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Háskóla Íslands. Sérstakar þakkir vil ég senda Bjarna Frímanni Karlssyni fyrir alla hjálpina 
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að vera í ritgerðarskrifum sjálf, Kára Jóhannssyni fyrir að gefa sér tíma í að bæta ritgerðina 

enn frekar og Hrafni Bjarnasyni fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Síðast en ekki síst vil 

ég þakka Arnari fyrir þolinmæðina og hjálpina í gegnum ritgerðina líkt og allt námið, og 

sama má segja um mömmu og pabba sem hafa alltaf sýnt stuðning. 
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Útdráttur 

 

Vægi viðskiptavildar í ársreikningum fór vaxandi í kringum aldamótin 2000. Mikilvægt er 

að átta sig á því hvert raunverulegt eðli hennar og tilgangur er. Eftir bankahrunið á Íslandi 

2008 kom í ljós að viðskiptavild hafði verið ofmetin. Þannig voru fyrirtækin með meira 

eigið fé, og meiri líkur á að laða að fjárfesta eða fá lánsfé. Mikilvægt er að komið verði í 

veg fyrir misnotkun á viðskiptavild og almennur skilningur verði á henni. Í þessari ritgerð 

verður farið yfir helstu álitamál viðskiptavildar og gerður samanburður á viðskiptavild 

fyrirtækja sem skráð voru í kauphöll á árunum 2003, 2007 og 2013. Aðallega er lögð 

áhersla á þróun viðskiptavildar sem hlutfalls af eignum og eigin fé. Athugunin leiddi í ljós 

að mörg fyrirtæki urðu gjaldþrota eftir efnahagshrunið 2008 og því einungis sex af þeim 

fyrirtækjum, sem voru skráð á markað fyrir 2008 ennþá, skráð. Einnig kom í ljós að fyrir 

hrun voru fyrirtæki að byggja upp viðskiptavild, sem reyndist svo engin innistæða fyrir 

þegar fjármagnið hvarf og reyndi á eigið féð. Við þennan samanburð voru helstu 

niðurstöður þær að hlutfallið milli fyrirtækja, sem höfðu hækkað viðskiptavildina, var jafnt 

þeim sem höfðu lækkað hana. Þau dæmi, þar sem viðskiptavildin hækkaði, voru skoðuð 

og reyndist þar í öllum tilfellum skýring á. 
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1 Inngangur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um viðskiptavild, þá eign sem myndast innan fyrirtækis þegar 

það kaupir annað fyrirtæki á hærra verði en ef það yrði keypt í hlutum. Á árunum fyrir 

bankahrunið á Íslandi varð viðskiptavild ávallt stærri eining í efnahagsreikningi fyrirtækja. 

Því færðist í vöxt að félög keyptu eða tækju yfir önnur félög. Í mörgum tilfellum voru mjög 

háar fjárhæðir greiddar fyrir fyrirtæki sem hefðu verið mun minna virði ef eignir þeirra 

hefðu verið seldar einar og sér. Mismunurinn sem þarna kemur fram verður að eign innan 

fyrirtækis kaupanda sem heitir viðskiptavild. Tekið er dæmi til frekari útskýringar á því 

hvernig viðskiptavildin myndast og hvernig þetta hugtak er notað í daglegu tali. 

Viðskiptavild er óefnisleg eign sem þarf að virðisrýrnunarprófa samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum. Borin verða saman íslensku ársreikningalögin og alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlarnir og hvernig virkni þeirra er á Íslandi. Þá verður litið á þá gagnrýni 

sem hefur komið fram á viðskiptavild en þar er meðal annars sýnt dæmi um hvernig 

viðskiptavildin var misnotuð við samruna fyrirtækja hér fyrir hrun. Einnig er þess getið 

hvernig menn geta misskilið orðið viðskiptavild og haldið að það lýsi góðum hug 

viðskiptavina til fyrirtækis, og sé þannig nokkurs konar eign fyrirtækis í viðskiptavinum. 

Að lokum eru borin saman þau fyrirtæki sem skráð eru í Kauphöll Íslands í dag og skoðað 

hver þróun viðskiptavildar hjá þeim hefur verið frá árinu 2003. Skýringa er leitað í þeim 

tilvikum þar sem viðskiptavildin hækkar og lítillega skoðuð virðisrýrnun hjá þeim 

fyrirtækjum þar sem hún hefur lækkað.  
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2 Hvað er viðskiptavild? 

Viðskiptavild hefur stundum verið kölluð afgangsstærð þar sem hún er ekki reiknuð beint 

út (Kieso, Weygandt, Warfield, 2011, bls. 629). Viðskiptavild myndast og er bókuð þegar 

fyrirtæki er keypt og verðið á því er hærra en ef verið væri að kaupa það í hlutum. Með 

öðrum orðum; sá munur sem myndast á kaupverði fyrirtækisins og verðmæti einstakra 

aðgreinanlegra eigna. Hún myndast því ekki við kaup á einstökum eignum, við sameiningu 

félaga, eða endurmat á eignum félags. Ástæður fyrir því að fyrirtæki er tilbúið að greiða 

meira fyrir annað fyrirtæki en markaðsverðmæti þess nemur geta verið margar. Helstu 

ástæðurnar eru: árangursrík stjórnun, góðir starfsmenn, orðspor, þekktar vörur eða 

vörumerki, markaðsþekking og markaðshlutdeild. Fjölmörg önnur atriði gætu verið til 

þess fallin að stuðla að hærra verði en verðmæti eigna þess gefa til kynna (Jón Ásgeir 

Tryggvason, 1998). Viðskiptavild er þekktasta eignin innan flokks óefnislegra eigna, en 

hún hefur verið reiknuð frá því um 1880 í Bandaríkjunum (Einar Guðbjartsson, 2003). 

