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Háskólans í Reykjavík um verkefnavinnu og skiljum þær afleiðingar sem brot þessara reglna 

hafa í för með sér hvað varðar verkefni þetta.  
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Útdráttur 
 
Verkefni þetta leitar svara við því hveru vel íslensku fjarskiptafélögin Síminn hf. og Fjarskipti hf. 

(nú Sýn hf.) ásamt hátæknifyrirtækinu Marel hf. fylgja skýringarkröfu 134 sem tilheyrir alþjóðlega 

reikningsskilastaðlinum IAS 36. Verður fylgni þessara félaga borin saman við sambærilega erlend 

félög sem skráð eru á markað í erlendum kauphöllum. Fjallað er almennt um eignir fyrirtækja sem 

og fjallað er um alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna IFRS 3, IAS 36 og IAS 38 en þeir eiga það 

sameiginlegt að þeir fjalla allir að einhverju leyti um viðskiptavild. Einnig er aðeins snert á 

íslenskum ársreikningalögum og muninum á þeim og alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum þegar 

kemur að viðskiptavild. Ítarlega er fjallað um IAS 36 og þær skýringarkröfur sem staðlinum fylgja 

en sérstaklega er fjallað um skýringarkröfu 134 og hún þýdd og túlkuð. Þessi staðall fjallar um það 

hvernig stjórn og stjórnendur félaga eiga að standa að virðisrýrnunarprófi á viðskiptavild.    



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Formáli 
 
Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaritgerð til B.Sc gráðu í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík sem unnin var á vorönn 2018. Við viljum þakka fjölskyldum okkar beggja og ekki síst 

leiðbeiðanda okkar, Árna Valgarð Claessen fyrir faglega leiðsögn. Viðfangsefni ritgerðarinnar er 

að kanna hversu vel íslensk félög eru að fylgja skýringarkröfu 134 alþjóðlega 

reikningsskilastaðalsins IAS 36 samanborið við sambærileg erlend félög. 
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1 Inngangur  
 
Árið 2002 urðu miklar breytingar á reikningsskilum fyrirtækja innan Evrópusambandsins, þar með 

talið á Íslandi í vegna EES samningsins. Þessar breytingar fólust í nýrri reglugerð sem 

Evrópusambandið setti fram en hún fjallar um innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

aðildarríkjum Evrópusambandssins. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eru gefnir út af Alþjóðlega 

reikningsskilaráðinu (IASB) en markmiðið með útgáfu staðlanna er þríþætt. Fyrst má nefna aukið 

gagnsæi en það hjálpar bæði fjárfestum og öðrum lesendum reikningsskilanna að taka upplýstar 

ákvarðanir. Einnig stuðlar útgáfa staðlanna að aukinni ábyrgð (e. accountability) með því að 

minnka það upplýsingabil sem myndast á milli þeirra aðila sem veita fjármagn og þeirra sem þeir 

hafa treyst fyrir fjármagninu. Að lokum veita staðlarnir aukna hagkvæmni með því að hjálpa 

fjárfestum að greina tækifæri og áhættu um allan heim og bæta þannig fjármagnsúthlutun (Pacter, 

2017). 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðllinn IAS 36 – Virðisrýrnun eigna (e. Impairment of Assets) 

tekur á þeim þáttum sem tengjast virðisrýrnun, bæði á efnislegum og óefnislegum eignum 

fyrirtækja. Megin markmið staðalsins er að sjá til þess að eignir félags séu ekki ofmetnar eða 

vanmetnar þannig að bókfært virði eignar sé ekki hærra eða lægra en endurheimtanleg fjárhæð 

hennar („IAS 36 — Impairment of Assets“, e.d.). Í staðlinum er að finna bæði kröfur þar sem 

framsetninga á virðisrýrnun flestra óefnislegra eigna er skilyrði en einnig er staðallinn leiðbeinandi 

tilmæli, og er því opinn fyrir túlkunum í einhverjum tilfellum. Í staðlinum er tekið fram hvenær 

framkvæma eigi virðisrýrnunarpróf, hvernig eigi að framkvæma það og hvenær á að gera grein 

fyrir virðisrýrnun (Ernst & Young, e.d.).   

Ásamt þessu gerir staðallinn ítarlegar kröfur á félög hvað varðar skýringar sem koma þurfa 

fram í ársreikningi þeirra (Ernst & Young, e.d.). Mikilvægt er fyrir félög að fylgja þeim 

skýringarkröfum sem þau eiga að fylgja. Samkvæmt (Leuz & Verrecchia, 2000) munu félög sem 

fylgja skýringarkröfum auka efnahagslegan ávinning sinn umfram þau sem gera það ekki. Þessi 

staðreynd ásamt niðurstöðum úr rannsókn (Baboukardos & Rimmel, 2014), sem fundu út að félög 

sem fylgdu skýringarkröfum um viðskiptavild hafði jákvæð áhrif á markaðsvirði þeirra, gerir það 

að verkum að fylgni við skýringarkröfur getur skipt miklu máli.  
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Skýringarkrafa 134 alþjóðlega reikningsskilastaðalsins IAS 36 krefja þá sem setja fram 

reikningsskilin að skýra frá upplýsingum meðal annars varðandi fjárskapandi eingar, bókfært virði 

viðskiptavildar, endurheimtanlega fjárhæð ásamt því að setja þarf fram aðrar lykil forsendur. 

Rannsókn þeirra (Devalle & Rizzato, 2012) leiddi það í ljós að einungis 27% félaga sem skráð 

voru á markað á Ítalíu, Frakklandi, Þýskalandi og Spáni fylgdu skýringarkröfu 134. 

 Sextán félög eru skráð á aðalmarkað Kauphallar Íslands og hafa þau eins og gefur að skilja 

mismunandi eignasamsetningu. Því er hlutfall óefnislegra eigna og viðskiptavildar af 

heildareignum í bókum félaganna mismunandi.  Líkt og fram kemur í framkvæmdarkafla þessa 

verkefnis snýr þessi rannsókn að þremur íslenskum fyrirtækjum: fjarskiptafélögunum tveimur, 

Símanum hf. og Fjarskiptum hf. (í dag heitir félagið Sýn hf. en í þessu verkefni verður þó notast 

við nafnið Fjarskipti), alþjóðlega hátæknifyrirtækinu Marel hf. ásamt þremur erlendum 

sambærilegum félögum. Þessi félög eiga það sameiginlegt að um og yfir 40% heildareigna þeirra 

er viðskiptavild og því voru þessi félög skoðuð með tilliti til skýringarkrafna IAS 36. 

Verkefninu er skipt í tvo hluta þar sem fyrst er fjallað um eignir fyrirtækja, viðskiptavild, 

íslensk ársreikningalög og alþjóðlega reikningsskilastaðla. Fjallað er ítarlega um þá þrjá 

reikningsskilastaðla sem snúa að viðskiptavild og virðisrýrnun hennar. Þessir þrír staðlar eru IFRS 

3, IAS 38 og IAS 36. IFRS 3 fjallar í grófum dráttum um sameiningar fyrirtækja og hverning 

meðhöndla eigi viðskiptavild við slíkar aðstæður. IAS 38 fjallar um meðhöndlun óefnislegra eigna 

sem ekki er fjallað um í öðrum stöðlum. IAS 36 fjallar um virðisrýrnun óefnislegra eigna og 

hvernig félög eigi að standa að því.  

Sérstaklega verður fjallað um skýringarkröfur IAS 36 og þá helst lið 134 í 

skýringarkröfunum. Ástæða þess er sú að í síðari hluta verkefnisins er framkvæmd rannsókn sem 

snýr að því hvort að þrjú félög í Kauphöll Íslands sem hæst hlutfall viðskiptavildar hafa af 

heildareignum fylgi þeim lið skýringarkrafnanna. Einnig verða þau félög borin saman við þrjú 

erlend sambærileg félög. Framkvæmd rannsóknarinnar var þannig að útbúið var einkunnarblað 

fyrir hvert og eitt félag þar sem gefin voru stig fyrir hverja skýringu í staðli IAS 36.134, sem félagið 

uppfyllir. Í lok eru svo einkunnir á bilinu 0-10 reiknaðar útfrá stigum hvers félags. Einkunnir 

félaganna eru loks bornar saman, niðurstöður túlkaðar og kynntar fyrir lesendum. 
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Rannsóknarspurningar verkefnisins eru tvær talsins: 

 

- Hvert er hlutfall viðskiptavildar af heildareignum skráðra félaga á Íslandi? 

- Hversu vel fylgja þau þrjú íslensku félög sem hæst hlutfall viðskiptavildar hafa af 

heildareignum skýringarkörfu IAS 36.134 samanborið við sambærileg erlend félög? 

 

Markmið fyrri spurningarinnar er að finna þau þjú félög sem hafa hæst hlutfall viðskiptavildar af 

heildareignum í sínum bókum. Seinni spurningin snýr svo að skýringarkröfum 134 alþjóðlega 

reikningsskilastaðalsins IAS 36. Markmið spurningar tvö er að kanna hversu vel íslensku félögin 

þrjú eru að fylgja skýringarkröfu IAS 36.134 sem og eru þau borin saman við erlend fyrirtæki. 

  

2 Eignir fyrirtækja 
 
Eignir sem bókfærðar eru í efnahagsreikningi fyrirtækja er í eðli sínu þau útgjöld í grunnin en 

munu samt sem áður gagnast fyrirtækinu lengur en til eins reikningsskilatímabils. Hafi þessi 

útgjöld hinsvegar ekki slíka langtíma gagnsemi eiga þau að flokkast sem kostnaður og skulu færast 

í rekstrarreikning félagsins. Hér er hægt að taka skýrt dæmi um muninn á kostnaði sem hlýst vegna 

rafmagnsnotkunar annarsvegar og kostnaði  sem til fellur vegna vélakaupa hins vegar. Rafmagnið 

sem keypt er flokkast sem kostnaður vegna þeirrar staðreyndar að það nýtist fyrirtækinu eingöngu 

á þessu reikningsskilatímabili en ekki því næsta. Vélin telst hinsvegar til eignar þar sem 

nýtingartími hennar nær yfir ákveðinn fjölda reikningsskilatímabila. Í flestum tilfellum verður þó 

til kostnaður af eigninni þar sem eignin er yfirleitt afskrifuð í bókum félagsins út líftíma sinn. 

Afskrift ársins er þá flokkaður sem kostnaður og færist til rekstrar og virði eignarinnar minnkar á 

sama tíma („Asset definition“, e.d.).  

Eignir fyrirtækja skiptast í tvo flokka, fastafjármuni og veltufjármuni. Samkvæmt 10. 

tölulið í 2.gr laga nr. 3/2006 eru fastafjármunir eignir sem fyrirtæki skulu nota í að minnsta kosti 

ár frá reikningsskiladegi. Veltufjármunir eru hinsvegar þeir fjármunir sem ekki teljast til 

fastafjármuna og eru ætlaðir til notkunar innan eins árs frá reikningsskiladegi. Dæmi um 

veltufjármuni eru t.d. birgðir og handbært fé (Lög um ársreikninga nr. 3/2006).  
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Til fastafjármuna teljast óefnislegar eignir meðal annars en helsti munurinn á þeim og 

öðrum eignum er sá að þær óefnislegu eru ekki áþreifanlegar. Einnig geta óefnislegar eignir ekki 

verið peningalegs eðlis, ekki peningur, ávísanir, innistæða á bankareikningi o.s.fv. Samkvæmt 

alþjóðlega reikningskilastaðlinum IAS 38 þurfa óefnislegar eignir að hafa þrjá mikilvæga 

eiginleika. Þær þurfa að vera auðkennanlegar (e. identifiable), fyrirtæki þurfa að hafa yfirráð yfir 

eigninni (e. control)  og þær þurfa að skapa framtíðarvirði fyrir fyrirtækið (e. provide future 

economic benefits) („IAS 38 — Intangible Assets“, e.d.). Viðskiptavild telst til óefnislegra eigna 

en það sem helst aðgreinir viðskiptavild frá öðrum óefnislegum eignum er sú staðreynd að ekki er 

hægt að selja hana sem einstaka einingu eins og hægt er með aðrar óefnislegar eignir eins og 

vörumerki, hugbúnað eða einkaleyfi svo dæmi séu tekin.  
 

2.1 Viðskiptavild 
Hugtakið viðskiptavild (e. goodwill) er mörgum kunnugt en merking orðsins sjálfs getur verið 

mismunandi í hugum fólks. Fyrr á tímum var hugtakið viðskiptavild helst notað þegar um var að 

ræða gott viðskiptasamband á milli kaupmanns og viðskiptavinar (Stefán Svavarsson, 2007). Í 

reikningsskilum hefur merking orðsins aðra þýðingu. Viðskiptavild myndast meirihluti félags eða 

ákveðin rekstrareining er keypt af öðru félagi á hærri upphæð en bókfært virði aðgreinanlegra 

eigna og skulda þess fyrrnefnda er. Viðskiptavild verður því til þegar þegar kaupverð félags verður 

hærra heldur en bókfært virði eigin fjárs þess félagsins er (Margrét Flóvenz, 2009). 

Reikningsskilastaðallinn IFRS 3 – Sameiningar fyrirtækja (e. Business Combinations) skilgreinir 

viðskiptavild sem þann efnahagslega ávinning til framtíðar sem stafar af þeim eignum sem ekki er 

hægt að skilgreina eða aðgreina sérstaklega (van Triest & van Mullem, e.d.).   

Viðskiptavild getur myndast í efnahagsreikningi félaga við þrennskonar aðstæður. Fyrst 

ber að nefna þegar að félag kaupir rekstur annars félags, þá verður keypta félagið að deild í 

fyrirtæki þess sem kaupir. Sé mismunur á kaupverði og matsverði aðgreinanlegra eigna og skulda 

verður til viðskiptavild. Næst ber að nefna svokallaða samstæðuviðskiptavild en hún myndast í 

samtsæðureikningsskilum. Samstæðureikningsskil eru gerð þegar félag kaupir meirihluta 

hlutabréfa í öðru félagi og er þá miðað við að um sé að ræða yfir 50% eignarhlut í keypta félaginu. 
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Einnig getur viðskiptavild myndast við hlutafjárkaup þar sem notast er við hlutdeildaraðild og 

eignarhald er á bilinu 20% til 50% (Stefán Svavarsson, 2007).  

2.1.1 Myndun viðskiptavildar 
Til að öðlast sem bestan skilning á því hvernig viðskiptavild verður til í efnahagsreikningum 

fyrirtækja er gott að skoða dæmi. Fyrirtæki A kaupir rekstur fyrirtækis B á 1 milljón króna. 

Aðgreinanlegar eignir fyrirtækis B nema 1,1 milljón og aðgreinanlegar skuldir þess 400 þúsund. 

