007 en Eimskipafélag íslands hf. árið 2012.

Eimskipafélagið starfar ekki á sömu kennitölunni fyrir og eftir hrun (Eimskip 2014 og

I<ristján Guðmundsson 2007) og því varla hægt að bera viðskiptavildina þar saman.

(I<auphöllin 2008c og 2013d).

Þrjú af þeim fimm félögum sem eftir eru í töflu 6 meira en tvöfalda sína viðskiptavild

milli ársins 2007 og 2012 það eru Marel hf., Nýherji hf. og Össur hf. Tryggingamiðstöðin

hf., lækkar sína viðskiptavild verulega frá tímanum fyrir hrun til loka árs 2012, þrátt fyrir

að hafa virðisrýnt viðskiptavild sína árið 2007. Tryggingamiðstöðin hf. seldi fyrirtæki sem

skýrir lækkun viðskiptavildar og skýrir reyndar líka mikla tekjulækkun. (I<auphöllin

2008e,g,i,j,k, 2013f,h,í,1 og Tryggingamiðstöðin, 2009, 2013).

Tafla 7. Hlutfall viðskiptavildar á móti heildareignum fyrirtækja á markaði.

,
IUtreiknað hlutfall viðskiptavildar af heildareignum

I Við skiptav i Id hl utf aII
HeiIdare igni r af heildareignum- .". .". .". .".

Nafn félags IMynt 20071 20121 20071 2012

22

6

3

7

3

Atlantie
Airways

IEirnski pafé Iag
íslands hf. m.Kr.

~

leeIandai r I
Group hf.--
I
Marel hf.

m.Kr. 4.763

I
11.383 0% 0%

5.146 53195 17,7% 0%

m.Kr.

I
6.760 98.215 30,2% 18%

m.Kr.

I
8.970 146.898--

I I
22,3% 43,9%

Nýherji hf. m.Kr. 5.661 8.099

I
20,8% 41,8%

Tryggingamið-
stöðin hf. m.Kr.

I
0.444

I
27.412

I
6,8% 0,4%

==

Össur hf. m.Kr. 9.421 76.106 53,8% 59%
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(s.í. 2007, 2012, Kauphöllin 2008a,c,e,g,i,j,k, 2013b,d,f,h,í,1 og Tryggingamiðstöðin,

2013).

í töflu 7 er reiknað út hvað viðskiptavild er stórt hlutfall af heildareignum

fyrirtækjanna fyrir árin 2007 og 2012 og dálkurinn heildareignir fyrir bæði árin sýndur.

(I<auphöllin 2008a,c,e,g,i,j,k, 2013b,d,f,h,í,1 og Tryggingamiðstöðin, 2013).

Eins og áður hefur Atlantic Airways ekki færða viðskiptavild svo hlutfall

viðskiptavildar hjá því af heildareignum þess er vitanlega núll. (I<auphöllin 2008a og

2013b). Þó Hf. Eimskipafélag íslands sé ekki á sömu kennitölu fyrir og eftir hrun (Eimskip

2014 og I<ristján Guðmundsson 2007) sést, ef félagið er borið saman við önnur félög í

töflu 7, árið 2007 að það er langt í frá að vera með hæstu viðskiptavild af heildareignum

þó það sé með 17,7%. (I<auphöllin 2008c og 2013d). Viðskiptavild Marel hf. og Nýherja

hf. er meiri en 20% af heildareignum fyrirtækjanna árið 2007 og árið 2012 eru fyrirtækin

komin með viðskiptavild sem er yfir 40% af öllum eignum þeirra. (I<auphöllin 2008g,i og

2013h,í). Viðskiptavild Icelandair Group hf. árið 2007 er tæpur þriðjungur af öllum

eignum fyrirtækisins, en er öllu minni árið 2012 þar sem viðskiptavild þess er þá komin

niður í 18% af eignum þess. (I<auphöllin 2008e og 2013f). Tryggingarmiðstöðin hf. sýnir

allt önnur hlutföll viðskiptavildar af eignum sínum eða 6,8% árið 2007 og aðeins 0,4%

árið 2012. (I<auphöllin 2008k og Tryggingamiðstöðin, 2013). Viðskiptavild Össurar hf.

verður að teljast há þar sem viðskiptavild fyrirtækisins er meiri en helmingur af öllum

eignum þess árið 2007 og enn hærri árið 2012 eða 59% af öllum eignum þess.