Notkun viðskiptavildar tók að aukast fyrir aldamótin 2000, og tók stökk á árunum fyrir 

bankahrunið,en þróunin innan OECD ríkjanna er í þá átt að hún verði stöðugt hærra 

hlutfall af markaðsverðmæti fyrirtækja. Í bókhaldi er viðskiptavild óefnisleg eign í 

tengslum við kaup fyrirtækis á öðru fyrirtæki. Óefnislegar eignir eru eignir sem hvorki er 

hægt að snerta né sjá og ríkir óvissa um framtíðartekjumöguleika þeirra (Jón Ásgeir 

Tryggvason, 1998). Stefán Svavarsson (2007) segir að viðskiptavild geti einungis birst í 

reikningsskilum á þrennan hátt. Í fyrsta lagi þegar fyrirtæki kaupir rekstur annars og fellir 

inn í sinn eigin. Hafi kaupandinn þá greitt hærra verð, en markaðsverð segir til um, 

myndast viðskiptavild. Í öðru lagi með samstæðureikningsskilum, en þau skal semja þegar 

eitt fyrirtæki hefur með kaupum á hlutabréfum eignast meirihluta í öðru fyrirtæki og er 

venjulega miðað við að það þurfi að eiga meira en 50% hluta. Í þriðja lagi getur 

viðskiptavild myndast í kaupverði hlutabréfa þegar um hlutdeildaraðild er að ræða en það 

er þegar eignarhluturinn er á milli 20 og 50%. Í raun á viðskiptavild að endurspegla væntan 

framtíðarávinning af eignum fyrirtækja, sem keypt eru í heild sinni og ekki er hægt að bera 

kennsl á eignirnar einar og sér, né færa þær sérstaklega til bókar. Þetta er í raun mat á 
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kostnaði við kaupin umfram markaðsvirði aðgreindra eigna og skulda. Viðskiptavild getur 

myndast innan fyrirtækis en hana má ekki eignfæra (Kieso, o.fl., 2011, bls. 629). 

Í IAS 38, sem fjallar um óefnislegar eignir, er sagt að markmið staðalsins sé að mæla 

fyrir um reikningshaldslega meðferð óefnislegra eigna sem ekki er fjallað um nánar í IFRS. 

Staðlarnir krefjast þess að viðurkennd sé óefnislega eign ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt 

og segja til um hvernig eigi að meta bókfært verð hennar (IAS 38, greinar 2-3). Helstu 

einkenni óefnislegra eigna eru að þær eru aðgreinanlegar, ekki til í hlutkenndu formi og 

eru ekki peningalegar eignir (Kieso, o.fl., 2011, bls. 620). 

2.1 Reiknuð viðskiptavild 

Hér skal sýnt dæmi um það hvernig viðskiptavild er reiknuð og færð í bókhald. Fyrirtækið 

Sumar ehf. hefur áhuga á að kaupa Vor ehf. Efnahagsreikningur Vors ehf. gæti litið út eins 

og sýnt er í töflu 1. 

Tafla 1: Efnahagsreikningur Vors ehf. 

Efnahagsreikningur Vors ehf. 

Eignir   Skuldir & Eigið fé  

Varanlegir rekstrarfjármunir 153.000  Hlutafé 100.000 

Birgðir 42.000  Óráðstafað eigiðfé 100.000 

Viðskiptakröfur 35.000  Skammtímaskuldir 55.000 

Sjóður 25.000  
Samtals skuldir & 
eigið fé 

 

Samtals eignir 255.000  255.000 

 

Þegar eigendur, eða hluthafar fyrirtækjanna, hafa komist að samkomulagi um 

kaupverðið, 400.000, er hægt að reikna út viðskiptavildina. Efnahagsreikningur Vors ehf. 

í töflu 1 sýnir bókfært verð en ekki markaðsverð. Forráðamenn Sumars ehf. verða því að 

finna út markaðsverð eigna Vors ehf. og hafa val um að kaupa til þess þjónustu eða finna 

það út sjálfir í gegnum óháðan aðila. Rannsókn á markaðsverði eignanna leiðir þá til 

niðurstöðunnar sem sýnd er í töflu 2. 
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Tafla 2: Markaðsverð eigna Vors ehf. 

Gangvirði eigna 

Varanlegir rekstrarfjármunir 205.000 

Einkaleyfi 18.000 

Birgðir 122.000 

Viðskiptakröfur 35.000 

Sjóður  25.000 

Skuldir -55.000 

Samtals markaðsverð eigna 350.000 

 

Líkt og segir í reikningsskilastaðlinum IFRS 3, sem fjallar um sameiningu félaga, skal notast 

við kaupaðferð þegar eignir og skuldir eru færðar milli fyrirtækja. Eftir mat á gangvirði 

eignanna er hægt að reikna viðskiptavildina eins og sýnt er í töflu 3. 

Tafla 3: Viðskiptavildin við kaup á Vori ehf. 

Viðskiptavild vegna kaupa 

Kaupverð á Vori ehf. 400.000 

Markaðsverð eigna Vors ehf. 
-

350.000 

Viðskiptavild 50.000 

 

Aðalmunurinn á bókfærðu verði og markaðsverði liggur í langtímaeignunum. 

Markaðsvirði birgða getur verið hærra en bókfært virði þeirra af ýmsum ástæðum, meðal 

annars mismunandi birgðamatsaðferðum (Kieso, o.fl., 2011, bls. 630). 
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3 Lög um viðskiptavild 

Við gerð ársreiknings og úrvinnslu viðskiptavildar er bæði hægt að fylgja alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum IFRS og IAS, og lögum um ársreikninga nr. 3/2006, en stjórnendur 

þurfa að velja á milli eftir því sem hentar fyrirtækinu best (FLE-blaðið, 2013).  

Í 2.mrg. 91. gr í lögum um ársreikninga segir að félögum sé heimilt að beita 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð ársreiknings og samstæðureikningsskila. 

Félag, sem ákveður að nota alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, skal tilkynna til 

ársreikningsskrá fyrir upphaf viðkomandi reikningsárs ákvörðun sína og þarf þá að beita 

sömu aðferð í að minnsta kosti fimm ár samfleytt. Ef félag velur að fylgja ekki alþjóðlegu 

stöðlunum þá þarf það engu að síður að fylgja lögum um ársreikninga en um þau er fjallað  

í kafla 3.2. 

3.1 IFRS 

Ein af ástæðum fyrir innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla á Íslandi er að síðastliðna 

áratugi hefur alþjóðavæðing í viðskiptum aukist. Þá er átt við að fyrirtæki eigi útibú eða 

dótturfélag í öðrum löndum, taki þátt í útboðum eða skrái sig á hlutabréfamarkaði 

erlendis. Vegna þessara auknu viðskipta yfir landamæri og þeirra bókhalds- og 

fjáramálahneyksla, sem hafa komið fram á síðustu árum, hafa kröfur um alþjóðlega 

samræmingu aukist. Hugmyndin er að það eigi að vera hægt að bera saman öll 

sambærileg félög í heiminum (Sigurður Þórðarson, e.d.).  

Árið 1973 tóku tíu samtök löggiltra endurskoðenda víða um heiminn sig til og stofnuðu 

Alþjóðlegu reikningsskilanefndina til að semja og gefa út alþjóðlega reikningsskilastaðla. 