Þar með er eigið fé fyrirtækis B 700 þúsund krónur, en það er jafnframt mismunur á milli eigna og 

skulda félagsins. Þar sem kaupverð félagsins er 1 milljón króna mun sú upphæð standa í 

efnahagsreikningi fyrirtækis A. Ástæða þess er sú að kaupverðið er allt eignfært í efnahagsreikning 

fyrirtækis A við kaup á félagin B. Þarna er skýr og klár mismunur á kaupverði og virði eigna að 

fjárhæð 300 þúsund að frádregnum skuldum. Margvíslegar ástæður gætu verið fyrir því að 

fyrirtæki A borgi meira (e. premium) fyrir félagið heldur en virði eignanna að frádregnum skuldum 

fyrirtækis B. Dæmi um ástæður gætu verið sterk og trygg viðskiptasambönd innan fyrirtækis B, 

gott orðspor sem fyrirtæki B hefur eða sérstök þekking sem starfsfólk fyrirtækis B býr yfir og 

margt fleira. Virði þessara atriða eru í flestum tilfellum huglægt mat hverju sinni og erfitt er að 

meta nákvæmlega hversu mikils virði hver og einn þáttur er á hverjum tímapunkti. Fyrirtæki A 

mun því eignfæra viðskiptavild upp á 300 þúsund í sinn efnahagsreikning (Margrét Flóvenz, 2009), 

sem jafnframt er mismunur á milli eigin fjár félgsins B og kaupverði þess.  

2.2 Neikvæð viðskiptavild 
Öfugt við dæmið hér að ofan þá myndast neikvæð viðskiptavild í þeim tilfellum þegar kaupverð 

félags er lægra heldur en virði aðgreinarlegra eigna félags að frádregnum skuldum þess. Kaupanda 

félagsins ber að yfirfara virði eigna og skulda svo öruggt sé að ekkert fari framhjá honum og eða 

sé undanskilið. Leiði matið ekkert óeðlilegt í ljós er um neikvæða viðskiptavild að ræða. Í þessum 

tilfellum er kaupandinn því að hagnast á þessum viðskiptum því hann fær eignir sem metnar eru 

hærra verði en þá fjárhæð sem greidd er fyrir þær. Ástæður fyrir því að fyrirtæki sé mögulega selt 

á undirverði, eða undir markaðsvirði þess, geta verið margvíslegar. Sem dæmi má nefna er 

tímaskortur eða fjármagnsskortur hjá eigendum selda félagsins til þess framkvæma nákvæmt mat 

á virði eigna og skulda félagsins. Annað mögulegt dæmi er það þegar eigendur þurfa á fjármagni 
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að halda sem fyrst vegna einhverskonar fjárhagsvandræða og selja því félagið eins fljótt og auðið 

er („What Is a Negative Goodwill in Accounting?“, e.d.). 

2.3 Innbyggð viðskiptavild 
Hingað til hefur einungis verið fjallað um aðkeypta viðskiptavild en viðskiptavild getur einnig 

myndast innan fyrirtækja og orðið til í rekstri þeirra. Slík viðskiptavild er yfirleitt kölluð innbyggð 

viðskiptavild (e. internally generated goodwill). Innbyggða viðskiptavild má aftur á móti ekki 

undir neinum kringumstæðum eignfæra eins og aðkeypta viðskiptavild þar sem ekki er hægt að 

aðgreina hana frá öðrum auðlindum til þess að meta fjárhæð hennar á áreiðanlegan máta 

(„European Commission IAS 38 - Intangible Assets“, e.d.). 

  
3 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar og íslensk   
ársreikningalög um viðskiptavild  
 

Alþjóðavæðing í viðskiptum hefur vaxið gríðarlega á síðastliðnum þremur áratugum, 

meðal annars með tilkomu internetsins og betri samgangna. Í ljósi þessa hafa fyrirtæki í auknum 

mæli starfað í fleiri en einu landi. Fyrirtæki reka til dæmis dótturfélög í öðrum löndum eða skrá 

sig jafnvel í kauphallir erlendis. Þessi staðreynd ásamt hneykslum sem komið hafa upp í 

fjármálaheiminum gera það að verkum að kröfur á samræmingu staðla í bókhaldi aukist töluvert. 

Með því að samræma reikningskilastaðla um allan heim fá fjárfestar, stjórnendur, hluthafar og 

aðrir lesendur reikningsskila traustar, áreiðanlegar, skýrar og síðast en ekki síst samanburðahæfar 

upplýsingar. Með þessu er hægt að bera saman sambærileg fyrirtæki hvar sem þau eru stödd í 

heiminum (Sigurður Þórðarson, e.d.)  

 Þeir alþjóðlegu reikningskilastaðlar sem snúa að viðskiptavild eru IFRS 3, IAS 38 og IAS 

36. IFRS 3 fjallar um sameiningu fyrirtækja, IAS 38 fjallar um óefnislegar eignir og IAS 36 tekur 

til virðisrýrnunar eigna. Auk þessara staðla er einnig tekið á viðskiptavild í íslensku 

ársreikningalögunum en um það er fjallað hér að neðan. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

7 

3.1 Viðskiptavild í íslenskum ársreikningalögum 

Núverandi lög um ársreikninga, lög nr. 3/2006, tóku gildi í janúar árið 2006. Upprunalega voru 

það lög nr. 1/144 sem tóku gildi árið 1995 sem fjölluðu um ársreikninga. Gerðar hafa verið 

breytingar á þeim lögunum og síðast voru þau endurskoðuð árið 2018 og tóku þær breytingar gildi 

þann 13. apríl 2018.  

Þar sem munur er á ákveðnum atriðum í ársreikningalögum og á alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum er fjallað sérstaklega um staðlana í lögunum. Frá og með 88.gr.  til og með 

95.gr. laga nr. 3/2006 er fjallað um alþjóðlega reikningsskilastaðla. Þar segir meðal annars að félög 

sem eru með verðbréf sín á skráðum markaði innan Evrópska efnahagssvæðisins, þar með talið 

íslensk félög sem skráð eru í Kauphöll Íslands, skulu fylgja alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum í 

einu og öllu. Íslensku ársreikningalögin vísa því til aljóðlegu staðlanna í þeim tilfellum sem það á 

við (Lög um ársreikninga nr. 3/2006).  

Tiltölulega lítið er fjallað um viðskiptavild í íslensku ársreikningalögunum ef umfjöllun 

um hana er borin saman við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana. Finna má töluverðan mun á því 

hvernig fara eigi með viðskiptavild og virðisrýrnun hennar í bókum félaga á milli laga og staðla. 

Helsti munurnn á íslenskum ársreikningalögum og aljóðlegum stöðlum hvað varðar viðskiptavild 

felst í því hvort niðurfæra eigi viðskiptavild með afskriftum eða virðisrýrnunarprófum. Í 24. gr. 

laganna kemur fram að viðskiptavild skuli afskrifa með línulegum hætti til 10 ára. Hinsvegar segir 

alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 36 að beita eigi virðisrýrnunarprófi á viðskiptavild einu 

sinni á hverju rekningskilaári (Lög um ársreikninga nr. 3/2006).  

 Einnig stangast íslensk ársreikningalög á við alþjóðlegu staðlana þegar kemur að 

sameiningu fyrirtækja. Ársreikningalögin gera félögum það kleift að velja á milli tveggja 

matsaðferða. Félög geta notað annað hvort kaupaðferðina eða samlegðaraðferðina en 

reikningsskilastaðallinn IFRS 3 bannar samlegðaraðferðina alfarið. Ástæður þess að 

samlegðaraðferðin er ekki leyfileg samkvæmt IFRS er sú að misbeiting á henni færðist töluvert í 

aukana. Einnig endurspeglaði hún ekki raunverulegar matsfjárhæðir heldur voru bæði eignir og 

skuldir yfirteknar á bókfærðu virði sem gat verið töluvert fjarri gangvirðinu (Stefán Svavarsson, 

2007).  Að auki segja ársreikningalög að tekjufæra skuli neikvæða viðskiptavild til 10 ára en 

tekjufæra skal hana strax samkvæmt erlendu stöðlunum (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 
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3.2 Reikningsskilastaðallinn IFRS 3 
Alþjóðlegi reikningsilastaðallinn IFRS 3 tók fyrst gildi 1. mars árið 2004 en var endurútgefinn  í 

þeirri mynd sem hann er í dag árið 2008. Markmiðið með útgáfu IFRS 3 er að bæta áreiðanleika, 

mikilvægi og samanburð þeirra upplýsinga sem fyrirtæki veita í ársreikningum sínum hvað varðar 

áhrif vegna sameiningar fyrirtækja. Þannig tekur þessi staðall til þeirra atburða sem verða við 

sameiningu tveggja aðskildra fyrirtækja í sameiginlega uppgjörseiningu. Fram kemur í staðlinum 

að hann tekur ekki til hlutdeildarfyrirtækja (e. joint venture), kaup á eignum eða hóp eigna sem 

ekki flokkast sem fyrirtæki eða sameiningu tveggja eininga sem eru undir sömu yfirráðum. 

Staðallinn segir til um þær meginreglur sem yfirtökuaðili (e. aquirerer), sá sem yfirtekur annað 

félag, skal fylgja hvað varðar mat á þeim eignum og skuldum sem fylgja keypta fyrirtækinu (e. 

aquiree) sem og þá viðskiptavild sem verður til við sameininguna. Einnig fylgir staðlinum 

ýtarlegar kröfur hvað varðar þær upplýsingar sem koma þurfa fram í skýringum (IFRS Foundation, 

e.d.).  

 Staðallinn gerir þá kröfu að það fyrirtæki sem keypt er skuli innihalda þrjú megin atriði. 

Fyrir það fyrsta þarf fyrirtækið að hafa einhverja auðlind (e. input) sem leiðir til einhverrar 

niðurstöðu (e. outputs) í gegnum ákveðið ferli (e. process). Dæmi um auðlind er t.d. birgðir eða 

fastafjármunir, dæmi um ferli er t.d. mannauður og dæmi um niðurstöðu er arður eða lægri 

kostnaður svo eitthvað sé nefnt. Ef keypta fyrirtækið uppfyllir þessi þrjú atriði er um raunverulega 

sameiningu tveggja fyrirtækja að ræða („IFRS 3 — Business Combinations“, e.d.).  

3.2.1 Kaupaðferðin 
Þegar fyrirtæki ætlar að kaupa annað fyrirtæki gerir staðallinn þá kröfu um að nota kaupaðferðina 

(e. acquisition method) en sú aðferð er sett fram í fjórum skrefum. Fyrsta skrefið er að skilgreina 

yfirtökuaðila og skilgreina það keypta. Yfirtökuaðili er semsagt sá aðili sem hefur völd í 

sameinuðu félagi. Í flestum tilfellum er einfalt að auðkenna þann yfirtökuaðila en ef um samruna 

tveggja fyrirtækja er að ræða gæti það reynst flóknara. Í þeim tilfellum er meginreglan sú að stærra 

fyrirtækið, það sem metið er hærra á gangvirði, sé skráð sem kaupandi. Yfirtökuaðili hefur þannig 

ráð yfir meirihluta atkvæða í sameinuðu félagi og hefur með því vald til þess að skipa meirihluta 

stjórnar. Þetta leiðir einnig til þess að yfirtökuaðili hefur vald yfir þeirri stefnu sem hið sameinaða 

félag mun vinna eftir. 
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 Skref tvö er að ákvarða þá dagsetningu sem sameiningin tekur gildi. Í flestum tilfellum er 

það sá dagur sem greitt er fyrir fjárfestinguna en þó er það ekki algilt. Í sumum tilfellum er það 

samningsatriði og getur þá dagsetning sameiningar verið annað hvort fyrir eða eftir greiðslu. Næst 

koma skref 3 og 4 en það er þegar meta á gangvirði þeirra eigna, skulda og viðskiptavildar sem 

fylgir keypta félaginu. Í þeim tilfellum þar sem ekki er verið að kaupa allt fyrirtækið heldur 

einungis hluta þarf að meta þann hluta eigin fjárs sem kaupandi ræður ekki yfir (e. non-controlling 

interests). Við mat á þeim hluta félagsins sem yfirtökuaðili mun ekki ráða yfir eru tvær 

matsaðferðir í boði. Annarsvegar er hægt að meta þann hluta að gangvirði eða hinsvegar með því 

að nota hlutfallsaðferð og sjá með þeim hætti hversu mikla hlutfallslega hlutdeild yfirtökuaðili 

hefur í hreinum eignum hins nýa sameinaða félags („IFRS 3 Business Combinations – IFRSbox – 

Making IFRS Easy“, e.d.). 

3.3 Reikningsskilastaðallinn IAS 38 
Í september árið 1998 var alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 38 fyrst gefinn út. Nokkrum 

árum seinna voru gerðar töluverðar endurbætur á staðlinum sem komu fram í endurútgefnum staðli 

í lok mars árið 2004 („IAS 38 — Intangible Assets“, e.d.). Markmið IAS 38 er að segja til um 

bókhaldslega meðferð óefnsilegra eigna fyrirtækja sem ekki koma fram í öðrum stöðlum. 

Staðallinn segir að félög geti eignfært óefnislegar eignir en aðeins að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Í staðlinum er einnig tilgreint hvernig meta eigi bókfært virði óefnislegra eigna sem 

og gerir staðallinn ítarlegar kröfur hvað varðar skýringar sem koma þurfa fram í ársreikningi 

(„European Commission IAS 38 - Intangible Assets“, e.d.). 

 Staðallinn skilgreininr þrjá eiginleika sem óefnisleg eign þarf að hafa svo hún geti flokkast 

sem slík. Í fyrsta lagi þarf eignin að vera aðgreinanleg (e. identifible), nauðsynlegt er að geta greint 

eignina frá öðrum eignum svo hægt sé að aðgreina hana frá viðskiptavild. Í öðru lagi gerir 

staðallinn þá kröfu um að félag hafi yfirráð (e. control) yfir eigninni. Í þriðja lagi þarf eignin að 

skila framtíðarávinningi fyrir fyrirtækið (e. future economics benefits) með því t.d. að auka tekjur 

eða lækka kostnað í framtíðinni („European Commission IAS 38 - Intangible Assets“, e.d.). 

 Tvær aðferðir eru í boði til þess að meta virði óefnislegra eigna samkvæmt staðlinum, 

annars vegar kostnaðarlíkanið (e. cost model) og hinsvegar endurmatslíkanið (e. revaluation 

model). Samkvæmt kostnaðarlíkaninu skulu fyrirtæki meta óefnislega eign út frá kostnaðarverði 
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að frádregnum afskriftum eða virðisrýrnun. Nánar er fjallað um virðisrýrnun í kaflanum um 

reikningsskilastaðalinn IAS 36 hér að neðan. Endurmatslíkanið er frábrugðið frá kostnaðarlíkaninu 

að því leyti að þar skal meta óefnislegar eignir að gangvirði að frádregnum afskriftum eða 

virðisrýrnun. Nauðsynlegt er að framkvæma endurmat á eignunum það reglulega að gangvirði 

reynist ekki töluvert frábrugðið bókfærðu virði á hverju reikningsskila ári („European Commission 

IAS 38 - Intangible Assets“, e.d.). 