(I<auphöllin 2008j og 20131).
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Tafla 8. Hlutfall viðskiptavildar á móti eigin fé fyrirtækja á markaði.

Útreiknað hlutfall viðskiptavildar af eigin fé
Viðskiptavild hlutfall af

Eigið fé eigin fé
Nafn félags

,.. r r
Mynt 2007l 20121 2007 2012

Atlantic I I
Airways m.Kr. 2.613 5.628 0% 0%
Eimskipafé Iag I
íslands hf. m.Kr. 41.156 33.892 96,8% 0%
Icelandair
Group hf. m.Kr. 25.033 38.098 80,5% 46,3%
I I
Marel hf. m.Kr. 16.583 68.556 52,5% 94,1%
I
Nýherji hf. m.Kr. 1.764 2.293 66,8% 147,7%
Tryggingamið- I I
stöðin hf. m.Kr. 25.616 10.231 18,6% 1%

I
Össur hf. m.Kr. 15.517 52.492 136,8% 85,6%

(S.í. 2007, 2012. Kauphöll in 2008a,c,e,g, i,j,k, 2013b,d, f,h,í,1 og Tryggingamiðstöðin

2013).

Engin viðskiptavild var hjá Atlantic Airways svo hlutfall viðskiptavildar af eigin fé í

töflu 8 er núll. (I<auphöllin 2008a og 2013b). Önnur fyrirtæki árið 2007 nema

Tryggingamiðstöðin hf. sýna hátt hlutfall viðskiptavildar af eigin fé, frá yfir 50% og allt
..

upp í 136,8% hjá Ossuri hf.. (I<auphöllin 2008c,e,g,i,j,k). Árið 2012 er

Tryggingarmiðstöðin hf. enn með lágt hlutfall viðskiptavildar á móti eigin fé.

(Tryggingarmiðstöðin, 2013). Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé hefur lækkað mikið

hjá Icelandair Group hf. árið 2012 og er komið niður í rúm 46%. Eins hefur

viðskiptavildin gagnvart eigin fé lagast hjá Össuri hf. árið 2012, þó hlutfallið sé 85,6%, en

hækkað mikið hjá Marel hf. (I<auphöllin 2013f,l,h). Árið 2012 er Nýherji hf. í hæðstu

hæðum þar sem viðskiptavild þess er orðin nær helmingi hærri en eigið fé fyrirtækisins.

(I<auphöllin, 2013í).
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Tafla 9. Hlutfall viðskiptavildar á móti tekjum fyrirtækja á markaði.

Útreiknað hlutfall viðskiptavildar af tekjum

I Viðskiptavild
Tekjur hlutfall af tekjum

Nafn félags
,. .". ,.

Mynt 2007 2012 2007 2012
Atlantic I I
Airways rn.Kr. 6.335 10.825 0% 0%

IEimskipafélag
íslands hf. rn.Kr. 127.774 66.595 31,2% 0%

Icelandair I I
Group hf. rn.Kr. 63.477 112.403 31,7% 15,7%

I I
Marel hf. m.Kr. 25.493 114.833 34,2% 56,2%

I I I I I
Nýherji hf. m.Kr. 11.355 14.182 10,4% 23,9%

[Trvggingamið- I I
stöðin hf. rn.Kr. 19.305 11.016 24,7% 0,9%

I I I
Össur hf. rn.Kr. 21.486 49.962 98,8% 89,9%

(S.í. (e.d), Kauphöllin 2008a,c,e,g,i,j,k, 2013b,d,f,h,í,I og Tryggingamiðstöðin, 2013).

