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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaverkefni við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 2015.  

Höfundur ritgerðar fékk áhuga á viðfangsefni ritgerðarinar eftir mikið umtal um 

viðskiptavild í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Einni hafa aflaheimildir verið mikið til 

umræðu og hvort veiðigjöld sem lögð er á greinina séu sanngjörn, þótti höfundi 

áhugavert að skoða aflaheimildir og meðferð þeirra í reikningsskilum.  

Einari Guðbjartsyni vil ég þakka fyrir að vera leiðbanandi minn við gerð þessara 

ritgerðar og öllum þeim sem tóku að sér að lesa yfir hana.  
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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um óefnislegar eignir og mikilvægi Alþjóðlegra reikningsskilastöðlum 

á meðferð þeirra. Einnig verður varpað ljósi á umfang óefnislegra eigna á aðallista 

Kauphallar Íslands. 

Nokkrar af helstu óefnislegu eignum verða teknar fyrir og meðferð þeirra samkvæmt 

Alþjóðlegum reikningsskilastöðlunum. Aðferðir við niðurfærslu á óefnislegum eignum 

eftir eignfærslu verður einnig skoðuð.  

Til öflunar upplýsinga á viðfangsefni um óefnislegar eignir var helst notast við 

Alþjóðlegu reikningsskilastaðla, IAS 38 og IFRS 3. Ritrýndar bækur og greinar voru einnig 

nýttar til öflunar á upplýsingum. Áhugaverð raundæmi voru tekin um óefnislegar eignir 

og voru ársreikningar ýmissa félaga nýttir til þess. 

Umfang óefnislegar eigna á hlutabréfamarkaði á Íslandi var rannsökuð á tímabilinu 

2008 til 2014. 13 félög voru skráð á aðalista Kauðahallar Íslands árið 2014, öll nema eitt 

félag var með bókfærðar óefnislegar eignir. Gjaldfærsla á eignfærðum óefnislegum 

eignum voru skoðuð á þessu tímabili líka.  

Rannsókn Einars Guðbjartsonar um þróun óefnislegar eigna á íslenska 

hlutabréfamarkaðnum árunnum 1995 til 2001 var sú rannsókn sem kveikti áhuga 

höfundar á þessu efni.  

Meginn markmið þessara ritgerðar er að sýna fram á þróun óefnislegra eigna hjá 

íslenskum fyrirtækjum. 
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1  Inngangur  

Í  upphafi þessarar ritgerðar er gerð grein fyrir Alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum og 

mikilvægi þeirra. Farið er yfir þær stofnanir sem tengjast Alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum í stuttu máli, hverjir staðlarnir eru, túlkanir og hver ber ábyrgð 

á útgáfu þeirra. Einnig er komið inn á innleiðingu Alþjóðlegu reikningsskilastaðlana á 

Íslandi.  

Þar á eftir verður fjallað um óefnislegar eignir og meðferð þeirra í reikningsskilum 

samkvæmt Alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Fjallað verður um helstu eignir sem falla 

undir skilgreininguna á óefnislegri eign. Gerð er grein fyrir eignunum frá lagalegu 

sjónarhorni og beitingu Alþjóðlegu reikningsskilastaðlana við reikningsskil á óefnislegum 

eignum. Farið verður í afskriftar aðferðir á óefnislegum eignum, virðisrýrnun óefnislegra 

eigna og önnur mál sem tengjast reikningsskilum þeirra.  

Í lokin verður fjallað um óefnislegar eignir á hlutabréfamarkaði á Íslandi frá 2008 til 

2014, en 13 félög voru skráð á aðallista Kauphallar Íslands þegar ritgerð þessi var gerð. 

Umfang þeirra verður skoðað og hvaða óefnislegu eignir eru algengastar í ársreikningum 

félaganna, einnig er athugað hvort félögin séu að færa virðisrýrnun á óefnislegum 

eignum sem gengust undir virðisrýrnunarpróf.  
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2 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar  

Mjög mikilvægt er að reikningsskil sýni glögga mynd og rétta stöðu. Þar sem lög og 

reglur landa eru mismunandi varðandi reikningsskil að þá getur verið erfitt að bera 

saman reikningsskil á milli landa og fá glögga mynd af þeim (Sigurður Þórðarson, 2004).  

International Accounting Standards Board hefur umsjón með gerð á Alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum, hafa þeir orðið fyrir valinu hjá mörgum löndum við gerð 

reikningsskila (IFRS, 2014).  

Einn megin tilgangurinn með Alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum er að hafa sömu 

reikningsskilastaðla fyrir mörg lönd. Það auðveldar bæði fyrirtækjum og fjárfestum að 

bera saman reikningsskil félaga á milli landa ef sömu aðferðum er beitt. Með því að gera 

ársreikning samkvæmt Alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, hjálpar það við sameiginlegri 

aðferð á gerð ársreikninga og árshlutareikninga.  

Mikil alþjóðarvæðing hefur átt sér stað í fjármálaheiminum síðustu áratugi. Félög eru 

oft með starfsemi í mörgum löndum eða fara í hlutafjárútboð erlendis, við þessar 

aðstæður er mikilvægt að reikningsskil séu samin eftir sömu stöðlum svo að upplýsingar 

komi eins fram.  

Fjármagnskennitölur geta einnig verið misjafnar eftir því hvernig reikningsskil eru 

gerð. Tækniþróun síðustu áratugi hefur gert fjárfestum kleift að fjárfesta heimshorna á 

milli í gegnum netið. Slíkar aðstæður krefjast þess að reikningsskil og 

fjármagnskennitölur séu samanburðarhæfar milli landa svo fjárfestir geti tekið upplýsta 

ákvörðun um val sitt.  

International Accounting Standards Committee (IASC) var stofnað árið 1973 í þeim 

tilgangi að hafa eitt safn af vönduðum reikningsskilastöðlum. Gáfu þeir út 41 staðal sem 

nefnast International Accounting Standards (IAS). Árið 2001 tók International 

Accounting Standards Board (IASB) við störfum af IASC og sjá þeir nú um að þróa og 

endurnýja IAS staðla ásamt því að gefa út nýja staðla. Nýju staðlarnir nefnast 

International Financial Reporting Standards (IFRS), eru þeir 13 talsins í dag. Einnig hafa 

verið gefnar út túlkanir á IAS sem nefnast Standard Interpretations Committee (SIC) og  
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túlkanir á IFRS sem nefnast Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), IASB 

hefur umsjón með útgáfu á SIC og IFRIC (Mackenzie, o.fl., 2013).  

Notast er við Alþjóðlega reikningsskilastaðla í 130 löndum, þar á meðal á Íslandi og 

mörgum löndum og hagkerfum sem hafa stóra fjármálamarkaði. Þá eru einnig mörg 

lönd sem eru að vinna að því að taka upp þessa staðla (IFRS, 2014).  

2.1 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar á Íslandi 

Evrópusambandið setti reglugerð um innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla árið 

2002 sem var svo innleidd á Íslandi árið 2006 með reglugerð nr.181 frá 2006 (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006, 127. gr). Reglugerðin fól í sér að félög sem eru skráð í kauphöll 

og á fjármálamörkuðum skyldu notast við Alþjóðlegu reikningsskilastaðlana. Öðluðust 

þessar breytingar gildi fyrir reikningsskilaárið sem hófst eftir 1. jánúar 2005 (Reglugerð 

181/2006). Einnig eru félög sem stunda vátryggingarstarfsemi hér á landi skyldug að 

nota Alþjóðlega reikningsskilastaðla (Lög um vátryggingarfélög nr. 56/2010, gr. 56).  

Þá er félögum sem eru að ákveðinni stærðargráðu sem er tilgreind í 2. tölul. 1.gr í 

ársreikningalögum, líka heimilt að gera ársreikninga sína samkvæmt Alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum. Ársreikningaskrá sér um eftirlit með félögum sem gera 

ársreikninga samkvæmt Alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (Ríkisskattstjóri, e.d).  

Árið 2013 voru 77 félög á Íslandi sem skiluðu ársreikningi inn til Ársreikningaskráar 

sem voru gerðir eftir Alþjóðlegu reikningskilasstöðlunum. Eru þetta ýmist félög sem eru 

skyldug til að skila inn ársreikning gerðann eftir Alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum eða 

félög sem sækja um það til Ársreikningaskráar (Ríkisskattstjóri, e.d).  
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3 Óefnislegar eignir 

Óefnislegar eignir hafa hlotið mikla umfjöllun í fjölmiðlum frá fjármálahruninu árið 2008. 

Margt hefur verið skrifað og sagt um þær og má þar helst nefna viðskiptavild sem mikið 

var  fjallað um í t.d. skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010). 

Óefnislegar eignir geta verið margskonar eignir og hafa nokkrar þeirra verið 

gagrýndar mikið. Þessar eignir geta verið töluvert hlutfall af heildareignum fyrirtækja, 

því þarf að vanda til við að færa þær inn í efnahagsreikning fyrirtækja.   