 Að eignfæra óefnislegar eignir sem verða til innan fyrirtækisins getur verið flókið að því 

leyti að bæði getur reynst erfitt að hvort og þá hvenær eignin muni skila framtíðarávinningi fyrir 

fyrirtækið sem og að meta þann kostnað sem verður til getur verið flókið. Til þess að meta hvort 

að hægt sé að eignfæra óefnislega eign sem verður til innan fyrirtækisns þarf að flokka eignina í 

rannsóknarstig eða þróunarstig.  

3.3.1 Rannsóknar- og þróunarstig 
Rannsóknarstig (e. research phase) er það stig þegar fyrirtæki mega ekki eignfæra óefnislegu 

eignina í efnahagsreikningi sökum þess að ekki sé sannað á þessum tímapunkti að hún muni skila 

efnahagslegum ávinningi í framtíðinni. Á þessu stigi skal færa allan kostnað til gjalda í 

rekstrarreikningi. Þegar óefnisleg eign er komin á þróunarstig (e. development phase) má eignfæra 

hana að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði sem þarf að uppfylla eru meðal annars að 

tækni og vilji þarf að vera til staðar innan fyrirtækisins til þess að fullklára þá vinnu sem eftir er. 

Einnig er fyrirtækjum skilyrt til þess að hafa hæfni til þess að selja eða nota óefnislegu eignina og 

að sýna fram á að hún muni skila efnahagslegum ávinninningi til framtíðar. Að auki þarf nægt 

fjármagn að vera til staðar sem og geta til þess að meta þann kostnað sem fellur til á því tímabili 

sem þróun á sér stað. Ef þær aðstæður skapast að ómögulegt sé að meta um hvort var sé enn á 

rannsóknarstigi eða sé komin á þróunarstig skal gjaldfæra allann þann kostnað sem fellur til, 

þangað til að hægt sé að færa rök fyrir því að vara sé komin á þróunarstig („European Commission 

IAS 38 - Intangible Assets“, e.d.).  

3.4 Reikningsskilastaðallinn IAS 36  
Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 36 - Impairment of assets tók fyrst gildi þann 1. júlí 1998. 

Umfangsmikil breyting var fyrst gerð á staðlinum árið 2004 þegar við hann bættist viðskiptavild 
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og aðrar óefnislegar eignir. Einnig hafa átt sér stað aðrar minniháttar breytingar á síðastliðnum 

árum, sú síðasta árið 2013 („IAS 36 — Impairment of Assets“, e.d.). 

IAS 36 snýr að virðisrýrnun ófjárhagslegra eigna og gefur hann til kynna hvort og þá 

hvernig fyrirtæki eigi að framkvæma virðisrýrnunarpróf. Einnig segir staðallinn til um hvernig 

gera eigi grein fyrir virðisrýrnun, sé hún til staðar. Virðisrýrnunarpróf á óefnislegum eignum með 

óendanlegan líftíma eða þeim sem ekki eru fullkláraðar ásamt viðskiptavild þarf að framkvæma á 

hverju einasta reikningskila ári þó svo að ekkert sérstak bendi til virðisrýrnunar á þeim tímapunkti. 

Hvað varðar aðrar óefnislegar eignir þá þarf aðeins að framkvæma virðisrýrnunarpróf ef það er 

eitthvað sérstakt sem bendir til virðisrýrnunar (Ernst & Young, e.d.). Meginmarkmið staðalsins er 

í raun að tryggja það að bókfært virði eigna í efnahagsreikningi sé ekki hærra en raun- eða 

endurheimtanlegt virði þeirra . Séu merki þess efnis að endurheimtanlegt virði eignar sé minna en 

bókfært virði eignarinnar kemur til virðisrýrnunnar og skal þá gjaldfæra hana í rekstrarreiknigi 

samkvæmt staðlinum („International Accounting Standards“, e.d.). 

Samkvæmt leiðarvísinum Impairment of Assets: A guide to applying IAS 36 in practice 

sem endurksoðunarfyrirtækið Grant Thorton gaf út í apríl árið 2014 er staðallinn IAS 36 settur 

fram sem ferli í fjórum skrefum. Í mjög einfaldri mynd er í raun hægt að skipta staðlinum í tvennt, 

skref eitt þar sem farið er í mat á því hvort forsendur séu til staðar fyrir mögulegri virðisrýrnun á 

þeim eignum sem staðallinn nær til. Við matið sjálft þarf að byrja á því að tilgreina hvaða eignir 

falla undir staðalinn. Hér er þá verið að tala um eignir sem ekki eru tilbúnar til notkunar, 

fjárfestingareignir, rekstrafjármuni (t.d. byggingar, vélar og tæki) og loks viðskiptavild. Ef matið 

gefur til kynna um að möguleiki á virðisrýrnun sé til staðar skal fara í skref 2 sem væri að 

framkvæma virðisrýrnunarpróf (Watchman, e.d.).  

Fram kemur í staðlinum að stjórnendum beri að skoða bæði innri og ytri upplýsingar þegar 

meta á um hvort að virðisrýrnun hafi átt sér stað. Til innri upplýsinga teljast meðal annars hvort 

að verulegra breytinga eða annara skipulagsbreytinga sé að vænta innan fyrirtækisins sem neikvæð 

heildaráhrif munu hafa á eignina eða hvort eign hafi eyðilagst eða úrelst. Áhrif á mat gagnvart ytri 

upplýsingum getur verið töluvert víðtækara að meta. Til ytri upplýsinga má t.d. nefna vaxtastig og 

ávöxtunarkröfu á markaði, hvort búast megi við breytingum á markaði almennt,  á efnahagslegu- 

eða lagalegu umhverfi hvað varðar viðkomandi fyrirtæki eða á tæknistigi. Einnig þarf að meta með 
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tilliti til ytri upplýsinga hvort að breytingar á markaðsvirði eigna hafi breyst meira en eðlilegt þykir 

af einhverjum ástæðum (Ernst & Young, e.d.). 

3.4.1 Endurheimtanleg fjárhæð 
Endurheimtanleg fjárhæð (e. recoverable amount) eignar eða fjárskapandi einingar skal vera 

gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu (e. fair value less cost to sell) eða nýtingarvirði 

eignarinnar (e. value in use), hvort sem hærra reynist. Ef ekki er hægt að ákvarða endurheimtanlega 

fjárhæð einstakra eigna skal meta fjárhæð þeirrar fjárskapandi einingar (e. cash generating unit, 

CGU) sem sú eign tilheyrir (Ernst & Young, e.d.). Fjárskapandi eining innan fyrirtækja er minnsti 

hópur þeirra eigna sem framkalla sjálfstætt sjóðstreymi án áhrifa annara eigna eða fjárskapandi 

eininga („Impairment of goodwill and CGUs“, e.d.). Misjafnt er eftir fyrirtækjum hvernig 

fjárskapandi einingar eru flokkaðar. Sem dæmi má nefna að Marel flokkar fjárskapandi einingar 

eftir deildum innan fyrirtækisins, kjöt, kjúklingur og fiskur („Marel Annual Report 2016“, e.d.) en 

Síminn flokkar þær eftir dótturfélögum sínum („Ársskýrsla Símans 2016“, e.d.). 

3.4.2 Nýtingarvirði 
Nýtingarvirði eignar er núvirt framtíðar sjóðstreymi sem eignin mun skila af sér til fyrirtækisins í 

framtíðinni miðað við áframhaldandi notkun. Að meta nýtingarvirði er gert í tveimur skrefum, 

annars vegar að meta það fjárstreymi (e. cash flow) sem mun koma frá eigninni miðað við 

áframhaldandi notkun og finna þá ávöxtunarkröfu sem á að nota varðandi útreikning á framtíðar 

sjóðstreymi. Við útreikninga á nýtingarvirði þarf stjórn að byggja þá útreikninga á rökstuddum 

forsendum og nýjustu spá stjórnenda um áhrifa inn- eða útflæði þeirra peninga sem koma til vegna 

endurskipulagningar sem munu auka virði eignarinnar. Spáin skal ekki ná lengra en til fimm ára 

án þess að hægt sé að rökstyðja lengra tímabil með einhverjum hætti (Ernst & Young, e.d.). 

3.4.3 Gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu 
Gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu er það verð sem hægt væri að fá fyrir eignina í 

armslengdarviðskiptum að frádregnum þeim kostnaði sem fellur til við söluna. Besta sönnun 

gangvirðis er bindandi sölusamningur. Ef bindandi sölusamningur er ekki til staðar, þá skal horfa 
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til þess hvort að viðskipti með eignina séu á virkum markaði. Ef hvorugra þessara atriða eru til 

staðar skal líta til bestu mögulegra upplýsinga sem til eru til þess að ákvarða gangvirðið.  

Til þess að athuga hvort um virðisrýrnun er að ræða eða ekki skal bera saman 

endurheimtanlega fjárhæð eignarinnar við bókfært virði hennar (e. carrying amount). Ef bókfært 

virði eignarinnar reynist hærra en endurheimtanlegt virði, þá kemur til virðisrýrnunar. Hinsvegar 

ef einungis önnur hvor af þessum tveimur upphæðum, nýtingarvirði eða gangvirði, er minni en 

bókfært virði kemur ekki til virðisrýrnunar (Ernst & Young, e.d.). 

 Í lok hvers reikningsskilaárs skal einnig athuga hvort að forsendur virðisrýrnunnar fyrri 

ára hafi breyst. Ef forsendur breytast er nauðsynlegt að meta hvort það eigi að minnka þá 

virðisrýrnun sem kom til á fyrri árum eða bakfæra hana að fullu. Ef merki erum um breyttar 

forsendur þarf að meta endurheimtanlega fjárhæð viðkomandi eignar eða fjárskapandi einingar 

aftur. Ekki er þó möguleiki á því að bakfæra virðisrýrnunina umfram þá virðisrýrnun sem hafði 

verið reiknuð á fyrri árum, semsagt bókfært verð eignanna getur ekki orðið hærra en það 

upphaflega var við bakfærslu. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þetta á ekki við um viðskiptavild, 

eingögnu aðrar óefnislegar eignir. Á mynd 1 má sjá IAS 36 sem ferli . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Mynd 1: IAS 36 
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3.5 Skýringarkröfur IAS 36 
Markmið skýringarkrafna IAS 36 yfir höfuð er að hjálpa þeim sem setja fram ársreikninginn að 

miðla þeim upplýsingum sem koma þar fram eins og best verður á kosið. Að auki er markmið 

skýringarkrafnanna að bæta upplýsingagjöf til lesenda reikningsskilanna („IASB publishes 

discussion paper on disclosure principles“, e.d.).  

IAS 36 krefst mikilla og víðtækra upplýsinga hvað varðar skýringakröfur á 

virðisrýrnunarprófum sem og ef til virðisrýrnunar kemur (Ernst & Young, e.d.).  

Liður 126 í skýringarkröfum fyrir IAS 36 segir meðal annars að skýra skuli frá þeirri 

fjárhæð virðisrýrnunar sem fram kemur í rekstrarreikningi sem hver og einn eignarflokkur sem 

fellur undir staðalinn verður fyrir. Einnig skal skýra frá því ef bakfæra á virðisrýrnun frá fyrra ári 

(KPMG, 2017).  

Liður 130 tekur einungis til þeirra félaga þar sem um virðisrýrnun eða bakfærslu hennar er 

að ræða. Liðurinn segir að skýra skuli frá þeim atburðum eða aðstæðum sem leiddu til 

virðisrýrnunar eða bakfærslu. Ef um einstaka eign er að ræða skal skýra frá eðli eignarinnar og 

hvaða rekstrarsviði hún tilheyrir ef beita á IFRS 8 - Operating Segments. Hinvegar, ef um 

fjárskapandi einingu er að ræða skal lýsa þeirri einingu sem og skýra frá fjárhæð þeirrar 

virðisrýrnunar eða bakfærslu sem þessi ákveðna eining verður fyrir. Einnig er skylt að skýra frá 

því ef breytingar eru á milli ára á því hvernig fjárskapandi eining er skilgreind(8). Einnig skal 

skýra frá endurheimtanlegri fjárhæð eignarinnar, hvort um sé að ræða nýtingarvirði eða gangvirði 

að frádregnum kostnaði við sölu (KPMG, 2017).  

Liður 131 segir að skýra skuli bæði frá þeim atburðum eða aðstæðum sem leiddu til 

virðisrýrnunar eða bakfærslu hennar. Einnig er þess krafist að skýra frá þeim eignarflokkum sem 

verða fyrir virðisrýrnun eða bakfærslu (KPMG, 2017). 

Liður 132 er frábrugðinn öðrum liðum að því leyti að þar er einungis verið að hvetja 

fyrirtæki til þess að skýra frá þeim lykilforsendum sem notaðar eru þegar meta á endurheimtanlega 

fjárhæð óefnislegra eigna. Í þessum lið eru þó óefnislegar eignir með óendanlegan líftíma sem og 

viðskipavild undanskilin (KPMG, 2017).   

Liður 134 snýr að þeim atriðum sem notaðar eru til þess að meta nýtingarvirði eða 

gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu á fjárskapandi einingum sem innihalda viðskiptavild 
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eða aðrar óefnislegar eignir með óendanlegan líftíma (KPMG, 2017). Þessi liður er viðfangsefni 

þessarar rannsóknar og verður skýrt ítarlega frá hverjum undirlið í kafla 6.2. 

Liður 135 í skýringarkröfum IAS 36 segir að skýra skuli frá því þegar bókfært virði 

viðskiptavildar eða annara óefnislegra eigna með óendanlegan líftíma, sem úthlutað er til 

mismunandi fjárskapandi eininga þar sem samanlögð fjárhæð þeirra er ekki marktæk m.v. bókfært 

virði þessara eignaflokka í heild (KPMG, 2017).  

 

6 Aðferð 
 

Vegna þess tiltölulega skamma tíma sem rannsakendur höfðu þá var ákveðið að skoða einungis  

félög sem skráð eru á aðalmarkað Kauphallar Íslands, þar sem aðgengi að fjárhagsupplýsingum 

skráðra félaga er töluvert aðgengilegra en óskráðra félaga. Ákveðið var að styðjast við ársreikninga 

fyrir árið 2016 í ljósi þess að allir ársreikningar fyrir árið 2017 hjá skráðum félögum myndu ekki 

liggja fyrir fyrr en í fyrsta lagi í apríl 2018. 

Byrjað var á að greina ársreikninga allra skráðra íslenskra fyrirtækja með tilliti til eigna. 

Útbúin var tafla í Microsoft Excel og teknar voru saman tölur úr efnahagsreikningum félaganna 

um virði heildareigna, óefnislegra eigna og loks viðskiptavildar hjá öllum 16 fyrirtækjunum sem 

skráð eru á aðalmarkað Kauphallar Íslands. Einnig voru hlutföll óefnislegra eigna sem og 

viðskiptavildar reiknuð af heildareignum hvers fyrirtækis fyrir sig. Í þeim tilfellum þar sem 

fjárhagsupplýsingar voru settar fram í öðrum gjaldmiðli en íslenskri krónu voru þær tölur 

umreiknaðar yfir í íslenska krónur miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands síðasta virka dag 

viðkomandi reikningskilatímabils, í flestum tilfellum þann 30. desember árið 2016. 