Til að fá enn betri mynd af því hversu mikil viðskiptavild fyrirtækjanna á markaði er

var líka reiknað út viðskiptavild á móti tekjum fyrir árin 2007 og 2012 hjá fyrirtækjunum

í töflu 9. (I<auphöllin 2008a,c,e,g,i,j,k, 2013b,d,f,h,í,I og Tryggingamiðstöðin, 2013).

Eins og fyrr er Atlantic Airways ekki með færða viðskiptavild og fær þess vegna 0% út

úr reiknaða hlutfallinu í töflu 9. (I<auphöllin 2008a og 2013b). Árið 2007 eru Hf.

Eimskipafélag íslands, Icelandair Group hf. og Marel hf. öll með viðskiptavild yfir 30% af

tekjum sínum. Sama ár er Tryggingamiðstöðin hf. með örlítið lægra hlutfall. (I<auphöllin

2008c,e,g,k). Árið 2007 er hlutfall viðskiptavildar af tekjum Nýherja hf. 10,4% á meðan

það er 98,8% hjá Össuri. Viðskiptavild Össurar er því nær sama og tekjur þess á árinu

2007. (I<auphöllin 2008i,j).

Tafla 9 sýnir að á árinu 2012 lækkar viðskiptavild sem hlutfall af tekjum um rétt

rúmlega helming hjá Icelandair Group hf. niður í 15,7%, á meðan það hækkar úr 10,4% í

23,9% hjá Nýherja hf.. (I<auphöllin 2008e,i og 2013f,í). Viðskiptavild

Tryggingamiðstöðvarinnar hf. sem hlutfall af tekjum sínum er orðið lágt árið 2012 eða

0,9%. (Tryggingamiðstöðin, 2013). Árið 2012 hefur viðskiptavild á móti tekjum Marels

hf. hækkað og er orðið meira en 56%. (I<auphöllin 2008g og 2013h). Árið 2012 hefur
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viðskiptavild Össurar hf. í hlutfalli af tekjum lækkað, en hlutfallið er samt hátt eða

89,9%. (I<auphöllin 20131).

Tafla 10. Samþjappaðar upplýsingar úr töflum 6 tilg.

Samþjappaðar upplýsingar úr töflum 6 til 9
Viðski ptavi Id
hlutfall af Viðski ptavi Id Viðski ptavi Id

heildareignum hlutfall af eigin fé hlutfall af tekjum

I I
Nafn félags 2007 2012 2007 2012 2007 2012

Atlantic I I I
Airways 0% 0% 0% 0010 0010 0010
IEimskipafélag
íslands hf. I 17,7% 0% 96,8% 0010 31,2% 0010
Icelandair I I I
Group hf. 30,2% 18% 80,5% 46,3% 31,7% 15,7%

Marel hf. 34,2%

66,8%

I
147,7% 10,4%

=

I I
Nýherji hf.

Tryggingamið-
stöðin hf. 6,8% 1%

Össur hf. 53,8%
~========

59% 136,8% 85,6% 89,golo

(s.í. 2007, 2012, [e.d.), Kauphöllin 2008a,c,e,g,i,j,k, 2013b,d,f,h,í,1 og

Tryggingamiðstöðin, 2013).

Þegar niðurstöður eru dregnar saman úr töflunum milli áranna 2007 og 2012 þá má

sjá samkvæmt töflu 6 að viðskiptavild hjá fyrirtækjum á markaði hefur hjá þremur

fyrirtækjum hækkað mikið, en lækkað hjá tveimur fyrirtækjum, Eimskip er hér ekki borið

saman milli viðkomandi ára. Tafla 7 sýnir að viðskiptavild sem hlutfall af heildareignum

hefur hækkað hjá sumum fyrirtækjum og lækkað hjá öðrum en í það heila er hækkunin

mun meiri en lækkunin milli áranna 2007 og 2012. Samkvæmt töflu 8 þar sem Eimskip

er ekki borið saman milli áranna 2007 og 2012 þá hefur viðskiptavild á móti eigin fé

hækkað frekar milli 2007 og 2012. Tafla 9 sýnir aðra niðurstöðu þar sem hlutfallið

viðskiptavild á móti tekjum fyrirtækjanna á markaði ýmist lækkar eða hækkar verulega

milli ársins 2007 og ársins 2012. Út frá þessum upplýsingum sést að viðskiptavildin
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breytist bæði til lækkunar og hækkunar en tekjur fyrirtækjanna á markaði hafa almennt

hækkað.
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8 Umræða

Fræðin hafa sýnt mér að það er klárlega hægt að misnota viðskiptavild með skuldsettum

yfirtökum og samrunum.

