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1. Útdráttur 
Viðskiptavild hefur mikið verið í umræðunni síðastliðin ár í tengslum við lausafjárkrísu 

íslensku bankanna síðari hluta árs 2008. Hefur gætt misskilnings í umræðunni, þar sem ekki 

eru allir með það á hreinu hvernig viðskiptavild myndast í bókhaldi fyrirtækja. Einnig telja 

rannsakendur að viðskipavild hafi beðið töluverðan álitshnekki í þjóðfélagsumræðunni 

undanfarið, þar sem hún hafði aukist umtalsvert á mjög stuttum tíma í aðdraganda 

lausafjárkrísunnar. Lausafjárkrísu bankanna töldu margir að hægt væri að rekja til 

uppblásinna eignareikninga fyrirtækja af völdum viðskiptavildar, sem bankarnir lánuðu svo 

út á. Þessar eignir reyndust síðan verðlausar þegar rekstur fyrirtækjanna stóð ekki undir 

skuldsetningunni. Áhugavert er að skoða hvort munur sé á viðhorfi þeirra sem við 

viðskiptavild fást í sínu starfi, þá er aðallega litið til endurskoðenda sem fást við ársreikninga 

fyrirtækja og fjármálastjóra stærstu fyrirtækjanna á Íslandi.  

Rannsóknin leiddi í ljós að munur var á viðhorfum þeirra tveggja hópa sem rannsóknin náði 

til. Viðhorfum til viðskiptavildar almennt, núverandi reikningsskilalegra meðferða 

viðskiptavildar og breytinga þar á. Breytingarnar voru sumar hverjar eingöngu smávægilegar 

miðað við núverandi fyrirkomulag á reikningsskilalegri meðferð viðskiptavildar meðan aðrar 

voru heldur róttækari í framsetningu. 

Leiða má líkur að því að viðhorf stjórnenda, sem þurfa að svara til hluthafa og almennings, 

gæti litast meira af þjóðfélagsumræðunni og almennu viðhorfi til viðskiptavildar heldur en 

endurskoðenda. Þar sem endurskoðendur eru opinberir eftirlitsaðilar og sérfræðingar, sem 

taka út ársreikninga, meðal annars með tilliti til fylgni stjórnenda við ársreikningalög og 

alþjóðlega reikningsskilastaðla í reikningsskilum. Þess vegna ætti viðhorf endurskoðenda að 

vera hlutlægara í garð viðskiptavildar heldur en viðhorf stjórnenda. 
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2. Inngangur 
Viðskiptavild er sú upphæð sem greidd er umfram markaðsverðmæti allra eigna fyrirtækis, 

bæði efnislegra og skilgreindra óefnislegra eigna (Jón Ásgeir Tryggvason, 1998). 

Viðskiptavild í reikningshaldi fyrirtækja hefur þekkst í áratugi. Árið 2002 voru innleiddir í 

Evrópu alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eða IFRS (International financial reporting 

standards) sem samkvæmt samningi um Evrópska efnahagssvæðið höfðu lagalegt gildi hér á 

landi. Þann 1. Janúar 2005 tóku lögin gildi hér á landi og árið 2006 var síðan íslensku 

ársreikningalögunum breytt. Frá árinu 2005 hafa öll fyrirtæki með hlutabréf sín skráð á 

markaði hjá Nasdaq OMX Nordic Exchange Iceland, sem í daglegu tali er kölluð Kauphöll 

Íslands, þurft að fara eftir hinum alþjóðlegu stöðlum og eftir árið 2007 náðu lögin líka yfir 

fyrirtæki með skráð skuldabréf í kauphöllinni (Lög nr. 3/2006 um ársreikninga). Við 

innleiðingu staðlanna og breytingu á lögunum breyttust reglur um meðhöndlun 

viðskiptavildar. Fyrir breytingarnar fór ekki mikið fyrir henni hjá fyrirtækjum á íslenskum 

markaði. Eftir að breytingar er vörðuðu reikningsskilalega meðhöndlun viðskiptavildar tóku 

gildi, sem skylduðu skráð fyrirtæki til að fara eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS), 

sem kveða á um virðisrýrnunarpróf í stað árlegra afskrifta, urðu stakkaskipti á íslenskum 

markaði. Fyrir breytingarnar hafði ekki mikið borið á viðskiptavild en eftir árið 2005 tók hún 

að aukast hraðar en aðrar eignir fyrirtækja á markaði, allt fram til ársins 2008. Nú eru 

eingöngu 13 íslensk fyrirtæki skráð á markað í kauphöllinni og þar af er viðskiptavild að 

finna í ársreikningum 10 fyrirtækja. Myndar viðskiptavildin að meðaltali 22,5% af 

heildareignum fyrirtækjanna, sem er svipað hlutfall og þessi sömu fyrirtæki voru með í 

ársreikningum sínum árið 2008 (sjá töflu í viðauka A). 

Margir hafa fullyrt að þarna sé komin skýringin á hruninu, útblásin viðskiptavild til að stækka 

efnahagsreikning fyrirtækja, án þess að handbær eign liggi raunverulega að baki. Þessar 

fullyrðingar eru líkleg ástæða þess að viðskiptavild beið verulega álitshnekki eftir hrunið, ef 

marka má umfjallanir í fjölmiðlum og hjá almenningi, sem mögulega veit ekki alveg hvernig 

þessi viðskiptavild er tilkomin. 

Þessari ritgerð er ætlað að kanna hvort munur sé á viðhorfi stjórnenda fyrirtækja annarsvegar 

og löggiltra endurskoðenda hinsvegar á viðskiptavild og reikningsskilalegri meðferð hennar. 

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
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„Er munur á viðhorfi endurskoðenda og stjórnenda til reikningsskilalegrar 

meðferðar viðskiptavildar?“ 

„Er munur á viðhorfi stjórnenda eftir því hvort viðskiptavild sé til staðar hjá 

fyrirtækinu?“ 

„Er munur á viðhorfi til viðskiptavildar eftir aldri eða kyni?“ 

Rannsakendur telja að vissulega sé að finna mun þar á. Stjórnendur geta haft hag af því að 

kaupverði sé úthlutað á viðskiptavild við kaup á fyrirtækjum frekar en aðrar óefnislegar 

eignir, þar sem hægt er að komast hjá árlegum afskriftum á viðskiptavild en framkvæma í 

staðin virðisrýrnunarpróf. Getur þetta haft áhrif á hagnað fyrirtækja, réttlætt hátt kaupverð og 

aukið virði þeirra í augum fjárfesta. Rannsakendur telja að endurskoðendur séu hinsvegar 

hlutlausari gagnvart viðskiptavild, en hafi mögulega sterkari skoðanir varðandi meðhöndlun 

hennar í reikningsskilum, þar sem þau eiga að gefa sem gleggsta mynd af stöðu fyrirtækis 

hverju sinni. 

Nýttar voru hugmyndir að meðferð viðskiptavildar sem komu fram í könnun sem KPMG 

gerði á meðal stjórnenda í fyrirtækjum um allan heim (KPMG, 2014). Sumar aðferðirnar eru 

eingöngu smávægilegar breytingar á núverandi aðferðum en aðrar mun róttækari. Róttækasta 

leiðin er líklega sú að afskrifa viðskiptavild að fullu um leið og hún verður til í reikningshaldi 

fyrirtækja, til þess að auðvelda fjárfestum að bera saman raunverulegar eignir fyrirtækja við 

mat á fjárfestingakostum. Einnig verður farið yfir, fyrir hvað viðskiptavild stendur og helstu 

staðla og lög er koma að meðhöndlun hennar en einnig þá gagnrýni sem komið hefur fram á 

viðskiptavild og mögulega misnotkun á henni. 
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3. Óefnislegar eignir 
Óefnislegar eignir hafa tvö megin einkenni, það er ekki hægt að koma höndum á þær líkt og 

aðrar eignir svo sem fasteignir eða birgðir og þær eru ekki fjármálagerningar svo sem 

handbært fé, verðbréf eða afleiðusamningar. Óefnislegar eignir eru oft flokkaðar í 6 flokka, 

þeir flokkar eru: markaðstengdar óefnislegar eignir, viðskiptavinatengdar óefnislegar eignir, 

listatengdar óefnislegar eignir, samningstengdar óefnislegar eignir, tæknitengdar óefnislegar 

eignir og viðskiptavild (Kieso, Weygandt og Warfield, 2015). 

3.1. Markaðstengdar óefnislegar eignir 

Markaðstengdar óefnislegar eignir eru notaðar mestmegnis í markaðslegum tilgangi svo sem 

auglýsingum og kynningum á vörum eða þjónustu fyrirtækja. Þær eignir sem falla undir 

markaðstengdar óefnislegar eignir eru til dæmis: vörumerki, heiti fyrirtækja og lén (Kieso 

o.fl., 2015). 

3.1.1. Vörumerki 

Einstaklingar og félög geta öðlast einkarétt á vörumerkjum. Vörumerki eru sérstök auðkenni 

fyrir vöru eða þjónustu, geta verið hvers konar sýnileg tákn sem greinir vöru eða þjónustu 

fyrirtækis frá öðrum vörum eða þjónustum annarra fyrirtækja. Vörumerki geta verið 

bókstafir, tölustafir, orð eða orðasambönd svo sem nöfn á fyrirtækjum, fasteignum eða 

mannanöfn, myndir eða teikningar og jafnvel útlit, aukabúnaður eða umbúðir vöru, ekki þó af 

útliti sem gildir til annars en að auðkenna hana frá öðrum vörum. Einkaréttur af vörumerkjum 

myndast við skráningu vörumerkisins eða notkunar þess, sem þarf þó að uppfylla ýmis 

skilyrði (Lög um vörumerki nr. 45/1997). 

3.1.2. Lén 

Lén (domain) er umdæmi á veraldarvefnum sem einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir eða 

félagasamtök geta skráð sig fyrir og geta notendur netsins nálgast efnið sem þar er sett inn. 

Lén geta orðið mikils virði fyrir fyrirtæki og má nefna lénið Drugs.com sem seldist á 800.000 

Bandaríkjadali og Loans.com sem seldist á hátt í 500.000 Bandaríkjadali. Fyrirtæki geta nú 

einnig skráð sér lén fyrir 185.000 Bandaríkjadali og til dæmis hefur Microsoft sótt um slíkt 

leyfi sem myndi gera þeim kleift að nota endinguna .microsoft (Kieso o.fl., 2015). 
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3.2. Viðskiptavinatengdar óefnislegar eignir 

Viðskiptavinatengdar óefnislegar eignir eru afrakstur samskipta fyrirtækisins við þriðja aðila 

svo sem viðskiptavini og birgja. Óefnislegar eignir sem flokkast undir viðskiptavinatengdar 

eignir eru til dæmis: Viðskiptamannalistar, óafgreiddar pantanir og viðskiptasambönd hvort 

sem þau eru samningsbundin eða ekki (Kieso o.fl., 2015).  

3.2.1. Viðskiptamannalistar 

Viðskiptamannalistar samanstanda af upplýsingum um viðskiptavini til dæmis nöfn og 

heimilisföng, sem geta verið í formi gagnagruns sem inniheldur meiri upplýsingar um 

viðskiptavininn svo sem kaupsögu og lýðfræðilegar upplýsingar. Viðskiptamannalistar geta 

verið gríðarlega verðmætir og eru oft seldir eða leigðir út. Oft kemur upp trúnaðarbrestur eða 

ágreiningur um persónuvernd við sölu eða leigu viðskiptamannalista og eru þau viðskipti oft 

talin á gráu svæði (FASB, 2002). 

3.2.2. Listtengdar óefnislegar eignir 

Listtengdar óefnislegar eignir (artistic related intangible assets) eiga við um viðburði 

(performance events), bókmenntir, tónlist, myndlist, ljósmyndir, kvikmyndir og 

sjónvarpsþættir sem allt er varið með höfundarréttarlögum. Þessi höfundarréttur getur verið 

það verðmætur fyrir fyrirtæki að þau séu verðmetin út á höfundarréttinn, má nefna fyrirtækið 

Really Useful Group sem á höfundarréttinn af verkum söngleikjahöfundarins Andrew Loyd 

Webbers, sem á meðal annars Cats, Phantom of the Opera og Jesus Christ Superstar. 

Fyrirtækið á lítið af eignum utan óefnislegra eigna, þó er það verðmetið á yfir 300 milljónir 

Bandaríkjadala (Kieso o.fl., 2015). 