 Í ljós kom að tvær atvinnugreinar skáru sig úr hvað varðar hlutfall viðskiptavildar af 

heildareignum en það voru fjarskiptafyrirtækin tvö, Síminn hf. og Fjarskipti hf sem og Marel. Um 

40% heildareigna Fjarskipta hf. og um 50% heildareigna Símans hf. er viðskiptavild samkvæmt 

efnahagsreikningum þessara fyrirtækja. Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum hjá Marel hf. var 

um 45%. Mjög lítið hlutfall var hjá tryggingarfélögunum Sjóvá, TM, og VÍS  sem og hjá 

fasteignafélögunum þremur Eik, Reginn og Reitum. Einnig var hlutfallið lítið samanborið við 

fjarskiptafélögin og Marel hjá olíufélögunum N1 og Skeljungi.  Samantekt þessa má sjá í heild 

sinni í viðauka A.      



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

16 

6.1 Framkvæmd 
Rannsókn þessa verkefnis snýr að samanburði skýringa íslensku fjarskiptafyrirtækjanna tveggja, 

Símans hf. og Fjarskipta hf. ásamt íslenska félaginu Marel hf. við þrjú erlend fyrirtæki í 

sambærilegum atvinnugreinum. Rannsóknin miðar að því að skoða hvort að samræmis gæti í 

skýringum hvað varðar virðisrýrnun viðskiptavildar á milli ársreikninga félaganna og þeirra 

skýringakrafna sem fylgja alþjóðlegu reikningskilastöðlum.  

Við val á erlendu fyrirtækjunum var ákveðið að horfa til nágrannalanda Íslands og einblína 

þess vegna á norðurlöndin. Listar yfir öll skráð félög í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi 

voru skoðaðir á heimasíðu Nasdaq Nordic. Til þess að finna grundvöll fyrir vali á fyrirtækjunum 

þremur voru skoðaðar tölur yfir veltu (e. turnover) á heimasíðu Nasdaq. Í ljós kom að sænska 

fjarskiptafyrirtækið Telia Company og danska fjarskiptafyrirtækið TDC Group urðu fyrir valinu 

hvað varðar fjarskiptafélögin. Sænsk-Svissneska félagið ABB Group var svo valið til samanburðar 

við Marel hf. Ákveðið var að velja fyrirtæki sem starfa í að minnsta kosti tveimur eða fleiri löndum 

þar sem bæði Marel hf. og Fjarskipti hf. starfa bæði á Íslandi sem og í öðrum löndum. 

 Saman voru teknar þær skýringarkröfur sem snúa að viðskiptavild og virðisrýrnun hennar. 

Eftir yfirferð og athugun á skýringarkröfum alþjóðlega reikningsskilastaðalsins IAS 36 var 

ákveðið nota skýringarkröfur 36.124 (a), (c), (d)/(e) og (f). B-lið skýringarkröfunnar var sleppt þar 

sem sá liður snýr að óefnislegum eignum sem heild en snýr ekki beint að viðskiptavild. Í raun er 

d-liður og e-liður sama skýringarkrafan en munurinn á þessum liðum er að ef endurheimtanleg 

fjárhæð hverrar fjárskapandi einingar er nýtingarviði þá skal horfa til (d) liðar. Ef hinsvegar 

endurheimtanleg fjárhæð hverrar fjárskapandi einingar er gangvirði að frádregnum kostnaði við 

sölu skal horfa til (e) liðar.  

Útbúið var einkunnablað í Excel fyrir hvert og eitt fyrirtæki þar sem ofangreindar 

skýringarkröfur voru settar fram. Samskonar einkunnarblöð eru notuð af löggiltum 

endurskoðendum. Einkunnarblaðið má sjá í viðauka C. Einkunnablaðið inniheldur 4 dálka ásamt 

9 línum fyrir hverja og eina skýringarkröfu. Í fyrsta dálki einkunnablaðsins má sjá númer undirliðs 

viðkomandi skýringakröfu og í næsta dálki má sjá íslenska þýðingu af hverri og einni 

skýringakröfu. Í þriðja dálki má sjá hvort að viðkomandi skýringakrafa hafi verið uppfyllt í 

ársreikningi eða ekki þar sem fyrirtækin fengu ,,já” ef skýringakröfunni var fullnægt í ársreikningi 

eða ,,nei” ef viðkomandi skýringarkrafa var ekki uppfyllt. Með því að fá ,,já” fengu fyrirtækin 1 
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stig en með því að fá ,,nei” fengu fyrirtækin 0 stig. Þar sem (f) liður á ekki við í öllum tilfellum þá 

var einkunn félaganna reiknuð út með því að deila heildarfjölda stiga í fjölda skýringarkrafna sem 

eiga við fyrir hvert og eitt fyrirtæki og margfalda svo útkomuna með 10. Einkunnarskalinn var því 

frá 0 og upp í 10 en 7 til 9 stig voru í boði fyrir fyrirtækin. Sjö stig voru í boði fyrir þau fyrirtæki 

sem telja óraunhæft að breyting á gildi lykilforsendna stjórnenda breyti niðurstöðu 

virðisrýrnunarprófsins og sleppa því lið (f) í skýringarkröfunum. Ef stjórnendur telja hinsvegar að 

breyting á gildi lykilforsendna muni hafa áhrif á niðurstöðu virðisrýrnunarprófsins þá voru 9 stig 

í boði. 

6.2 Skilgreiningar á lið 134 í skýringarkröfum IAS 36 
IAS 36 byggir að miklu leyti á þeim forsendum sem stjórnendur nota hvað varðar 

virðisrýrnunarpróf. Það leiðir af sér þann möguleika að stjórnendur geta túlkað ákveðin atriði á 

mismunandi hátt. Þess vegna finnst rannsakendum mikilvægt að túlka lið 134 skýringarkröfunum 

ítarlega þannig að öll fyrirtækin séu metin á sama grundvelli. Hér að neðan er hver og einn 

undirliður þýddur á íslensku og túlkaður svo samræmis gæti milli allra félaga. 

 

Liður A: Setja þarf fram bókfært virði viðskiptavildar sem tilheyrir hverri og einni fjárskapandi 

einingu. Þau fyrirtæki sem sýndu skiptingu viðskiptavildar niður á hverja fjárskapandi einingu 

fengi 1 stig, önnur 0 stig. 

 

Liður B: Þessi liður snýr að ekki beint að viðskiptavild og er því útilokaður frá þessari rannsókn. 

 

Liður C: Skýra þarf frá því hvort endurheimtanlegt virði fjárskapandi einingar eða hóp eininga sé 

nýtingarvirði (e. value in use) eða gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu (e. fair value less 

cost of disposal). Ef fram kom um hvort var að ræða fengu fyrirtækin 1 stig, annars ekkert. 

 

Liður D: D-liður snýr eingöngu að þeim fyrirtækjum sem notast við nýtingarvirði sbr. undirlið c.  

Eftirfarandi atriði þarf að skýra frá skv. D-lið.  
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Undirliður D (i): Skýra þarf frá þeim lykilforsendum sem stjórnendur nota hvað varðar útreikning 

á nýtingarvirði. Ekki kemur fram í staðlinum um hversu margar forsendurnar þurfa að vera. 

Samkvæmt skýrslu (ESMA, 2013) (e. European Securities and Markets Authority) sem gefin var 

út í byrjun árs 2013 er ekki nóg að skýra einungis frá vaxtahraða eða afvöxtunarstuðuli í þessum 

lið. Einnig eru stjórnendur hvattir til þess að skýra frá þeim afvöxtunarstuðli sem notaður er fyrir 

hverja og eina fjárskapandi einingu fyrir sig. Þess vegna meta rannsakendur að ef ein eða fleiri 

lykilforsenda koma fram í skýringum fyrir utan vaxtahraða eða ávöxtunarkröfu fær fyrirtæki 1 stig 

en ef engin önnur lyklforsenda kemur fram þá fá þau fyrirtæki 0 stig.  

 

Undirliður D (ii): Hér er sú krafa gerð á stjórnendur að þeir lýsi því hvernig þeir komust að þessum 

lykilforsendum sbr. undirlið d (ii). Hvort um sé að ræða forsendur sem byggja á forsendum fyrri 

ára, ef það er viðeigandi, eða séu í samræmi við ytri upplýsingar. Ef forsendurnar byggja á 

hvorugrum þessara leiða þarf þá að skýra frá því. Ef eftirfarandi kom fram í skýringum fengu 

fyrirtæki 1 stig, annars ekkert.  

 

Undirliður D (iii): Í þessum undirlið þurfa stjórnendur að skýra frá lengd þess tímabils sem þeir 

byggja sína spá um framtíðar sjóðstreymi. Ef spá fyrir einhverja fjárskapandi einingu nær lengra 

en til næstu fimm ára þarf að útskýra það sérstaklega. Þegar fyrirtæki greindu frá lengd tímabilsins 

sem náði ekki lengra en til fimm ára eða skýrðu það sérstaklega, þá fengu þau 1 stig. Ef ekki var 

greint frá lengd tímabilsins eða ekki skýrt frá því þegar það náði yfir 5 ár fengust 0 stig.  

 

Undirliður D (iv): Skýra þarf frá þeim vaxtahraða (e. growth rate) sem notaður er við útreikninga 

á framtíðar sjóðstreymi. Sé vaxtahraðinn meiri en meðal vaxtarhraði til lengri tíma í 

atvinnugreininni þarf að gera grein fyrir því. Sé vaxtarhraðinn tilgreindur og er innan 

meðalvaxtarhraða fengu fyrirtæki 1 stig, annars ekkert.  

 

Undirliður D (v): Gera þarf grein fyrir þeim afvöxtunarstuðli (e. discount rate) sem notaður er við 

útreikninga á framtíðar sjóðstreymi. Fyrirtækin fengu eitt stig ef þau tilgreindu þann 

afvöxtunarstuðul sem var notaður við útreikning á nýtingarvirði. Ef afvöxtunarstuðullinn kom ekki 

fram fengu fyrirtæki 0 stig. 
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Liður E: E-liður snýr eingöngu að þeim fyrirtækjum sem notast við gangvirði að frádregnum 

kostnaði við sölu sbr. undirlið c. Samkvæmt staðlinum þarf að skýra frá þeirri aðferð sem notuð er 

til þess að finna gangvirði ef ekki eru notuð verð fyrir samskonar eign á skráðum markaði. Ef það 

er ekki gert skal skýra frá því sem fram kemur í  undirliðum (i, ii-A og ii-B) en ef gangvirðið er 

ákvarðað með því að núvirða framtíðar sjóðstreymi skal skýra frá því sem fram kemur í undirliðum 

(iii, iv, og v). 

 

Undirliðir E (i-ii): Sömu þýðingu má leggja í þessa tvo undirliði og undirliði D (i-ii) er því vísað 

til þeirra hér.  

 
Undirliður (ii-A): Skýra þarf frá því stigi (e. level) sem gangvirðið er skv IFRS 13. Ef stigið sem 

gangvirðið tilheyrir kemur fram í skýringu fær fyrirtæki 1 stig, annars ekkert. 

 

Undirliður (ii-B): Skýra þarf frá því ef um breytingu er að ræða á aðferð hvað varðar útreikning á 

gangvirði. Ef við á fékk fyrirtæki 1 stig fyrir að skýra frá breytingum, annars ekkert.  

 

Undirliður (iii-v): Þessi undirliður á við ef gangvirði fjárskapandi einingar er reiknað út með 

núvirtu framtíðar sjóðstreymi. Sömu þýðingu má leggja í þessa þrjá undirliði og undirliði iii-v í D-

lið og er vísað til þess hér.  

 

Liður F: Þessi liður á við óháð því hvort endurheimtanleg fjárhæð sé nýtingarvirði eða gangvirði 

að frádregnum kostnaði við sölu. Hinsvegar á hann eingöngu við þegar stjórnendur telja að 

raunhæfar breytingar á lykilforsendum geti leitt til virðisrýrnunar. Hér þarf að framkvæma 

næmnigreiningu en markmiðið með því er að skoða hversu miklar breytingar á lykilforsendum 

þurfa að vera til þess að bókfært virði sé jafnt endurheimtanlegri fjárhæð fjárskapandi eininga.  

 

Undirliður F (i): Skýra þarf frá hversu mikill munur er á endurheimtanlegt fjárhæð og bókfærðu 

virði. Ef fyrirtæki settu þá fjárhæð fram fengu þau eitt stig, annars ekkert. 
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Undirliður F (ii - iii): Skýra þarf frá því hversu mikilla breytinga er þörf á lykilforsendum 

stjórnenda svo að bókfært virði sé það sama og endurheimtanleg fjárhæð. Ef sýnt er fram á þá 

breytingu þá fá fyrirtæki eitt stig annars ekkert. 

6.3 Fyrirtækin    

Eins og áður hefur komið fram voru íslensku félögin Fjarskipti hf., Síminn hf. og Marel hf. valin 

til þátttöku af þeim sextán félögum sem skráð eru á aðalmarkað Kauphallar Íslands. Til 

samanburðar voru erlendu félögin Telia Company, TDC Group ásamt ABB Group valin. Hér 

verður fjallað stuttlega um hvert og eitt félag. 

6.3.1 Fjarskipti hf.  
Fjarskipti hf. er móðurfélag Vodafone á Íslandi og var það félag stofnað í ágúst árið 2005. Með 

samruna þriggja fjarskiptafélaga, Halló fjarskipti, Íslandssíma og Tals árið 2003, varð Vodafone á 

Íslandi til í þeirri mynd sem það er enn í dag. Félagið á einnig Vodafone Færeyjar eftir að hafa 

fjárfest í Færeyska fjarskiptafélaginu P/F Kall árið 2005. Hlutabréf Fjarskipta hf.  eru skráð í 

Kauphöll Íslands og hafa verið frá árinu 2012 („Fjárfestayfirlit - Vodafone“, e.d.).  

Vodafone á Íslandi sérhæfir sig í allri megin fjarskiptaþjónustu, hvort sem það er til 

einstaklinga, fyrirtækja eða stofnanna. Vöru- og þjónustuúrval Vodafone byggir talsvert á 

samtstarfi við Vodafone Group Plc sem er eitt stærsta fjarskiptafélag í heiminum.  