Fjallað er um óefnislegar eignir í IAS 38 um óefnislegar eignir, þar eru óefnislegar 

eignir skilgreindar sem: „aðgreinanleg, ópeningaleg eign sem er ekki í hlutkenndu formi 

og aðili á til að nota við framleiðslu eða framboð á vöru eða þjónustu til að leigja öðrum 

eða í stjórnartilgangi. Eign er verðmæti:  

a) sem er undir yfirráðum fyrirtækis vegna atburða í fortíðinni og 

b) sem vænst er að efnahagslegur framtíðarávinningur streymi frá til fyrirtækisins.“ 

         (IAS 38, 7.gr, 2008). 

Ef ofangreind skilyrði eru uppfyllt er leyfilegt að færa eign sem óefnislega eign inn í 

efnahagsreikning fyrirtækis, ásamt útgjöldum sem féllu til við að koma eigninni í það 

ástand sem henni er ætlað (IAS 38, 24. gr, 2008). 

Ekki er leyfilegt að eignfæra óefnislega eign sem verður til innan fyrirtækis. Allan 

kostnað sem fellur til við gerð óefnislegrar eignar innan fyrirtækis ber því að gjaldfæra. 

Undantekning er reyndar fyrir kostnaði sem fellur til á þróunarstigi í rannsóknar og 

þróunarkostnaði (IAS 38, 39-42.gr, 2008). 

Þar sem ekki er leyfilegt að eignfæra allar óefnislegar eignir geta margar verðmætar 

eignir staðið út fyrir efnahagsreikning fyrirtækis (IAS 38, 10. gr, 2008).  

Óefnisleg eign getur verið á geisladisk eða sem skjal, þar með er sú fullyrðing að 

óefniselg eign sé ekki í hlutkenndu formi ekki alltaf rétt. Slík eign getur líka flokkast undir 

varanlega rekstarfjármuni sem ber að fara með samkvæmt IAS 16, þá þarf að meta 

hvort eignin sé stór hluti af eigninni sem flokkast undir varanlega rekstrarfjármuni. Ef 

eignin er verulegur hluti af annarri eign að þá telst t.d. diskurinn með hugbúnaði á sem 
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varanlegur rekstrarfjármunur með t.d. tölvu. Ef eignin er lítill partur af annarri eign þá 

flokkast hún sem óefnisleg eign (IAS 38, 4. gr, 2008). 

Leyfilegt er að meta óefnislegar eignir á tvo vegu, annars vegar á kostnaðarverði að 

frádregnum öllum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnunartöpum eða á endurmetnu 

verði að frádregnum öllum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnunartöpum (IAS 38, 9. 

gr, 2008).  

Með endurmetnu verði er átt við gangvirði eignarinnar, það verð sem fæst fyrir 

eignina í skipulögðum viðskiptum á matsdegi (Deloitte á Íslandi, e.d).  

Eftir upphaflega færslu er gerð krafa um að óefnisleg eign sé afskrifuð á kerfisbundin 

hátt niður á nýtingartíma hennar (IAS 38, 79. gr, 2008). Betur verður farið í afskriftir og 

endurmat á óefnislegum eignum hér fyrir neðan í kaflanum „Niðurfærsla óefnislegra 

eigna“.  

Ekki er til neinn tæmandi listi fyrir það hvað telst óefnisleg eign innan IAS 38. Farið er 

eftir skilgreiningum sem nefndar eru hér að ofan við mat á því hvort eign sé óefnisleg 

eign eða ekki. Margar eignir eru nefndar innan staðalsins um óefnislegar eignir, s.s. 

tölvuhugbúnaður, einkaleyfi, höfundaréttur, kvikmyndir, viðskiptamannaskrár, 

aflaheimildir, innflutningskvótar, sérleyfi, sambönd við viðskiptamenn eða birgja, 

viðskiptavild, þróunarkostnaður o.fl. (IAS 38, 8. gr, 2008). Hér að neðan verður farið 

betur í nokkrar af þessum eignum.  

3.1 Einkaleyfi 

Tilgangur einkaleyfis er að vernda uppfinningu sem einstaklingur eða lögaðili hefur 

fundið upp. Einkaleyfisleg uppfinning getur verið vegna uppgötvunar, vísindakenningar, 

stærðfræðiaðferða, listræna verka, skipulag, reglur eða aðferðir við hugarstarfsemi, 

leiki, atvinnustarfsemi eða forrit fyrir tölvur og miðlun upplýsinga. Einkaleyfi er gefið út í 

allt að 20 ár og gefur það einstaklingi eða lögaðila rétt á að banna öðrum að framleiða, 

flytja inn og selja uppfinninguna (Lög um einkaleyfi nr. 19/1991). 

Einkaleyfi getur verið stór partur af óefnislegum eignum hjá ýmsum fyrirtækjum, s.s. í 

lyfjafyrirtækjum og tæknifyrirtækjum. Oft á tíðum eru þetta vörur sem eru lengi í þróun 

og er oft sótt um einkaleyfi á hugmyndina. Mikill rannsóknar- og þróunarkostnaður 

myndast einnig við gerð einkaleyfa (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011).  
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Opinberir styrkir geta oft fallið undir einkaleyfi, s.s. réttur á lendingarleyfi á 

flugvöllum, leyfum til að starfrækja útvarpsstöðvar eða sjónvarpsstöðvar, 

innflutningsleyfi og kvóti ( IAS 38, 33.gr, 2008). Um opinbera styrki er fjallað í IAS 20 um 

Skráningu opinberra styrkja og upplýsingar um opinbera aðstoð, eignfærsla opinbera 

styrkja er leyfð á tvenna vegu. Ein aðferðin er að færa styrkinn inn sem frestaðar tekjur. 

Hin aðferðin er að draga styrkinn frá bókfærða verði eignarinnar (IAS 20, 24. gr, 2008).   

Þar sem einkaleyfi er ekki veitt til meira en 20 ára (Lög um einkaleyfi nr. 17/1991) að 

þá eru einkaleyfi afskrifuð á 20 árum á kerfisbundinn hátt. 

3.2 Aflaheimildir 

Aflaheimildir eru ein af stærstu óefnislegu eignum á íslenskum markaði, mikið hefur 

verið ritað og rætt um meðferð aflaheimilda í fjárhagsbókhaldi útgerða á Íslandi.  

Útgerðum á Íslandi eru úthlutaðar aflaheimildir af Fiskistofu, aflaheimildum er 

úthlutað einu sinni á ári. Sjávarútvegurinn miðar við fiskveiðiár sem er frá 1. september 

til 31. ágúst en mörg sjávarútvegsfyrirtæki notast einnig við það ár sem reikningsskilaár 

(lög 116/2006). 

Þegar aflaheimildum var fyrst úthlutað voru engin gjöld tekin fyrir þau. Síðan árið 

1990 fóru menn að framselja aflaheimildir og hagnast á því. Með farmsali á 

aflaheimildum geta eigendur aflaheimilda fært þær á gangvirði í fjárhagsbókhald sitt, 

reiknast það miðað við þorskígildi á gangvirði (Bolli Héðinsson, 2012).  

Samkvæmt IAS 38 að þá er leyfilegt að meta óefnislegar eignir á gangvirði á tvennan 

hátt. Notkun margfeldisstuðla sem endurspegla núverandi markaðsvirði eignarinnar eða 

afvöxtun áætlaðs, hreins sjóðsstreymis af eigninni í framtíðinni (IAS38, 56. gr, 2008). Þar 

sem aflaheimildir hafa engan líftíma að þá fer fram virðisrýrnunarpróf á þeim eignum.  

Síðar meir komu veiðigjöld sem eru lögð ofan á aflaverðmæti sem skilar sér sem 

tekjur til ríkisins. Gjaldsstofn þess er hvert úthlutað þorskígildi í aflaheimildum ár hvert. 

Gjaldið sjálft er 9,50 kr. á hvert þorskígildiskíló. (Lög um veiðigjöld 74/2012). 

Mikið hefur verið rætt um sérstakt veiðigjald sem er ný til komið í íslensk lög, þar 

mótmæltu margar útgerðir að sérstaka veiðigjaldið væri ósanngjarnt þar sem það tæki 

ekki tillit til rekstrarafkomu félagsins eins og venjulegur fjármagnstekjuskattur, né 

skuldastöðu útgerðarinnar.  
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Sérstakt veiðigjald er reiknað út frá rentu hvers þorskígildiskíló. Rentan er reiknuð 

sérstaklega fyrir hvert þorskígildiskíló í veiðum og vinnslu á uppsjávarfisk og hins vegar 

fyrir veiðar og vinnslu á botnfiski. Gjaldið er 23,20 kr. fyrir hvert þorskígildiskíló í 

botnfiskveiðum og 27,50 kr. í uppsjávarveiðum fyrir fiskveiði árið 2012/2013. Fiskveiði 

árið 2013/2014 reiknast sérstakt veiðigjald einungis 50% af rentustofninum að 

frádregnum almennu veiðigjaldi, fiskveiði árið 2014/2015 mun það vera 55% af 

stofninum og síðan fiskveiðiárið 2015/2016 vera 60% af stofninum (Lög 74/2012).  