3.2.3. Samningstengdar óefnislegar eignir 

Samningstengdar óefnislegar eignir (contract based intangible assets) eru virði sem skapast 

við samningsbundið fyrirkomulag svo sem ákveðin sérleyfi til notkunar á vörumerkjum 

(licensing and franchise agreements), einkaleyfi, byggingarleyfi, þjónustusamninga, 

útsendingarleyfi (broadcast rights), leigusamninga, starfssamninga og notkunarrétt. 

3.3. Notkunarréttur 

Aflaheimildir eru sá notkunarréttur sem er algengastur á Íslandi. Aflaheimildir eru þær 

heimildir sem leyfa fyrirtækjum að nýta þær auðlindir sem felast í fiskistofnum við Íslands 

strendur. Þegar aflaheimildum var úthlutað árið 1983 var óleyfilegt að selja þær milli báta en 
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eftir 1990 þegar sala á aflaheimildum var heimiluð til þess að ná að stjórna aflaheimildunum 

betur þá byrjaði þessi óefnislega eign að stækka innan fyrirtækjanna. Annar notkunarréttur 

sem er algengur á Íslandi er hlunnindi sem fylgja jarðareignum svo sem stangveiði, skotveiði, 

æðardúnn og eggjataka. Vatnsréttindi svo sem borholur og aflvirkjanir til raforkugerðar eru 

einnig að verða algengari. 

3.3.1. Tæknitengdar óefnislegar eignir 

Tæknitengdar óefnislegar eignir (technology based intangible assets) eru í raun nýsköpun og 

tækniframþróun svo sem einkaleyfisbundin tækni, hugbúnaður og viðskiptaleyndarmál. 

3.3.2. Einkaleyfisbundin tækni 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður fyrirtækja er í raun ekki óefnisleg eign en leiðir oft til 

óefnislegrar eignar í formi einkaleyfa (Kieso o.fl., 2015). Einkaleyfi er veitt fyrir 

uppfinningar eða nýjungar sem hagnýta má í atvinnuskyni (Lög um einkaleyfi nr.17/1991). 

3.3.3. Viðskiptaleyndarmál 

World Trade Organization (WTO) skilgreinir viðskiptaleyndarmál (trade secrets) sem 

leyndarmál í þeim skilningi að sérfræðingar á viðkomandi sviði þekkja ekki uppskrift og/eða 

samsetningu viðfangsefnisins, það hefur virði vegna þess að það er leyndarmál og að 

fyrirtækið sem á leyndarmálið grípur til aðgerða til þess að tryggja að það haldi áfram að vera 

leyndarmál (WTO, 1994). Viðskiptaleyndarmál geta verið margvísleg. Coca-Cola fyrirtækið 

hefur til dæmis verndað uppskrift sína af gosdrykk sínum í nær 100 ár og hafa sérfræðingar 

verðmetið leyniformúluna á 72 milljarða bandaríkjadala eða 6% af heildarverðmæti Coca-

Cola fyrirtækisins (Kieso o.fl., 2015). 

3.3.4. Viðskiptavild 

Viðskiptavild er umdeildasti hluti óefnislegra eigna og oft á tíðum mjög stór hluti af eignum 

fyrirtækja. Þessi liður var mjög stórt hlutfall af eigin fé í bókhaldi margra fyrirtækja fyrir 

hrun og töldu margir að það hefði spilað stórt hlutverk þegar kreppti að árið 2008. 

Rannsóknir hafa sýnt að virðisrýrnunarpróf viðskiptavildar geta verið allt að tveimur árum á 

eftir raunverulegri virðisrýrnun eigna (KPMG, 2014). Mikið hefur borði á því í íslensku 

viðskiptalífi að ekki sé rétt staðið að úthlutun kaupverðs á óefnislegar eignir, svo sem 

vörumerki og viðskiptamannalista. Í stað þess er allt sem ekki er hægt að úthluta á eignir 

fyrirtækisins hreinlega kallað viðskiptavild (Munnleg heimild, þátttakandi í rannsókn). 
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4. Niðurfærsla óefnislegra eigna 
Gjaldfærsla á óefnislegum eignum í rekstrarreikningi er kölluð afskrift (depreciation) eða 

virðisrýrnun (amortization). Afskriftir er gjaldfærsluaðferð kostnaðarverðs eignar yfir 

fyrirfram ákveðið tímabil, sem þó getur breyst. Virðisrýrnun er gjaldfærsla kostnaðarverðs 

vegna breytinga á eigninni eða virði hennar á markaði, eignin er þá færð á kostnaðar- eða 

markaðsverði, hvort sem lægra reynist. Óefnislegar eignir hafa annaðhvort takmarkaðan 

líftíma eða ótakmarkaðan líftíma (Kieso o.fl., 2015). Þegar verið er að vinna með óefnislegar 

eignir þarf að huga að því hvort þær hafi takmarkaðan eða ótakmarkaðan líftíma þar sem 

meðhöndlun þeirra í reikningshaldi ræðst af líftíma eignarinnar samkvæmt staðlinum IAS 38 

(IAS 38).  

Stjórnendur ákveða hvort um sé að ræða óefnislega eign sem hefur takmarkaðan eða 

ótakmarkaðan líftíma. Þá er gott að skrá viðmið um hvernig líftími óefnislegra eigna sé 

metinn innan fyrirtækisins. Til dæmis hefur Disney fyrirtækið bæði óefnislegar eignir með 

takmarkaðan og ótakmarkaðan líftíma í reikningsskilum sínum. Samkvæmt Intermediate 

Accounting IFRS edition notar Disney eftirfarandi mat á óefnislegar eignum til þess að 

ákvarða líftíma þeirra og þar með hvernig skal gjaldfæra þær í rekstrarreikningi sínum (Kieso 

o.fl., 2015). 

• Áætlaðan nýtingartíma eignarinnar af fyrirtækinu. 

• Áætlaðan nýtingartíma tengdrar eignar eða safns tengdra eigna sem nýtingartími 
óefnislegu eignarinnar tengist. 

• Þau lög, reglur eða samningsliðir sem skert gætu nýtingartíma eignarinnar. 

• Allir fyrirvarar (lagalegir, í reglum eða samningi) sem heimila endurnýjun eða 
framlengingu á nýtingartíma eignarinnar án verulegs kostnaðar. Þessi liður er háður 
því að vísbendingar séu um möguleika á endurnýjun eða framlengingu. Disney þarf 
einnig að geta framkvæmt framlengingu eða endurnýjun á óefnislegu eigninni án þess 
að breyta verulega efnislegu innihaldi skilmála. 

• Áhrif úreldingar, eftirspurnar, samkeppni og annarra efnahagslegra þátta. Sem dæmi 
eru stöðugleiki iðnaðarins, þekktar tækniframfarir, breytingar á lagalegu umhverfi er 
varðar óefnislegu eignina og væntar breytingar á dreifileiðum. 

• Umfang kostnaðar sem nauðsynlegur er til að viðhalda framtíðar fjárstreymi frá 
eigninni. Sem dæmi, eign sem kallar á verulegan kostnað miðað við bókfært verð 
hennar hefur líklega mjög stuttan líftíma. 
(Kieso o.fl., 2015). 
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Mikilvægt er að skilgreina óefnislegar eignir með réttan líftíma svo að hluthafar, fjárfestar og 

aðrir notendur ársreikninga fái rétta mynd af rekstri og eignum fyrirtækisins til þess að geta 

tekið betri ákvarðanir. Til dæmis má nefna líftímann sem Outdoor Channel Holdings 

skilgreindi á keypta óefnislega eign fyrirtækisins, fyrirtækið skráði óefnislega eign tengda 

samningum við dreifingaraðila, sem fyrirtækið keypti af öðru fyrirtæki. Óefnislega eignin var 

fyrstu tvö árin eftir kaupin skráð með óendanlegan líftíma og var engin virðisrýrnun skráð á 

eignina á því tímabili. Á þriðja ári var eigninni breytt í óefnislega eign með takmarkaðan 

líftíma og eignin síðan afskrifuð alveg stuttu seinna. Fyrirtækið reyndist hafa verið heldur 

bjartsýnt á hvað vænt fjárflæði væri frá eigninni. Vegna bjartsýni stjórnenda höfðu tekjur 

verið metnar 14% of háar á öðru ári eignarinnar og nam afskrift á þriðja ári 7% af eignum. 

Fjárfestar fyrirtækisins urðu því óhjákvæmilega fyrir skaða vegna bjartsýni stjórnenda 

varðandi óefnislegu eignina og gætu hugsanlega hafa tekið aðrar ákvarðanir ef nákvæmari 

upplýsingar hefðu legið fyrir (Kieso o.fl., 2015). 

4.1. Eignir með takmarkaðan líftíma 

Eignir með takmarkaðan líftíma ber að færa niður árlega með afskriftum yfir þann tíma sem 

áætlað er að eignin skili verðmætum til rekstursins, óefnislegar eignir eru þar engin 

undartekning. Óefnislegar eignir eru yfirleitt afskrifaðar að fullu í lokin þar sem þær eru 

yfirleitt ekki taldar hafa hrakvirði í lok líftímans. Sá tími sem ætlaður er í líftíma eignarinnar 

getur ráðist af samningum, lögum og öðrum þáttum. Endurmeta þarf líftíma óefnislegra eigna 

á hverju ári og ákvarða afskriftir út frá því mati. Ef bókfært virði óefnislegrar eignar lækkar 

úr 10.000.000 niður í 1.000.000 og líftíminn styttist úr 10 árum í 5 ár breytast afskriftirnar úr 

1.000.000 á ári í 200.000 á ári. Ef áætlað fjárflæði frá eigninni er jafnt yfir ætlaðan líftíma 

eignarinnar er hún afskrifuð með línulegri aðferð afskrifta en annars er algengt að notast sé 

við hröðunaraðferð við afskriftir (double declining method) sé fjárflæði óreglulegt (Kieso 

o.fl., 2015). 

4.2. Eignir með ótakmarkaðan líftíma 

Þær eignir sem hafa ótakmarkaðan líftíma er óheimilt að færa niður með hefðbundnum 

afskriftum samkvæmt IFRS stöðlunum. Meta þarf á hverju ári hvort virði eignarinnar hafi 

minnkað eða vísbendingar séu um að hún hafi ekki ótakmarkaðan líftíma. Ef vísbendingar 

eru um að virði óefnislegu eignarinnar hafi minnkað þarf að framkvæma virðisrýrnunarpróf 

til að meta hvert virði eignarinnar er. Skylt er þó að framkvæma virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavild árlega óháð vísbendingum um virðisrýrnun. Ef í ljós kemur að eignin hefur 
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mælanlegan líftíma skal hefja afskriftir yfir það tímabil. Ef eignin hefur áfram ótakmarkaðan 

líftíma þarf að meta árlega hvort virði hennar hafi minnkað. Virði óefnislegra eigna, en þó 

ekki viðskiptavildar, er ákvarðað með gangvirðisprófunum. Gangvirði er virði eignar á 

virkum markaði eða það verð sem fæst við sölu hennar. Gangvirðisprófið kannar bókfært 

virði eignarinnar við gang- eða markaðsvirði, ef gangvirðið er minna en bókfært virði 

eignarinnar skal skrá virðisrýrnun hennar (IAS 38). Fyrirtæki nota því ekki 

virðisrýrnunarpróf byggð á áætlunum (recoverability test) fyrir margar óefnislegar eignir 

aðrar en viðskiptavild, vegna þess að margar eignir með ótakmarkaðan líftíma ná auðveldlega 

settum markmiðum. Þær ná settum markmiðum vegna þess hversu langur líftíminn er og 

endurspeglar því áætlað fjárstreymi frá eigninni alltaf mikið hærri fjárhæð en ef um eign með 

takmarkaðan líftíma er að ræða. Annað gildir um viðskiptavild en það er eina óefnislega 

eignin sem skylt er að framkvæma á virðisrýrnunarpróf byggt á áætlunum stjórnenda á hverju 

ári (Kieso o.fl., 2015). Skylt er að framkvæma virðisrýrnunarpróf ef ekki er farin sú leið að 

afskrifa hana á 20 árum samkvæmt heimild í ársreikningalögum (ársreikningalög). 