Tekjur félagsins á milli ára 2015 til 2016 lækkuðu en tekjur félagsins standa saman af 

tekjum af farsímum, fastlínu, vörusölu, auk tekjum af fjölmiðlun, interneti og aðrar tekjur, en 

seinni þrír tekjuliðirnir eru þeir liðir sem hafa verið að hækka undanfarið. Til þess að bregðast við 

lækkun í tekjum og hagnaði náði Fjarskipti hf. á árinu 2017 samningum um kaup á stórum hluta 

bæði rekstrar og eigna 365 miðla hf. sem m.a. reka Stöð 2 og Vísi („Fjárfestayfirlit - Vodafone“, 

e.d.).   Eins og áður hefur komið fram þá lækkaði hagnaður milli áranna 2015 og 2016 en hagnaður 

félagsins á árinu 2016 var um einn milljarður en hagnaður á árinu 2015 var um 1,3 milljarðar. Á 

árinu 2016 störfuðu 378 starfsmenn hjá fyrirtækinu sem er hækkun frá fyrra ári þegar meðalfjöldi 

stöðugilda var 369 en forstjóri Fjarskipta hf. á árinu 2016 var Stefán Sigurðsson („Ársskýrsla 

Vodafone 2016“, e.d.). 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

21 

6.3.2 Síminn hf. 
Sögu Símans má rekja allt til ársins 1906 með stofnun Landssímans. Hinsvegar varð Síminn til í 

þeirri mynd sem við þekkjum í dag í kjölfar sölu ríkisins á Landsímanum árið 2005 þegar félagið 

Skipti hf. keypti Landssímann fyrir rúmlega 66 milljarða króna (Framkvæmdanefnd um 

einkavæðingu, 2005). Þann 15. Október árið 2015 voru hlutabréf Símans skráð á Aðalmarkað 

Nasdaq Iceland („Síminn skráður á markað“, e.d.). 

Síminn hf. er stærsta fjarskiptafélagið á Íslandi í dag. Samstæða Símans saman stendur af 

þremur félögum, Símanum, Sensa og Mílu. Síminn er sú eining sem býður einstaklingum og 

fyrirtækjum uppá fjarskiptaþjónustu og einnig rekur það smásöluverslanir um allt land. Míla starfar 

á heildsölumarkaði þar sem fyrirtækið á og rekur stofnnet í kringum landið sem og aðgangsnet 

sem tengir bæði heimil og fyrirtæki við stofnnetið. Þriðja dótturfélagið er Sensa en það er 

þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni fyrirtækja. Tekjur Símans standa saman af gagnaflutningum, 

farsíma og talsíma, upplýsingatækni, sjónvarpsþjónustu og annarri vörusölu. En tekjur milli áranna 

2015 og 2016 lækkuðu lítilega milli ára. Hagnaður félagsins lækkaði einnig lítilega milli ára og 

stóð í 2.755 milljónum á árinu 2016. Stöðugildi hjá Símanum árið 2016 voru að meðaltali 805 og 

lækkuðu töluvert frá fyrra ári þegar sem stöðugildi voru 846 talsins. Forstjóri félagsins er Orri 

Hauksson („Ársskýrsla Símans 2016“, e.d.). 

6.3.3 Marel hf. 
Marel er sprotafyrirtæki sem á rætur sínar að rekja til Háskóla Íslands en félagið er stofnað árið 

1983. Marel starfar í tækniiðnaði en mikil tæknivæðing hefur átt sér stað í matvælaiðnaði síðan 

félagið var stofnað en félagið hefur verið skráð á markað síðan 29. júní 1992 og er félagið nú 

langstærst af þeim félögum sem skráð eru í Kauphöll Íslands.  Félagið starfar enn að nýsköpun og 

vinnur stöðugt að lausnum til þess að bæta þá tækni sem notuð er við vinnslu á matvælum. Félagið 

leggur mesta áherslu á þrjá flokka matvæla og tækni tengda þeim. Það eru kjúklingur, kjöt og 

fiskur en kjúklingur hefur verið skila félaginu hvað mestum tekjum á undanförnum árum eða 54% 

af heildar tekjum („Um Marel“, e.d.).  

Félagið hefur einnig verið að leggja aukna áherslu á kjöt og með yfirtöku á félagi í Brasilíu 

þá hyggst félagið styrkja stöðu sína á markaði í Suður Ameríku. Félagið hyggst einnig styrkja 

stöðu sína í kjötiðnaði í Bandaríkjunum með stórum samningum við Costco og Lincoln. Varðandi 
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tekjumöguleika fyrirtækisins í fiski hefur félagið verið að auka tekjustreymi sitt í fiski með aukinni 

áherslu á aukið vöruúrval en rekstarafkoma í fiski hefur verið undir langtíma markmiði 

fyrirtækisins. Félagið skilaði tæplega 9 milljarðum króna í hagnað á árinu 2016 sem er aukning 

samanborið við ársreikning 2015 þar sem hagnaðurinn var 8 milljarðar. Meðalfjöldi starfsmanna 

á árinu 2016 var 4.599 og um 3.886 á árinu 2015 en forstjóri Marel er Árni Oddur Þórðarson 

(„Marel Annual Report 2016“, e.d.).  

6.3.4 Telia Company 
Telia Company er skandinavískt fjarskiptafélag sem stofnað var árið 1853 og er því um 165 ára 

gamalt. Höfuðstöðvar félagsins eru í höfuðborg Svíþjóðar, Stokkhólmi og í heildina  starfa um 20 

þúsund starfsmenn hjá félaginu. Telia Company starfar í allri Skandinavíu sem og 

Eystrasaltsríkjunum en einnig starfar fyrirtækið í Georgíu, Moldavíu, Tyrklandi, Kasakstan og 

Úsbekistan („About the company“, e.d.).   

Þann 13. júní árið 2000 var fyrirtækið skráð á aðalmarkað Kauphallarinnar í Stokkhólmi. 

Við sameiningu Telia og finnska fjarskiptafyrirtækisins Sonera árið 2002 var félagið einnig skráð 

í kauphöllina í Helsinki. Telia Company er ennþá skráð í báðum kauphöllum („Listings - Telia 

Company“, e.d.). 

Telia Company býður viðskiptavinum sínum hefðbundna fjarskiptaþjónustu ásamt 

sjónvarps- og internet þjónustu í gegnum vörumerki sín hvort sem um einstaklinga eða fyrirtæki 

er að ræða. Þessar þjónustur eru uppistaða fyrir tekjur fyrirtækisins en þær lækkuðu lítilega milli 

áranna 2015 og 2016. Fyrirtækið skilaði tæplega 99 milljarða hagnað á árinu 2016 sem er töluverð 

aukning frá árinu 2015 þegar hagnaður var um 15 milljarðar króna. Forstjóri fyrirtækisins er Johan 

Dennelind („Telia Company Annual Report“, e.d.).  

6.3.5 TDC Group 
TDC Group er danskt fjarskiptafyrirtæki sem á rætur sínar að rekja allt til ársins 1882 þegar félgaið  

Kjøbenhavns Telefon Selskab var stofnað í Kaupmannahöfn. Með samruna þess félags sem og 

þriggja annara félaga árið 1995 varð Tele Danmark til. Næstu tvö árin var fyrirtækið í eigu danska 

ríkisins en árið 1997 var Tele Danmark einkavætt og tóku upp nafnið sem það hefur enn í dag, 

TDC Group. Í dag starfar félagið bæði í Danmörku sem og í Noregi en á árinu 2016 störfuðu þar 
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tæplega 8 þúsund manns, þar af um áttahundruð í Noregi („TDC Group’s Annual Report 2016“, 

e.d.). 

TDC Group er stærsta fjarskiptafélagið í Danmörku og er það leiðandi á sviði farsíma-, 

internet- og afþreyingarþjónustu á bæði einstaklings- og fyrirtækjamarkaði. TDC Group er einnig 

eina danska fjarskiptafyrirtækið sem skráð er á aðalmarkað Kauphallarinnar í Kaupmannahöfn. 

Tekjur félagsins lækka lítillega milli ára en tekjur félagsins standa að mestu leiti af breiðbandi, 

landlínu, farsíma og sjónvarpsáskriftum. Hagnaður félagsins nam 37 milljörðum á árinu 2016 sem 

er töluvert betra en árið 2015 þegar félagið skilaði rúmlega 30 milljarða tapi. Forstjóri félagsins er 

Pernille Erenbjerg („TDC Group - Financial reports“, e.d.). 

6.3.6 ABB Group   
ABB Group er rótgróið fyrirtæki sem hefur verið starfrækt í meira en 130 ár. Félagið á 

rætur sínar að rekja bæði til Sviss og Svíþjóðar en er starfrækt út um allan heim. Félagið starfar á 

hinum ýmsu sviðum og er félagið leiðandi í tæknigeiranum á sviði rafmagnstækja, vélmenna og 

hreyfingu, sjálfvirkni, raforkukerfum og að þjóna viðskiptavinum með tólum í iðnaði og 

flutningum. Félagið ætlar sér að vera leiðandi í tæknivæðingu í iðnaðargeiranum og starfar þar að 

tveimur megin markmiðum en það er að veita rafmagn frá orkuskapandi iðnaði til þeirra sem 

þarfnast þess, auk þess að stuðla að sjálfvirkni í iðnaði allt frá auðlindum til fullunninnar vöru 

(„About ABB“, e.d.).    

Á Árinu 2016 störfuðu um 132.000 starfsmenn sem er lækkun frá fyrra ári þegar störfuðu 

um 136.000 hjá félaginu. Hagnaður félagsins nam um 229 milljörðum á árinu 2016 sem er lækkun 

frá árinu áður þegar hagnaður félagsins nam um 266 milljörðum króna. Forstjóri fyrirtækisins á 

árinu 2016 var Ulrich Spiesshofer en hann tók við árið 2013 og er enn starfandi forstjóri („ABB 

Annual Report 2016“, e.d.). 
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7 Greining 
 
Tafla 1 hér að neðan sýnir fjölda stiga ásamt einkunnum félaganna sex sem unnar voru upp úr 

einkunnablöðum félaganna. Í viðauka B má sjá öll einkunnarblöð allra félaga þar sem búið er að 

gefa stig fyrir hvern og einn lið skýringarkröfu 134. Öll félögin fylgja fyrsta undirlið 

skýringarkrafnanna, IAS 36.134 (a), þar sem krafist er að tilgreina bókfært virði viðskiptavildar 

sem tilheyrir hverri og einni fjárskapandi einingu innan viðkomandi samstæðu. Fjárskapandi 

einingar félaganna voru í flestum tilfellum dótturfélög þeirra eða þær rekstrareiningar sem starfa í 

öðrum löndum. Ásamt því að öll félögin fengu stig fyrir fyrsta liðinn þá fengu öll fyrirtækin einnig 

stig fyrir (c) lið þar sem krafist er að skýra frá því hvort að endurheimtanleg fjárhæð fjárskapandi 

eininga sé nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu. Hjá sumum félögum kom 

þetta skýrt fram í skýringunni sjálfri en hjá öðrum annað hvort í annarri skýringu eða áritun 

endurskoðenda.  

Aðeins eitt félag notar gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu til þess að meta 

endurheimtanlega fjárhæð sinna fjárskapandi eininga og fylgdi það félag þá undirlið (e) á meðan 

hin fylgdu undirlið (d). Fimm undirliðir fylgja (d) lið en aðeins þrír fyrir lið (e) þar sem gangvirðið 

var reiknað út með því að núvirða framtíðar sjóðstreymi sem búist er við viðkomandi fjárskapandi 

einingar muni skila af sér. Þau félög sem fylgdu (d) lið fengu öll stig fyrir utan Marel fyrir fyrsta 

undirliðinn sem kveður á um það að félög þurfi að skýra frá þeim lykilforsendum sem stjórnendur 

notuðu við útreikning á nýtingarvirði. Undirliður tvö í lið (d) segir að stjórnendur þurfi að lýsa því 

hvernig gögnin sem nota á við útreikning á nýtingarvirði eru valin, endurspegla þau forsendur fyrri 

ára eða eru þau í samræmi við utanaðkomandi gögn. Í ljós kom að fjögur félög uppfylltu þessa 

kröfu á meðan tvö þeirra gerðu það ekki. Undirliður þrjú segir að félög verði að tilgreina lengd 

þess tímabils sem stjórnendur byggja spá sína á. Ef spá fyrir hverja fjárskapandi einingu nær lengra 

en til næstu fimm ára þá þarf að skýra sérstaklega frá því. Hér fengu öll félögin sex stig. Undirliðir 

fjögur og fimm, krefja félög annarsvegar að skýra frá þeim vaxtarhraða (e. growth) og hinsvegar 

þeim afvöxtunarstuðli (e. discount rate) sem notaðir eru við útreikninga á nýtingarvirði. Eins og í 

liðum (a) og (c) fengu öll félögin stig fyrir þessa tvo liði. Eins og komið hefur fram var gangvirði 

að frádregnum kostnaði við sölu aðeins notað hjá einu félagi. Þeir þrír liðir sem þarf að skýra frá 
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þar eru þeir sömu og fyrstu þrír liðirnir í lið (d), hvaða lykilforsendur eru notaðar og forsendur 

fyrir þeim, sem og lengd tímabils sem spá stjórnenda nær yfir. .  

Liður IAS 36.124 (f) á einungis við þegar stjórnendur telja að raunhæfar breytingar á 

lykilforsendum muni leiða til virðisrýrnunar viðskiptavildar. Í tveimur tilfellum var skýrt frá því 

að raunhæfar breytingar á lykilforsendum myndu ekki leiða til virðisrýrnunar á viðskiptavild sem 

leiddi til útilokunar á (f) lið fyrir viðkomandi félög. Fyrsti undirliður (f) liðar segir að félög verði 

að segja hversu mikilli fjárhæð muni á bókfærðu virði og endurheimtanlegri fjárhæð fjárskapandi 

eininga. Í þessum lið fékk aðeins Telia Company stig. Undirliðir tvö og þrjú krefja félög til þess 

að greina frá því hversu mikið lykilforsendur þurfi að breytast svo að núllpunktur náist, þ.e. þar 

sem bókfært virði og endurheimtanleg fjárhæð fjárskapandi eininga sé jafnt. Þessu skilyrði var 

aðeins uppfyllt hjá tveimur erlendum félögum, þeim TDC Group og Telia Company en þó sýndu 

önnur félögin, þar sem stjórendur töldu að raunhæfar breytingar á lykilforsendum gætu leitt til 

virðisrýrnunar, hvað gerðist ef lykilforsendurnar breyttust um ákveðna prósentu.  

Í næstu undirköflum er farið ítarlega yfir niðurstöður fyrir hvert og eitt félag. Hér að neðan 

má sjá töflu 1 þar sem má sjá heildarfjölda stiga sem og einkunn hvers og eins félags. Sjá má að 

bæði Fjarskipti og Telia Company fylgja skýringakröfum IAS 36.134 best með 10 einkunn en 

Síminn fylgir skýringarkröfunum verst með 6,7 í einkunn. 

 
Tafla 1: Niðurstöður einkunnarblaða 

 

7.1 Fjarskipti hf. 
Tafla 3 í viðauka B sýnir niðurstöður Fjarskipta hf. Þar kemur fram fyrir hvaða liði félagið fékk 

stig. Fjarskipti fær fullt hús stiga, sjö stig af sjö mögulegum eða einkunnina 10 samanborið við  

meðal einkunn félaganna sem var 8,8. Félagið fær stig fyrir fyrsta lið skýringarkröfu IAS 36.134 

Félag Fjöldi stiga gefinn Fjöldi stiga í boði Einkunn 

Fjarskipti hf 7 7 10 

Síminn hf 6 9 6,7 

Marel hf 6 7 8,6 

Telia Company 9 9 10 

TDC Group 8 9 8,9 

ABB Group 6 7 8,6 
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(a) líkt og öll hin félögin. Í ársreikningi kemur fram að samstæðan samanstendur af tveimur 

fjárskapandi einingum, annarsvegar Vodafone Ísland og hinsvegar Vodafone Færeyjar. 

