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Summary 
 

This project is a final year project in Business Administration at the 

University of Akureyri. The purpose of this project is to research 

whether certified public accountants report intellectual capital in 

financial statements.   

In the academical part of the project, the discussion is the definition of 

intellectual capital and intellectual capital reporting.  Rules of 

accounting and the regulatory framework of financial accounting, are 

also issues in the academical part. 

The study discusses how intangible assets are measured, if measured, 

in traditional financial statements. 
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Útdráttur 

 

Verkefni þetta er unnið á lokaári í Viðskipta- og raunvísindadeild 

Háskólans á Akureyri. Megintilgangur með verkefninu er að  leitast við 

að svara rannsóknarspurningunni:  

Eru endurskoðendur á Íslandi að meta þekkingarverðmæti í 

reikningsskilum? 

Í fræðilega hluta verkefnisins er fjallað um helstu hugtök 

þekkingarstjórnunar.  Fjallað er um þekkingarverðmæti og 

þekkingarskýrslu út frá þeim skilgreiningum sem fræðimenn hafa sett 

fram.  Þá er einnig fjallað um reikningsskil,  helstu markmið þeirra og 

þær reglur sem fyrirtækjum er ætlað að fara eftir.  Í verkefninu er 

einnig fjallað um meðferð óefnislegra eigna í hefðbundnum 

reikningsskilum.  

Rannsóknarhluti verkefnisins beindist að því að skoða hvort endur-

skoðendur væru að meta þekkingarverðmæti í reikningsskilum 

fyrirtækja á Íslandi.  Einnig beindist þessi hluti að því að skoða hvort 

endurskoðendur  kæmu að gerð þekkingarskýrslu og hvaða reglum 

væri beitt við mat á umræddum verðmætum.  Óskað var eftir viðtölum 

við tvo endurskoðendur hjá hverri af þremur helstu endurskoðunar-

stofum á Íslandi, þ.e. Deloitte, KPMG og PWC.    

Niðurstöðurnar mínar eru þær að endurskoðendur eru ekki að notast við 

hugmyndafræði þekkingarreikningsskila.  Endurskoðendur eru mjög 

varkárir við mat á huglægum þáttum. Þær helstu reglur sem þeir notast 

við eru í samræmi við skilgreiningar alþjóðlegra reikningsskilastaðla. 
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Inngangur 
Verkefni þetta er unnið í námskeiðinu LOK2106.  Ég ákvað að vinna 

verkefnið út frá þekkingarstjórnun.  Ástæða þess að viðfangsefni 

þekkingarstjórnunar varð fyrir valinu er að efnið vakti áhuga hjá mér í 

áfanganum STJ2403, vorönn 2008.  Auk þess hef ég töluverða reynslu 

af reikningshaldi og þykir því áhugavert að skoða efnið út frá fræðum 

reikningshaldsins. 

Markmið verkefnisins er að svara spurningunni:  

Eru endurskoðendur á Íslandi að meta þekkingarverðmæti í 

reikningsskilum fyrirtækja? 

Einnig er ætlunin að skoða hvort þeir komi að gerð þekkingarskýrslu 

(intellectual capital report). 

Í fræðilega hluta verkefnisins er fjallað um helstu hugtök þekkingar-

stjórnunar og þá sérstaklega þekkingarverðmæti.  Leitast er við að 

fjalla um þekkingarverðmæti, hver þau eru og hvaða helstu skil-

greiningar eru meðal fræðimanna.  Þá er fjallað um reikningsskil 

fyrirtækja, tilgang þeirra og markmið, hvaða helstu reglur eru um 

reikningsskil og hvernig beri að fara með óefnislegar eignir í 

reikningsskilum. 

Rannsóknarhlutinn er þannig uppbyggður að tekin voru viðtöl við 

endurskoðendur hjá stærstu endurskoðunarfyrirtækjum landsins. Helstu 

niðurstöður könnunarinnar eru teknar saman.  Í lokakafla verkefnisins 

ber ég saman niðurstöður könnunarinnar við fræðilega umfjöllun. 
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1. Þekking og þekkingarstjórnun 
,,Þekking er það sem við vitum eða höldum um heiminn – 
hún er rökstudd trú eða skoðun um að hlutirnir séu á einn 
eða annan veg”. 

(Njörður Sigurjónsson, 2001, bls. 56) 
 

Stjórnun skipulagsheilda tekur breytingum eins og samfélagið allt. Á 

seinni hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. aldar var tæknin að ryðja sér til 

rúms og iðnbyltingin kom í kjölfarið. Á þeim tíma var mikil áhersla 

lögð á tæknina og helstu auðlindir skipulagsheilda, skilgreindar sem 

vélar og tæki. Það sem er að gerast núna á seinni hluta 20. aldar og 

fyrri hluta 21. aldar, er að þekking verður sífellt verðmætari sem 

auðlind skipulagsheilda. Tækniþekking og mótun nýrra hugmynda og 

hvernig má nýta þetta allt skiptir nú meira máli en fyrr.  Með þessum 

áherslubreytingum er talað um “hið nýja hagkerfi” þ.e. 