5. Reikningsskilareglur 

5.1. Ársreikningalög 

Á Íslandi gilda sérstök lög um ársreikninga og reikningsskil fyrirtækja og eru það lög 

nr. 3/2006. Lög um ársreikninga á Íslandi tóku fyrst gildi 1. janúar 1995 en þau hafa tekið 

breytingum yfir tímann og voru þau síðast endurútgefin árið 2006. Lögin gilda um félög með 

bæði takmarkaða og ótakmarkaða ábyrgð og víkja þau fyrir ákvæðum um ársreikninga í 

sérlögum (ársreikningalög). Í þessari ritgerð er fjallað um þær greinar laganna sem snúa að 

óefnislegum eignum og viðskiptavild fyrirtækja og hvernig meðhöndla skal þær óefnislegu 

eignir og viðskiptavild auk þess er fjallað um þá alþjóðlegu staðla sem óefnislegar eignir og 

viðskiptavild tilheyra. Fyrir árið 1998 var viðskiptavild gjaldfærð, frá 1998 og til ársins 2005 

var hún síðan eignfærð og afskrifuð með línulegri afskrift á fyrirfram ákveðnum árafjölda. Er 

það ekki fyrr en með breytingunum árið 2003 að fyrst er minnst á viðskiptavild í 

ársreikningalögum, hún eignfærð og afskrift heimiluð á allt að 20 árum. Eftir breytingu á 

ársreikningalögum árið 2005 var orðin skylda fyrir félög með skráð verðbréf að nota 

alþjóðlega reikningsskilastaðla en öðrum félögum heimilt að nýta sér alþjóðlegu staðlana 

(IFRS) eða fara áfram eftir íslensku ársreikningalögunum (Lög um ársreikninga nr. 144/1994; 

ársreikningalög). 



10 
 

5.1.1. Óefnislegar eignir 

24. grein laganna fjallar um kostnað sem er eignfærður vegna óefnislegra réttinda eða 

þróunar og að hann skuli vera afskrifaður með kerfisbundnum hætti á áætluðum nýtingartíma 

að hámarki 20 árum. Ennfremur má meta þær eignir árlega í samræmi við settar 

reikningsskilareglur. 30. grein ársreikningalaga fjallar um markaðsverð varanlegra 

rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna, ef markaðsverð eignanna er lægra en bókfært verð og 

það er ekki talin skammvinn þróun, má færa bókfært verð eignanna niður samkvæmt settum 

reikningsskilareglum eða reglum reikningsskilaráðs (ársreikningalög). 

5.1.2. Viðskiptavild 

Viðskiptavild myndast við kaup á fyrirtækjum eftir að búið er að skipta yfirkaupverði niður á 

tekjuaflandi einingar. 41. gr. ársreikningalaga fjallar um þá hlutdeildaraðferð reikningsskila 

að skipta yfirkaupverði á tekjuaflandi einingar og segir það að ef félag hafi greitt meira fyrir 

fjárfestingu í dóttur- eða hlutdeildarfélagi en sem nemur hlutdeild í hreinni eign við kaup skal 

heimfæra mismuninn á tilgreindar eignir eða sem viðskiptavild. Viðskiptavildina skal síðan 

afskrifa með kerfisbundnum hætti á nýtingartíma hennar, ekki lengur en á 20 árum eða metin 

árlega í samræmi við settar reikningsskilareglur ef nýtingartíminn er talinn óendanlegur. Ef 

um neikvæða viðskiptavild er að ræða eða viðskiptaóvild skal heimfæra mismuninn undir 

öfugum formerkjum. 79. gr. sömu laga fjallar um kaupaðferðir og þar segir að hlutdeild 

móðurfélags skal jafnað út á móti hreinni eign dótturfélags, mismunur eftir þessa aðgerð skal 

bóka sem viðskiptavild sem er eign í efnahagsreikningi ef hún er jákvæð og sem skuld ef hún 

er neikvæð. Neikvæð viðskiptavild eða viðskiptaóvild skal tekjufærð á móti áætlunum sem 

lagðar voru til grundvallar kaupunum og getur hún verið tekjufærð að hámarki 20 árum. Að 

lokum fjallar 82. gr. laganna um að skýrt skuli í ársreikningi félags eftirstöðvar 

viðskiptavildar eða viðskiptaóvildar og aðferðir sem notaðar eru við uppgjör á viðskiptavild 

og viðskiptaóvild (ársreikningalög). 

5.1.3. Notkun alþjóðlegra staðla 

Samkvæmt 90. gr. ársreikningalaga verða fyrirtæki sem hafa skráð verðbréf á 

verðbréfamörkuðum innan ríkja Evrópska efnahagsvæðisins að fara eftir alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum (IFRS) við gerð samstæðureikninga eða ársreikninga sinna. Þar sem 

Ísland er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu þurfa félög á íslenskum mörkuðum einnig að 

fara eftir þeim reikningsskilastöðlum. Einnig er fyrirtækjum heimilt að beita alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum samkvæmt 92. gr. ársreikningalaga og heldur ársreikningaskrá yfirlit 
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yfir þau fyrirtæki sem fara eftir stöðlunum á Íslandi. Samkvæmt 93. gr. Ársreikningalaga, 

þurfa þau félög sem fara eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, hvort sem það er að þeirra 

ósk eða að kröfu laganna, að beita þeim í öllu (ársreikningalög). 

5.1.4. Gagnrýni á ársreikningalög 

Gagnrýnisraddir hafa komið fram á ársreikningalögin, að þau setji einstaka liði ekki 

nægjanlega skýrt fram til þess að þau gefi sem gleggsta mynd af rekstri og stöðu 

fyrirtækisins, þrátt fyrir að mynda þann ramma sem ber að vinna eftir (FLE, 2011). 

5.2. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Vegna aukinnar alþjóðavæðingar í viðskiptum um allan heim, sem meðal annars felur í sér 

aukna starfsemi fyrirtækja, hlutafjárútboð, alþjóðleg útboð og dótturfélagseignir utan 

heimalands móðurfélags, hefur krafan um samræmd reikningsskil milli landa aukist. 

Það þýðir að sambærileg fyrirtæki nota sömu reikningsskilastaðla og hægt er að bera þau 

saman óháð því hvar þau starfa í heiminum. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar International 

Accounting Standards (IAS) og International Financial Reporting Standards (IFRS) voru 

innleiddir í aðildarríki Evrópusambandsins 1. janúar 2005 og náðu strax til um það bil 7.000 

fyrirtækja innan sambandsins. Auk Evrópusambandsríkjanna hafa meira en 70 ríki utan 

sambandsins skyldað fyrirtæki eða gefið þeim heimild til þess að nota reikningsskilastaðlana, 

þar á meðal Ísland (Sigurður Þórðarson, 2004). 

Þeir reikningsskilastaðlar sem fjallað er um í þessari ritgerð eru reikningsskilastaðlarnir um 

óefnislegar eignir, viðskiptavild og meðferð þeirra. Staðallinn IAS 38 fjallar um óefnislegar 

eignir, staðallinn IAS 36 fjallar um virðisrýrnun eigna, staðallinn IAS 12 fjallar um 

skatteignir, staðalinn IAS 19 fjallar um fjáreignir og staðallinn IFRS 3 fjallar um sameiningu 

fyrirtækja. 

5.2.1. IAS 36 - Virðisrýrnun eigna 

IAS 36 staðallinn fjallar um virðisrýrnun eigna og útskýrir ferla sem fyrirtæki þurfa að fara 

eftir til þess að tryggja að eignir séu bókfærðar undir endurheimtanlegri fjárhæð (recoverable 

amount) eignanna. Endurheimtanleg fjárhæð telst sú fjárhæð sem annaðhvort er hægt að fá 

fyrir eignina í notkun eða með því að selja hana á nýtingarvirði eða gangvirði, notað er verðið 

sem reynist hærra. Einnig tekur staðallinn á hvernig á að framkvæma virðisrýrnunarpróf 

eigna eins og lýst var í kaflanum um úthlutun viðskiptavildar og virðisrýrnun (IAS 36). 
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5.2.2. IAS 38 - Óefnislegar eignir 

IAS 38 staðallinn fjallar um óefnislegar eignir, hvað eignin þarf að uppfylla til þess að teljast 

óefnisleg eign, hvernig reikningshaldslegri meðferð óefnislegra eigna er háttað og hvernig 

þær verða til innan fyrirtækja. Til þess að teljast óefnisleg eign þarf hún að uppfylla 

skilgreiningu (definition) og viðurkenningarviðmið (recognition criteria) óefnislegra eigna. 

Skilgreining óefnislegra eigna er sú í fyrsta lagi að eignin sé aðgreinanleg (separable) 

fyrirtækinu og hægt sé að fara með hana eins og aðra eign þ.e. að selja, leigja eða skipta fyrir 

aðra eign. Í öðru lagi að eignin komi frá samningum eða lagalegum réttindum hvort sem hægt 

er að áframselja eða leigja réttindin sem hún skapar fyrir fyrirtækið eða ekki. Eignin skal 

einnig einungis viðurkennd ef hún uppfyllir viðurkenningarviðmið IAS 38 en í þeim segir að 

hún skuli viðurkennd aðeins ef hún muni að öllum líkindum skapa framtíðarvirði fyrir 

fyrirtækið eða að hægt er að meta kostnað eignarinnar áreiðanlega. Að auki er 

viðurkenningarviðmið óefnislegrar eignar alltaf uppfyllt ef eignin er keypt eða hún fengin í 

sameiningu tveggja fyrirtækja. Einnig fjallar staðallinn um að óefnislegar eignir skulu 

bókfærðar á kaupverði auk allra tolla og skatta sem skulu lagðir á eignina auk beins kostnaðar 

við vinnu á eigninni til þess að koma henni í söluhæft ástand. 

Óefnislegar eignir sem myndast innan fyrirtækja eru viðurkenndar sem óefnislegar eignir ef 

hægt er að sýna fram á ætlun til að klára óefnislegu eignina til afnota innan fyrirtækisins eða 

til sölu, tæknilegrar og fjárhagslegrar getu og hagkvæmni til þess að koma eigninni í söluhæft 

eða notkunarhæft ástand, sölumöguleika og sýnt sé fram á hvernig eignin muni skapa virði 

fyrir fyrirtækið. Að auki þarf að sýna fram á að öll útgjöld hafi verið mæld áreiðanlega á 

þróunartíma eignarinnar (IAS 38). 

5.2.3. IFRS 3 

Staðallinn IFRS 3 fjallar um sameiningu fyrirtækja og hvernig viðskiptavild myndast við 

sameininguna. Sameining er skilgreind þegar kaupandi öðlast yfirráð yfir einni eða fleiri 

rekstrareiningum. Staðallinn fjallar ekki um samrekstur tveggja félaga (e. Joint venture) eða 

sameiningu með sameiginlegum yfirráðum t.d. þegar dótturfélög tveggja félaga eru sameinuð 

undir stjórn beggja móðurfélaga. Staðalinn er hannaður til þess að bæta gæði og áreiðanleika 

upplýsinga um sameiningu fyrirtækja í reikningsskilum. Ennfremur þá fjallar staðallinn um 

hvernig viðskiptavild sem myndast við sameininguna er viðurkennd og skráð í 

reikningsskilum. Staðalinn krefst þess að sameinaðar eignir þurfa að vera sérstaklega 

viðurkenndar og yfirverð eða undirverð sameiningarinnar sett á viðeigandi eignir, það 
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yfirverð sem ekki er hægt að færa undir eignir er þá skilgreint sem viðskiptavild. Staðallinn 

fer í frekari kaupverðsútdeilingu og hvernig kaupverðinu er dreift á eignir og skuldir í 

félaginu sem var yfirtekið (IFRS 3). 

5.2.4. Gagnrýni á alþjóðlega reikningsskilastaðla 

Helsta gagnrýnin á reikningsskilastaðlana í heild sinni hefur verið að regluverkið er mjög 

flókið, ítarlegt og torskilið. Reikningsskilin miðast út frá því að gefa sem gleggsta mynd af 

rekstrinum frá degi reikningsskilanna og í því felst að færa allar eignir að markaðsvirði en 

ekki kostnaðarverði. Oft getur verið erfitt að meta eignir á markaðsverði og getur sá 

gjörningur verið til þess að reikningsskilin gefi hreinlega ekki glögga mynd af rekstrinum 

(Erling Tómasson, 2010). 

Mikið hefur verið rætt um að ekki sé verið að fara almennt eftir IFRS 3 staðlinum við kaup á 

fyrirtækjum og þá aðallega að fyrirtæki deili ekki kaupverði út heldur flokki allt yfirverðið 

sem viðskiptavild (Intangible business, e.d.). 

6. Viðskiptavild 

6.1. Hvað er viðskiptavild 

Undanfarin ár hafa margir tekið að sér það verkefni að skilgreina viðskiptavild (goodwill) en 

sú skilgreining hefur þó eitthvað breyst í gegnum árin með breyttum reglum er varða 

meðhöndlun viðskiptavildar í reikningum fyrirtækja.  