Ein leið hefur verið í umræðunni um meðhöndlun aflaheimilda, en sú leið er oft 

nefnd „tilboðsleið“. Í henni felst að allar núverandi aflaheimildir verði innkallaðar og 

95% af þeim verði úthlutað aftur til 20 ára, 5% verði síðan leigðar út til 20 ára. Mundi 

þetta ganga síðan koll af kolli þangað til meirihluti aflaheimilda væru í leigu (Bolli 

Héðinsson. 2012).  

Þótt aflaheimild væri í nokkurs konar leigu þá þyrfti að halda áfram að flokka þá eign 

sem óefnislega eign. Þar sem tekið er fram í IAS 17 um leigusamninga „beita skal 

þessum staðli við færslu á öllum leigusamningum, öðrum en: leigusamningum um leit 

eða notkun á jarðefnum, olíum, jarðgasi og sambærilegum óendurnýjanlegum 

auðlindum“ (IAS 17, 2. gr, 2008). Þótt það sé verið að ræða um leigusamning í þessari 

„tilboðsleið“  þá mætti ekki flokkað það sem fyrirfram greidda leigu samkvæmt IAS 17, 

heldur þyrfti að flokka þetta sem óefnislega eign (IAS 17, 2. Gr, 2008). Ein breyting 

myndi eiga sér stað, þar sem leigan er til 20 ára þá væru aflaheimildir afskrifaðar en ekki 

gerð virðisrýrnunarpróf. 
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3.2.1 Aflaheimildir hjá Vinnslustöð Vestmaneyjar og HB Granda 

Efnahagsreikningar HB Granda hf. og Vinnslustöðvar Vestmaneyja hf. voru skoðaðir fyrir 

árin 2008 til 2013 (Vinnslustöð Vestmaneyja hf. er ekki með samburðahæfan ársreikning 

fyrir 2008). Aflaheimildir voru skoðaðar sem hlutfall af heildareignum félagsins, einnig 

var athugað hvort félögin höfðu fært virðisrýrnun á aflaheimildum. 

Mynd 1. Hlutfall aflaheimilda af heildareignum HB Granda hf (ársreikningar HB Granda hf. 2008 til 
2013).  

Aflaheimildir hafa orðið fyrir virðisrýrnunum hjá útgerðarfyrirtækjum eftir gildistöku 

nýrra  laga um veiðigjöld. HB Grandi taldi árið 2012 að ný lög um veiðigjöld myndi 

hækka veiðigjöld þeirra um 400%, af þeim afleiðingum gerðu þeir virðisrýrnunarpróf og 

fundu út að endurheimtanlegt virði aflaheimilda væru lægra en bókfært verð þeirra. 

Afleiðingar virðisrýrnunarprófsins urðu þær að aflaheimildir lækkuðu um 16% í 

efnahagsreikning þeirra árið 2012 (ársreikningur HB Grandi hf. 2012). Árið 2013 gerði HB 

Grandi aftur virðisrýrnunarpróf á aflaheimildum sínum og bakfærðu þeir 63% af 

virðisrýrnun síðasta árs, þar er nefnt að aukning aflaheimilda og hagræðing í rekstri 

muni skila sér í meiri tekjum af aflaheimildum næstu fimm árin heldur en gert var ráð 

fyrir (ársreikningur HB Grandi hf. 2013). 
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Mynd 2.Hlutfall aflaheimilda af heildareignum Vinnslustöðvar Vestmaneyjar hf (ársreikningar 
vinnslustöðvarinnar 2009 til 2013). 

Á árunum 2011 og 2013 keypti Vinnslustöð Vestmaneyja rekstrar einingar og við þau 

viðskipti eignfærðust aflaheimildir. Engin virðisrýrnun var færð á árunum 2009 til 2013 

vegna aflaheimilda, aðrar breytingar í bókfærðu verði aflaheimilda eru vegna 

gengismunar (ársreikningur Vinnslustöðvar Vestmaneyjar hf. 2009 til 2013). 

3.3 Höfundaréttur 

Höfundaréttur felur í sér að sá lögaðili sem býr til lag, kvikmynd, listaverk, leikrit, 

ljósmynd, texta o.s.frv. hefur rétt á því verki og þurfa aðrir lögaðilar að fá leyfi hjá 

höfundinum til að nota það verk.  

Höfundur öðlast höfundarrétt á verki sýnu þegar hann gefur það fyrst út opinberlega. 

Höfundur öðlast þá rétt á að endurbirta efnið sitt í upphaflegri mynd eða endurgert. 

Verk sem er gefið út er varið höfundarétt frá þeim degi sem það er gefið út og 70 árum 

eftir að höfundur andast (Höfundarlög nr. 73/1972).  

Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar sér um að gæta að höfundarrétti fyrir 

textasmiði og tónskáld og Samtök Myndrétthafa á Íslandi gætir hagsmuna dreifiaðila 

vegna kvikmynda, sjónvarpsefnis og tölvuleikja (Samband tónskálda og eigenda 

flutningsréttar, e.d ; Samtök Myndrétthafa á Íslandi, e.d).  

Mikið hefur farið fyrir fréttum um höfundarrétt á síðustu árum, sérstaklega fyrir 

ólöglegt niðurhal sem er að skila miklu tapi í sölu á kvikmyndum og tónlist. Einnig komst 

í fréttirnar árið 2005 þegar Bubbi Morthens seldi höfundarétt af lögum og textum sínum 
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til Sjóvá, samningurinn á milli Bubba og Sjóvá fól í sér að Sjóvá greiddi Bubba eina 

greiðslu fyrir framtíðargreiðslur af höfundarrétti sínum. Þær greiðslur sem bárust Sjóvá 

fyrir höfundarrétt á lögum og textum Bubba voru þá tekjufærða (Birgir Örn Steinarsson, 

2005). 

3.4 Samningar 

Óefnislegar eignir geta verið ýmiskonar samningar sem tveir eða fleiri lögaðilar hafa gert 

sín á milli. Samningurinn er þá bókaður inn á kostnaðarverði og árleg afskrift færð til 

gjalda yfir líftíma (samningstíma) ef hann er til staðar (IAS 38, 22. gr, 2008 ; Kieso, o.fl., 

2011).  

Sérleyfi er ein tegund samnings sem flokkast undir óefnislegar eignir, hann gengur út 

á að fyrirtæki gerir samning við annað fyrirtæki um að nota vörumerki, selja vöru eða 

nota hugmyndir þeirra síðarnefndu. McDonalds er líklega eitt það þekktasta sérleyfi á 

markaðnum í dag, þar sem mörg fyrirtæki starfa undir nafninu McDonalds um allan 

heim(Kieso, o.fl., 2011). Fyrirtækið sem greiðir fyrir notkun vörumerkis nýtur 

efnahagslegan framtíðar ávinning af samningnum. Sé mögulegt að meta kostnaðarverð 

samningsins, þá er leyfilegt að færa hann inn í efnahagsreikning félagsins sem óefnislega 

eign (IAS 38, 7. gr, 2008 ; IAS 38, 22. gr, 2008). 

Önnur tegund sérleyfis er réttur til að nýta opinberar eignir til starfsemi sinnar, t.d. 

ferjufyrirtæki sem fær að nýta sér siglingarleið, notkun lands fyrir símastaura eða síma 

línu. Einnig geta samningar flokkast sem óefnisleg eign þegar tveir lögaðilar gera 

samning sín á milli um rétt til að senda út ákveðið efni í sjónvarpi eða útvarpi (Kieso, 

o.fl., 2011). 

Samningar sem eru gerðir í tengslum við sjónvarpsútsendingar geta verið mjög stórir, 

FIFA voru með tekjufærðan sjónvarpsrétti upp á 630 milljónir Bandaríkja dollara árið 

2013 þar af 601 milljónir Bandaríkja dollara fyrir HM 2014 (FIFA, 2014). Líklega hafa 

félög sem keyptu sjónvarpsrétt af HM 2014 eignfært hann hjá sér þegar gengið var frá 

samningi við FIFA og hann afskrifaður þangað til útsendingum var hætt.  

Eignfærðir samningar geta verið stór partur af efnahagsreikningi fótboltaliða. Sem 

dæmi um það, í ársskýrslu Manchester United plc. fyrir tímabilið sem endaði 30. júní 

2013 var bókfært verð samninga leikmanna liðsinns 120 milljónir Sterlings punda, eða 

10,7% af heildareignum félagsins (Manchester United plc. 2014). 
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Samningar um viðskiptamannalista eða viðskiptasambönd geta verið bókaðir inn sem 

óefnisleg eign. Þá kaupir fyrirtæki lista af öðrum lögaðila í þeim tilgangi að efla 

viðskiptasambönd sín, samningurinn er bókfærður á kostnaðarverði og afskrifaður á 

nýtingartíma (Kieso, o.fl., 2011).  