Nefndin gaf út alls 41 IAS staðal. Árið 2001 tók Alþjóða reikningsskilaráðið við af nefndinni 

og hefur það nú þegar sent frá sér 13 IFRS-staðla og mun halda áfram að semja þá í 

framtíðinni. Samþykkt Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 1606/2002 þess efnis að öll félög, 

sem skráð eru í kauphöll í einhverju aðildarríkjanna, skuli ganga frá reikningsskilum sínum 

í samræmi við IAS staðlana er enn í gildi (Sigurður Þórðarson, e.d.). Samþykktin var 

innleidd hér á Íslandi með reglugerð nr. 181/2006 (Deloitte, 2011). 
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Samkvæmt 94. gr. laga um ársreikninga skal Ársreikningaskrá hafa eftirlit með öllum 

félögum sem skylt er að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Félögum sem skráð eru 

á skipulögðum verðbréfamarkaði ber skylda til að beita alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum og er þeim einnig heimilt að beita þeim við ársreikning dótturfélaga 

og félaga sem eru í meirihlutaeigu innan samstæðunnar. Í dag eru 77 félög sem gera upp 

samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Það eru ýmist útgefendur verðbréfa, 

vátryggingafélög og félög sem fengið hafa heimild til þess að gera upp með þessum hætti. 

Samkvæmt 56.gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingafélög ber þeim skylda að beita 

stöðlunum við gerð ársreiknings og samstæðureikningsskila (RSK, 2013).  

3.1.1 IAS 38 – Óefnislegar eignir 

IAS 38 tekur á þeim óefnislegu eignum sem ekki er fjallað sérstaklega um í öðrum stöðlum. 

Þar sem viðskiptavild flokkast sem óefnisleg eign er staðallinn notaður til að aðgreina 

viðskiptavild frá öðrum eignum (IAS 38, grein 1). Staðallinn gerir þá kröfu að fyrirtæki færi 

óefnislegu eignina á kostnaðarverði og aðeins ef líklegt þykir að hún skili efnahagslegum 

ávinningi í framtíðinni, sem rekja má beint til eignarinnar, eða ef unnt er að meta 

kostnaðaverðið með áreiðanlegum hætti (IAS 38, grein 3). Tilgreint er að viðskiptavild, 

vörumerki, útgáfurétt og fleiri sambærilega liði, sem myndast innan fyrirtækis, skuli ekki 

eignfæra (IAS 38, grein 4). Staðallinn segir að ef fyrirtæki hafi upphaflega gjaldfært 

kostnað vegna óefnislegrar eignar á fyrri árum eða í fyrri árshlutareikningsskilum þá sé 

því óheimit að færa þessi útgjöld síðar sem hluta af kostnaðarverði óefnislegu eignarinnar 

(IAS 38, grein 8). Fyrirtæki fara oft út í uppbyggingu á ýmsum sviðum án þess að 

viðkomandi eignir séu efnislegar. Sem dæmi má nefna tæknilega þekkingu, hönnun, 

betrumbætur á kerfum og ferlum, ýmis leyfi, mannauð, kaup eða uppbyggingu á 

vörumerkjum, rannsóknir og þróun, svo eitthvað sé nefnt (IAS 38, grein 9). Ekki falla allir 

hlutir, sem lýst er í 9. Grein, undir skilgreiningu á óefnislegum eignum (IAS 38, grein 10). 

Viðskiptavild er viðurkennd við sameiningu fyrirtækja og er eign sem mun í framtíðinni 

veita efnahagslegan ávinning. Hagræni ávinningurinn getur stafað af samvirkni milli 

aðgreinanlegra eigna sem voru keyptar sem heild (IAS 38, grein 11). Viðskiptavild, sem 

myndast innan fyrirtækis, má ekki eignfæra (IAS 38, grein 36). 
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3.1.2 IFRS 3 – Sameining fyrirtækja 

Félög, sem hafa tekið upp alþjóðlega reikningsskilastaðla, skulu beita IFRS 3 við 

sameiningu og/eða kaup félaga. Staðallinn fjallar um sameiningu félaga, það er þegar 

kaupandi verður nýr eigandi að einni eða fleiri rekstrareiningum. Rekstrareiningar eru 

eignir eða starfsemi sem hægt er að stjórna í þeim tilgangi að skapa arð fyrir fjárfesta, 

eigendur eða þátttakendur. Staðallinn tekur þannig ekki til eigna sem ekki eru 

rekstrareiningar. Kaupaðferð verður að nota við allar sameiningar en þegar henni er beitt 

þá eru eignir og skuldir keypta félagsins metnar á markaðsvirði. Staðallinn leyfir ekki 

notkun samlegðaraðferðarinnar en þegar hún er notuð eru eignir og skuldir beggja félaga 

lagðar saman á bókfærðu virði. Eignir og skuldir skulu vera metnar á gangvirði á 

yfirtökudeginum. Viðskiptavildin er mismunurinn á annars vegar heildinni af verðinu sem 

greitt er, hlutdeild minnihluta og gangvirði eignarhluta sem kaupandi átti í yfirtekna 

félaginu á þeim degi sem yfirtakan átti sér stað. Hins vegar hreinu gangvirði eigna og 

skulda á yfirtökudegi. Miklu máli skiptir að kaupverðið sé rétt og staðallinn fer vel yfir 

hvernig það skal fundið út (Deloitte, 2014).  

3.1.3 IAS 36 – Virðisrýrnun eigna 

Staðall IAS 36 fjallar um virðisrýrnun eigna. Hann gildir um eignir sem eru bókfærðar á 

gangvirði samkvæmt öðrum reikningsskilastöðlum (IAS 36, grein 4). Samkvæmt staðlinum 

telst eign skert ef bókfært virð hennar er hærra en endurheimtanlegtanlega virðið (IAS 

36, grein 8). Í lok hvers uppgjörstímabils skal svo meta hvort einhverjar vísbendingar séu 

um að virðisrýrnun hafi átt sér stað. Ef vísbending um slíkt er til staðar skal meta 

endurheimtanlegt virði eignarinnar með virðisrýrnunarprófi (IAS 36, grein 9). Það er ekki 

skylda að framkvæma virðisrýrnunarprófi nema matið gefi í skyn að um virðisrýrnunartap 

sé að ræða. Annað gildir þó um óefnislegar eignir með ótilgreindan líftíma, eða sem ekki 

er byrjað að nota, og viðskiptavild. Slíkar eignir skulu virðisprófaðar árlega eins og verður 

nánar lýst hér síðar (IAS 36, grein 10). Samkvæmt IFRS skal deila keyptri viðskiptavild frá 

kaupdegi niður á einstakar fjárskapandi einingar sem ráð er gert fyrir að njóti góðs af 