Viðskiptavild er sú upphæð sem greidd er umfram markaðsverðmæti allra eigna fyrirtækis, 

bæði efnislegra og skilgreindra óefnislegra eigna (Jón Ásgeir Tryggvason, 1998). Bókfærð 

viðskiptavild verður eingöngu til í reikningshaldi þegar fyrirtæki í heild sinni er keypt (Jón 

Ásgeir Tryggvason, 1998). Þrennskonar viðskiptavild er þó leyfilegt að bókfæra, 

viðskiptavild er verður til við kaup á fyrirtæki eða rekstrareiningu í heild sinni, í 

samstæðureikningsskilum þegar eignarhlutur fer yfir 50% (þetta hlutfall er algengt viðmið), 

með hlutafjárkaupum og með hlutdeildaraðild í fyrirtæki þar sem eignarhald er á milli 20% 

og 50% (Stefán Svavarsson, 2007). Viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækis má ekki 

meta sem eign í reikningshaldi fyrirtækja samkvæmt alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 

38 þar sem ekki er unnt að meta kostnaðarverð hennar og hún er ekki skilgreinanleg auðlind 

sem stjórnað er af fyrirtækinu (IAS 38). 



14 
 

Ekki er alltaf á hreinu hvernig viðskiptavild verður til eða fyrir hvað hún stendur en Johnson 

og Petrone (1998) segja að viðskiptavild endurspegli eftirfarandi fimm flokka. 

• Mismun á gangvirði eigna og bókfærðu virði eigna í hinu keypta félagi. 

• Gangvirði óskilgreinanlegra óefnislegra eigna. 

• Gangvirði rekstrarhæfis í hinu keypta félagi. 

• Gangvirði samlegðaráhrifa sem verða til við sameiningu við hið keypta félag. 

• Ofgreiðslu fyrir hið keypta félag. 

Einnig hafa komið fram skýringar á viðskiptavild í orðabókum í gegnum árin. 

Það fjárhagslega verðmæti sem felst í því fyrir fyrirtæki að eiga hóp fastra 

viðskiptavina (Íslensk orðabók, 1983).  

Verðmæti þess álits sem fyrirtæki nýtur, viðskiptasambanda þess og 

hagkvæmrar staðsetningar (Íslenska alfræðiorðabókin, 1990).  

Fjárhagslegt verðmæti atvinnufyrirtækis sem fólgið er í því að hópur 

viðskiptamanna kýs að skipta við það sökum sérstakra kosta þess 

(Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008).  

Eitthvað hefur borið á misskilningi á því fyrir hvað viðskiptavild stendur og er sennilega 

skýrasta dæmið þegar þingmaður Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs lét eftirfarandi 

ummæli falla í þingræðu á Alþingi árið 2009. 

Þá þumalputtareglu lærði ég í bókhaldsnámi og vinnu í þá tíð að 

viðskiptavild væri metin 10% af ársveltu. Mér er tjáð að einkabankarnir 

hafi frá árinu 2001 eða 2002 til ársins 2007, og sparisjóðirnir, hækkað 

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

í bókhaldi og hækkað eigið fé sem varð síðan grundvöllur lánstrausts (Atli 

Gíslason í þingræðu 23. mars 2009). 

Jafnframt hefur verið gagnrýnt að þó að viðskiptavild sé flokkuð sér í reikningshaldi að hún 

sé skilgreind sem eign, gefið fyrir hvað hún stendur (Bloom, 2013; Colley og Volkan, 1988; 

Johnson og Petrone, 1998). En skilgreiningin á eign samkvæmt staðlinum IAS 38 er auðlind 

sem stjórnað er af fyrirtækinu vegna atburða í fortíð sem ætla megi að skili fyrirtækinu 

framtíðar ávinningi (IAS 38). 
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Reglugerðarumhverfið er varðar viðskiptavild er þó breytilegt eins og allt annað. Í dag er 

óheimilt að viðskiptavild endurspegli mismun á bókfærðu virði og markaðsvirði eigna hins 

keypta félags þar sem eignir skuli metnar á markaðsvirði hvort sem það reynist hærra eða 

lægra en bókfært verð (Stefán Svavarsson, 2007). Vandi getur þó reynst að meta 

markaðsvirði eigna sem enginn markaður er fyrir og getur þá farið svo að kalla þurfi til 

sérfróða aðila til að meta virði eignanna, að öðrum kosti geta skattayfirvöld metið hvað sé 

eðlilegt kaup- eða söluverð (2. málsgrein 58. greinar laga nr. 90/2003 um tekjuskatt). 

Verðmat eignarinnar verður ekki til fyrr en fyrirtækið er selt, þá getur kaupandinn fært 

viðskiptavildina sem eign í sínum reikningum. 

Viðskiptavild getur einnig verið neikvæð og er þá talað um viðskiptaóvild (badwill), getur 

hún myndast þegar kaupverð er lægra en bókfært virði eigin fjár hins keypta fyrirtækis, 

svokölluð vildar- eða kjarakaup, til dæmis þegar fyrirsjáanlegt tap verður á hinum keypta 

rekstri á næstu árum eða reksturinn hefur beðið álitshnekki þar sem einhverjir lykilhópar 

viðskiptavina sniðganga fyrirtækið. Viðskiptaóvild ber að tekjufæra strax samkvæmt 34. gr. 

IFRS 3 en þó má tekjufæra á allt að 20 árum samkvæmt ársreikningalögum (IFRS 3, 

ársreikningalög). 

6.2. Viðskiptavild á íslenskum markaði 

Fyrir lausafjárkrísu íslensku bankanna um mitt árið 2008 var viðskiptavild orðin mjög 

útbreidd og stór hluti af markaðsvirði íslenskra fyrirtækja. Hafði hún þá fimmtánfaldast frá 

árinu 2003 til ársloka 2007 á meðan heildareignir fyrirtækja á saman tíma höfðu einungis 

nífaldast og eigið fé tífaldast (Aðalsteinn Hákonarson, 2008). Hefur umræðan oft snúist um 

að viðskiptavildinni sé um að kenna þar sem hún var notuð til að blása út eignir fyrirtækja 

langt umfram raunvirði til að fegra efnahagsreikninga fyrirtækja (Aðalsteinn Hákonarson, 

2008). Þau fyrirtæki sem á markaði eru í dag hafa mjög svipað hlutfall viðskiptavildar af 

heildareignum og þau höfðu árið 2008 eða um 22,5%. Eitthvað hefur bæst við 

viðskiptavildina en á móti hafa nokkur fyrirtæki farið þá leið að úthluta viðskiptavildinni á 

aðrar óefnislegar eignir. Eitthvað bar á því fyrir 2008 að menn nýttu sér skuldsettar yfirtökur 

og öfuga samruna sem fjallað verður um hér á eftir. En sú leið var mjög vinsæl hér á árum 

áður og varð til mikið af viðskiptavild með þeim gjörningum. Mörg stór gjaldþrot má rekja til 

þessarar leiðar sem farin var, að láta fyrirtækin greiða fyrir sitt eigið kaupverð með 

skuldsetningu. Er þá í raun verið að eignfæra viðskiptavild sem varð til innan veggja hins 

yfirtekna fyrirtækis þar sem kaupandinn á ekkert nema skuldir. Er þetta brot á staðli IAS 38 
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þó það sé á gráu svæði (Aðalsteinn Hákonarson, 2008). Leið skuldsettrar yfirtöku og öfugra 

samruna á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna fyrir nokkrum áratugum en hún hefur sætt 

gagnrýni þar og hafa menn reynt að setja lög sem skikka menn til að gera reikningshald 

gagnsærra og skilgreina betur hvað viðskiptavild sem til verður við sameiningar innifelur 

(Aðalsteinn Hákonarson, 2008). 

6.3. Skýringar í ársreikningum 

Í ársreikningalögum er ekki að finna mikið efni um viðskiptavild en í alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum er umtalsvert rætt um hana. Eitt af atriðunum sem komið er inná í 

59. gr. IFRS 3 staðlinum eru kröfur um skýringar á viðskiptavild í ársreikningum. Skýra þarf 

ítarlega í ársreikningi í hverju viðskiptavildin er fólgin og frá úthlutun viðskiptavildar á 

rekstrareiningar og aðrar óefnislegar eignir sem ekki eru aðgreinanlegar frá öðrum eignum 

fyrirtækisins. Sundurliða þarf einnig breytingar á viðskiptavild á tímabilinu, brúttófjárhæð 

viðskiptavildar og uppsafnaða virðisrýrnun í byrjun tímabils, viðskiptavild sem bættist við á 

tímabilinu, viðskiptavild sem tilheyrir eignum sem flokkaðar eru til sölu á tímabilinu sem 

ekki hafa verið flokkaðar slíkar áður, virðisrýrnun, gengismunur og aðrar breytingar á 

bókfærðu virði sem orðið hafa á tímabilinu og brúttófjárhæð viðskiptavildar og uppsöfnuð 

virðisrýrnun í lok tímabilsins (IFRS 3; IFRS 5; IAS 21; IAS 36). IFRS 3 staðlinum var ætlað 

að auka gagnsæi við skráningu á viðskiptavild við samruna og yfirtökur fyrirtækja. Fyrirtæki 

virðast vera að hundsa staðalinn er varðar upplýsingagjöf í skýringum ársreikninga því 

algengt er að ekki sé sundurliðað eða uppgefið hvað viðskiptavildin sem varð til við 

sameininguna stendur fyrir. Þetta eru alvarleg brot því samkvæmt skýrslu Intangible Business 

er viðskiptavild rúmur helmingurinn eða 53% af kaupverði fyrirtækja erlendis (Intangible 

Business, e.d; Intangible business, 2007; Intangible business, 2008). Þar sem staðlinum var 

ætlað að varpa ljósi á í hvað þessum fjármunum er varið er ljóst að verulegir vankantar eru 

þar á. 

Hér á landi myndar viðskiptavild um 22,5% heildareigna fyrirtækja á markaði og ef hún er 

reiknuð sem hlutfall af eigið fé er hún um 56,7%. Á íslenska markaðnum virðast menn þó 

fara eftir staðlinum og eru skýringar Nýherja og Marel, sem eru með hvað mest hlutfall 

viðskiptavildar í sínum reikningum, til fyrirmyndar (Nýherji, 2014; Marel, 2014). 
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6.4. Gagnrýni á viðskiptavild 

Gagnrýnisraddir hafa alltaf verið til staðar varðandi viðskiptavild og meðferð á henni í 

reikningsskilum. Einhverjar efasemdir hafa þó einnig vaknað varðandi staðlana en samkvæmt 

IFRS 3 sem fjallar um sameiningar fyrirtækja var beinn kostnaður, þó ekki kostnaður við 

fjármögnun, sem verður til við sameininguna svosem ráðgjöf lögfræðinga, endurskoðenda og 

annarra, hluti af kaupverði og var því hægt að færa sem viðskiptavild. Var þetta hvati til að 

nýta þjónustu utanaðkomandi aðila þegar verið er að kaupa fyrirtæki, þó aðallega lögfræðinga 

og endurskoðenda. Um þetta atriði vöknuðu gagnrýnisraddir þar sem það voru einmitt 

lögfræðingar og endurskoðendur sem sömdu þessa staðla. Þessu atriði var þó breytt þegar 

staðallinn var endurskoðaður árið 2008 og þarf nú að gjaldfæra allan kostnað í stað þess að 

innifela hann í kaupverðinu (IFRS 3). Bjarni Frímann Karlsson kom með þá tillögu að réttast 

væri að kalla viðskiptavildina það sem hún í raun er eða yfirverð fjárfestinga í öðrum 

félögum frekar en viðskiptavild, sem er heiti sem getur valdið misskilningi meðal ólærðra 

lesenda reikningsskila (Bjarni Frímann Karlsson, 2011). 

6.5. Er viðskiptavild misnotuð 

Borið hefur á því við samruna fyrirtækja bæði hérlendis og erlendis að viðskiptavild sé 

ofmetin á kostnað annarra óefnislegra eigna. 

IFRS 3 skyldar félög að meta fyrst hvort það séu óefnislegar eignir til 

staðar til að færa upp og meta á gangvirði (sú færsla hefur áhrif á 

tekjuskattsskuldbindingu), rest telst viðskiptavild, þ.e. það sem ekki tekst að 

hengja kaupverði á aðrar eignir (sú færsla hefur ekki áhrif á 

tekjuskattskuldbindingu). Í íslensku viðskiptalífi hefur það verið alltof 

algengt að ekki hefur verið farið út í að útdeila kaupverði rétt á eignir (þar 

á meðal óefnislegar eignir) og allt kallað viðskiptavild. Menn rugla þessum 

fyrirbærum ætíð saman. (Svar sem barst í tölvupósti frá þátttakanda í 

könnuninni.) 