3.5 Rannsóknar- og þróunarkostnaður 

Samkvæmt 54 grein IAS 38, þá skiptist rannsóknar- og þróunarkostnaður í 

rannsóknarstig og þróunarstig. Allur kostnaður sem fellur við rannsóknarstig ber að 

gjaldfæra þegar stofnað er til hans. Hluta af kostnaði sem myndast á þróunarstigi má 

eignfæra ef öllum eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt:  

a) að það sé tæknilega framkvæmanlegt að ljúka við óefnislegu eignina 
þannig að hún verði tiltæk til notkunar eða sölu,  

b) að það ætli sér að ljúka við óefnislegu eignina og nota eða selja. 

c) getu þess til að nota eða selja óefnislegu eignina. 

d) hvernig líklegur efnahagslegur framtíðarávinnungur myndast af 
óefnislegu eigninni. Fyrirtækið skal m.a. sýna fram á að markaður sé fyrir 
framleiðslu óefnislegu eignarinnar eða óefnislegu eignina sjálfa eða, ef 
hana á að nota innan fyrirtækisins, notagildi óefnislegu eignarinnar. 

e) að fyrir hendi séu næg tæknileg, fjárhagsleg og önnur verðmæti til að 
ljúka þróuninni og til að nota eða selja óefnislegu eignina. 

f) Getu þess til að meta útgjöld, sem rekja má til þróunar á óefnislegu 
eigninni, með áreiðanlegum hættu.  

 (IAS 38, 57. gr, 2008). 

Ef ekki er hægt að meta það hvenær eignfærður þróunarkostnaður muni byrja að 

skyla tekjum ber að gera virðisrýrnunarpróf að minnstakosti árlega samkvæmt IAS 36 

(IAS 38, gr. 60, 2008)  

Rannsóknar og þróunarkostnaður leiðir oft að sér einkaleyfi eða höfundarétt af 

tekjuaflandi eign, eignfærður þróunarkostnaður skilar ekki beint tekjum í framtíðinni en 

afkoma af eignfærðum þróunarkostnaði skilar af sér tekjum (Kieso, o.fl., 2011).  

CCP myndaði bókfært tap í árslok 2013 og í hálfsársuppgjöri sýnu 2014 sem má rekja 

að stórum hluta til gjaldfærðs áður eignfærðum þróunarkostnaði. Þróun á verkefni sem 

nefndist World of Darknes var hætt og þurfti því að gjaldfæra allan þróunarkostnað sem 

honum tengdist, þar sem ekki var ætlaðs framtíðarávinnings af honum (CCP, 2014).  
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Ársuppgjör CCP 2013 sýndi gjaldfærslu á þróunarkostnaði sem nam 24% af bókfærðu 

verði þróunarkostnaðs í árslok 2013, hálfsársuppgjör CCP þann 30. júní 2014 sýndi 

gjaldfærslu á þróunarkostnaði sem nam 36% af bókfærðu verði þróunarkostnaðs í árslok 

2013. Í ársuppgjöri CCP árið 2012 var hlutfall þróunarkostnaðar af heildar eignum 68% 

en í þann 30. júní 2014 var hlutfallið orðið 59%. Hafði bókfært verð þróunarkostnaðs 

lækkað um 74% á þessum tíma. Þessa færslur eru í samræmi við 112. gr, IAS 38, þar 

segir að óefnisleg eign á að færa úr efnahagsreikningi félags þegar það er ekki vænst 

efnahagslegs framtíðar ávinnings af þeim.  

Viðbætur við þróunarkostnað á þessum tíma námu 58 milljónum Bandaríkja dollurum 

á meðan almenn niðurfærsla námu 44 milljónum Bandaríkja dollurum (ársreikningur 

CCP, 2013). Þar sem viðbætur á þróunarkostnað námu hærri fjárhæð heldur en 

niðurfærslur á tímabilinu 31.12.2012 til 30.06.2014 er hægt að rekja þessu miklu lækkun 

á þróunarkostnaði hjá CCP til gjaldfærslu hans. 

3.6 Viðskiptavild 

Viðskiptavild sem myndast við sameiningu fyrirtækja eða reksturs fellur undir staðal 

IFRS 3 um sameiningu félaga, talað er um viðskiptavild í IAS 38 um óefnislegar eignir en 

ávalt vísað í staðal IFRS 3 (IAS 38, 3. gr, 2008). 

Sameining félaga er skilgreind sem sameining fyrirtækja eða aðskildra eininga fara 

saman í eina reikningsskilaeiningu. Við sameiningu getur oft myndast móðurfélag 

(yfirtöku) og dótturfélag (yfirtekna), við slíkar aðstæður geta samstæður myndast og ber 

það að gera samstæðureikningsskil samkvæmt IAS 27 um samstæðureikningsskil og 

aðgreind reikningsskil (IFRS 3, 4. gr, 2008 ; IFRS 3, 6. gr, 2008). 

Þegar sameining á sér stað ber að nota kaupaðferðina (e. „ acquisition method“), í 

aðferðinni felst að skilgreina yfirökuaðila, meta kostnaðarverð við sameiningu og skipta 

kostnaðarverði við sameininguna á viðeigandi eignir, skuldir og óvissar eignir  (IFRS 3, 

16. gr, 2008). 

Til að finna hver viðskiptavild verður við sameiningu eru eignir og skuldir metnar á 

gangvirði til að finna rétt verðmat á eignum og skuldum. Matsverð skulda er svo dregið 

frá matsverði eigna til að fá gangvirði einingarinnar (e. „fair value“). Munurinn á 

gangvirði og kaupverði er viðskiptavild (frátöldum skattaáhrifum). Ef kaupverð er hærra 
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en gangvirði myndast eignfærð viðskiptavild, ef gangvirði er hærra ber að tekjufæra 

viðskiptavildina í rekstrareikning (Mackenzie, o.fl., 2013).   

Ef við tökum eitt dæmi hér til útskýringar, Fyrirtæki A ætlar að kaupa Fyrirtæki B fyrir 

350 kr með handbæru fé. Myndin/taflan hér að neðan skýrir þennan reikning betur: 

Ársreikningur B ehf.

Eignir B.V. Gangvirði Munur

Skatta- 

áhrif

Varanlegir rekstrarfjármunir ........... 100   110  10           2         

Birgðir ............................................ 70     60    (10)          (2)        
Verksmiðja ..................................... 150   170  20           4         

Viðskiptakröfur .............................. 50     50    0 0
Viðskiptavild .................................. 40     35    (5)            (1)        

Eignir samtals 410 425 

Skuldir

Skammtímaskuldir ......................... 40     40    0 0
Skuldir við lánastofnanir ................ 100 100 0 0

Viðskiptaskuldir ............................. 40     40    0 0

Skuldir samtals 180 180 

Eigið fé

Eigið fé samtals 230 245 

                  Skuldir og eigið fé 410 425 3  

Tafla 1. Efnahagsreikningur sem sýnir útreikning á viðskiptavild (Kieso, o.fl., 2011).  

Hér á töflu eitt sést hvernig útreikningur á viðskiptavild hefjast með því að finna 

gangvirði af eignum og skuldum félagsins og skatta áhrif miðað við núverandi 

tekjuskattslög (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003, 70. gr).  
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Tafla 2. Útreikningur og færslur á viðskiptavild (Kieso, o.fl., 2011). 

Tafla tvö sýnir svo útreikninga á viðskiptavild og færslur sem Fyrirtæki A myndi færa 

inn í bókhald sitt á sameingardegi, eftir kaupin verður bókfærð viðskiptavild hjá 

Fyrirtæki A orðin 108+35=143. Viðskiptavildin sem myndast við þessi viðskipti telur 

20,26% af eignfærslu við viðskiptin (Kieso, o.fl., 2011).  

Kostnaðarverð á yfirtekna félaginu skal vera gangvirði eigna og skulda sem stofnað er 

til við sameiningu, einnig teljast eiginfjárgerningar yfirtökuaðila sem eru gefnir út í 

skiptum fyrir yfirráð á yfirtekna félaginu. Auk þess má telja kostnað sem tengja má beint 

við sameininguna til kostnaðarverðs (IFRS 3, 16. gr, 2008). 

Viðskiptavild sem myndast við sameiningu er ekki afskrifuð, heldur látið gangast 

undir virðisrýrnunarpróf að minnstakosti árlega samkvæmt IAS 36 (IFRS 3, 75. gr, 2008). 

Þegar félag er stofnað einungis til að kaupa annað félag og það með skuldum þá 

getur í raun orðið til viðskiptavild innan félagsins. Þegar eignarhlið félags er samansett 

mestmegnis af handbæru fé sem fengið er að láni, það fé er svo nýtt til að kaupa annað 

félag á yfirverði (hærra verði en matsverði). Þá myndast í raun viðskiptavild sem verður 

til innan félags. Þar sem samanlagðar skuldir félagana beggja jafngilda eignum þeirra þá 

þarf að færa inn eigið fé og er það gert með því að bóka viðskiptavildina inn (Aðalsteinn 

Hákonarson, 2009). 
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3.6.1 Viðskiptavild hjá Mareli og Össuri 

Össur hf sem er alþjóðlegt heilbrigðistæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í gervilimasmíði var 

stærsta fyrirtæki á markaði þann daginn miðað við heildar markaðsvirði (Össur hf, e.d).  