samlegðaráhrifum sameiningarinnar (IAS 36, grein 80). Fjárskapandi einingarnar, sem 

búið er að deila viðskiptavildinni á, skal svo virðisrýrnunarprófa árlega og oftar ef 

vísbendingar eru um að virði hennar hafi rýrnað. Það er gert með því að bera saman 

bókfærða virðið með viðskiptavildinni við endurheimtanlega virðið (IAS 36, grein 90). Ef 
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virðisrýrnunartap er á fjárskapandi einingum eða hópi eininga og endurheimtanleg 

fjárhæð einingarinnar er lægri en bókfærða verðið skal lækka bókfærða verðið sem 

nemur rýrnuninni. Fyrst skal draga virðisrýrnunartapið frá viðskiptavildinni sem tilheyrir 

viðkomandi einingu eða einingahópum og þegar öll viðskiptavildin tilheyrandi þeim 

einingum hefur verið afskrifuð skulu aðrar eignir innan einingarinnar afskrifaðar í jöfnu 

hlutfalli (IAS 36, grein 104). 

3.1.3.1 Meira um virðisrýrnun 

Líkt og Bjarni Frímann Karlsson (2009) bendir á í grein sinni um viðskiptavild er hún mjög 

umdeilt fyrirbæri og virðisrýrnunarpróf líklega eitt af því óljósasta sem kemur fyrir í IFRS 

stöðlunum. Eðlilegt er að færa þurfi niður viðskiptavild og afskrifa í ljósi þess að greitt 

hefur verið fyrir hana. Forráðamenn fyrirtækja hafa ólíkar skoðanir á því hvort 

eftirsóknarverðara sé að færa viðskiptavildina sem mest til gjalda á styttri tíma eða færa 

sem minnst til gjalda á lengra tímabili. Ákvörðun um það ræðst meðal annars af því hvort 

þeir vilja lágmarka tekjuskattinn. Það gerist með því að færa viðskiptavildina hraðar niður 

og með hærri tölum eða hvort þeir vilji láta fyrirtækið skila sem mestum hagnaði en þá 

reyna þeir að hafa gjöldin sem minnst og afskrifa hana hægar og minna hverju sinni. Þetta 

býður upp á siðferðisvanda í fyrirtækjum.  

Eins og framar var nefnt getur fyrirtæki aðeins bókfært viðskiptavild þegar það kaupir 

annað félag og getur ekki selt viðskiptavildina nema félagið sé selt. Viðskiptavild telst hafa 

ótakmarkaðan líftíma því ómögulegt er að áætla nákvæman líftíma hennar og því er hún 

ekki afskrifuð samkvæmt alþjóðlegu stöðlunum. Því skal framkvæma virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavild eins og öðrum tímalausum eignum að lágmarki árlega. Það skal gert á þeim 

sjóðskapandi einingum sem viðskiptavildinni hefur verið dreift á. Þar sem sjaldnast er til 

markaður fyrir sjóðsskapandi einingar er mat á endurheimtanlegu virði einingarinnar í 

virðisrýrnunarprófi á viðskiptavild vanalega byggt á mati á nýtingarvirði hennar (Kieso, 

o.fl., 2011, bls. 634). 

Öll fyrirtæki á markaði á Íslandi skulu framkvæma virðisrýrnunarpróf árlega en 

framkvæmd þess er sýnd á skýringarmynd 1. Prófið er í raun þannig að endurheimtanlega 

virðið er metið, eða nokkurs konar skilavirði eignarinnar. Ef endurheimtanlega virðið er 

lægra en bókfærða virðið þarf að færa eignina niður í endurheimtanlega virðið, færa sem 

virðisrýrnun og gjaldfæra í rekstrarreikning. Endurheimtanlega virðið er gangvirði 
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eignarinnar eða nýtingarvirði hvort sem hærra reynist. Hins vegar, ef endurheimtanlega 

virðið reynist hærra en bókfærða virðið stendur eignin eftir óhreyfð. Eins og sést er er 

yfirleitt um mjög huglægt mat að ræða, sérstaklega þegar verið er að meta nýtingarvirðið. 

Þá eru skoðaðar spár um framtíðarsjóðsflæði, sem þó verður að meta af þeim forsendum 

sem eru til staðar (Stefán Svavarsson, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Framkvæmd virðisrýrnunarprófs 
(Magnús G. Erlendsson, 2013). 

Virðisrýrnunarpróf eru notuð til þess að kanna hvort virði eignar hafi minnkað frá fyrra 

ári. Þau þarf alltaf að framkvæma þegar vísbending er um að rýrnun hafi orðið en þó að 

minnsta kosti einu sinni á ári sé um að ræða eign sem hefur óskilgreindan líftíma. 

Hefðbundin uppbygging prófsins byggir á spám um sjóðstreymið sem er samþykkt af 

stjórn félagsins. Hægt er að brjóta áætlunina upp í þrjá flokka en þeir eru: 

 Tekjuáætlanir: byggja á ýmsum þáttum líkt og spá um framtíðina, þróuninni 
sem hefur verið. Áætlanirnar skulu vera rökstuddar t.d. með því að vísa í spá 
sérfræðinga eða greiningaraðila. 

 Rekstrarkostnaðaráætlun: byggir yfirleitt á rauntölum og markmiðum 
stjórnenda líkt og liðurinn hér að neðan.  

 Áætlun um afskriftir og fjárfestingu. 

(Magnús G. Erlendsson, 2013). 

Framkvæmd virðisrýrnunarprófs 
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3.2 Lög um ársreikninga – nr.3/2006 

Í lögum um ársreikninga nr. 3/2006 er ekki mikil umfjöllun um viðskiptavild en orðið 

kemur aðeins fyrir í þremur greinum laganna. Í 2.mgr. 4. gr. laga nr.3/2006 er sagt að ef 

félag hefur greitt meira en sem nemur hlutdeild hreinnar eignar fyrir dóttur- eða 

hlutdeildarfélag skuli færa mismuninn undir tilgreindar eignir ef hægt er. Annars flokkast 

það sem viðskiptavild. Ef mismunurinn telst vera viðskiptavild skal afskrifa hana með 

kerfisbundnum hætti á nýtingartíma hennar, þó má það ekki vera á lengri tíma en 20 

árum. Samvæmt 79. gr. laga um ársreikninga skal mismunur sem stendur eftir þegar 

færðar hafa verið leiðréttingar vegna einstakra liða í efnahagsreikningi vegna yfirtöku 

félags teljast viðskiptavild. Jákvæða viðskiptavild skal færa sem sérstakan lið meðal eigna 

en neikvæða viðskiptavild skal færa meðal skuldbindinga. Þá segir að ef viðskiptavildin er 

neikvæð skuli tekjufæra hana á móti þeim áætlunum sem gerðar voru við kaupin, þó ekki 

á lengri tíma en 20 árum. Eftirstöðvar viðskiptavildar í lok hvers reikningsárs skal tilgreina 

í skýringum, ásamt þeirri aðferð sem notuð er við uppgjörið,skv. 79. gr. laganna. Í 78. gr. 

laganna er mælt fyrir um að við gerð samstæðureikningsskila skuli nota kaupaðferð. 