Hafa menn leitt að því líkum að það sé vegna þess að almennt þarf að afskrifa óefnislegar 

eignir sem hefur þá áhrif á afkomu. Með því að flokka sem stærstan hluta óefnislegra eigna 

hins keypta fyrirtækis sem viðskiptavild er hægt að komast hjá afskriftum og auka því hagnað 

og eignir fyrirtækisins. Menn hafa einnig verið að meta eignir fyrirtækja á uppgangsverði, 

hæsta verði sem menn telja að eigi alltaf eftir að hækka en aldrei lækka, til að auka tiltrú 

markaðarins á virði undirliggjandi hlutabréfa (Aðalsteinn Hákonarson, 2008). Rannsóknir 
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sem framkvæmdar voru af fyrirtækinu Intangible business, bandarísku ráðgjafafyrirtæki sem 

sérhæfir sig í verðmati á óefnislegum eignum, leiddu í ljós að stór hluti kaupverðs í 

samrunum fyrirtækja sem fara eftir staðlinum IFRS 3 um heim allan er flokkaður sem 

viðskiptavild. Skoðaðar voru þrjár rannsóknir sem fyrirtækið framkvæmdi, rannsókn í 

Bandaríkjunum, rannsókn í Bretlandi og ein alþjóðleg rannsókn. 

Tafla 1: Rannsóknir Intangible business á notkun viðskiptavildar í samrunum 

Land Rannsókn Viðskiptavild Óefnislegar eignir 

Efnislegar eignir að 

frádregnum skuldum 

Bretland FTSE 100 53% 30% 17% 

Bandaríkin S&P 100 48% 28% 24% 

Alþjóðlegt FT Global 500 47% 32% 21% 

 

Eins og sjá má í töflu 1 er viðskiptavild um það bil helmingur af kaupverði við sameiningar 

fyrirtækja um allan heim. Staðfestir það þær hugmyndir að óefnislegar eignir séu almennt 

vanmetnar og bókaðar sem viðskiptavild. Deila má um hvort það sé gert vegna vankunnáttu á 

verðmati óefnislegra eigna eða með vilja til að komast hjá afskriftum. Einnig kom í ljós í 

þessum rannsóknum að skýringarskyldu, er varðar viðskiptavild í reikningum fyrirtækja sem 

notast við IFRS 3, er almennt ekki fylgt og jafnvel er skýringaskyldan hundsuð. Ekki var að 

finna fullnægjandi skýringar við um 53% viðskiptavildar hjá þessum fyrirtækjum. Er þar 

verið að ráðstafa fé hluthafa án þess að gera grein fyrir því hvað verið er að greiða fyrir 

(Intangible Business, e.d.; Intangible business, 2007; Intangible business, 2008). 

7. Skuldsettar yfirtökur og öfugir samrunar 
Leið skuldsettrar yfirtöku og öfugs samruna hefur mikið verið gagnrýnd bæði hérlendis og 

erlendis. Leiðin er framkvæmd á eftirfarandi hátt. Fjárfestir sem hefur í hyggju að kaupa 

fyrirtæki A stofnar sérstaklega í þeim tilgangi fyrirtæki B. Kaupin fjármagnar hann svo til 

dæmis á þann hátt að leggja fram einn fjórða kaupverðsins sjálfur en fá síðan þrjá fjórðu 

lánaða frá lánastofnun. Þegar kaupunum er lokið er fyrirtæki B orðið móðurfélag fyrirtækis 

A. Í framhaldinu eru fyrirtæki A og fyrirtæki B sameinuð undir merkjum A og er þá 
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dótturfélagið A orðið yfirtökuaðili í samrunaferlinu. Þar sem móðurfélagið B á engar eignir 

aðrar en fyrirtæki A og allir fjármunir sem skiptu um hendur við kaupin runnu til fyrri 

eigenda A, þá flytjast skuldir B yfir til A, en til þess að skerða ekki eigið fé er færð 

viðskiptavild á móti.  

Með þessu móti er búið að skerða verulega eigið fé fyrirtækis A með lántökum fyrirtækis B, 

þar sem einungis skuldir fylgdu B og einu eignir B voru hlutabréf í dótturfélaginu A. Eru þá 

skuldir búnar að aukast og viðskiptavild færð upp á móti sem eign. Félagið er síðan sett á 

markað og selt á hærra verði þar sem eignir þess hafa aukist. (Aðalsteinn Hákonarson, 2008).  

Dæmi um skuldsettar yfirtökur og öfuga samruna á árunum fyrir lausafjárkrísu bankanna má 

nefna mál Toyota á Íslandi. 7. desember 2005 var Bergey ehf. stofnað með hlutafé að upphæð 

500.000 krónur. Bergey ehf. tók lán frá Landsbanka Íslands hf. að upphæð 3,25 milljarða 

króna 21. desember 2005. Á aðalfundi Bergeyjar 31. desember 2005 ákváðu hluthafar að 

auka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta og var hlutaféð hækkað upp í 2,6 milljarða. 

Bergey ehf. keypti P. Samúelsson hf. fyrir 5,6 milljarða króna í desember 2005. Kaupin voru 

greidd með láninu sem Bergey ehf. fékk frá Landsbankanum að upphæð 3,25 milljarðar og 

2,35 milljörðum af hlutafé Bergeyjar ehf. Tók síðan P. Samúelsson hf. yfir Bergey ehf. og var 

nafni félagsins breytt í Toyota á Íslandi ehf. undir kennitölu P. Samúelsson hf. Þannig tók 

Toyota á Íslandi ehf. yfir allt eigið fé og skuldir Bergeyjar ehf., skuldir sem efnt var til vegna 

kaupa á P. Samúelsson hf. (Hrd. 28. febrúar 2013 í máli nr. 555/2012). 

8. Endurskoðun viðskiptavildar 
Viðskiptavild fellur undir staðalinn ISA 540 sem fjallar um matsliði í reikningum (auditing 

accounting estimates). Aðrir liðir sem falla undir sama staðal eru til dæmis birgðamat, 

afskriftaraðferðir og líftími eigna, ákvæði og skuldbindingar, óinnheimtanlegar kröfur og 

endurmat fastra eigna (ISA 540). 

Matsliðir í reikningsskilum eru sérstaklega varhugaverðir og þarfnast sérstakrar athygli 

endurskoðandans þar sem algengt er að engin haldbær gögn séu til um verðmætin og eru þau 

því viðkvæm fyrir skekkjum og villum. Þar sem þetta eru liðir sem eru viðkvæmir fyrir 

sviksemi stjórnenda þarf einnig að gæta varúðar og skoða upphæðirnar með tilliti til þessa. 
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Sérstaklega ber að hafa hugann við rekstraráætlanir stjórnenda sem virðisrýrnunarprófin eru 

byggð á. Þær þarf að skoða aftur í tímann og meta hvort þær séu raunhæfar (Elín Hanna 

Pétursdóttir, Löggiltur endurskoðandi, munnleg heimild, fyrirlestur 11. Febrúar 2015). 

Samkvæmt staðlinum þarf endurskoðandinn að skilja ákveðin atriði er varða þessa liði 

reikningsskila. Hvernig stjórnendur meta þessar upphæðir, hvað er á bakvið þær og hvað olli 

því að áætla þurfti þessa liði. 

Endurskoðandinn þarf einnig að meta hversu mikil áhætta er fólgin í þessum liðum og 

ákvarða hvort þeir valdi óvissu í reikningsskilunum. 

Til þess að fá sem skýrasta niðurstöðu ætti endurskoðandinn því að skoða fyrri ár til dæmis 

með tilliti til hvernig að áætluðu verðmati eða endurmati var staðið auk atburða eftir síðasta 

reikningsskiladag. Einnig þarf að skoða á hvaða gögnum matið var byggt. Æskilegast væri ef 

endurskoðandinn myndi sjálfur meta virði eignanna og bera saman við niðurstöður 

stjórnenda, mögulega þyrfti að kalla til sérfræðing („Accounting estimates“, 2012). 

9. Úthlutun viðskiptavildar og virðisrýrnun 
Viðskiptavild myndast við kaup á öðru fyrirtæki eða rekstrareiningu. Kaupverði er úthlutað á 

virðisskapandi eignir og er afgangsstærðinni úthlutað sérstaklega á rekstareiningar sem 

viðskiptavild. Viðskiptavildin er síðan prófuð á hverju ári með virðisrýrnunarprófi til þess að 

meta hvort hún hafi rýrnað eða hún afskrifuð með skipulögðum hætti á nýtingartíma sínum. 

Ekki má afskrifa viðskiptavild með skipulögðum hætti í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum 

(IFRS) en heimilt er að afskrifa viðskiptavildina á að hámarki 20 árum samkvæmt lögum um 

ársreikninga. 

9.1. Úthlutun kaupverðs 

Framkvæmd virðisrýrnunarprófa er þannig háttað, eins og kemur fram í kaflanum um 

alþjóðlega reikningsskilastaðalinn IAS 36 hér á undan: það á að deila viðskiptavild niður á 

fjárskapandi rekstrareiningar innan fyrirtækisins eftir væntingum og áætlunum stjórnenda um 

samlegðaráhrif sem myndast við kaup fyrirtækja eða rekstrareininga (IAS 36). Við 

kaupverðsútdeilingu er hægt að fara margar leiðir til dæmis hefur svissneska 

fjármálaráðgjafarfyrirtækið IFBC sett fram ferli fyrir stjórnendur til þess að deila út 

kaupverði fyrirtækja. Samkvæmt því ferli þarf að hafa fyrst í huga þegar kaupverði er 

úthlutað hvaða úthlutunaráætlun á kaupverði skal notast við. Næst skal ákvarða 
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heildarverðmæti rekstrareiningarinnar þar með talið núverandi hagsmunir innan 

rekstrareiningarinnar. Meta skal síðan allar eignir og skuldir rekstrareiningarinnar á 

gangverði. Því næst eru borin kennsl á allar nýjar óefnislegar eignir sem voru teknar með í 

reikninginn þegar fyrirtækið var verðmetið, svo sem viðskiptamannalista eða einkaleyfi. Nýju 

óefnislegu eignirnar eru þvínæst verðmetnar og færðar til reiknings. Afgangsstærðin frá nýju 

bókfærðu verði að kaupverði er reiknuð sem viðskiptavild, viðskiptavildinni er dreift á 

fjárskapandi einingar eftir væntu fjárflæði frá virðisskapandi einingum. Að ári skal síðan 

virðisrýrnunarpróf framkvæmt í samræmi við virðisrýrnunar fyrirmynd fyrirtækisins (IFBC, 

2012). 

 

Mynd 1. Ferli útdeilingar yfirverðs (IFBC, 2012)(Þýtt og heimfært af undirrituðum) 
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9.2. Virðisrýrnunarpróf 

Fyrirtæki sem hafa skráða óefnislega eign, sem stjórnendur telja að hafi ótakmarkaðan líftíma 

og ætti þar af leiðandi ekki að vera afskrifuð á ákveðnu tímabili, notast við virðisrýrnunarpróf 

byggða á áætlunum. Viðskiptavild er oftast talin til óefnislegra eigna með ótakmarkaðan 

líftíma. Gagnrýni hefur aukist á þessa aðferð og telja margir að best sé að afskrifa 

viðskiptavild til þess að hafa samræmi milli tekna og gjalda. Ennfremur telja sumir að 

samræmi ætti að vera á milli reikningslegrar meðferðar viðskiptavildar sem búin er til innan 

fyrirtækisins og keyptrar viðskiptavildar. Viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækis er 

gjaldfærð jafnóðum og hún myndast, eins ætti að fara með keypta viðskiptavild í reikningum 

fyrirtækja. Þrátt fyrir þessar gagnrýnisraddir er talið að virðisrýrnunarpróf gefi bestu 

mögulegu fjárhagsupplýsingar út á við til lesenda reikningsskilanna (Kieso o.fl., 2015). 

Samkvæmt IAS 38 staðlinum skal framkvæma virðisrýrnunarpróf á óefnislegum eignum, þar 

með talinni viðskiptavild, með árs millibili (IAS 38). Aðalvandamál fyrirtækja sem 

framkvæma virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild stafar af því hversu erfitt er að verðmeta 

viðskiptavild. Viðskiptavildin sjálf skapar ekki fjárstreymi ein og sér heldur er fjárstreymið 

myndað af samsetningu minnstu mögulegu rekstrareininga (cash generating units) sem 

viðskiptavildinni er úthlutað á við kaup á fyrirtæki (Wines, Dagwell og Windsor, 2007). 