Mynd 3. Þróun hlutfalls óefnislegra eigna af heildareignum Össurar og Marels 31.12.08-30.06.14 

Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum Össurar hf er töluvert, þar sem hún er rúmur 

helmingur heildareigna félagsins yfir tímann sem hún voru skoðuð.  

Viðskiptavild þeirra hækkaði um 26% á þessu tímabili á meðan aðrar eignir í 

efnahagsreikning félagsins vaxa um 13%. Heildareignir félagsins hækka um tæpa 15 

milljarði króna á meðan viðskiptavildin hækkar um 10 milljarða. Hækkunin á 

viðskiptavildinni á þessum tíma er 70% af hækkun heildareigna. Viðskiptavildin hefur 

hækkað umfram aðrar eignir og eru það helst viðbæturnar við viðskiptavild árin 2012-

2014 sem skýra það.  

Tafla 3. Þróun eigna ásamt viðskiptavild Össurar hf. 31.12.08-30.06.14. 

42,9% 42,8% 43,3% 43,3% 43,9%
45,1% 45,3%

53,4% 53,3%
55,9%

57,3%
59,0%

56,2% 56,1%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 30.06.14

Marel Össur

Þúsundir ISK 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 30.06.14 08-2Q14

Viðskiptavild 38.966.191      41.822.016      39.019.553      40.921.822      44.921.892      45.621.013      49.276.547      

% Breyting 7% -7% 5% 10% 2% 8% 26%

Aðrar eignir 34.012.455      36.642.288      30.824.771      30.494.294      31.184.433      35.618.694      38.507.782      

% Breyting 8% -16% -1% 2% 14% 8% 13%

Heildar eignir 72.978.647      78.464.303      69.844.324      71.416.116      76.106.325      81.239.707      87.784.329      

% Breyting 8% -11% 2% 7% 7% 8% 20%
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Viðskiptavildin hjá Össuri hf er skipt upp í þrjár sjóðsskapandi einingar, eftir 

landssvæðum  þar sem Össur er með starfsemi, það eru Bandaríkin, Evrópa og Asía. 

Gengismunur er það sem hefur mest áhrif á sjóðsstreymið sem er núvirt til að athuga 

hvort gangvirði sjóðsskapandi eininga sé lægra en bókfært verð þeirra. Hækkunin á 

viðskiptavild á árunum 2012 og 2013 stendur að kaupum á fyrirtækjum(Össur hf. 

Ársreikningar 31.12.08-30.06.14).  

Marel hf er alþjóðlegt fyrirtæki og er í hópi stærstu útflutningsfyrirtækja á Íslandi, 

sérhæfing þeirra liggur í háþróuðum búnaði og kerfum til vinnslu á fiski og kjötmeti 

(Marel hf, e.d).  

Viðskiptavild Marels hf sem hlutfall af heildar eignum var á bilinu 43% til 45% sem er 

aðeins lægra en hjá Össuri hf. Viðskiptavild Marels lækkaði á tímabilinu öfugt við Össur.  

Viðskiptavildin lækkaði um 8% á meðan aðrar eignir félagsins í efnahagsreikningi þess 

lækkuðu um 16% sem leiddi til lækkunar á heildaeignum þess um 13% frá 31.12.2008 til 

30.06.14.  

Tafla 4. Þróun eigna ásamt viðskiptavild Marels hf. 31.12.08-30.06.14. 

Marel athugar hvort viðskiptavild hafi orðið fyrir virðisrýrnun, með því að núvirða 

framtíðar sjóðsstreymi á sjóðsskapandi einingu og athuga hvort að það sé möguleiki á 

því að einingin skapi minni tekjur en áætlanir gera ráð fyrir.  

Þær litlu breytingar fyrir utan virðisrýrnun sem eiga sér stað með viðskiptavild Marels 

hf frá 2010 til 2013 eru vegna gengismunar. Árið 2014 sameinaðist annað félag inn í 

Marel hf sem hækkað viðskiptavild þeirra um 1,5 % hinar viðbæturnar á því ári eru 

vegna gengishækkunar (Marel hf. Ársreikningar 31.12.08-30.06.14).  

Frá 1. janúar 2008 til 30. júní 2014 hafði einungis Marel lækkað virði sitt á 

viðskiptavild í gegnum virðisrýrnunarpróf, árið 2009 var færð virðisrýrnun á viðskiptavild 

Marels upp á 4% af bókfærðu verði hennar. Fyrir utan virðisrýrnunina árið 2009 hjá 

Marel að þá eru breytingarnar vegna gengisbreytingar og sameiningu félaga (kaupum).    

Þúsundir ISK 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 30.06.14 08-2Q14

Viðskiptavild 67.134.581      67.987.265      58.425.390      60.425.754      64.521.283      60.025.218      62.048.148      

% Breyting 1% -14% 3% 7% -7% 3% -8%

Aðrar eignir 89.281.842      90.825.549      76.553.027      79.006.857      82.377.451      73.046.310      74.809.685      

% Breyting 2% -16% 3% 4% -11% 2% -16%

Heildar eignir 156.416.422    158.812.814    134.978.417    139.432.611    146.898.734    133.071.528    136.857.833    

% Breyting 2% -15% 3% 5% -9% 3% -13%
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3.7 Vörumerki 

Vörumerki er skilgreint í íslenskum lögum sem hvers konar sýnilegt tákn sem ætlað er að 

aðgreina vöru eða þjónustu frá annar atvinnustarfsemi (Lög um vörumerki nr. 45/1997).  

Einkaleyfastofan sér um skráningu á vörumerkjum á Íslandi. Leyfið er veitt til 10 ára 

og að þeim tíma liðnum er hægt að sækja um 10 ára framlengingu, hægt er að sækja um 

framlengingu eins oft og eigandi óskar. Vörumerki geta verið bókstafir og tölustafir, orð 

og myndir, myndmerki og útlit eða umbúðir vöru. Ef ætlun er að sækja um einkaleyfi á 

vörumerki í öðrum löndum en Íslandi þarf að leggja inn umsókn í hverju landi fyrir sig 

(Einkaleyfastofan, e.d). 

Lagalegur einkaréttur á vörumerki flokkast undir óefnislegar eignir samkvæmt 9. gr 

IAS 38. Þó að einkaleyfi á vörumerki sé til 10 ára ber ekki að afskrifa vörumerki, þegar 

um lagaleg skjöl er að ræða ber að taka með endurnýjunar tíma inn í nýtingartíma. Þar 

með er vörumerki með ótakmarkaðann nýtingartíma(IAS 38, gr. 94, 2008). Þar sem 

vörumerki hefur ótakmarkaðann nýtingartíma gengst eignin undir virðisrýrnunapróf (IAS 

38, gr. 108, 2008). Sama gildir um vörumerki og aðrar óefnislegar eignir (frátöldum 

þróunarkostnaði) að ekki er leyfilegt að eignfæra vörumerki sem verður til innan 

fyrirtækisinns (IAS 38, 63. Gr, 2008). 

Vörumerki geta verið mjög verðmæt og eru oft ekki í efnahagsreikning fyrirtækja. 

Mörg fyrirtæki gætu ekki verið að skila sama hagnaði eins og þau eru að gera í daga ef 

það væri ekki fyrir vörumerki þeirra. Vörumerkin eru hjá mörgum fyrirtækjum í raun 

þeirra stærsta eign.  Interbrand er eitt stærsta fyrirtæki í heimi á sviði 

vörumerkjaráðgjafar. Árlega taka þeir saman lista yfir verðmætustu vörumerki heims. Til 

að finna út verðmæti vörumerkis nota þeir flóknar reiknisaðferðir,  t.d. er tekið inn í 

fjárhagsleg arðsemi vörumerkis, styrkleiki vörumerkis og hlutverk vörumerkis 

(Interbrand, e.d). 

Apple Inc er verðmætasta vörumerki á lista þeirra fyrir árið 2013 og er vörumerkið 

metið á 93 milljarða Bandaríkja dollara (Interbrand, 2014). Heildareignir Apple þann 28. 

júní 2013 voru 222,75 milljarða Bandaríkja dollarar (Apple Inc, 2014). 

Ef leyfilegt væri að bókfæra vörumerki sem verða til innan fyrirtækis og farið væri 

eftir þessari verðmatsaðferð hjá Interbrand að þá myndi eignir Apple Inc verða 320,84 
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milljarðir Bandaríkja dollara. Myndir þessi breyting auka eignir Apple Inc um 44% sem 

myndi þar af leiðandi auka virði fyrirtækisins til muna.  

Ef IASB myndi leyfa eignfærslu á vörumerkjum sem verða til innan fyrirtækis að þá 

væri nokkuð erfitt að finna verðmatsaðferð til að færa vörumerki til eignar.  
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4 Niðurfærsla óefnislegra eigna 

Niðurfærsla óefnislegra eigna fer eftir notkunar tíma þeirra, þar að segja hvort eignin 

hafi ótakmarkaðan eða takmarkaðan líftíma. Eignir með takmarkaðan líftíma eru 

afskrifaðar á meðan eignir með ótakmarkaðan líftíma gangast undir virðisrýrnunarpróf 

(IAS 38, 97 og 108. gr, 2008). 