Ákveðin undanþáguskilyrði, sem nefnd eru í 2. og 3.mgr. eru hins vegar um það hvenær 

megi notast við samlegðaraðferðina.  

3.2.1 Afskrift viðskiptavildar 

Í flestum löndum hefur viðskiptavild í gegnum tíðina verið afskrifuð eftir þremur 

aðferðum. Fyrsta aðferðin gengur út á að kaupverð viðskiptavildarinnar var allt fært til 

lækkunar á eigin fé félagsins. Önnur aðferð er að viðskiptavild sé færð til eignar og 

afskrifuð með reglubundnum hætti. Afskriftin er þá ávallt línuleg og afskriftartíminn allt 

frá 5 til 40 ár, en samkvæmt ársreikningalögum skal viðskiptavild vera afskrifuð yfir 

nýtingartíma, en eigi lengur en á 20 árum. Samkvæmt þriðju aðferðinni er viðskiptavildin 

metin, þ.e. ef hún er ekki talin hafa ákveðinn líftíma (Stefán Svavarsson, 2007). 

Alþjóðareikningsskilaráðið vinnur nú að skýrslu sem ætlað er að skoða hvort gildandi 

reglur IFRS um sameiningar fyrirtækja og viðskiptavild séu að þjóna tilgangi sínum. Þessi 

skýrsla, sem ráðið vinnur að, gæti gert það að verkum að kerfisbundin afskrift yrði tekin 

upp á ný. Við gerð skýrslunnar er talað við nokkra lykilmenn í reikningsskilum um allan 

heim og virðist stuðningurinn við kerfisbundna afskrift viðskiptavildar vera mikill (KPMG, 

2014). 
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3.3 Samanburður 

Eins og fram hefur komið er talsverður munur á íslenskum lögum um ársreikninga og 

alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Reikningsskilastaðlarnir banna notkun 

samlegðaraðferðarinnar og einnig er munur á íslensku lögunum og stöðlunum þegar 

kemur að afskrift viðskiptavildar. Samkvæmt stöðlunum skal gera virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavild a.m.k. einu sinni á hverju reikningsári en ekki afskrifa eins og tilgreint er að 

skuli gera samkvæmt íslensku lögunum. Samkvæmt stöðlunum skal tekjufæra neikvæða 

viðskiptavild að fullu á því ári sem hún myndast en ekki tekjufæra á nýtingartíma líkt og 

sagt er í lögunum.  

3.4 Neikvæð viðskiptavild 

Hér að framan hefur einungis verið fjallað um jákvæða viðskiptavild, en viðskiptavild getur 

einnig verið neikvæð. Neikvæð viðskiptavild verður til þegar fyrirtæki kaupir annað 

fyrirtæki fyrir lægra verð en endurmetið virði eigna og skulda. Með öðrum orðum fær 

kaupandinn eignir sem hafa hærra gangvirði en greitt var fyrir þær og er það þannig í raun 

hagnaður fyrir kaupandann. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því þegar félag er selt undir 

gangvirði. Til dæmis ef eigendur hafa ekki tíma eða fjármagn til að framkvæma ítarlegt 

mat á verðmætum eignanna eða til að hafa eignina í sölu þangað til þeir fengju gangvirði 

eða betra verð. Eigendur gætu átt í greiðsluerfiðleikum og þurft á fjármagninu að halda 

strax eða hafa verið þvingaðir til þess að selja með dómi (Small Business, e.d.). 
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4 Gagnrýni á notkun viðskiptavildar 

Allt frá bankahruninu hefur viðskiptavild verið gagnrýnd og sýnt hefur verið fram á að hún 

hafi verið misnotuð. Margir fræðimenn hafa haldið því fram að viðskiptavild hafi verið 

misnotuð og fyrirtæki verið keypt og eigið fé hækkað án þess að nokkur innkoma væri 

fyrir hendi. Þannig væru eigendur félaga að fegra efnahagsreikning þeirra með 

viðskiptavildinni og ofmeta eignirnar. Þá hefur orðið viðskiptavild einnig verið gagnrýnt, 

m.a. af Bjarna Frímanni og Stefáni Svavarssyni, því það getur gefið þeim sem ekki hafa vit 

á reikningsskilum misvísandi skilaboð. 

Gylfi Magnússon (2009), þáverandi viðskiptaráðherra,sagði á blaðamannafundi eftir 

bankahrunið að eitt af því sem gerðist á árunum fyrir hrun hafi verið að menn bjuggu til 

eigið fé. Það gerðu þeir annars vegar með því að breyta lánsfé í eigið fé með því að lána 

til hlutafjárkaupa, og hins vegar bjuggu menn til eigið fé á pappírunum með því að kaupa 

eignirnar á verði sem var óraunhæft og færa muninn sem viðskiptavild. Menn gátu hafa 

verið að blekkja sjálfa sig að hluta til og aðra í leiðinni. Ljóst er að þarna voru búin til 

verðmæti á pappír sem lítil eða engin innistæða var fyrir. Þá líkti hann meðferð bankanna 

á viðskiptavild við Enron málið í Bandaríkjunum, sem fór fyrir dómstóla og lauk í maí 2006. 

Atli Gíslason (2009) hélt því fram á Alþingi að áætla mætti að stór hluti arðgreiðslna í 

bankakerfinu, árin fyrir hrun, væri vegna þess að viðskiptavildin í bókhaldi hefði verið 

hækkuð upp í 30-50% af eigin fé. Hann sagðist hafa lært á sínum tíma að viðskiptavild 

væri reiknuð sem 10% af ársveltu en bankarnir á Íslandi hefðu hækkað viðskiptavildina 

um 30-50% á 5 árum. Hann sagði þá þannig hafa skapað hagnað, sem ekki var til, og vegna 

hagnaðarins hafi þeir greitt út arð og hækkað eigið fé, sem gerði lánshæfismat þeirra 

betra fyrir lántöku. Bjarni Frímann (2011) benti á að þetta væri einfaldlega rangt ,sem Atli 

væri að segja, varðandi útreikning viðskiptavildar og kannaðist ekki við þann skóla sem 

kenndi að viðskiptavild væri reiknuð sem eitthvert hlutfall af ársveltu. 