Viðskiptavildin greinist þannig niður á starfsþætti að viðskiptavild tengd vörum og þjónustu á 

Íslandi er að upphæð 5.710 milljónir og viðskiptavild tengd vörum og þjónustu í Færeyjum er að 

upphæð 71 milljón. 

Í lið IAS 36.134 (c) þá þarf að skýra hvort endurheimtanlegt virði fjárskapandi eininga sé 

á nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum kostnaði. Félagið skýrir frá því að hver fjárskapandi 

eining sé metin út frá nýtingarvirði og því fær félagið stig hér. Í lið IAS 36.134 (d) (i) er krafa á 

um að greina frá lykilforsendum stjórnenda varðandi útreikninga á nýtingarvirði. Eins og kom 

fram í túlkun rannsakenda á skýringarkröfu IAS 36.134 þarf að nefna fleira en vaxtahraða og 

afvöxtunarstuðul. Félagið gerir það og nefnir hér nafnvöxt tekna árið 2016 ásamt meðalvexti tekna 

árin 2017-2021. Auk þess er meðalvöxtur EBITDA fyrir árin 2017-2021 notaður við útreikninga 

og því fær félagið stig í þessum lið.  

Í lið IAS 36.134 (d) (ii) þarf að greina frá því hvort að lykilforsendur stjórnenda endurspegli 

forsendur fyrri ára eða hvort að notast sé við ytri forsendur. Félagið tekur það fram að það byggir 

mat sitt á nýtingarvirði á innri og ytri upplýsingum og því fær félagið stig hér. Í næsta lið, IAS 

36.134 (d) (iii), fær félagið einnig stig þar sem tekið er fram það tímabil sem stjórnendur byggja 

spá sína á. Tímabilið sem stjórnendur Fjarskipta gefa sér eru 5 ár og því fá þeir stig fyrir þennann 

lið. IAS 36.134 (d) (iv) krefst þess að skýra þurfi frá vaxtahraða sem notast er við varðandi 

útreikning á framtíðar sjóðsstreymi. Félagið greinir frá vaxtahraða hjá báðum fjárskapandi 

einingum en hann er 2,5% hjá Vodafone Ísland og 1% hjá Vodafone Færeyjum og því fær félagið 

stig hér. Í lið IAS 36.134 (d) (v) þarf að greina frá þeim afvöxtunarstuðli sem notaður er við 

útreikninga á framtíðar sjóðstreymi. Þessari skýringarkröfu er fullnægt í ársreikningi Fjarskipta hf.  

Hjá Vodafone Íslandi er afvöxtunarstuðull 9,3% og Vodafone Færeyjum 7,4% og fær því félagið 

stig fyrir þennann lið. 

Liður IAS 36.134 (f) á aðeins við þegar stjórnendur telja að raunhæfar breytingar á 

lykilforsendum muni leiða til virðisrýrnunar á viðskiptavild. Í ársreikningi félagsins kemur fram 

að stjórnendur telji að breytingar á lykilforsendum muni ekki leiða til þess að endurheimtanlegt 

virði viðskiptavildar yrði lægra en bókfært verð hennar og því á (f) liður ekki við hér. 
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7.2 Síminn hf. 
Tafla 2 í viðauka B sýnir niðurstöður hjá Símanum hf. Þar kemur fram fyrir hvaða liði félagið fékk 

stig. Niðurstöðurnar voru þær að félagið fékk aðeins sex stig af níu mögulegum eða 6,7 í einkunn. 

Frekari greiningu á niðurstöðum Símans eru að finna hér að neðan. 

 

Í lið IAS 36.134 (a) þarf að greina frá bókfærðu virði hverrar fjárskapandi einingar en hér fær 

félagið stig líkt og hin félögin, en fram kemur í ársreikning að samstæðan samanstendur af fjórum 

fjárskapandi einingum en það eru Síminn, Míla, Sensa og Radíómiðlun.  

Viðskiptavild Símans greinist eftir fjárskapandi einingum: 

- Viðskiptavild Símans er að upphæð 19.647 milljónir 

- Viðskiptavild Mílu er að upphæð 10.708 milljónir 

- Viðskiptavild Sensa er að upphæð 1.022 milljónir 

- Viðskiptavild Radíómiðlunar er að upphæð 30 milljónir 

Í lið IAS 36.134 (c) þarf að skýra hvort endurheimtanlegt virði fjárskapandi eininga sé á 

nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum kostnaði, en félagið greinir frá því að virðið sé 

nýtingarvirði og því fær félagið stig hér.  

Í næsta lið, IAS 36.134 (d) (i), er spurt um lykilforsendur varðandi útreikninga á 

nýtingarvirði en hér þarf að nefna fleira heldur en einungis vaxtahraða og afvöxtunarstuðul. 

Félagið nefnir hér vegið meðaltal tekjuvaxtar yfir tímabilið 2017-2021, meðalvöxt EBITDA á 

tímabilinu 2017-2021 sem og hlutfall skuldsetningar ásamt vöxtum. Síminn fær því stig fyrir 

þennann lið. Í lið IAS 36.134 (d) (ii) þarf að greina frá því hvort að lykilforsendur endurspegli 

forsendur fyrri ára eða hvort að notast sé við ytri forsendur. Tekið er fram hvaða forsendur eru 

notaðar líkt og áður hefur komið fram en ekki er tilgreint sérstaklega hvort þær forsendur séu 

forsendur fyrri ára eða notast sé við ytri forsendur, því fær félagið 0 stig hér. Í lið IAS 36.134 (d) 

(iii) þarf að greina frá lengd þess tímabils sem stjórnendur byggja spá sína á en félagið tekur fram 

að notast sé við rekstaráætlun til næstu 5 ára og því fær félagið stig hér.  

Í lið IAS 36.134 (d) (iv) þarf að skýra frá vaxtahraða sem notast er við í útreikning á 

framtíðar sjóðsstreymi. Félagið greinir frá vaxtahraða fyrir allar fjárskapandi einingar félagsins og 

fær því stig hér. Vaxtahraðinn greinist eftirfarandi: 
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- Vaxtahraði Símanns er 2,5% 

- Vaxtahraði Mílu er 2,5% 

- Vaxtahraði Sensa er 3,5% 

- Vaxtahraði Radíómiðlunar er 2,5% 

Samkvæmt lið IAS 36.134 (d) (v) þarf að greina frá afvöxtunarstuðli sem notast er við 

útreikninga á framtíðarsjóðstreymi en hann er gefin upp fyrir allar sjoðskapandi einingar og því 

fær félagið stig hér. Afvöxtunarstuðlar fjárskapandi eininga Símans eru eftirfarandi: 

- Afvöxtunarstuðull Símanns er 8,8% 

- Afvöxtunarstuðull Mílu er 8,6% 

- Afvöxtunarstuðull Sensa er 11,8% 

- Afvöxtunarstuðull Radíómiðlunar er 15,1% 

IAS 36.134 (f) (i) krefur félög um að skýra frá hversu mikill munur er á endurheimtanlegri 

fjárhæð og bókfærðu virði fjárskapandi eininga. Síminn tekur það fram að samkvæmt niðurstöðu 

virðisrýrnunarprófa sé engin virðisrýrnun hjá félaginu en félagið tekur ekki sérstaklega fram 

hversu miklu munar á endurheimtanlegri fjárhæð og bókfærðu virði og því fær félagið 0 stig. Í lið 

IAS 36.134 (f) (ii-iii) þarf að greina frá hversu miklar breytingar á lykilforsendum þurfa að eiga 

sér stað svo að bókfært virði sé það sama og endurheimtanleg fjárhæð. Félagið tekur ekki fram 

hvaða breytingar á lykilforsendum þurfa að eiga sér stað svo að bókfært virði sé það sama og 

endurheimtanleg fjárhæð heldur sýnir félagið breytingar á forsendum sem hefðu eftirfarandi áhrif 

á bókfært virði viðskiptavildar félagsins.  

- Ef ávöxtunarkrafa hækkar um eitt prósentustig þá lækkar bókfært virði 

viðskiptavildar hjá Mílu um 2.617 milljónir. Þessi breyting myndi ekki breyta 

bókfærðu virði viðskiptavildar annara fjárskapandi eininga.  

- Ef framtíðarvöxtur lækkar um eitt prósentustig þá lækkar bókfært virði 

viðskiptavildar hjá Mílu um 1.762 milljónir. Þessi breyting myndi ekki breyta 

bókfærðu virði viðskiptavildar annara fjárskapandi eininga.  

- Ef EBITDA lækkar um fimm prósentustig þá lækkar bókfært virði viðskiptavildar 

hjá Mílu um 866 milljónir. Þessi breyting myndi ekki breyta bókfærðu virði 

viðskiptavildar annara fjárskapandi eininga 
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7.3 Marel hf. 
Tafla 3 í viðauka B sýnir niðurstöður hjá Marel hf. en þar kemur fram fyrir hvaða liði félagið fékk 

stig. Niðurstöður Marel eru þannig að félagið fékk 6 stig af 7 mögulegum eða 8,6 í einkunn 

samanborið við 8,8 sem er meðaleinkunn allra félaga rannsóknarinnar. 

Í lið IAS 36.134 (a) þarf að greina frá bókfærðu virði viðskiptavildar á hverja fjárskapandi 

einingu. Félagið greinir frá því að fjárskapandi einingar sínar séu þrjár helstu rekstrareiningar 

félagsins sem eru kjúklingur, kjöt og fiskur og fá fyrir það stig. Úthlutaðri viðskiptavild til 

fjárskapandi einingarinnar kjúklings er töluvert hærri en fyrir hinar tvær. Viðskiptavild félagsins 

greinist eftirfarandi niður á rekstrareiningar: 

- Viðskiptavild Kjúklings nemur tæplega 40 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Fisks nemur rúmlega 3 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Kjöts milljörðum rúmlega 3 milljörðum íslenskra króna. 

Í lið IAS 36.134 (c) þá þarf að skýra frá því hvort endurheimtanlegt virði fjárskapandi eininga 

sé á nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum kostnaði. Félagið greinir frá því í grundvelli 

reikningsskilanna að félagið notist við nýtingarvirði og því fær félagið stig hér.  

Í næsta lið, IAS 36.134 (d) (i), er spurt um lykilforsendur varðandi útreikninga á 

nýtingarvirði en hér þarf að nefna að minnsta kosti eina aðra forsendu en vaxtahraða og 

afvöxtunarstuðul. Félagið setur upp töflu í skýringunni þar sem lykilforsendur úr 

virðisrýrnunarprófinu koma fram. Þar koma hinsvegar ekki fram fleiri lykilforsendur en vaxtahraði 

og afvöxtunarstuðull og því fær félagið ekki stig hér. Í lið IAS 36.134 (d) (ii) þarf að greina frá því 

hvort að lykilforsendur endurspegli forsendur fyrri ára eða hvort að notast sé við ytri forsendur. 

Fram kemur í ársreikningi félagsins að virðisrýrnunarprófið sé ekki aðeins byggt á fyrri árangri og 

reynslu heldur einnig á ytri forsendum og því fær félagið stig fyrir þennann lið. Í lið IAS 36.134 

(d) (iii) þarf að greina frá lengd tímabils sem stjórnendur byggja spá sína á. Fram kemur í skýringu 

að útreikningar nái fram til ársins 2021 og eru því fimm ár. Félagið fékk því stig fyrir þennann lið. 

IAS 36.134 (d) (iv) segir að skýra þurfi frá vaxtahraða sem notast er við í útreikning á 

framtíðarsjóðsstreymi. Félagið greinir frá vaxtahraða fyrir allar fjárskapandi einingar og fær því 

stig fyrir þennann lið. Einnig er greint frá því að vaxtahraðinn sé í takt við vaxtahraða í 

atvinnugreininni. Vaxtahraði fjárskapandi eininga Marel greinast eftirfarandi: 
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- Vaxtahraði Kjúklings er 1,8% 

- Vaxtahraði Fisks er 1,8% 

- Vaxtahraði Kjöts er 1,8% 

Samkvæmt lið IAS 36.134 (d) (v) þarf að greina frá afvöxtunarstuðli sem notast er við 

útreikninga á framtíðar sjóðstreymi en hann er gefin upp fyrir allar fjárskapandi einingar og því 

fær félagið stig hér.  Afvöxtunarstuðull fjárskapandi eininga greinist eftirfarandi: 

- Afvöxtunarstuðull Kjúklings er 7,7% 

- Afvöxtunarstuðull Fisks er 7,5% 

- Afvöxtunarstuðull Kjöts er 7,6% 

Liður IAS 36.134 (f) á aðeins við þegar stjórnendur telja að raunhæfar breytingar á 

lykilforsendum muni leiða til virðisrýrnunar á viðskiptavild. Félagið gerði prófanir og í ljós kom 

að endurheimtanlegt virði var töluvert hærra en bókfært virði hjá öllum fjárskapandi einingum 

sínum. Því telja stjórnendur að breytingar á lykilforsendum muni ekki leiða til þess að 

endurheimtanlegt virði verði lægra en bókfært verð og því á (f) liður ekki við hjá Marel. 

7.4 Telia Company 
Tafla 4 í viðauka B sýnir niðurstöður Telia Company en þar kemur fram fyrir hvaða liði félagið 

fékk stig. Telia Company fær stig fyrir alla liði og fá því 9 stig af 9 mögulegum og þar með 10 í 

einkunn. Nánari útlistun á niðurstöðum Telia Company má sjá hér að neðan. 

Í lið IAS 36.134 (a) þarf að greina frá bókfærðu virði hverrar fjárskapandi einingar en hér 

fær félagið stig líkt og hin félögin. Fram kemur í ársreikningi félagsins að samstæðan samanstendur 

af átta fjárskapandi einingum en það eru Finnland, Noregur, Danmörk, Litháen, Eistland, Svíþjóð, 

önnur lönd og loks önnur starfsemi.  

Viðskiptavildin greinist niður á fjárskapandi einingar þannig að: 

- Viðskiptavild Finnlands nemur 380 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Noregs nemur225 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Danmerkur nemur 26,5 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Litháens nemur 33,5 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Eistlands nemur 30,6 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Svíþjóðar nemur 11,8 milljörðum íslenskra króna. 
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- Viðskiptavild Annara landa nemur 12,2 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Annarar starfsemi nemur 1,2 milljörðum íslenskra króna. 

Í lið IAS 36.134 (c) þá þarf að skýra hvort endurheimtanlegt virði fjárskapandi eininga sé á 

nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum kostnaði, en félagið greinir frá því að það sé 

nýtingarvirði og því fær félagið stig hér. 