Virðisrýrnunarprófin eru tveggja skrefa ferli, ef hægt er skal bera gangvirði rekstraeininga 

saman við bókfært virði rekstrareininganna að meðtalinni úthlutaðri viðskiptavild. Gangvirði 

rekstrareininganna er oft fundið með áætlunum stjórnenda eða markaðsvirði 

rekstrareiningarinnar ef hægt er að meta markaðsvirði áreiðanlega. Ef gangvirði eða áætlun er 

meira en bókfært virði þá þarf fyrirtækið ekki að halda áfram virðisrýrnunarprófi og ekki er 

framkvæmd virðisrýrnun á viðskiptavild. Ef virðisrýrnunarpróf sýnir að gangvirði er minna 

en bókfært virði skal framkvæma virðisrýrnun á viðskiptavild í rekstrareikningi fyrirtækisins 

eins og um afskrift væri að ræða (Kieso o.fl., 2015). Fyrirtæki geta einnig framkvæmt 

líkindapróf á rekstrareiningunni til þess að kanna hvort virðisrýrnun hefur átt sér stað með því 

að taka reikningsskil fyrri ára og bera saman við núverandi ár og reikna líkur á atburðum sem 

gætu átt sér stað á næstunni og meta hvort viðskiptavildin standi undir sér þannig (Barrineu, 

Billovits og Dodyk, 2013). Ef fyrirtækin meta að engin virðisrýrnun muni eiga sér stað miðað 

við líkindaútreikninga þá þarf ekki að framkvæma virðisrýrnunarpróf (Kieso o.fl., 2015). 

Virðisrýrnunarpróf geta til dæmis verið framkvæmd með því að taka vænt fjárstreymi eða 

áætlun stjórnenda fyrirtækisins um rekstrareiningarnar sem viðskiptavildinni hefur verið 

úthlutað á. Vænt fjárstreymi er núvirt með ávöxtunarkröfu fyrirtækisins eða 
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rekstrareiningarinnar (WACC). Ávöxtunarkrafan hefur öfugt samband við fjárstreymið sem 

gerir það að verkum að ef ávöxtunarkrafan er lág þá hækkar vænt áætlað fjárstreymi 

rekstursins og ef ávöxtunarkrafan er há þá lækkar áætlað virði fjárstreymis 

rekstrareiningarinnar. Ef virðisrýrnun hefur átt sér stað í rekstrareiningunni skal færa niður þá 

viðskiptavild sem skráð er á rekstrareininguna sem virðisrýrnuninni nemur. Virðisrýrnunin er 

færð í rekstrarreikning sem gjöld og er viðskipavild færð niður á móti henni (Kieso o.fl., 

2015). 

Virði fjárflæðis er fundið út með því að nota eftirfarandi formúlur, til þess að finna virði 

fjárflæðis ákveðins tímabil er notuð eftirfarandi formúla: 

𝑉𝑖𝑟ð𝑖  𝑓𝑗á𝑟𝑓𝑙æð𝑖𝑠 =   
𝐹𝐶𝐹𝐹!

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)!

!

!!!
 

Þar sem FCFF (free cashflow from firm) er fundið út með því að taka væntar tekjur 

fyrirtækisins og draga frá væntan kostnað, afskriftir og skatt. Jafnframt stendur t í formúlunni 

fyrir tímabilið oftast ákveðið ár og er talað um að við séum á ári 0. Hvernig WACC er 

reiknað er farið í aðeins seinna í kaflanum. Til þess að finna virði óendanlegs fjárflæðis þarf 

að nota aðeins breytta formúlu: 

𝑉𝑖𝑟ð𝑖  𝑒𝑖𝑙í𝑓ð𝑎𝑟  𝑓𝑗á𝑟𝑓𝑙æð𝑖𝑠 =   
𝐹𝐶𝐹𝐹! 1+ 𝑔
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔  

FCFF er þá tekið á því tímabili sem er á undan því tímabili sem reikna skal frá, g er síðan sá 

vöxtur sem er áætlaður til eilífðar. Ávöxtunarkrafan eða WACC er að lokum reiknuð með 

eftirfarandi formúlu: 

WACC=
Skuldir
Eignir ×rd 1-‐T +

Eigið  fé
Eignir ×re 

Í formúlunni er rd vextir lána fyrirtækisins, T eru skattar, og re er ávöxtunarkrafa eigin fjárs 

sem er fundin með ávöxtunarkröfu eigin fjárs eða CAPM líkaninu sem er reiknað með 

eftirfarandi formúlu: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟! = 𝑟! + 𝛽 𝑟! − 𝑟! + á𝑙𝑎𝑔 

Í formúlunni er rf ávöxtun svokallaðra áhættulausra skuldabréfa eins og ríkisskuldabréfa, beta 

(β) er fylgni hlutabréfa fyrirtækisins við markaðinn, ef fyrirtækið er ekki á markaði er hægt 

að finna út betu með því að kanna fylgni líkra skráðra fyrirtækja og reikna út betu með 

skuldahlutfalli líku fyrirtækjanna og þess óskráða, rm er síðan meðalávöxtun markaðarins yfir 

ákveðið tímabil (Pinto, Henry, Robinsson og Stowe, 2010). 
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Hér á eftir kemur dæmi til útskýringar á kaupverðsúthlutun og hvernig virðisrýrnunarpróf eru 

færð í sinni einföldustu mynd. Fyrirtæki er keypt eða er sameinað öðru fyrirtæki og 

samanstendur af fimm virðisskapandi einingum eða rekstrareiningum (RE í töflu 2). 

Tafla 2. Úthlutun viðskiptavildar og virðisrýrnunarpróf 

 

Ár 1 Ár 2 Ár 3 

 

Bókfærðar 
eignir 

Kaup-
verð 

Viðskipta
vild 

Virðis-
rýrnunarpróf Mismunur 

Virðis-
rýrnunarpróf Mismunur 

RE 1 200.000 400.000 200.000 204.000 4.000 198.000 (2.000)* 

RE 2 400.000 800.000 400.000 424.000 24.000 380.000 (20.000)* 

RE 3 150.000 300.000 150.000 165.000 15.000 150.750 750 

RE 4 100.000 200.000 100.000 120.000 20.000 101.000 1.000 

RE 5 150.000 300.000 150.000 150.000 0 180.000 30.000 

Samtals 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.063.000 

 

1.009.750 

  

Fyrirtækið hefur bókfærðar eignir í efnahagsreikningi sínum upp á alls eina milljón króna og 

kaupverð upp á tvær milljónir króna. Gert er ráð fyrir að bókfært virði eigna á 

efnahagsreikningi sé sama og gangvirði við kaup og að engar nýjar óefnislegar eignir myndist 

við kaupin. Verður því viðskiptavild ein milljón sem skiptist niður á rekstrareiningarnar 

samkvæmt töflu 2, en það er gert í samræmi við áætlanir stjórnenda um framtíðarhagnað 

rekstrareininganna. Á ári 2 er gert í fyrsta skipti verðmat á viðskiptavild rekstrareininganna 

eða virðisrýrnunarpróf á fjárstreymi rekstrareininganna, sem er núvirt með ávöxtunarkröfu 

fyrirtækisins (WACC) sem gerir það að verkum að ef ávöxtunarkrafan er lægri þá hækkar 

virði fjárstreymisins. Í virðisrýrnunarprófinu sem sjá má í töflu 2 kemur í ljós að 

viðskiptavild er hærri en upphafleg útdeiling viðskiptavildar og á því engin virðisrýrnun sér 

stað. Á ári 3 eða við annað virðisrýrnunarpróf kemur í ljós að virðisrýrnun hefur átt sér stað í 

tveimur rekstrareiningum eða rekstrareiningu eitt (RE 1) og rekstrareiningu 2 (RE 2) merkt 

með * í töflu. Skal því færa viðskiptavild niður samkvæmt útreikningum um mismun í 

töflu 2. 
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Virðisrýrnunarprófið á rekstrareiningu eitt (RE 1) var framkvæmt með því að taka hreint 

fjárflæði frá rekstri (FCFF) sem hljóðaði upp á 10.000, WACC 8,05% og vöxt upp á 3% til 

eilífðar. WACC rekstrareiningarinnar var fundið með því að setja inn í WACC formúluna, 

gefið er að eignir eru 400.000, skuldir, 300.000, eigið fé 100.000, meðalvextir lána 7%, 

ávöxtun eigin fés 15,4% og skattahlutfall 20%. 

WACC=
300.000
400.000×0,07 1-‐0,2 +

100.000
400.000×0,154  =  8,05% 

Gefum okkur síðan að hreint virði fjárflæðis frá rekstri sé 10.000 á ári 0 og eilífðarvöxtur sé 

3% þá er það sett inn í formúlu eilífðarvirðis fjárflæðis: 

𝑉𝑖𝑟ð𝑖  𝑒𝑖𝑙í𝑓ð𝑎𝑟  𝑓𝑗á𝑟𝑓𝑙æð𝑖𝑠 =   
10.000(1+ 0,03)
0,0805− 0,03 = 204.000 

Virði þess að fá 10.000 frá reksri með 3% eilífðarvexti er því 204.000, viðskiptavild var 

200.000 á rekstrareiningu eitt (RE 1) og því var engin virðisrýrnun viðskiptavildar til staðar í 

rekstrareiningunni eins og sést í töflu 2. 

10. Rannsóknir á viðskiptavild 
Í apríl 2014 gaf KPMG út skýrslu um samantekt á viðhorfum haghafa til reikningsskilalegrar 

meðferðar viðskiptavildar, Who cares about goodwill impairment? Í þessari skýrslu komu 

fram ýmsar hugmyndir er varða meðhöndlun viðskiptavildar í reikningum fyrirtækja.  

Línuleg afskrift viðskiptavildar var sú leið sem flestir voru hlynntir að taka upp aftur. Helstu 

ástæðurnar sem gefnar voru upp voru þær að þetta myndi einfalda reikningsskil, auka 

varkárni og draga úr hlutdrægni stjórnenda í spám sínum á framtíðarhagnað. Einnig var vísað 

í að þetta væri eðlileg aðgerð þar sem keyptri viðskiptavild er með tímanum skipt út fyrir 

viðskiptavild sem verður til innan veggja fyrirtækisins og hana má lögum samkvæmt ekki 

eignfæra (KPMG, 2014). 

Önnur leið sem kom fram var sú að falla frá skyldu um árleg virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavild en setja upp skilgreind viðmið um hvenær þörf er á að meta virðisrýrnun 

viðskiptavildar með prófunum. Þetta myndi draga úr þörf á virðisrýrnunarprófum þegar 

fyrirtækinu gengur vel en breytir ekki framkvæmd þeirra eða einfaldar þau á annan hátt 

(KPMG, 2014). 

Afskrifa að fullu viðskiptavild sem verður til í reikningum fyrirtækja. Ekki voru allir 

sammála um ágæti þessarar aðferðar en helstu rökin voru þau að viðskiptavild væri í raun 
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ekki eign og að þessi leið myndi auðvelda samanburð fyrirtækja yfir í að þetta myndi draga 

verulega úr vinnu við reikningsskil (KPMG, 2014). 

Komið var inn á þá leið að aðhafast ekkert þar sem núverandi kerfi virkar þrátt fyrir 

takmarkanir og aðilar ættu ekki að vera að flýta sér að losna við það (KPMG, 2014). 

Í skýrslunni kom einnig fram að FASB (Financial accounting standards board) væri að 

kanna hvort þessar leiðir væru fýsilegar auk þeirrar leiðar að halda núverandi fyrirkomulagi, 

það er án línulegrar afskriftar, en einfalda framkvæmd virðisrýrnunarprófa (KPMG, 2014). 

Var því ákveðið í framhaldi af lestri skýrslunnar að kanna viðhorf íslenskra stjórnenda og 

endurskoðenda til nokkurra leiða sem komu fram í skýrslu KPMG varðandi 

reikningsskilalega meðhöndlun viðskiptavildar. 

Viðhorf er skilgreint í orðabók sem skoðun, álit eða afstaða (Íslenska alfræðiorðabókin, 

1990). 

Sonja Huld Guðjónsdóttir vitnar í meistararitgerð sinni árið 2014 í bók Eagly og Chaiken frá 

1993, þar sem segir að viðhorf sé ekki eingöngu jákvætt eða neikvætt heldur getur það einnig 

verið missterkt. Hún segir að viðhorf sé oftast mælt frá mjög jákvætt yfir í mjög neikvætt og 

haft sé hlutlaust mitt á milli (Sonja Huld Guðjónsdóttir, 2014). 