Aðalsteinn Hákonarson, endurskoðandi, skrifaði í Tíund árið 2008 um skuldsettar 

yfirtökur og öfgasamruna og fjallaði þar um hvernig viðskiptavild hefði verið misnotuð á 

Íslandi fyrir bankahrun. Hann staðhæfði að íslenskir viðskiptamenn hefðu sumir hverjir 

uppgötvað leiðir framhjá því að greiða fyrir það sem þeir voru að kaupa og eignast. Þetta 

gerðu þeir með því að kaupa fyrirtæki og láta fyrirtækin sjálf sem keypt voru greiða 

kaupverðið í gegnum eignalausan samruna. Þeir földu skuldina við samrunann, settu 
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fyrirtækin á markað og seldu hlutina á hærra verði en þeir voru keyptir á. Sýnt skal hér 

dæmi til frekari útskýringa.  

Viðskiptajöfrinum V, eins og hann verður kallaður, líst vel á félag að nafni Ás og hefur í 

hyggju að fjárfesta í því. Takist samningar stofnar V rekstrarfélagið Tvist sem hann lætur 

kaupa félagið Ás. Við kaupin verður Tvistur orðinn að yfirtökufélagi í viðskiptunum. V setur 

hlutafé í félagið Tvistinn, sem nemur 25% af kaupverðinu í Ás, en tekur síðan lán fyrir 

afganginum, eða 75%. Fullt kaupverðið rennur síðan til eigenda Áss, þannig að sú fjárhæð 

kemur aldrei inn á reikninga Áss. Eftir þetta eru félögin Tvistur og Ás sameinuð og þá hefur 

viðskiptajöfurinn V val um það undir hvaða nafni hann ætlar að starfa. Hann velur Ás 

þannig að það lítur út fyrir að Ás sé allt í einu orðið yfirtökufélagið, þrátt fyrir að það hafi 

verið öfugt. Þetta gæti m.a. verið gert vegna þess að nafn Áss er þekkt en ekki Tvists. Við 

samrunann fara skuldirnar af Tvisti inn í Ás þannig að skuldirnar aukast um upphæð sem 

er 75% af kaupverðinu á Ási án þess að eign komi þar á móti. Það er vegna þess að eina 

eign Tvists var hlutur í Ási og Ás getur ekki átt hlut í sjálfu sér eftir samrunann. Til að fela 

breytinguna í efnahagsreikning Áss færir V inn eign sem hann kallar viðskiptavild á móti 

skuldunum eða 75% af kaupverðinu. Þetta er hins vegar ekki ný eign sem kemur inn við 

kaupin og samrunann þar sem viðskiptavildin í Ási var þegar til fyrir kaupin. Eftir þessa 

fegrunaraðgerð á ársreikningnum er félagið Ás tilbúið að fara í sölu og er skráð á markað. 

Þar kemur fram að Ás sé góður fjárfestingakostur, en það er á gengi sem er mögulega 

mun hærra en félagið var upphaflega keypt á þrátt fyrir aukningu skulda. Svikamyllur, sem 

þessar, hafa verið framkvæmdar hér á Íslandi sem og erlendis undanfarin ár þangað til 

skortur á fjármagni gerði vart við sig. Líklegt er að bankarnir hafi tekið þátt í þessari 

svikamyllu gegn háum þóknunum. Ástæða þess að það er líklegt er meðal annars sú að ef 

eigið fé hefði verið lækkað á móti skuldunum hefðu ársreikningar félaganna litið mun verr 

út og hlutabréfin hefðu ekki verið metin jafn hátt. Það hefði leitt til þess að bankarnir 

hefðu ekki verið jafn tilbúnir til að lána fyrir hlutabréfakaupunum (Aðalsteinn 

Hákonarson, 2008). 

Vandinn við viðskiptavild er sá að oft reynist erfitt eða jafnvel ómögulegt að sjá hvernig 

hún myndast. Það er ekkert óeðlilegt við að færa upp viðskiptavild þegar eitt rekstarfélag 

kaupir annað og samruni verður í kjölfarið. Hins vegar þegar félag er stofnað í þeim eina 

tilgangi að kaupa hlutafé í öðru félagi, sem er í rekstri og sameina þau svo, stendur ekki 



 

20 

 

mikið undir viðskiptavildinni. Þá leggur félagið, sem stofnað var, engar eignir inn í 

samrunann og því er í raun bara verið að skuldsetja félagið sem keypt var í samrunanum 

(Aðalsteinn Hákonarson, 2009). 

4.1 Orðið viðskiptavild 

Viðskiptavild er þýðing á enska orðinu goodwill. Spurning er hvort breyta eigi orðinu 

vegna þess að þeir sem ekki eru vanir reikningsskilum geta misskilið orðið og haldið að 

það lýsi þeim hug sem viðskiptalífið ber til fyrirtækisins og að í viðskiptavildinni séu fólgin 

verðmæti sem megi telja til eigna. Í íslenskri orðabók frá árinu 1983 er viðskiptavild lýst 

sem fjárhagslegu verðmæti sem fyrirtæki eignast með hópi fastra viðskiptavina. Þessi 

lýsing stóð enn óbreytt árið 2010. Í fleiri íslenskum orðabókum eru lýsingarnar keimlíkar 

þessari. Meginpunkturinn í þeim lítur að því að viðskiptavildin sé óáþreifanlegt fyrirbæri 

sem myndast vegna tryggðar viðskiptavina við fyrirtækið. Í daglegu tali er sú skoðun 

áberandi að forráðamenn fyrirtækja hafi sjálfir metið viðskiptavildina og geti þá fært hana 

til bókar líkt og þeir kjósa. Með því einu að halda því fram að fyrirtæki sé með fastan hóp 

viðskiptavina og njóti vinsælda sé í lagi að sýna stöðu fyrirtækisins betri en efni segja til 

um. Þetta geri forráðamenn fyrirtækja með því að hækka viðskiptavildina, og með þessu 

gætu þeir auðveldlega stórskaðað viðskiptavild félagsins. Þeir væru þannig að skrá 

viðskiptavild sem engin eign stendur undir. Þessi skráning á viðskiptavild stangast á við 

lög en er vart á meðal almennings (Bjarni Frímann, 2011).  

Þá nefnir Stefán Svavarsson (2007) að einu sinni hafi margir kaupmenn litið svo á að 

viðskiptavild væri leið til að sýna góð og ánægjuleg viðskipti við viðskiptavini þeirra í 

ársreikningnum.  