Í lið IAS 36.134 (d) (i) er spurt um lykilforsendur varðandi útreikninga á nýtingarvirði en 

hér þarf að nefna fleira en vaxtahraða og afvöxtunarstuðul. Félagið notar vaxtahraða ásamt 

afvöxtunarstuðuli auk söluaukningar og EBITDA aukningu við útreikning á nýtingarvirði. Fyrir 

þennann lið fær félagið því stig. Í lið IAS 36.134 (d) (ii) þarf að greina frá því hvort að 

lykilforsendur endurspegli forsendur fyrri ára eða hvort að notast sé við ytri forsendur. Fram kemur 

í ársreikningi að fyrirtækið nýtir sér bæði forsendur fyrri ára ásamt því að nýta sér ytri upplýsingar, 

því fær félagið stig hér Í næsta lið, IAS 36.134 (d) (iii), þarf að greina frá lengd þess tímabils sem 

stjórnendur byggja spá sína á en félagið greinir frá því að notast sé við fimm ára tímabil og þar 

sem tímabilið er ekki lengra en fimm ár þá þurfa stjórnendur ekki að greina frá því frekar og fá 

stig fyrir þennann lið. Í IAS 36.134 (d) (iv) þarf að skýra frá vaxtahraða sem notast er við í 

útreikning á framtíðarsjóðsstreymi. Félagið greinir frá vaxtahraða fyrir allar fjárskapandi einingar 

og því fær félagið stig hér. Vaxtahraði fyrir fjórar stærstu fjárskapandi einingarnar eru eftirfarandi: 

- Vaxtahraði Finnlands er 2,0% 

- Vaxtahraði Noregs er 5%  

- Vaxtahraði Litháens er 2,2% 

- Vaxtahraði Eistlands 2,2% 

Samkvæmt lið IAS 36.134 (d) (v) þarf að greina frá afvöxtunarstuðli sem notast er við 

útreikninga á framtíðar sjóðstreymi en hann er gefin upp fyrir allar fjárskapandi einingar bæði fyrir 

og eftir skatta og því fær félagið stig hér. Hér að neðan má sjá afvöxtunarstuðla fjögurra stærstu 

fjárskapandi einunganna fyrir skatta. 

- Afvöxtunarstuðull Finnlands er 5,3% 

- Afvöxtunarstuðull Noregs er 6,4%  

- Afvöxtunarstuðull Litháens er 5,6% 

- Afvöxtunarstuðull Eistlands er 7,1%  
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Í lið IAS 36.134 (f) (i) þarf að skýra frá hversu mikill munur er á endurheimtanlegri fjárhæð 

og bókfærðu virði fjárskapandi eininga. Félagið tekur fram að endurheimtanleg fjárhæð 

fjárskapandi eininganna Finnland, Noreg og Danmörku sé sambærileg bókfærðkfæruu virði. Hjá 

fjárskapandi einingunni Finnlandi er endurheimtanleg fjárhæð þó rúmlega 130 milljónum íslenskra 

króna hærri en bókfært virði. Hjá fjárskapandi einingunni Noregi nemur mismunurinn tæplega 75 

milljónum íslenskra króna þar sem endurheimtaleg fjárhæð er hærri. Enginn mismunur er 

hinsvegar á endurheimtanlegri fjárhæð og bókfærðu virði hjá fjárskapandi einingunni Danmörku. 

Hér fær því félagið stig þó ekki séu gefnir upp mismunur fyrir allar fjárskapandi einingar félagsins. 

Þar sem úthlutuð viðskiptavild þessara þriggja fjárskapandi eininga telja rúmlega 87% af heildar 

viðskiptavild félagsins telja rannsakendur það uppfylla skilyrði staðalsins og fá því stig hér. 

Í lið IAS 36.134 (f) (ii-iii) þarf að greina frá hversu miklar breytingar á lykilforsendum 

þurfa að eiga sér stað svo að bókfært virði sé það sama og endurheimtanleg fjárhæð fjárskapandi 

eininga. Félagið tekur fram hversu miklar breytingar þurfa að eiga sér stað fyrir hverja 

lykilforsendu til þess að endurheimtanleg fjárhæð sé sú sama og bókfært virði. Hér gerir félagið 

það sama og í lið (d) og nefnir einungis Finnland, Noreg og Danmörku. Félagið fær því stig fyrir 

(f) (ii-iii) á sama grundvelli og fyrir (f) (i) og endar með 9 stig af 9 mögulegum sem gefur 10 í 

einkunn. 

Eftirfarandi breytingar á vaxtahraða þurfa að eiga sér stað svo að mismunur á 

endurheimtanlegri fjárhæð og bókfærðu virði fjárskapandi eininga sé enginn: 

- Vaxtahraði þarf að lækka um 0,8% hjá fjárskapandi einingunni Finnlandi svo að 

endurheimtanlegt virði sé jafnt bókfærðu virði.  

- Vaxtahraði þarf að lækka um 0,9% hjá fjárskapandi einingunni Noregi svo að 

endurheimtanlegt virði sé jafnt bókfærðu virði.  

Eftirfarandi breytingar á afvöxtunarstuðli þurfa að eiga sér stað svo að mismunur á 

endurheimtanlegri fjárhæð og bókfærðu virði fjárskapandi eininga sé enginn: 

- Afvöxtunarstuðull þarf að hækka um 0,7% hjá fjárskapandi einingunni Finnlandi svo að 

endurheimtanlegt virði sé jafnt bókfærðu virði. 

- Afvöxtunarstuðull þarf að hækka um 0,8% hjá fjárskapandi einingunni Noregi svo að 

endurheimtanlegt virði sé jafnt bókfærðu virði. 
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7.5 TDC Group 
Í töflu 8 í viðauka B má sjá einkunnarblað TDC Group en þar kemur fram fyrir hvaða liði félagið 

fékk stig. Félagið fékk 8 stig af 9 mögulegum og má sjá nánari greiningu á niðurstöðum TDC 

Group hér að neðan. 

Í lið IAS 36.134 (a) þarf að greina frá bókfærðu virði hverrar fjárskapandi einingar en hér 

fær félagið stig líkt og hin félögin. Fram kemur í ársreikningi að samstæðan samanstendur af 

fjórum fjárskapandi einungum en það eru YouSee, Online Brands, Business og Get. Heildar 

viðskiptavild félagsins nemur tæplega 285 milljörðum íslenskra króna. Viðskiptavildin greinist 

eftirfarandi niður á fjárskapandi einingar: 

- Viðskiptavild YouSee nemur 108,2 milljörðum íslenskra króna.  

- Viðskiptavild Online Brands nemur 17,9 milljörðum íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Business nemur 71 milljarði íslenskra króna. 

- Viðskiptavild Get nemur 85,3 milljörðum íslenskra króna. 

Í lið IAS 36.134 (c) þá þarf að skýra hvort endurheimtanlegt virði fjárskapandi eininga sé á 

nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum kostnaði, en félagið greinir frá því að það sé metið útfrá 

nýtingarvirði og því fær félagið stig hér. 

Í lið IAS 36.134 (d) (i) er spurt um lykilforsendur varðandi útreikninga á nýtingarvirði en 

hér þarf að nefna fleira en vaxtahraða og afvöxtunarstuðul. Félagið notast við EBITDA útreikning 

auk annarra forsenda og því fær félagið stig hér. Í lið IAS 36.134 (d) (ii) þarf að greina frá því 

hvort að lykilforsendur endurspegli forsendur fyrri ára eða hvort að notast sé við ytri forsendur. 

Fram kemur í ársreikning að fyrirtækið nýtir sér viðskiptaáætlun sem samanstendur af sögulegri 

þróun og því fær félagið stig hér. Í lið IAS 36.134 (d) (iii) þarf að greina frá lengd tímabils sem 

stjórnendur byggja spá sína á en félagið greinir frá því að það notast við þriggja ára tímabil við 

sinn útreikning og því fær félagið stig hér. 

Í lið IAS 36.134 (d) (iv) þarf að skýra frá vaxtahraða sem notast er við í útreikning á 

framtíðarsjóðsstreymi. Félagið greinir frá vaxtahraða fyrir allar fjárskapandi einingar og því fær 

félagið stig hér. Hér að neðan er vaxtahraði fyrir hverja fjárskapandi einingu: 

- Vaxtahraði YouSee er 0,0%.  

- Vaxtahraði Online Brands er 0,0%.  
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- Vaxtahraði Business er 0,0%.  

- Vaxtahraði Get er 2,0%.  

Samkvæmt lið IAS 36.134 (d) (v) þarf að greina frá afvöxtunarstuðli sem notast er við 

útreikninga á framtíðarsjóðstreymi en hann er gefin upp fyrir skatta fyrir allar fjárskapandi einingar 

félagsins og hér fær því félagið stig. Hér að neðan er afvöxtunarstuðull fyrir hverja fjárskapandi 

einingu: 

- Afvöxtunarstuðull YouSee er 7,6%. 

- Afvöxtunarstuðull Online Brands er 7,3%. 

- Afvöxtunarstuðull Business er 8,2%. 

- Afvöxtunarstuðull Get er 8,2%. 

Í lið ISA 36.134 (f) (i) þarf að skýra frá hversu mikill munur er á endurheimtanlegri fjárhæð 

og bókfærðu virði. Félagið tekur fram sérstaklega að EBITDA skiptir miklu máli við útreikninga 

á endurheimtanlegri fjárhæð. Félagið greinir frá muninum á endurheimtanlegri fjárhæð og 

bókfærðu virði hjá fjárskapandi einingunni Business en þar er má EBITDA lækka um það sem 

nemur tæplega 2,4 milljörðum íslenskra króna áður en að endurheimtaleg fjárhæð er orðin jöfn 

bókfærðu virði. Félagið greinir hinsvegar ekki frá þessum mun varðandi aðrar fjárskapandi 

einingar og því fær félagið ekki stig hér. 

Í lið ISA 36.134 (f) (ii-iii) þarf að greina frá hversu miklar breytingar á lykilforsendum 

þurfa að eiga sér stað svo að bókfært virði sé það sama og endurheimtanleg fjárhæð. Hægt er að 

sjá í ársreikning að félagið gefur ekki upp sömu upplýsingar varðandi lykilforsendur fyrir hverja 

fjárskapandi einingu, sem þarf til svo að endurheimtanleg fjárhæð sé sú sama og bókfært virði, en 

greint verður frá því hér að neðan.  

- Hjá YouSee er greint frá því að líklegar breytingar á sjóðstreymi og afvöxtunarstuðli muni 

leiða til virðisrýrnunar. Einnig er greint frá því að EBITDA mætti lækka um 23% svo að 

endurheimtanleg fjárhæð verði sú sama og bókfært virði.  

- Greint er frá því að hjá Online Brands munu líklegar breytingar á sjóðstreymi og 

afvöxtunarstuðli leiða til virðisrýrnunar og að EBITDA þyrfti að lækka um 29 prósent svo 

að endurheimtanleg fjárhæð verði sú sama og bókfært virði.  

- Hjá fjárskapandi einingunni Business munu líklegar breytingar á sjóðstreymi og 

afvöxtunarstuðli leiða til virðisrýrnunar. Tekið er sérstaklega fram að hægt sé að hækka 
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afvöxtunarstuðul um 0,5% svo að endurheimtanleg fjárhæð verði sú sama og bókfært virði. 

Líkt og áður hefur komið fram gefur félagið einnig upp þá fjárhæð sem EBITDA má lækka 

um til þess að endurheimtanleg fjárhæð verði sú sama og bókfært virði en það eru rétt 

rúmlega 2,4 milljarðar íslenskra króna. 

- Hjá fjárskapandi einingunni Get er greint frá því að breytingar á sjóðstreymi og 

afvöxtunarstuðli muni leiða til virðisrýrnunar en hér er sérstaklega greint frá því ef 

vaxtahraði lækkar um eitt prósentustig þá verði endurheimtanleg fjárhæð sú sama og 

bókfært virði. Einnig er greint frá því að hægt sé að lækka EBITDA um 10,5%, svo að 

endurheimtanleg fjárhæð verði sú sama og bókfært virði. 

7.6 ABB Group 
Tafla 6 í viðauka B sýnir niðurstöður hjá ABB Group en þar kemur fram fyrir hvaða liði félagið 

fékk stig samkvæmt einkunnarblaðinu sem notast er við. Félagið fékk 6 stig af 7 mögulegum og 

þar af leiðandi 8,6 í einkunn. Sjá má nánari greiningu á niðurstöðum ABB Group hér að neðan.  

Í lið IAS 36.134 (a) þarf að greina frá bókfærðu virði hverrar fjárskapandi einingar en hér 

fær félagið stig líkt og hin félögin. Fram kemur í ársreikningi að samstæðan samanstendur af fimm 

fjárskapandi einingum en það eru rafmagnsvörur (e. Electrification Products), stök sjálfvirkni og 

hreyfing (e. Discrete Automation and Motion), ferla sjálfvirkni (e. Process Automation), 

raforkukerfi (e. Power Grids) og annað (e. Corporate and Other). 

Viðskiptavild fjárskapandi eininga ABB Group  greinist þannig: 

- Viðskiptavild Rafmagnsvara nemur um 312 milljörðum. 

- Viðskiptavild Stakrar sjálfvirkni og hreyfingar nemur rétt rúmlega 413 milljörðum. 

- Viðskiptavild Ferla sjálfvirkni nemur tæplega 170 milljörðum. 

- Viðskiptavild Raforkukerfa nemur rúmlega 174,5 milljörðum. 

- Viðskiptavild Annars nemur tæplega 2,4 milljörðum.  

Í lið IAS 36.134 (c) þá þarf að skýra hvort endurheimtanlegt virði fjárskapandi eininga sé á 

nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum kostnaði. Greint er frá því að félagið notast við 

gangvirði að frádregnum kostnaði og því fær félagið stig hér. Félagið nýtir sér gangvirði að 

frádregnum kostnaði við sölu og metur virði þess út frá eigindlegum upplýsingum. Ef eigindlegar 

upplýsingar gefa það til kynna að líklegt þyki að bókfært virði sé lægra en endurheimtanleg fjárhæð 
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þá framkvæmir félagið virðisrýrnunarpróf. Við þá greiningu er notast er við núvirt framtíðar 

sjóðstreymi. Þegar svona er staðið að mati á endurheimtanlegu virði þá notast félagð við E-liði og 

aðeins undirliðir (iii, iv og v) eiga við.  

Í lið IAS 36.134 (e) (iii) þarf að greina frá lengd tímabils sem stjórnendur byggja spá sína 

á en félagið greinir frá því að notast sé við fjögurra ára tímabil. Fyrir þennann lið fær félagið stig 

þar sem tímabilið er skemur en fimm ár og þarf því ekki að greina nánar frá því. Í lið IAS 36.134 

(e) (iv) þarf að skýra frá þeim vaxtahraða sem notast er við varðandi útreikning á 

framtíðarsjóðsstreymi. Félagið greinir frá því að vaxtahraði fyrir allar fjárskapandi einingar sé 1%. 

Samkvæmt lið IAS 36.134 (e) (v) þarf að greina frá þeim afvöxtunarstuðli sem notast er við 

útreikninga á framtíðarsjóðstreymi en hann er gefin upp sá sami fyrir allar fjárskapandi einingar 

eða 8%. 