11. Rannsóknin 

11.1. Þátttakendur 

Þátttakendur könnunarinnar voru annarsvegar meðlimir Félags löggiltra endurskoðenda eða 

FLE sem allir löggiltir endurskoðendur á Íslandi heyra til og hinsvegar stjórnendur 300 

stærstu fyrirtækja á Íslandi samkvæmt úttekt Frjálsar verslunar (Jörundur Jörundsson, 2014). 

Þátttakendum könnunarinnar var skipt í tvo hópa, annarsvegar endurskoðendur eða hópur 1 

og hinsvegar stjórnendur eða hópur 2. Ekki var greitt fyrir þátttöku í könnuninni og enginn 

kvöð til þátttöku. Alls tóku 156 þátt af 491 og var því svarhlutfall 31,7% og svöruðu 106 

karlar eða 67,9% og 50 konur eða 32,1% og var meðalaldur heildarúrtaksins 46 ár. 

11.1.1. Hópur 1 - Endurskoðendur 

Fengin var aðstoð FLE til að senda könnunina út á endurskoðunarhópinn eða hóp 1 og var 

hún send á alla félagsmenn félagsins eða 388 talsins. 113 félagsmenn tóku þátt í könnuninni 

og var því svarhlutfall 29,1% þar af 82 karlar eða 72,5% og 31 kona eða 27,5%. Meðalaldur 

endurskoðenda var 45 ár. Af þeim endurskoðendum sem svöruðu könnuninni störfuðu 58 
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endurskoðendur hjá stóru endurskoðunarfyrirtæki eða skrifstofum með yfir 50 starfsmenn, 17 

endurskoðendur á stofu með undir 50 starfsmenn, 9 voru sjálfstætt starfandi endurskoðendur, 

28 endurskoðendur störfuðu hjá fyrirtæki sem starfaði á öðru sviði en endurskoðun og 1 

svaraði ekki spurningunni um starfsvettvang. 

11.1.2. Hópur 2 - Stjórnendur 

Slembiúrtak með endurnýjun (random sampling with replacement) var tekið af 

stjórnendahópnum eða hóp 2 og voru 103 stjórnendur 300 stærstu fyrirtækja á Íslandi valdir. 

Búinn var til handahófskenndur talnalisti með tölum á bilinu 1 og upp í 300, með hjálp 

vefsíðunnar Random.org. Þegar listinn var kominn var flett upp í bókinni 300 stærstu frá 

Heimi útgáfufélagi þar sem finna mátti lista með úttekt á 300 stærstu fyrirtækjum á Íslandi 

flokkuðum eftir veltu. Voru sæti fyrirtækja á listanum notuð til flokkunnar á hinn tilbúna 

handahófskennda lista. Þegar búið var að skrá niður 100 fyrirtæki var hafist handa við að fá 

upplýsingar um tengiliði hjá viðkomandi fyrirtækjum. Reynt var að fá tölvupóstfang hjá 

fjármálastjórum fyrirtækja eða hverjum þeim er sinnti samskonar starfi. Þegar búið var að 

fara yfir allan listann voru komin 85 tölvupóstföng, hin fengust ekki upp gefin. Var þá haldið 

áfram niður handahófskennda listann og bætt við 20 fyrirtækjum. Þegar búið var að hafa uppá 

tengiliðum í þeim fyrirtækjum sem bætt var við listann voru komin 103 tölvupóstföng til að 

senda könnun fyrir stjórnendur á. Alls svöruðu 43 stjórnendur könnuninni og var því 

svarhlutfall þeirra 41,7% þar af 24 karlar eða 55,8% og 19 konur eða 44,2% og var 

meðalaldur stjórnenda 50 ár. Alls svöruðu 3 forstjórar fyrirtækja, 8 framkvæmdastjórar, 29 

fjármálastjórar, 2 forstöðumenn og 1 aðalbókari. 

11.2. Mælitæki 

Samdir voru tveir spurningalistar, einn var ætlaður stjórnendum fyrirtækja og innihélt hann 

12 spurningar, en spurningalistinn sem ætlaður var löggiltum endurskoðendum innihélt 10 

spurningar. 

Sameiginlegar spurningar beggja hópa voru aldur, kyn, hvert er viðhorf þitt til viðskiptavildar 

og spurningar um viðhorf til mismunandi reikningsskilaaðferða við afskrift viðskiptavildar 

(sjá spurningalista í viðauka B og C) sem mælt var á 7 bila Likert-skala. 

Spurningar sem aðeins endurskoðendur fengu var spurning um hvort viðkomandi starfaði hjá 

endurskoðunarfyrirtæki og þá hversu stóru og var mældur á nafnkvarða. 
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Spurningar sem aðeins stjórnendur fengu var, spurning um stöðu innan fyrirtækisins sem 

mæld var á nafnkvarða, spurning um hvort viðskiptavild sé til staðar í fyrirtækinu sem það 

starfar hjá sem mæld var á nafnkvarða og að lokum ef þeirri spurningu var svarað játandi var 

spurt um hvaða reikningsskilalegu aðferð væri beitt á þá viðskiptavild og var hún einnig 

mæld á nafnkvarða. 

11.3. Framkvæmd 

Byrjað var á að búa til handahófskenndan talnalista með hjálp vefsíðunnar Random.org, sem 

býður upp á þá þjónustu án endurgjalds, með tölum á bilinu 1 og upp í 300. Þegar búið var að 

útbúa listann var flett upp í greininni Aðallistinn 300 stærstu eftir Jörund Jörundsson í Frjálsri 

verslun frá Heimi útgáfufélagi þar sem búið var að útbúa lista yfir stærstu fyrirtæki á Íslandi 

flokkuðum eftir veltu. Voru sæti fyrirtækja á listanum notuð til flokkunnar á hinn 

handahófskennda lista. Þegar búið var að skrá niður 100 fyrirtæki var hafist handa við að fá 

upplýsingar um tengiliði hjá viðkomandi fyrirtækjum. Reynt var að fá tölvupóstfang hjá 

fjármálastjórum fyrirtækjanna, sviðsstjórum fjármálasviðs, aðalbókurum eða hverjum þeim er 

sinnti samskonar starfi innan fyrirtækisins. Var það gert til þess að auka líkurnar á því að 

þátttakandi hefði nægjanlega þekkingu á efni könnunarinnar og nauðsynlega vitneskju um 

hvort viðskiptavild væri til staðar og þekkingu á því hvernig hún er meðhöndluð í 

viðkomandi fyrirtæki. Þegar búið var að fara yfir allan listann voru komin 85 tölvupóstföng 

hjá tengiliðum, hin fengust ekki upp gefin. Var þá haldið áfram niður handahófskennda 

listann og bætt við 20 fyrirtækjum. Þegar búið var að hafa upp á tengiliðum í þeim 

fyrirtækjum voru komin 103 tölvupóstföng sem notuð voru til að senda könnun fyrir 

stjórnendur á. 

Síðan var ætlunin var að ná til sem flestra löggiltra endurskoðenda með könnuninni og var 

því leitað til Félags löggildra endurskoðenda á Íslandi (FLE) þar sem endurskoðendum er 

skylt að vera félagsmenn til að halda réttindum sínum. Félagið áframsendi fyrir okkur 

könnunina á alla skráða félagsmenn. 

Spurningalistarnir voru settir upp í könnunarformi á google-docs og síðan voru sendir tenglar 

með tölvupósti til þátttakenda. Stjórnendur fengu sendan tengil á spurningalista sniðinn að 

stjórnendum og endurskoðendur fengu tengil á spurningalista sniðinn að endurskoðendum. Í 

tölvupóstinum var ítrekað að könnunin tæki skamman tíma, ekki væri hægt að rekja hana til 

svarenda eða fyrirtækja og svarendur yrðu hvorki spurðir um fjárhagsupplýsingar eða 
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viðkvæmar upplýsingar heldur væri eingöngu verið að kanna viðhorf þeirra til meðhöndlunar 

á viðskiptavild. Tölvupósturinn á stjórnendur var sendur út þann 23. febrúar og þann 4. mars 

var send ítrekun með tölvupósti þar sem þeim sem búnir voru að svara var þakkað kærlega 

fyrir þátttökuna og hinir vinsamlegast beðnir um að sjá af örfáum mínútum til að svara 

könnuninni okkar til að auka marktækni hennar. Tölvupóstur var sendur á endurskoðendur 

þann 24. febrúar og þann 5. mars var sendur tölvupóstur með ítrekun á sömu nótum og send 

var á stjórnendur. Spurningalistunum var síðan lokað þann 10. mars og hafin úrvinnsla á 

niðurstöðum. 

12. Niðurstöður 
Í könnunum sem sendar voru til stjórnenda og endurskoðenda voru 7 sambærilegar 

spurningar (sjá viðauka). Eftir að svörin voru keyrð í gegnum SPSS tölfræðihugbúnað var 

komist að eftirfarandi niðurstöðum: 

Fyrsta spurningin sem kannaði viðhorf þátttakenda til viðskiptavildar í reikningum fyrirtækja 

sýndi að endurskoðendur voru almennt jákvæðari gagnvart viðskiptavild heldur en 

stjórnendur. Stjórnendur voru almennt hlynntari því að afskrifa viðskiptavild eingöngu þegar 

virðisrýrnun hefur átt sér stað. Ekki var munur á viðhorfi þátttakenda til þeirrar 

meðhöndlunar viðskiptavildar að afskrifa hana á allt að 20 árum. Allir þátttakendur eru 

andvígir þeirri hugmynd að afskrifa viðskiptavild um leið og hún verður til í reikningum 

fyrirtækja, þó voru endurskoðendur marktækt mótfallnari þeirri hugmynd heldur en 

stjórnendur. Ekki var munur á viðhorfi þátttakenda til þeirrar hugmyndar að framkvæma 

eingöngu virðisrýrnunarpróf þegar vísbendingar koma fram um virðisrýrnun í rekstri. Flestir 

voru andvígir þeirri hugmynd. Mestur munur var á viðhorfi þátttakenda í spurningu 6, að 

halda núverandi fyrirkomulagi samkvæmt IFRS en einfalda framkvæmd virðisrýrnunarprófa. 

Stjórnendur voru hlynntari þeirri hugmynd en endurskoðendur hölluðust að því að vera 

andvígir. Munur var einnig í sjöundu og síðustu spurningunni, hvort þátttakendur væru 

hlynntir því að halda núverandi fyrirkomulagi við reikningsskilalega meðferð viðskiptavildar 

á Íslandi. Stjórnendur voru hlynntari þeirri hugmynd heldur en endurskoðendur. Samkvæmt 

könnuninni voru endurskoðendur hlynntastir því að afskrifa viðskiptavildina á 20 árum eins 

og ársreikningalög kveða á um og mest á móti því að afskrifa viðskiptavildina um leið og hún 

verður til. Stjórnendur voru hlynntastir því að halda núverandi virðisrýrnunarprófunum eins 

og þau koma fram í IFRS reikningsskilastöðlunum en að einfalda ætti framkvæmd 
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virðisrýrnunarprófanna og mest á móti því að afskrifa viðskiptavildina um leið og hún verður 

til.  

Tafla 3. Munur á viðhorfi stjórnenda og endurskoðenda til viðskiptavildar 

  

Stjórnendur 

 

Endurskoðendur 

  

 

Spurning M Sf N 

 

M Sf N p gildi 

 1 Viðhorf til viðskiptavildar 3,63 1,36 43 
 

4,23 1,44 113 0,019 * 

2 Viðskiptavild afskrifuð einungis 
þegar virðisrýrnun hefur átt sér stað 4,42 1,51 43 

 
3,79 1,8 113 0,03 * 

3 Viðskiptavild afskrifuð á 20 árum 4,07 1,76 43 
 

4,57 1,78 113 0,12 
 

4 Viðskiptavild afskrifuð að fullu 
þegar hún verður til 3,12 1,87 42 

 
2,09 1,45 113 0,002 ** 

5 
Virðisrýrnunarpróf einungis gerð 
þegar vísbendingar um virðisrýrnun 
koma fram 

3,38 1,57 42 
 

3,14 1,66 111 0,427 
 

6 IFRS haldið en framkvæmd 
virðisrýrnunarprófa einfölduð 4,93 1,14 41 

 
3,93 1,7 113 >0,001 *** 

7 Núverandi reikningsskilaleg 
meðferð viðskiptavildar 4,48 1,38 42 

 
3,73 1,69 113 0,007 ** 
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Munur var á svörum stjórnenda eftir því hvort viðskiptavild var að finna í reikningum 

fyrirtækisins sem þeir störfuðu hjá. Stjórnendur með viðskiptavild voru bæði jákvæðari 

gagnvart henni og hlynntari núverandi fyrirkomulagi reikningsskilalegrar meðferðar 

viðskipavildar á Íslandi eins og má sjá í töflu 4. Ekki var munur á svörum við öðrum 

spurningum. 