 

 

 

 



 

21 

 

5 Greining viðskiptavildar á markaði 

Talsverð breyting varð á reikningskilum margra fyrirtækja þegar tilskipun frá 

Evrópusambandinu kom um að fyrirtæki, sem skráð voru á markað og gerðu uppgjör sitt 

með samstæðureikningsskilum, skyldu frá og með árinu 2005 semja reikningsskil sín eftir 

alþjóðlegu stöðlunum. 

Tafla 4 sýnir öll hlutafélögin sem skráð voru í íslensku kauphöllina þann 19. mars 2015. 

Þar er borin saman viðskiptavild þeirra árin 2003, 2007 og 2013, út frá tiltækum 

upplýsingum. Taflan er sett upp út frá því sjónarmiði að bera þau saman á hliðstæðan 

hátt líkt og Aðalsteinn Hákonarson gerði í grein sinni í Tíund árið 2009. Mörg fyrirtæki 

urðu gjaldþrota eða hættu starfsemi á árunum 2007-2009, og eru einungis 13 félög skráð 

í Kauphöll Íslands í dag á meðan þau voru 20árið 2007, sbr. töflu 4. Í töflunni eru allar 

fjárhæðir gefnar upp í millj.kr. 

Tafla 4: Viðskiptavild fyrirtækja skráðra í Kauphöll Íslands (skv. ársreikningum fyrirtækjanna). 

Ár   2013 2007 2003 

Icelandair 
Group* 

Heildareignir              96.033                   72.800                26.493      

Þar af viðskiptavild              16.050                   17.649                        76      

Eigið fé               39.905                   12.101                  4.255      

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 16,7% 24,2% 0,3% 

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 40,2% 145,8% 1,8% 

HB-Grandi* 

Heildareignir 53.297     

Þar af viðskiptavild 266     

Eigið fé  32.252     

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 0,5%     

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 0,8%     

VÍS 

Heildareignir              46.254          

Þar af viðskiptavild                    475          

Eigið fé               16.624          

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 1,0%     

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 2,9%     

TM 

Heildareignir              30.544                   70.443                18.471      

Þar af viðskiptavild                      99                   45.084                      555      

Eigið fé               12.308                143.393                  6.011      

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 0,3% 64,0% 3,0% 

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 0,8% 31,4% 9,2% 
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Hagar 

Heildareignir              26.605          

Þar af viðskiptavild                7.609          

Eigið fé               12.098          

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 28,6%     

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 62,9%     

Fjarskipti 

Heildareignir              15.363          

Þar af viðskiptavild                5.804          

Eigið fé                 7.584          

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 37,8%     

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 76,5%     

Nýherji 

Heildareignir                6.031                     5.661                  1.539      

Þar af viðskiptavild                2.040                     1.289                        68      

Eigið fé                     665                     1.763                  1.330      

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 33,8% 22,8% 4,4% 

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 306,8% 73,1% 5,1% 

Össur* 

Heildareignir              81.425                   39.529                  7.284      

Þar af viðskiptavild              45.728                   21.284                  1.683      

Eigið fé               51.654                   15.560                  3.139      

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 56,2% 53,8% 23,1% 

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 88,5% 136,8% 53,6% 

Marel* 

Heildareignir              96.806                   39.077                  7.301      

Þar af viðskiptavild              43.664                     8.728                      315      

Eigið fé               48.345                   16.628                22.559      

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 45,1% 22,3% 4,3% 

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 90,3% 52,5% 1,4% 

N1 

Heildareignir              26.798          

Þar af viðskiptavild                         -          

Eigið fé               15.152          

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 0%     

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 0%     

Reginn 

Heildareignir              41.060          

Þar af viðskiptavild                         -          

Eigið fé               13.542          

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 0%     

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 0%     

Eimskip* 

Heildareignir              49.858                225.763                  8.621      

Þar af viðskiptavild                         -                   39.934                           -      

Eigið fé               32.529                   41.269                  1.681      

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 0% 18% 0% 

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 0% 97% 0% 

Sjóvá 

Heildareignir              42.705          

Þar af viðskiptavild                    544          

Eigið fé               16.781          

Viðskiptavild sem hlutfall af eignum 1,3%     

Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé 3,2%     
* Fjárhæðir þessara fyrirtækja eru umreiknaðar í ISK á árslokadegi á gengi viðkomandi gjaldmiðils. 
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Aðalsteinn Hákonarson (2009) setti upp slíka töflu fyrir árin 2003-2007 þar sem hann 

skoðaði hvernig verðmæti heildareigna, viðskiptavildar og eigin fjár hefði þróast. Hann 

kvað þróunina á umræddu tímabili sýna að viðskiptavildin var aðallega tilkomin vegna 

samruna í kjölfar skuldsettra yfirtakna og hún var stundum hærri en eigið fé. Það mætti 

því teljast sem svo að viðskiptavild væri í sumum tilfellum sú upphæð skulda sem hefði 

verið flutt inn í félag umfram verðmæti eigna.  

Ef þróunin á árunum 2007-2013 er skoðuð, sést að viðskiptavildin í þremur félögum 

hefur hækkað sem hlutfall af eignum. Aðeins Nýherji er með viðskiptavild yfir 100% af 

eigin fé. Viðskiptavild sem hlutfall af eignum hefur hækkað hjá Nýherja, Össuri og Marel. 

Allt eru þetta félög sem hægt er að finna tölur um síðan frá því fyrir 2003, og verða þau 

nú skoðuð lítillega hvert um sig.  

 Nýherji starfar í upplýsingatækni og hugbúnaði. Viðskiptavild félagsins er 307% 
af eigin fé, sem getur stafað af því að það starfar í hugbúnaðargeiranum. 
Nýherji á dótturfélög víðs vegar erlendis. Aðalástæða þess að viðskiptavildin 
jókst á árunum 2003-2007 var vegna kaupa á danska fyrirtækinu AppliCon A/S 
en á árunum 2007-2013 var það vegna kaupa á stórum hlut í TM Software 
(Nýherji, e.d.)(Nýherji, ársreikningar 2003-2013). 

 Össur er stoðtækjafyrirtæki sem er starfrækt í 18 löndum og hefur 
höfuðstöðvar á Íslandi. Össur er leiðandi í hönnun og framleiðslu stoðtækja. 
Viðskiptavild Össurar er að aukast sem hlutfall af eignum. Stafar þessi aukning 
viðskiptavildar af útrás félagsins til fleiri landa og stækkun þeirra á markaðnum. 
Það eignast þannig fleiri dótturfélög með t.d. yfirtökum á smærri fyrirtækjum í 
geiranum eða með opnun nýs útibús víðsvegar um heiminn (Össur, e.d.)(Össur, 
ársreikningar 2003-2013). 