Í lið ISA 36.134 (f) (i) þarf að skýra frá hversu mikill munur er á endurheimtanlegri fjárhæð 

og bókfærðu virði. Félagið greinir frá því að gangvirðið að frádregnum kostnaði við sölu hjá öllum 

fjárskapandi einingum sé um 100 prósentustigum hærra heldur en bókfært virði fjárskapandi 

eininganna. Rannsakendur mátu það svoleiðis að þó ekki sé tilgreind sú fjárhæð sem muni á 

endurheimtanlegri fjárhæð og bókfærðu virði þá er sagt frá hversu miklu muni í prósentustigum. 

Með það að leiðarsljósi fékk félagið stig fyrir þennan lið. 

Í lið IAS 36.134 (f) (ii-iii) þarf að greina frá hversu miklar breytingar á lykilforsendum 

þurfa að eiga sér stað svo að bókfært virði sé það sama og endurheimtanleg fjárhæð. Félagið greinir 

frá því ef afvöxtunarstuðull hækkar um 1%  þá lækkar gangvirðið um 12,9%. Einnig greinir félagið 

frá því þegar vaxtahraði lækkar um 1% en þá lækkar gangvirði um 9,7%. Þar sem félagið greinir 

ekki frá hversu mikið forsendur þurfa að breytast svo að endurheimtanleg fjárhæð verði jöfn 

bókfærðu virði fær félagið ekki stig fyrir þennann lið. 
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8 Niðurstöður 
 

Eins og fram kom í kaflanum um skýringarkröfur IAS 36 þá er markmið skýringarkrafna staðalsins 

að hjálpa þeim sem setja fram ársreikninginn að miðla þeim upplýsingum sem koma þar fram eins 

og best verður á kosið. Ástæða þess er að stjórnendur, hluthafar og aðrir lesendur reikningsskilanna 

skilji þau á sama hátt. Þegar þessi markmið eru skoðuð til hliðsjónar við skýringar félaganna 

varðandi virðisrýrnun viðskiptavildar kemur margt áhugavert í ljós. Í þessum kafla verður 

rannsóknarspurningunum sem fram komu í lok inngangs þessa verkefnis svarað eftir bestu getu.  

8.1 Hvert er hlutfall viðskiptavildar af heildareignum skráðra félaga á 
Íslandi? 
Líkt og fram kemur í rannsóknarkafla þessa verkefnis var ákveðið að greina alla ársreikninga 

skráðra íslenskra félaga með það að markmiði að finna þau þrjú félög sem hæst hlutfall hafa af 

viðskiptavild af heildareignum. Félögunum var skipt upp eftir atvinnugreinum þar sem þeim var 

raðað í fasteignafélög, olíufélög, fjarskiptafélög, tryggingafélög og aðrar atvinnugreinar. Í ljós kom 

að lítil sem engin viðskiptavild var í bókum fasteignafélaganna þriggja, Reita, Reginn og Eik. 

Sömu sögu má segja um tryggingarfélögin þrjú, Vátryggingarfélag Íslands, Tryggingarmiðstöðin 

og Sjóvá-Almennar. Samanlögð viðskiptavild fasteigna- og tryggingafélaganna sex er aðeins 

tæplega 1,2 milljarður sem er einungis um 0,8% af heildar viðskiptavild allra sextán félaganna. Af 

þessum sex félögum var hæsta hlutfall viðskiptavildar af heildareignum hjá VÍS en það var þó 

einungis rétt rúmlega 1%.  

 Viðskiptavild hjá olíufélögunum tveimur, Skeljungi hf og N1 hf. nam rúmlega 3,1 

milljarði og tilheyrði sú viðskiptavild öll Skeljungi en engin viðskiptavild var í bókum N1. Hlutfall 

viðskiptavildar af heildareignum hjá Skeljungi var rúmlega 17%. Hlutfall viðskiptavildar af 

heildareignum Haga, Eimskipa, og HB Granda var einnig lágt eða frá 1.3% upp í 5,9%. Töluvert 

hærra hlutfall var hjá Icelandair Group ásamt Nýherja (nú Origo). Rétt rúmlega fjórðungur 

heildareigna Nýherja var viðskiptavild en um 10% hjá Icelandair Group. 

Þau þrjú félög sem hæst hlutfall viðskiptavildar hafa af heildar eignum voru 

fjarskiptafélögin tvö, Síminn hf. og Fjarskipti hf. ásamt Marel hf. Samanlögð viðskiptavild þessara 

þriggja félaga var rúmlega 116,6 milljarðar sem er um 82% af allri viðskiptavild skráðra félaga á 
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Íslandi. Rétt tæplega helmingur eigna Símans og Marel og um 40% eigna Fjarskipta var 

viðskiptavild. Það má því segja að fjarskiptafélögin ásamt Marel skera sig úr hvað varðar hlutfall 

viðskiptavildar af heildareignum. Út frá niðurstöðum þessarar spurningar var því ákveðið að 

Síminn, Fjarskipti og Marel yrðu þau þrjú félög sem skoðuð yrðu með tilliti til skýringarkrafna 

IAS 36.134. Greiningu þessa má sjá í töflu 3 í viðauka A. 

8.2 Hversu vel fylgja þau þrjú íslensku félög sem hæst hlutfall 
viðskiptavildar hafa af heildareignum skýringarkörfu IAS 36.134 
samanborið við sambærileg erlend félög? 

8.2.1 Skýringarkröfur 36.134(a) og (c) 
Öll félögin sex fengu stig fyrir fyrstu tvo liði skýringarkröfu 36.134, 36.134(a) og 36.134(c). Eins 

var greint frá bókfærðu virði hverrar fjárskapandi einingar hjá öllum félögum þar sem þær 

upplýsingar voru settar fram í töflu í skýringu.  Einnig stóðu félögin öll vel að upplýsingagjöf 

varðandi þá aðferð sem notuð var til þess að reikna út endurheimtanlega fjárhæð fjárskapandi 

eininga. Öll félögin greindu frá því í texta hvort um væri að ræða nýtingarvirði eða gangvirði að 

frádregnum kostnaði við sölu. Var þessum upplýsingum komið til lesenda reikningsskilanna á 

einfaldan hátt og framsetning þeirra til fyrirmyndar hjá öllum félögum rannsóknarinnar. Fyrir 

þessa tvo undirliði er því enginn mismunur milli íslensku félaganna né á milli íslensku og erlendu 

félaganna. 

8.2.2 Skýringarkrafa 36.134(d)/(e) - lykilforsendur stjórnenda 
Liður (d) í skýringarkröfunni snýr að þeim lyklilforsendum sem stjórnendur setja fram og nota við 

útreikning á endurheimtanlegri fjárhæð fjárskapandi eininga. Í þessum lið voru fimm félög sem 

notuðust við nýtingarvirði og falla því í undirlið (d) en eitt félag sem notaðist við gangvirði á 

frádregnum kostnaði við sölu og féll því í (e) lið. Undirliðir (i) og (ii) eiga einungis við félögin 

sem fylgja (d) lið.  

 Þau félög sem féllu í (d) lið stóðu sig almennt vel hvað varðar fyrsta undirlið. Marel var 

eina félagið sem ekki fékk stig hér þar sem hvergi kom fram að félagið notaðist við aðra 

lykilforsendu en vaxtahraða og afvöxtunarstuðul en þessi liður átti ekki við um ABB Group. 
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Samkvæmt túlkun rannsakenda var það skylda félaganna að greina frá að minnsta kosti frá einni 

annari lykilforsendu og gerðu hin félögin fjögur það með fullnægjandi hætti.  

 Næsti undirliður (d) liðar krafðist þess af félögunum að skýra frá því hvort um ytri 

upplýsingar eða upplýsingar byggðar á fyrri reynslu væri að ræða varðandi útreikning á 

endurheimtanlegri fjárhæð. Hér fengu einnig fjögur félög af sex stig eins og í fyrsta undirlið (d) 

liðar. Það félag sem tók hvergi fram um hverskonar upplýsingar var um að ræða var Síminn og 

fékk félagið því ekki stig. Þessi liður átti einnig ekki við um ABB Group. Hin félögin komu þessum 

upplýsingum skilmerkilega til lesenda með því að greina frá því í texta. 

 Undirliður þrjú, fjögur og fimm er sá sami fyrir bæði (d) og (e) lið. Þriðji undirliður  krefst 

þess af félögum að greina frá lengd þess tímabils sem stjórnendur byggja sína spá á. Félögin öll 

stóðu sig virkilega vel þegar að þessum lið kom og fengu öll félögin stig. Undirliðir (iv) og (v) 

krefjast þess að félögin greini frá þeim vaxtarhraða og afvöxtunarstuðli sem stjórnendur nota við 

útreikning á endurheimtanlegri fjárhæð. Sömu sögu er að segja hér og í undirlið (iii) því að öll 

félögin greindu frá þessum upplýsingum og fengu þau því öll stig fyrir þessa tvo undirliði.  

8.2.3 Skýringarkrafa 36.134(f) - bókfært virði og endurheimtanleg fjárhæð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar kom fljótt kom í ljós að þessi liður skýringarkröfunnar kæmi 

verst út. Það sem er öðruvísi við þennan lið samanborið við aðra liði er sú staðreynd að hann á 

ekki alltaf við um öll félögin. Þessi liður á einungis við þegar stjórnendur telja það að raunhæfar 

breytingar á lykilforsendum muni leiða til virðisrýrnunar. Hjá Fjarskiptum og Marel töldu 

stjórnendur að raunhæfar breytingar forsendna myndu ekki leiða til virðisrýrnunnar og átti (f) liður 

ekki við um þessi tvö félög. Eins og áður hefur komið fram fékk Telia Company einkunnina 10 og 

greindi því frá (f) lið með fullnægjandi hætti ásamt öllum örum liðum. Síminn var eina félagið sem 

greindi hinsvegar frá hvorugum undirliðanna með fullnægjandi hætti og fékk því ekkert stig fyrir 

þessa undirliði. ABB Group og TDC Group  uppfylltu bæði aðeins annann undirlið (f) liðar. TDC 

Group greindi ekki frá hversu miklu munaði á endurheimtanlegri fjárhæð og bókfærðu virði. Þeir 

skýrðu þó frá því hversu miklu lykilforsendur þyrftu að breytast svo að bókfært virði yrði jafnt 

endurheimtanlegri fjárhæð. Því var einungis eitt félag sem uppfyllti (f) lið með fullnægjandi hætti 

og tvö sem fengu ekki stig. 
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8.3 Samantekt niðurstaðna 
Þegar stiga- og einkunnargjöf félaganna er skoðuð er ljóst að meðaleinkunn erlendu félaganna er 

hærri en meðaleinkunn íslensku félaganna. Meðaleinkunn íslensku félaganna er 8,4 en 

meðaleinkunn erlendu félaganna er 9,2. Í töflu 2 hér að neðan má sjá fjölda stiga og einkunn fyrir 

hvert og eitt félag. Greinilegt er því að erlendu félögin standa sig betur við fylgni á skýringarkröfu 

36.134 samanborið við þau íslensku. Þó er vert að geta þess að hvert stig hefur hátt vægi þar sem 

um fá félög er um að ræða. Aðeins Fjarskipti og Telia Company uppfylla skýringarkröfu IAS 36. 

134 að fullu og fá 10 í einkunn. Líkt og fram hefur komið hér að ofan þá eru síðustu tveir liðir 

staðalsins þeir sem koma verst út varðandi stigagjöf til félaganna. Hjá þeim félögum sem uppfylltu 

skýringarkröfuna að fullu, Fjarskiptum og Telia Company, átti sá liður ekki við hjá fyrrnefnda 

félaginu en ekki því síðarnefnda.  

 
Tafla 2: Meðaleinkunnir félaganna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meðaleinkunn allra félaga 8,8 

Meðaleinkunn íslensku félaganna 8,4 

Meðaleinkunn erlendu félaganna 9,2 
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9 Lokaorð 
  

Í þessu verkefni var fjallað um þá alþjóðlegu reikningsskilastaðla sem helst snúa að 

viðskiptavild og virðisrýrnun hennar en það eru IFRS 3, IAS 38 og IAS 36. Dýpra var kafað í IAS 

36 heldur en hina staðlana og byggði rannsókn verkefnisins á skýringarkröfu IAS 36. 134. Leitast 

var eftir því hvort að mismunur væri á hlutfalli viðskiptavildar af heildar eignum hjá félögum sem 

skráð eru á aðalmarkað Kauphallar Íslands. Þau félög sem höfðu hvað hæst hlutfall viðskiptavildar 

af heildar eignum voru skoðuð sérstaklega og hvort þau væru að fylgja öllum liðum skýringarkröfu 

36.134. Ásamt því að skoða hvernig þessi félög fylgdu skýringarkröfunum voru þessi félög borin 

saman við sambærileg erlend félög og leitað svara um það hvort munur væri á skýringum íslensku 

félaganna samanborið við þau erlendu. Niðurstöður leiddu í ljós að munurinn á meðaleinkunnum 

íslensku og erlendu félaganna er 0,8 sem er ekkert sérlega hátt þar sem vægi fyrir hvert gefið stig 

er tiltölulega hátt. Aðeins tvö félög fylgja skýringakröfum staðlanna með fullnægjandi hætti og 

fengu þar af leiðandi 10 í einkunn.  

Áhugavert er að sjá hversu fá stig seinustu tveir liðir í skýringu 134 fengu þar sem 

rannsakendur telja að það ætti að vera tiltölulega einfalt að greina frá muninum á 

endurheimtanlegri fjárhæð og bókfærðu virði hverrar sjóðsskapandi einingar þar sem þessir liðir 

eiga við. Félögin hafa upplýsingar um bókfært virði og í hverju tilfelli fyrir sig, annað hvort 

upplýsingar um nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum kostnaði. Flóknara er greina frá 

breytingum á lykilforsendum svo að bókfært virði verði jafnt endurheimtanlegri fjárhæð, vegna 

fjölda lykilforsenda og eiginleika þeirra. Samt sem áður ættu félögin að geta staðið sig betur í 

þessum lið að mati rannsakenda. Áhugavert væri að gera stærri rannsókn með fleiri félögum þar 

sem sömu rannsóknarspurningar væru kannaðar þar sem hvert stig hefði minna vægi. Þá fengjust 

nákvæmari niðurstöður en einnig væri mögulegt að kanna hvort að seinustu tveir liðirnir í skýringu 

134 kæmu betur út og ef ekki, afhverju?  
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Viðauki A – greining íslensku félaganna með tilliti til eigna 
 
 
Tafla 3: Greining ársreikninga íslensku félaganna 16 m.t.t. eigna. 
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Viðauki B – einkunnarblöð félaganna 
 
Tafla 4: Einkunnarblað Fjarskipta 

 
 
 
Tafla 5: Einkunnarblað Símans 
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Tafla 6: Einkunnarblað Marel 

 
 
 
Tafla 7: Einkunnarblað Telia Company 
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Tafla 8: Einkunnarblað TDC Group 

 
 
 
Tafla 9: Einkunnarblað ABB Group 
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Viðauki C – óútfyllt einkunnarblað 
 
Tafla 10: Óútfyllt einkunnarblað 

 