Út frá athugun á fyrirtækjum á markaði fyrir hrun til og með árinu 2012 hefur

viðskiptavildin yfirleitt hækkað mikið. Viðskiptavild fyrirtækja sem hlutfall af

heildareignum hækkar meira í % en það lækkar. Þó að hlutfall viðskiptavildar af eigin fé

lækki hjá fleiri fyrirtækjum eru flest fyrirtækin samt með það hátt hlutfall viðskiptavildar

af eigin fé að það vekur ekki traust á fyrirtækjunum. Þrjú af þeim fyrirtækjum sem eru

með háa viðskiptavild hafa ekki farið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu og þar

er hlutfall viðskiptavildar af eigin fé verulega hátt. Eimskipafélag íslands hf. og Icelandair

Group hf. hafa farið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu, en hjá þeim hefur

hlutfall viðskiptavildar af eigin fé lækkað verulega. Fyrst útreiknuð viðskiptavild er tengd

hagnaði var skrítið að sjá fyrirtækið Össur með viðskiptavild sem var næstum sú sama og

tekjur þess. Hlutfallið viðskiptavild sem hlutfall af tekjum lagaðist eftir hrun hjá Össuri

en var þó enn mjög hátt árið 2012 eða 89,9%.

Það er vel hægt að miða við að viðskiptavild sem er yfir 30% af tekjum teljist hátt og

þá eiga Marel hf. og Össur hf. að minnsta kosti eftir að lagfæra þá stöðu hjá sér.

Á árinu 2012 er EBITDAIcelandair Group hf. 80% af verðmæti viðskiptavildar. Álykta

má að þar hafi viðskiptavild skilað sér inn í hagnað. Hjá Marel hf., Nýherja hf. og Össuri

hf. er EBITDA14% til 16% af verðmæti viðskiptavildar. Miðað við þennan hagnað þarf

um sjö ár til að hagnaðurinn skili viðskiptavildinni. Það þarf að ætla að viðskiptavildin

muni skila meiri framtíðarhagnaði til að réttlæta þessa háu viðskiptavild.
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9 Lokaorð

Tilgangur ritgerðarinnar var að finna út hvort hægt væri að misnota viðskiptavild. Eftir

lestur á áhugaverðum greinum Aðalsteins Hákonarsonar frá 2008 og 2009 jókst trú mín

á því að það væri hægt. Þegar sama fyrirtækið er selt nokkrum sinnum með skömmu

millibili og viðskiptavildin hækkuð í hvert skipti, er mögulegt að ná út fé með aukinni

skuldsetningu, þá getur verið um misnotkun á viðskiptavild að ræða.

Til að athuga hvort einhverjar nýrri tölur en frá 2007 styddu þetta rýndi ég í

ársreikninga fyrirtækja sem voru bæði á markaði fyrir og eftir hrun. Það var fróðlegt að

sjá að hve miklu leyti viðskiptavild fyrirtækjanna hélt sér, hún hækkaði frekar en að

lækka hjá fyrirtækjunum á markaði sem voru enn þá þar eftir hrun.

Fróðlegt væri að athuga í nokkur ár hvernig hagnaður sem hlutfall af viðskiptavild

þróast áfram og hvenær vænta má að viðskiptavildin fari að skila sér í gegnum

hagnaðinn. Ef viðskiptavildin skilar auknum hagnaði má draga þá ályktun að ekki sé um

misnotkun að ræða.
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