 Marel er eitt af stærstu útflutningsfyrirtækjum Íslands og er eitt af fremstu 
fyrirtækjum á heimsvísu í þróun og framleiðslu á búnaði til matvælavinnslu. 
Viðskiptavild Marels jókst töluvert á tímabilinu 2003-2013 og er það tilkomið 
vegna kaupa á nokkrum framúrskarandi fyrirtækjum á sama markaði. Þannig 
jókst vörumerkjaframboð Marels til muna (Marel, e.d.)(Marel, ársreikningar 
2003-2013). 

Þau þrjú félög, sem enn eru á markaði síðan 2007, eru Eimskip, TM og Icelandair Group. 

Viðskiptavild þeirra allra hefur lækkað sem hlutfall af eignum. Viðskiptavildin hjá Eimskip 

og TM jaðrar við að vera 0% af eignum, og stafar þessi lækkun af virðisrýrnunarprófum 

sem hafa verið framkvæmd. Þau hafa komið út neikvæð, þ.e. eign ekki staðið undir 

viðskiptavildinni (Eimskip, ársreikningar 2003-20014) (TM, ársreikningar 2003-2013). Hjá 

Icelandair Group hefur viðskiptavildin lækkað en er þó enn yfir 15% af eignum. Lækkunin 
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hjá félaginu stafar af lækkun viðskiptavildar við framkvæmd virðisrýrnunarprófa, líkt og 

hjá hinum (Icelandair Grop, ársreikningar 2003-2013).  

Nýju félögin á markaði eru sjö, en ekki eru til opinber gögn um þau frá 2007 eða fyrr. 

Fimm af þeim eru með viðskiptavild ≤ 1,5% af heildareignum: HB-Grandi, Vís, N1, Reginn 

og Sjóvá. Hagar og Fjarskipti eru með hærra hlutfall viðskiptavildar af eignum. Hagar er 

leiðandi fyrirtæki á markaði sem rekur 55 verslanir og varð viðskiptavild Haga til við kaup 

á mörgum stórum verslunarkeðjum, til dæmis Bónus, Hagkaup og Topshop (Hagar, e.d.). 

Fjarskipti er fjárskapandi fyrirtæki sem býður einstaklingum og fyrirtækjum alla megin 

þætti fjarskiptaþjónustu. Hjá Fjarskiptum myndaðist viðskiptavildin m.a. við kaup á 

dótturfélagi í Færeyjum (Fjarskipti, ársreikningur 2013). 

Tafla 5 sýnir samanlagða fjárhæð eigna, þar af viðskiptavild og eigið fé í millj.kr.  

Tafla 5: Heildartafla sem sýnir heildar viðskiptavild fyrirtækja skráðra í Kauphöll Íslands 2013 (skv. 
ársreikningum fyrirtækjanna). 

Heildareignir allra      612.779      

Þar af viðskiptavild allra      122.278      

Eigið fé allra      470.672      

Viðskiptavild sem vegið hlutfall af eignum allra 20% 

Viðskiptavild sem vegið hlutfall af eigin fé allra 26% 

 

Árið 2007 var viðskiptavild, sem hlutfall af eignum allra fyrirtækja, skráðra í kauphöll 6% 

en sem hlutfall af eigin fé 52% . Árið 2003 var hlutfallið af eignum 4% og 34% af eigin fé 

(Aðalsteinn Hákonarson, 2008). 

5.1 Samantekt 

Eftir að hafa skoðað þróun fyrirtækjanna, sem hafa verið skráð á markað á árunum 2003-

2007, sést að viðskiptavildin hefur vaxið mjög mikið á þessum tíma. Þessa aukningu 

viðskiptavildar má rekja til þess hversu miklu umfangsmeiri kaup og sölur fyrirtækja voru 

á árunum fyrir hrun. Eftir bankahrunið 2008 kom skellur til baka þar sem kom í ljós að 

nánast engar eignir reyndust á bak við viðskiptavildina. Í töflu 4 kemur fram að hjá þremur 

fyrirtækjum, sem hafa verið á markaði frá árinu 2003, hafði viðskiptavildin lækkað. Það 

gæti m.a. stafað af því að þau hafi lært af fyrri mistökum og gæta þess að eign sé til fyrir 

viðskiptavildinni. 
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Líkt og kom fram í töflu 5 hækkaði viðskiptavild, sem hlutfall af eigin fé, frá árunum 2003-

2007 en árið 2007 var viðskiptavild yfir helmingur eigin fjár í félögunum. Eftir bankahrunið 

lækkaði hlutfallið hinsvegar aftur. 
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið gerð grein fyrir hvað viðskiptavild er, hvernig hún er sýnd í ársreikningum 

fyrirtækja, auk þess sem sýnt var dæmi um hvernig viðskiptavild myndast. Litið hefur verið 

til alþjóðlegra reikningsskilastaðla og laga um ársreikninga og þetta tvennt borið saman. 

Við skoðunina kom fram að margt var ólíkt með lögunum og stöðlunum.  

Litið var á ársreikninga fyrirtækja sem skráð eru á hlutabréfamarkað í dag og skoðaðar 

tölur frá þeim 10 ár aftur í tímann, í þeim tilfellum sem slíkar uppýsingar voru 

aðgengilegar. Þrettán félög eru nú skráð í Kauphöll Íslands og voru þeim gerð skil. 

Skoðaðar voru helstu ástæður þess að viðskiptavildin hafði hækkað og kom fram að í 

nýjum fyrirtækjum á markaði var í flestum tilfellum lítil sem engin skráð viðskiptavild. Í 

ljós kom að viðskiptavildin hækkaði mikið á árunum rétt fyrir bankahrunið 2008, og eftir 

hrunið urðu mörg fyrirtæki gjaldþrota. Getur það m.a. verið vegna þess að viðskiptavildin, 

sem var skráð í bækur félaganna, hafði verið hærri en innistæða reyndist fyrir og þegar á 

reyndi stóð eignin ekki undir sér. 

Við gerð ritgerðarinnar gat höfundur ekki annað en orðið hissa á því hvernig svona 

mörg fyrirtæki gátu skráð viðskiptavild svo háa í bókum, án þess að í raun lægi nein eign 

undir. Nú eru breyttir tímar og við getum horft í baksýnisspegilinn og lært af reynslunni.  

Aðlaga ætti og bæta lög og reglur til að sami óleikur endurtaki sig ekki. Einnig var höfundi 

brugðið við sjá hversu mikið ósamræmi er milli ársreikningalaga og alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlanna og er nú löngu orðið tímabært að aðlaga lögin svo samræmið 

verði betra.  
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