Þegar talað er um að eign hafi ótakmarkaðan líftíma er ekki átt við að hún muni 

endast að eilífu, heldur er ekki viðtað hvenær eignin hættir að skila efnahagslegum 

ávinningi (Deloitte á Íslandi, e.d).   

Óefnislegar eignir sem eru taldar hafa ótakmarkaðan líftíma þarf að skoða að 

lágmarki árlega hvort þær hafi en þá ótakmarkaðan líftíma, ef talið er að eignin hafi ekki 

ótakmarkaðan líftíma en þá ber að afskrifa hana niður á líftíma eignarinnar og fara eftir 

IAS 8 um reikningsskilaaðferðir, breyting á mati reikningsskilum og skekkjur (IAS 38, 109. 

gr, 2008). 

4.1 Afskrift óefnislegra eigna 

Óefnisleg eign sem hefur takmarkaðan líftíma ber að afskrifa á kerfisbundinn hátt, 

afskriftaraðferðin sem verður fyrir valinu þarf að endurspegla notkunar munstur hennar. 

Meðal afskriftaaðferða sem leyfilegt er að nota eru línuleg aðferð, stigminnkandi aðferð 

og framleiðslueiningaaðferðin. Ef ekki er unt að ákveða mynstrið á að nota línulega. 

Afskrift líkur svo þegar eign er full afskrifuð eða hún sé haldin til sölu, þá ber að fara eftir 

IFRS 5 um fastafjármuni haldið til sölu eða aflögð starfsemi (IAS 38, 97. og 98. gr, 2008). 

Ef efnahagslegur framtíðarávinningur af óefnislegri eign tengist annari eign er 

stundum leyfilegt að eignfæra afskriftina af óefnislegu eigninni með tengdu eigninni. 

Afskriftin er þá ekki færð til gjalda heldur hækkar hún bókfært verði annara eigna. Ef 

hún er ekki tengd að þá ber að gjaldfæra afskriftir á þeim tíma sem þær verða til (IAS 38, 

99. gr, 2008).  

Hrakvirði óefnislegra eigna með takmarkaðan líftíma er núll nema að þriðji aðili sé 

búinn að skuldbinda sig við að kaupa eignina eða virkur markaður fyrir eignina sé fyrir 

hendi. Þar af leiðandi verður afskriftarstofn óefnislegra eigna sama og kostnaðar verð 

þeirra (IAS 38, 100. gr, 2008). 
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4.2 Virðisrýrnun óefnislegra eigna 

Virðisrýrnunarpróf ber að gera á óefnislegum eignum  með ótakmarkaðan líftíma 

samkvæmt IAS 36 um virðisrýrnun eigna. Virðisrýrnunarprófið ber að gera  að lágmarki 

árlega, einnig ef vísbendingar eru um að eignin hafi rýrnað í verði (IAS 38, 108. gr, 2008). 

Endurheimtanlegt virði eignarinnar er borið saman við bókfærða verð hennar og 

athugað hvort eignin hafi orðið fyrir virðisrýrnun, þar að segja endurheimtanlegt virði 

hennar sér lægra en bókfært verð hennar. Endurheimtanlegt virði er hvort sem er hærra 

af nýtingarvirði eignarinnar eða gangvirði að frádregnum sölukostnaði hennar. Ef 

endurheimtanlega virði eignarinnar er lægra en bókfært verð er munurinn gjaldfærður í 

rekstrarreikning (Mackenzie, o.fl., 2013).  

Nýtingarvirði eignarinnar byggist á núvirtu framtíðarsjóðstreymis (e. „present value 

of the future cash flow“). Framtíðarsjóðsstreymið er gert á raunhæfum og rökstuddum 

forsendum að mati stjórnenda, byggist það á efnahagsaðstæðum og nýjustu 

fjárhagsáætlunum (IAS 36, 32 og 33. gr, 2008).  Þegar framtíðarsjóðstreymið er núvirt 

þarf að notast við afvöxtunarstuðul fyrir skatt sem tekur tillit til áhættunnar sem fylgir 

eigninni og tímavirði peninga (IAS 36, 56. gr, 2008).  

Gangvirði eignar er fundið með bindandi sölusamning á eigninni milli óháðra aðila 

eða markaðsverð eignarinnar á virkum markaði, frádregnum sölukostnaði (IAS 38, 25. og 

26. gr, 2008).  

Ef ekki er hægt að finna endurheimtanlegt virði eignarinnar þar að tengja hana við 

fjárskapandi einingu, þarf þá fjárskapandi einingin að gangast undir virðisrýrnunarpróf. 

Samkvæmt 6. gr IAS 36 er fjárskapandi eining minnsti skilgreinanlegi eignarflokkur sem 

skilar innstreymi fjárs og er að stærstum hluta óháð annar fjárskapandi einingu (IAS 36, 

66. gr, 2008).  

Leyfilegt er að bakfæra virðisrýrnunartap á óefnislegri eign, viðskiptavild er 

undantekning. Hækkunin má ekki leiða að sér að bókfært verð eignarinnar verði hærra 

en ef virðisrýrnunartap hefði ekki verið fært (IAS 36, 110. og 117. gr, 2008).  

4.2.1 Virðisrýrnun viðskiptavildar 

Sjóðstreymi verður ekki til vegna viðskiptavildar, hún er oft framlag til sjóðstreymis. Þar 

af leiðandi þarf að úthluta viðskiptavild á sjóðskapandi einingu sem tengist myndunar á 
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viðskiptavildinni til að framkvæma virðisrýrnunarpróf (IAS 36, 81. gr, 2008). Ekki er 

leyfilegt að bakfæra virðisrýrnunartap af síðari tímabilum á viðskiptavild, þar að segja 

ekki er leyfilegt að hækka bókfært verð viðskiptavildar eftir að hún hefur orðið fyrir 

virðisrýrinartapi (IAS 36, 124. gr, 2008). 

KPMG í Bretlandi tók viðtöl við lykilstarfsmenn í reikningsskilum innan nokkurra 

stórra fyrirtækja um allan heim, tilgangur viðtalanna var að skoða hvernig þessir aðilar 

litu á virðisrýrnun viðskiptavildar og hvort hún væri réttlætanleg. Töldu þessir aðilar að 

virðisrýrnun á viðskiptavild kæmi oft og seint fram miðað við markaðinn, sögðu þeir að 

markaðurinn væri stundum búinn að endurspegla virðisrýrnunina í hlutabréfaverði allt 

að tveim árum áður en virðisrýrnunin kæmi fram í ársreikningum þeirra. Fannst flestum 

þeirra virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild vera flókna vegna margar þátta sem þurfti að 

taka til og hvernig ætti að skilgreina sjóðskapandi einingu.   

Kjölfar þessara niðurstöðu vörpuðu KPMG fram þeirri spurningu hvort það ætti að 

fara aftur í línulega afskrift á viðskiptavild eins og var gert þar til 2004. Þegar skýrslan var 

gerð er IASB að fara yfir IFRS 3 um sameiningu fyrirtækja og skoða hvort virðisrýrnun 

viðskiptavildar virki sem skyldi (KPMG IFRG limited, 2014).    

4.3 Endurmatsaðferðin 

Endurmatsaðferðin gengur út að óefnisleg eign sé metin á gangvirði að frádregnum 

síðari uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnunar töpum. Endurmatið þarf að fara fram 

það reglulega að gangvirði eignarinnar sé ekki langt frá bókfærða verði hennar (IAS 38, 

75. gr, 2008).  

Ekki er algengt að virkur markaður sé fyrir hendi á óefnislegum eignum, því er 

endurmatsleiðin ekki notuð mikið við óefnislegar eignir. Ekki er leyfilegt að notast við 

endurmatsaðferðina á vörumerkjum, dagblaðahausum, útgáfurétti á tónlist og 

kvikmyndum eða einkaleyfum (IAS 38, 78. gr, 2008).   

Önnur ástæða fyrir því að endurmatsaðferðin verði ekki oft fyrir valinu er sú að 

hækkun á endurmati fer á sérstakan endurmatsreikning meðal eiginfjár en matslækkun 

fer í gegnum gjöld á rekstrarreikningi. Þar af leiðandi þegar eign lækkar í virði  þá lækkar 

hagnaðurinn hjá fyrirtæki, aftur á móti hækkun á endurmati kemur það ekki fram í 

hagnað félagsins á rekstrarreikningi. (Kieso, o.fl., 2011).  
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5 Umfang óefnislegra eigna á Íslandi 

Óefnislegar eignir hafa á síðustu tíu árum orðið stærri hluti af heildareignum fyrirtækja. 

Margir telja að óefnislegar eignir hafi hjálpað mikið við vöxt fjármálamarkaðsins og fall 

hans. Sumar starfsgreinar á Íslandi hafa stóran part af heildareignum sínum í 

óefnislegum eignum, s.s. fjarskipta- og upplýsingafyrirtæki voru með 39,3% af 

heildareignum sínum í óefnislegum eignum árið 2009. Fiskiðnaðurinn er einnig umsvifa 

mikill í óefnislegum eignum þar sem aflaheimildir eru flokkaðar sem óefnisleg eign. Árið 

2009 voru óefnislegar eignir 30% af heildareignum í fiskiðnaðinum (Þórólfur 

Matthíasson, 2011). 