Þeir 15 stjórnendur sem svöruðu játandi spurningu um hvort viðskiptavild væri að finna í 

reikningum fyrirtækjanna sem þeir störfuðu hjá voru í framhaldinu beðnir að greina frá hvaða 

reikningsskilalegu aðferðum væri beitt á hana. Í ljós kom að 7 þeirra eða 47% notast við 

alþjóðlega reikningsskilastaðla IFRS við reikningsskil. 5 fyrirtæki eða 33% fara eftir lögum 

um ársreikninga og afskrifa viðskiptavild á að hámarki 20 árum og að lokum svöruðu 3 eða 

20% stjórnenda að þeir færu eftir lögum um ársreikninga og beittu virðisrýrnunarprófunum á 

viðskiptavild í reikningum sínum.  

Tafla 4. Viðhorf stjórnenda til viðskiptavildar eftir því hvort viðskiptavild er til staðar í 
fyrirtækjum þeirra 

  

Viðskiptavild 
til staðar 

 

Viðskiptavild 
ekki til staðar 

  

 

Spurning M Sf N 

 

M Sf N p gildi 

 1 Viðhorf til viðskiptavildar 4,2 1,42 15 

 

3,32 1,24 28 0,04 * 

2 Viðskiptavild afskrifuð einungis þegar 
virðisrýrnun hefur átt sér stað 4,87 1,24 15 

 

4,18 1,61 28 0,15 
 

3 Viðskiptavild afskrifuð á 20 árum 4,53 1,88 15 

 

3,82 1,67 28 0,21 
 

4 Viðskiptavild afskrifuð að fullu þegar 
hún verður til 2,36 1,82 14 

 

3,5 1,81 28 0,062 
 

5 Virðisrýrnunarpróf einungis gerð þegar 
vísbendingar um virðisrýrnun koma fram 3,36 1,98 14 

 

3,39 1,37 28 0,94 
 

6 IFRS haldið en framkvæmd 
virðisrýrnunarprófa einfölduð 5,23 1,3 13 

 

4,79 1,06 28 0,25 
 

7 Núverandi reikningsskilaleg meðferð 
viðskiptavildar 5,29 1,13 14 

 

4,07 1,33 28 0,006 ** 
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Þátttakendum kannananna var einnig skipt upp í tvo hópa. Hópinn 45 ára og yngri og hópinn 

46 ára og eldri. Þegar skoðuð voru svör með tilliti til aldurs þátttakanda óháð starfi kom í ljós 

að eingöngu var munur á almennu viðhorfi þátttakenda á viðskiptavild og viðhorfi að 

viðskiptavild verði afskrifuð að fullu þegar hún verður til (Sjá töflu 5). Þeir sem voru 45 ára 

og yngri voru almennt jákvæðari í garð viðskiptavildar heldur en þeir sem eldri voru eins og 

sjá má í töflu 5. Yngri hópurinn var heldur andvígari þeirri lausn að afskrifa viðskiptavild að 

fullu um leið og hún verður til í bókhaldi fyrirtækja heldur en þeir sem eldri voru. Ekki var 

marktækur munur á viðhorfum þátttakenda eftir aldri við öðrum spurningum. 

Tafla 5. Munur á viðhorfi beggja hópa til viðskiptavildar eftir aldri 

  

45 og yngri 

 

46 og eldri 

  

 

Spurning M Sf N 

 

M Sf N p gildi 

 1 Viðhorf til viðskiptavildar 4,38 1,27 74 
 

3,76 1,58 76 0,01 * 

2 Viðskiptavild afskrifuð einungis þegar 
virðisrýrnun hefur átt sér stað 4,16 1,69 74 

 
3,82 1,81 76 0,23 

 

3 Viðskiptavild afskrifuð á 20 árum 4,3 1,76 74 
 

4,51 1,85 76 0,46 
 

4 Viðskiptavild afskrifuð að fullu þegar hún 
verður til 1,95 1,32 73 

 
2,75 1,8 76 0,02 * 

5 Virðisrýrnunarpróf einungis gerð þegar 
vísbendingar um virðisrýrnun koma fram 3,28 1,57 71 

 
3,12 1,7 76 0,54 

 

6 IFRS haldið en framkvæmd 
virðisrýrnunarprófa einfölduð 4,22 1,51 73 

 
4,16 1,76 75 0,82 

 

7 Núverandi reikningsskilaleg meðferð 
viðskiptavildar 3,81 1,62 73 

 
4,07 1,7 76 0,34 

 

 

  



33 
 

Þátttakendum var að lokum skipt upp eftir kyni eða í hóp karla og hóp kvenna óháð starfi. 

Reyndist eingöngu vera munur á viðhorfi kynjanna til þeirrar leiðar að virðisrýrnunarpróf 

yrðu einungis gerð þegar vísbendingar um virðisrýrnun koma fram í reksti og voru konur 

hlynntari þeirri hugmynd heldur en karlar eins og sjá má í töflu 6. Ekki var munur á viðhorfi 

kynjanna við öðrum spurningum sem lagðar höfðu verið fram. 

 
Tafla 6. Munur á viðhorfi beggja hópa til viðskiptavildar eftir kyni 

  

Karlar 

 

Konur 

  

 

Spurning M Sf N 

 

M Sf N p gildi 

 1 Viðhorf til viðskiptavildar 4,03 1,49 106 

 

4,14 1,34 50 0,65 
 

2 Viðskiptavild afskrifuð einungis þegar 
virðisrýrnun hefur átt sér stað 3,88 1,75 106 

 

4,14 1,73 50 0,38 
 

3 Viðskiptavild afskrifuð á 20 árum 4,6 1,82 106 

 

4,06 1,64 50 0,76 
 

4 Viðskiptavild afskrifuð að fullu þegar 
hún verður til 2,25 1,59 106 

 

2,63 1,71 49 0,172 
 

5 Virðisrýrnunarpróf einungis gerð þegar 
vísbendingar um virðisrýrnun koma fram 3,15 1,64 105 

 

3,33 1,65 48 0,52 
 

6 IFRS haldið en framkvæmd 
virðisrýrnunarprófa einfölduð 4,01 1,6 105 

 

4,59 1,63 49 0,03 * 

7 Núverandi reikningsskilaleg meðferð 
viðskiptavildar 3,9 1,72 106 

 

4,02 1,47 49 0,66 
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13. Umræða 
Það kemur greinilega í ljós þegar niðurstöður kannananna eru bornar saman að munur er á 

viðhorfi stjórnenda og endurskoðenda til reikningsskilalegrar meðhöndlunar viðskiptavildar. 

Fyrsta rannsóknarspurningin hljóðaði svona. 

„Er munur á viðhorfi endurskoðenda og stjórnenda til reikningsskilalegrar 

meðferðar viðskiptavildar?“ 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er munur þar á. Viðhorf endurskoðenda er 

jákvæðara heldur en stjórnenda, meðan stjórnendur eru almennt hlynntari þeim tillögum sem 

koma fram í rannsókninni. Það sem kom á óvart er að stjórnendur eru bæði hlynntari tillögum 

að breytingum og einnig þeirri hugmynd að halda núverandi fyrirkomulagi við 

reikningsskilalega meðferð viðskiptavildar. Það gæti bent til þess að stjórnendur hafi ekki 

nægjanlegan skilning á reikningsskilalegum meðferðum viðskiptavildar. 

Næst var kannað hvort munur væri á viðhorfum stjórnenda eftir því hvort viðskiptavild væri 

til staðar í reikningum þeirra fyrirtækja, til að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Er munur á viðhorfi stjórnenda eftir því hvort viðskiptavild sé til 

staðar hjá fyrirtækinu?“ 

Í þeim hluta rannsóknarinnar kom í ljós að munur var á viðhorfi stjórnenda. Þeir sem voru 

með viðskiptavild í reikningum fyrirtækja sinna voru almennt jákvæðari heldur en þeir sem 

ekki höfðu viðskiptavild til staðar í reikningum fyrirtækjanna. Eingöngu var munur á svörum 

við síðustu spurningunni, að halda núverandi fyrirkomulagi reikningsskilalegrar meðferðar 

viðskiptavildar á Íslandi. Þeir stjórnendur sem voru með viðskiptavild í reikningum fyrirtækja 

sinna voru töluvert jákvæðari gagnvart þeirri spurningu. 

Til að svara síðustu rannsóknarspurningunni var öllum þátttakendum skipt upp óháð starfi. 

„Er munur á viðhorfi til viðskiptavildar eftir aldri eða kyni?“ 

Fyrst var skipt upp eftir aldri og var munur á almennu viðhorfi til viðskiptavildar þar sem þeir 

yngri voru jákvæðari í garð hennar heldur en þeir sem eldri voru. Einnig var munur á svörum 

við spurningunni um að afskrifa viðskiptavild um leið og hún verður til en þar voru þeir eldri 

talsvert hlynntari þeirri hugmynd heldur en þeir yngri. Þegar þátttakendum var skipt upp eftir 
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kyni kom í ljós að konur voru jákvæðari gagnvart viðskiptavild heldur en karlar. Einnig var 

munur á svörum við spurningunni um að einfalda framkvæmd virðisrýrnunarprófa og voru 

konur talsvert hlynntari þeirri hugmynd. 

En hvað getur útskýrt þennan mun? Eiga stjórnendur frekar á hættu að litast af samfélagslegri 

umræðu og áliti almennings heldur en endurskoðendur eða hafa þeir ekki nægjanlega 

þekkingu til að mynda sér faglegt mat á stöðunni eins og hún er eða gæti verið? 

Það sem kemur þó mest á óvart er að þótt viðskiptavild sé mjög útbreidd á skráðum markaði, 

þar sem 10 af 13 fyrirtækjum eru með viðskiptavild í reikningum sínum, var hún aðeins til 

staðar hjá 15 af þeim 43 fyrirtækjum sem svarað var fyrir í könnuninni. 

Svarhlutfall stjórnenda var heldur lágt þannig að erfitt getur verið að alhæfa um niðurstöður 

rannsóknarinnar, þótt hún gefi ákveðnar vísbendingar um raunverulegt viðhorf stjórnenda. 

Rannsóknin hafði hinsvegar hærra svarhlutfall heldur en flestar sambærilegar rannsóknir á 

þessum hóp þátttakenda (Haukur Freyr Gylfason, Aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskólans 

í Reykjavík, munnleg heimild, viðtal, 16. apríl 2015). Rannsakendur telja að það stafi 

aðallega af því að 100 fyrirtækja úrtak 300 stærstu fyrirtækja á Íslandi var valið í stað þess að 

ónáða alla stjórnendur þessara fyrirtækja. Úrtak fyrirtækjanna var fyrir valinu í staðinn fyrir 

að senda á öll 300 stærstu fyrirtækin með það markmið að hækka svarhlutfall og minnka álag 

á stjórnendur. Hugsanlega hefði það hækkað svarhlutfall hjá endurskoðendum að taka úrtak 

af félagsmönnum FLE í stað þess að senda spurningalista á allan endurskoðendahópinn. 

Rannsaka þyrfti betur þekkingu stjórnenda fyrirtækja á viðskiptavild. Einnig þyrfti að bera 

það saman við þekkingu almennings á viðskiptavild. Eins og má sjá í umræðum á alþingi þá 

er lítill skilningur á hvað viðskiptavild raunverulega er. Rannsaka mætti einnig viðhorf 

almennings til viðskiptavildar fyrirtækja ásamt því að kanna þekkingu og skilning 

almennings á hugsanlegum bókhaldslegum meðferðum á viðskiptavild fyrirtækja. Kanna 

þyrfti skilning og þekkingu fjárfesta og fjárfestingaráðgjafa á viðskiptavild til þess að varpa 

ljósi á hvað notendur ársreikninga skilja mikið við lestur reikningsskila sem innihalda 

viðskiptavild. 
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15. Viðaukar 

15.1. Viðauki A – Tafla yfir viðskiptavild Íslenskra fyrirtækja 
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15.2. Viðauki B – Könnun til endurskoðenda 
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15.3. Viðauki C – Könnun til stjórnenda 
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