Einar Guðbjartson skoðaði þróun óefnislegar eign á 75 fyrirtækjum á Íslandi sem voru 

skráð á skipulagðan fjármagnsmarkað á árunum 1995-2001. Þar kom skýrt í ljós mikinn 

vöxt óefnislegar eign, á þessu tímabili rúmlega 22-földuðust óefnislegar eignir á meðan 

fastafjármunir tífölduðust (Einar Guðbjartsson, 2003). 

 

Mynd 4. Vöxtur óefnislegra eigna einstakra atvinnugreina (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 
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Rannsóknarnefnd Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 

skoðaði einnig umfang óefnislegra eigna á Íslandi frá 2003 til 2007 (kemur ekki fram 

hvert úrtakið var).  

Sá mikli vöxtur óefnislegra eigna sem Einar Guðbjartsson sá til ársins 2001 virðist hafa 

haldið áfram miðað við mynd 4. Frá árinu 2003 til 2007 tæplega sex-földuðust 

óefnislegar eignir í ársreikningum félaga. Athyglisvert er að sjá að óefnislegar eignir 

tæplega 106-földuðust hjá fjármálafyrirtækjum. Óefnislegar eignir fjármálafyrirtækja eru 

þó ekki nema einn tíundi af heildinni árið 2007 á meðan sjávarútvegurinn og 

eignarhaldsfélög er ábyrgð fyrir rúmlega þrem fjórðu hluta þeirra (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010).  

 

Mynd 5. Spurning frá Deliotte til 300 fjármálastjóra á Íslandi (Deloitte á Íslandi, 2014).  

Deloitte á Íslandi gerði könnun hjá fjármálastjórum 300 stærstu fyrirtækja á Íslandi í 

maí 2014. Spurt var hvort fyrirtækið stefndi að því að fjárfesta á komandi ári, ef svo væri 

í hverju. Einungis 3% af fjármálastjórunum sögðust ætla að fjárfesta í óefnislegum 

eignum. Einnig sögðu 6% fjármálastjóranna að þeir stefndu að því að kaupa fyrirtæki 

eða rekstrareining, sem myndi líklega mynda viðskiptavild (Deloitte á Íslandi, 2014).  
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Viðskiptavild Vörumerki Einkaleyfi Aflaheimildir
Leigu- 

réttur

Hugbún-  

aður

Þróunar-   

kostnaður
Ótilgreindar Samtals Hlutfall

HB Grandi 1.191.920           19.950.871      21.142.791          39,7%

Marel 62.048.148         12.469.946      1.954.143      81.259.807          59,4%

Össur 49.276.547         1.954.640     251.635       1.888.063     1.580.331      54.951.216          62,6%

Icelandair 16.013.901         83.052          731.476         20.668.130          21,6%

Hagar* 7.609.000           24.000     140.000       7.773.000            29,2%

Vodafone 5.804.000           1.291.000      7.095.000            46,2%

VÍS 474.599              862.621        1.337.220            2,8%

TM 99.916                113.875       213.791               0,7%

N1 161.596        238.688       400.284               1,5%

Sjóvá 3.892.934     475.838       4.612.350            10,8%

Nýherji 2.039.526           140.285         2.179.811            40,2%

Eimskip 2.219.476     378.181        631.306       3.228.962            6,5%

Samtals 144.801.136       4.335.711     8.878.906    7.104.851     19.950.871      24.000     1.599.707    12.469.946      5.697.235      204.862.361        33,1%

Hlutfall 71% 2% 4% 3% 10% 0% 1% 6% 3%

Viðskipta-  

manna 

sambönd

3.839.701

4.787.570

243.578

Þúsundum 

ISK.

5.1 Óefnislegar eignir fyrirtækja á íslenskum hlutabréfamarkaði frá 2008 
til 2014 

Ársreikningar 13 félaga á aðallista kauphallar Íslands voru skoðaðir aftur til ársins 2008, 

óefnislegar eignir þeirra voru skoðaðar og hvernig þær hafa þróast og hver virðisrýrnun 

hafa verið á þessum árum.  

Reginn hf. Fasteginafélaga var eina félagið sem var ekki með bókfærðar óefniselgar 

eignir á þessum árum, mun það félag því ekki vera með í útreikningum hér að neðan.  

Taflan hér fyrir neðan sýnir hvaða óefniselgar eignir er mest af á markaði á Íslandi 

miðaða við bókfært verð þeirra og einnig hlutfall þeirra af heildar eignum, þessar tölur 

miðast við síðasta ársuppgjör félagana (fyrir rekstrarárið 2013). Allar fjárhæðir eru í 

íslenskum krónum. Notast var við skráð gengi hjá Seðlabanka Íslands á uppgjörsdegi 

fyrir félög sem gera upp í erlendri mynt.  

 

Tafla 5. Óefnislegar eignir í árslok 2013. 

Viðskiptavildin er lang umfangsmesta óefnislega eignin á markaði, 71% af öllum 

óefnislegum eignum. Þar á eftir koma Aflaheimildir og Þróunarkostnaður, en það eru 

einungis eitt fyrirtæki með eignfærðan þróunarkostnað og aflaheimildir, telja þessar 

tvær eignir 16% af óefnislegum eignum á markaði.   

Tvö fyrirtæki skera sig úr varðandi óefnislegar eignir, Marel og Össur eru með 66,5% 

af óefnislegum eignum á markaði bókfært hjá sér. Einnig er viðskiptavild þessar tveggja 

fyrirtækja 68% af allri viðskiptavild á markaði. Efnahagsreikningar þeirra eru tveir af 

þremur stærstu í krónu tölu af þessum 12 félögum.  
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Tafla hér fyrir ofan sýnir hlutfall óefnislegar eign af heildareignum félaga frá árinu 

2008. Marel og Össur eru með meira en helming af eignum sýnum í óefnislegum 

eignum, HB Grandi, Vodafone, Nýherji, Icelandair og Hagar hafa einnig umtalsvert af 

óefnislegum eignum.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2Q14 Breyting

HB Grandi 45,8% 46,9% 44,6% 42,0% 37,4% 39,7% 38,1% -7,7%

Marel 52,2% 52,5% 53,9% 54,7% 57,0% 59,2% 59,4% 7%

Össur 60,9% 58,9% 60,8% 62,4% 64,6% 62,9% 62,6% 1,7%

Icelandair 29,3% 26,5% 25,2% 24,2% 23,2% 21,6% 18,9% -10,4%

Hagar* 37,7% 39,3% 37,4% 33,4% 30,3% 29,2% 29,0% -8,6%

Vodafone 33,1% 40,1% 42,2% 44,8% 43,8% 46,2% 45,7% 13%

VÍS 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 2,3% 2,0% 2,8% 2,8%

TM 0,1% 0,4% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 1%

N1** 3,4% 2,0% 1,7% 1,5% 1,4% -2,0%

Sjóvá*** 22,1% 20,3% 14,4% 12,3% 10,8% 10,0% -12%

Nýherji 41,0% 41,3% 46,4% 42,7% 44,1% 36,1% 39,3% -1,7%

Eimskip*** 8,7% 7,3% 6,5% 6,3% 6,5% 6,3% -2,3%

Samtals 37% 36% 34% 33% 33% 33% 32% -5%

* Uppgjörsár, febrúar-febrúar.

** Ársreikningur fyrir 2008-2009 ekki opinber

*** Ársreikningur 2008 ekki opinber  

Tafla 6. Hlutfall óefnislegra eigna af heildareignum 

Hlutfallið hefur hækkað hjá öllum félögunum frá 2008 til 30.06.14 (31.05.14 fyrir 

Haga) félaganna nema hjá HB Granda, Icelandair, Högum og Nýherja. Hlutfallið af 

heildar eignum félaganna 12 á móti óefnislegum eignum þeirra hefur þó lækkað um 5% 

á þessum tíma. 

Þar sem ársreikningar allra félagana var ekki opinber fyrir öll árin að þá gefa þessar 

tölur ekki alveg rétta mynd á þróuninni í heild.  
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Tafla 7. Breyting á óefnislegum eignum frá 31.12.2008 til 31.12.2013 

Ef óefnislegar eignir eru skoðaðar einar og sér og hvernig þær hafa breyst í krónutölu 

frá árslokum 2008 til 30. Júní 2014 hafa þeir aukist um 4%.  

Ársreikningar þeirra félaga sem ekki voru opinberir fyrir öll árin geta skekkt heildar 

breytingu á óefnislegum eignum.  Ef VÍS, N1, Sjóvá og Eimskip eru ekki tekin með 

útreikninginn að þá lækka óefnislegar eignir um 1% hjá hinum félögunum.  

5.2 Virðisrýrnun óefnislegra eigna á markaði 

Eins og kom fram hér fyrir ofan að þá eru ákveðnar óefnislegar eignir sem eru ekki 

afskrifaðar heldur gangast undir virðisrýrnunarpróf, bókfært verð þeirra ræðst af 

framtíðarhorfum í tengslum við eignina. Er þetta því oft huglægt mat stjórnenda hvort 

eignin sé bókfærð á réttu verði.  

 

 

 

 

 

 

Þúsundum ISK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2Q14 Breyting %Breyting

HB Grandi 23.036.374        24.379.496        20.844.822        21.527.903        19.345.484        21.142.791        21.877.380        (1.158.994)        -5%

Marel 81.660.047        83.354.953        72.710.949        76.321.349        83.671.157        78.817.137        81.259.807        (400.240)            0%

Össur 44.426.494        46.241.227        42.468.176        44.593.428        49.187.821        51.127.614        54.951.216        10.524.722        24%

Icelandair 29.306.000        23.596.000        21.210.000        21.659.000        22.750.289        20.668.130        22.109.596        (7.196.404)        -25%

Hagar* 9.717.000          9.664.000          8.172.000          7.809.000          7.788.000          7.773.000          7.768.000          (1.949.000)        -20%

Vodafone 6.803.000          6.787.000          6.843.000          7.057.000          7.129.000          7.095.000          7.136.000          333.000              5%

VÍS -                       -                       -                       199.938              981.719              925.372              1.337.220          1.137.282          569%

TM 99.916                99.916                191.869              187.561              183.362              213.791              221.809              121.893              122%

N1** -                       -                       576.758              520.682              460.483              400.284              381.601              (195.157)            -34%

Sjóvá*** -                       7.792.427          7.414.155          5.412.359          4.958.158          4.612.350          4.415.072          (3.377.355)        -43%

Nýherji 4.150.655          3.958.241          3.703.965          3.597.783          3.571.973          2.179.811          2.132.520          (2.018.135)        -49%

Eimskip*** -                       4.355.075          3.203.962          2.919.797          3.336.061          3.228.962          3.222.322          (1.132.752)        -26%

Samtals 199.199.486     210.228.335     187.339.656     191.805.800     203.363.506     198.184.241     206.812.543     7.613.057          4%

* Uppgjörsár, febrúar-febrúar

** Ársreikningur fyrir 2008-2009 ekki opinber

*** Ársreikningur 2008 ekki opinber
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5.2.1 Virðisrýrnun viðskiptavildar 

Viðskiptavildin er lang stærsta óefnislega eignin og hún á að gangast undir 

virðisrýrnunarpróf árlega, því er mikilvægt að slík eign sé bókfærð á réttu verði. 

Virðisrýrnun er sýnd fyrir neðan heiti fyrirtækisinns, breytingar á milli ára geta stafað af 

gengi, viðbætóum, leiðréttingum, sölu á eign tengd viðskiptavild, endurflokkun og svo  

virðisrýrnun. Prósentu breytingin í töflunni tekur eingöngu mið af virðisrýrnun.  

Tafla 8. Virðisrýrnun viðskiptavildar. 

HB Grandi, Össur, Vodafone, TM og Eimskip færðu enga virðisrýrnun á viðskiptavild 

frá 31.12.08 til 30.06.14. Önnur félög hafa verið að færa virðisrýrnun af og til og upp á 

nokkur prósent, Nýherji er það félag sem lækkar oftast bókfært verð viðskiptavildarinnar 

eða öll árin nema eitt. Dæmi eru um það í ársreikningum komi fram hvert 

endurheimtanlegt virði viðskiptavildarinnar sé, í ársreikning Vodafones árið 2013 var 

sagt að endurheimtanlegt virði viðskiptavildar þeirra væri 4.700 milljónir umfram 

bókfært verð þeirra (ársreikningur Fjarskipta hf. 2013).  Vodafone telur að bókfært verð 

viðskiptarvildar þeirra árið 2013 sé einungis 55% af endurheimtanlegu virði þess.  

 

 

 

Þúsundum ISK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2Q14

HB Grandi 285.550              302.198              258.384              266.851              285.264              1.191.920    

virðisrýrnun % 0% 0% 0% 0% 0%

Marel 67.134.581        67.987.265        58.425.390        60.425.754        64.521.283        60.025.218  

virðisrýrnun % -4% 0% 0% 0% 0%

Össur 38.966.191        41.822.016        39.019.553        40.921.822        44.921.892        45.621.013  49.276.547        

virðisrýrnun % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Icelandair 20.819.000        18.312.000        16.550.000        16.927.000        17.648.065        16.013.901  

virðisrýrnun % -5% -2% 0% 0% 0%

Hagar 9.355.000          9.355.000          9.355.000          7.932.000          7.609.000          7.609.000    7.609.000          

virðisrýrnun % 0% 0% -2% -4% 0% 0%

Vodafone 5.775.000          5.816.000          5.801.000          5.804.000          5.811.000          5.804.000    

virðisrýrnun % 0% 0% 0% 0% 0%

VÍS 0 0 0 199.938              474.599              474.599        474.599              

virðisrýrnun % -25% 0% 0% 0%

TM 99.916                99.916                99.916                99.916                99.916                99.916          

virðisrýrnun % 0% 0% 0% 0% 0%

N1 4.484.756          0 0 0 0

virðisrýrnun % -100%

Sjóvá

virðisrýrnun %

Nýherji 3.891.468          3.678.075          3.435.705          3.371.793          3.386.002          2.039.526    

virðisrýrnun % -8% 0% -4% -3% -37%

Eimskip 2.518.860          2.153.661          2.224.237          2.377.709          2.219.476    

virðisrýrnun % 0% 0% 0% 0%

Viðskiptavild og vörumerki bókfært saman, uppplýsingar koma fram í töflu 9.
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5.2.2 Virðisrýrnun annar óefnislegra eigna. 

Viðskiptavilidin er ekki eina óefnislega eignin sem gengur undir virðisrýrnunarpróf, hér 

fyrir neðan er tafla sem sýnir virðisrýrnun annar óefnislegra eigna hjá þessum 12 

félögum skráðar eru á markað.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2Q14

HB Grandi 22.750.824 24.077.298 20.586.438 21.261.052 19.060.220 19.950.871 

virðisrýrnun % 0% 0% 0% -16% 12%

Össur 3.447.212    3.559.900    1.727.476    1.821.630    1.946.291    1.825.871    1.954.640 

virðisrýrnun % -2% -3% 0% 0% 0% 0%

Icelandair 6.164.000    4.484.000    4.020.000    4.091.000    17.648.065 16.013.901 

virðisrýrnun % 0% -8% 0% 0% 0%

Sjóvá 1.867.578    1.867.578    243.578       243.578       243.578       

virðisrýrnun % 0% -87% 0% 0%  

Tafla 9. Virðisrýrnun annar óefnislegra eigna en viðskiptavildar. 

Viðskiptavildin er stærsta óefnislega eignin sem gengur undir virðisrýrnunarpróf, þar 

á eftir koma aflaheimildir. HB Grandi er eina útgerða fyrirtækið sem er skráð á markað, 

hinar eignirnar eru vörumerki og einkaleyfi. Sama er meða aðrar óefnislegar eignir sem 

ganga undir virðisrýrnunarpróf og viðskiptavildina, ekki er mikið um að þær lækki í verði 

vegna virðisrýrnunar.  
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6  Lokaorð 

Bókfært verð óefnislegar eigna hjá félögum skráð á aðallista Kauphallar Íslands hefur 

aukist í krónutölu en dregist saman sem hlutfall af heildar eignum. Aðrar eignir en 

óefnislegar eignir hafa aukist umfram óefnislegar eignir frá ársuppgjöri fyrir 2008 til 

hálfs ársuppgjörs 2014. 

 Sá öri vöxtur sem fram kom í rannsókn Einars Guðbjartssonar fyrir árin 1995 til 2001 

og sami áframhaldandi vöxtur á árunum 2003 til 2007 sem var sýnt fram á í skýrslu 

Rannsóknarnefnd Alþingis, virðist ekki hafa haldið áfram. Úrtök tveggja fyrnefndu 

rannsókna er ekki það sama og var tekið fyrir hér í ritgerðinni, þar af leiðandi er ekki 

hægt að staðhæfa að dregið hafi úr vexti á óefnislegum eignum hjá fyrirtækjum á 

Íslandi.   

Ef virðisrýrnun var gjaldfærð hjá félögum var hún ekki mikil miðaða við eignir sem eru 

afskrifaðar, mörg félög töldu að verð óefnislegar eigna þeirra væri hærra en bókfært 

verð þeirra. Hægt væri að skoða virðisrýrnun á óefnislegum eignum lengra aftur í 

tímann og á fleiri sambærilegum félögum og athuga hvort gjaldfærð virðisrýrnun tengist 

lægðum á markaði, hvort virðisrýrnunin komi fram fyrir eða eftir lægð á markaði.  

Óefnislegar eignir eru stór hluti af heildar eignum félaga, Alþjóðlegir 

reikningsskilastaðlar þurfa að vera skýrir um óefnislegar eignir og taka á breytingum sem 

geta átt sér stað í óefnislegum eignum. 

Höfundur telur að hægt væri að útfæra rannsókn á óefnislegum eignum sem myndi 

ná til lengri tíma og á samskonar fyrirtækjum til að fá marktækari niðurstöður.  
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