þekkingarhagkerfið (Þráinn Eggertsson, 2007, bls. 33).  

1.1 Hvað er þekking? 
Þekking er stundum skilgreind sem  skilningur, vitneskja og kunnátta 

(sjá mynd 1). Þekkingu er oft skipt í tvær gerðir:  Ljósa þekkingu og 

leynda þekkingu. ( Jasaphara, 2004, bls. 40-41; Ingi R. Eðvarðsson, 

2004, bls. 19-27) 

 
 

Kunnátta 

Vitneskja Skilningur 

Mynd 1: Þekking 
 (Njörður Sigurjónsson,  2001, bls. 14) 
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,,Ljós þekking er formleg, kerfisbundin þekking sem unnt er að 

staðla, skrásetja og miðla með handbókum, leiðbeiningum, 

gagnagrunnum, bókum og skjölum.” 

 (Ingi R. Eðvarðsson, 2004, bls. 19).  

Ljós þekking er eitthvað sem við vitum, upplýsingar sem við getum 

nálgast, t.d. í bókum, gagnagrunnum, skjölum. Leynd þekking er hins 

vegar þekking sem byggir á reynslu, innsæi, dómgreind, 

þumalputtareglum o.þ.u.l.   Leyndri þekkingu mál lýsa þannig að við 

„kunnum hana“. Oft er erfitt fyrir stjórnendur að meðhöndla leynda 

þekkingu. Til að ná árangri í stjórnun þarf að nýta þá þekkingu sem 

best.  Það þarf að stjórna þannig að þekkingin verði skilvirk og 

aðgengileg. 

1.2 Þekkingarfyrirtæki 
 

Þau fyrirtæki sem huga vel að þekkingu sinni og lærdómi eru sögð 

þekkingar- eða lærdómsfyrirtæki. Sérstaða þekkingarfyrirtækja er að 

þau vinna með þekkingu, þ.e.a.s. þau vinna með gögn, upplýsingar og 

þekkingu starfsmanna sinna (Ingi R. Eðvarðsson, 2004, bls. 105).  

Síbreytilegt umhverfi og mikil óvissa eru oft samnefnarar í umhverfi 

þekkingarfyrirtækja.  Því er nauðsynlegra en nokkru sinni fyrr að 

fyrirtækin séu sveigjanleg, ekki of formföst og að þau hafi hæfileika til 

að geta breyst samhliða aðstæðum. Það að læra eitthvað nýtt er því oft 

eina leiðin fyrir þessi fyrirtæki til að ná að keppa vel við önnur. Það 

sem jafnan einkennir skipulag (skipurit)  þekkingarfyrirtækja er lífrænt 

og lárétt skipulag.  Þau stuðla jafnan að sjálfstæði í starfi og leggja 

áherslu á að  allir starfsmenn vinni saman sem heild eða í teymisvinnu. 

Nýsköpunar- og fumkvöðlaandi er mikilvægur og meirihluti 

starfsmanna fæst við nýsköpun eða þekkingarsköpun. (Ingi R. 

Eðvarðsson, 2004, bls. 106).  
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Tafla 1: Samanburður á skipulagi  skilvirkra fyrirtækja og þekkingarfyrirtækja. 

 
Lóðrétt skipulagsheild hönnuð fyrir 
skilvirkni (iðnfyrirtæki) 

 
Lárétt skipulagsheild hönnuð fyrir 
nám ( þekkingarfyrirtæki) 

• Lóðrétt skipulag er ríkjandi 

• Verkefni eru sérhæfð 

• Stíft skipulag og margar reglur 

• Lóðrétt tjáskipti og skýrslukerfi 

• Fá lið,verkefnahópar eða 

samþættarar 

• Miðstýrð ákvarðanataka 

• Lárétt skipulag er ríkjandi 

• Verkum er deilt, efling starfsfólks 

• Afslappað skipulag, fáar reglur 

• Lárétt tjáskipti, augliti til auglitis 

• Mörg lið og verkefnahópar 

• Dreifð ákvarðanataka 

  
           (Ingi R. Eðvarðsson, 2004, bls. 115) 
 

Á ofangreindri töflu má sjá muninn á skipulagi hefðbundinna 

fyrirtækja og þekkingarfyrirtækja.  Störf innan þekkingarfyrirtækja eru 

ekki eins stöðluð og í vélrænu skipulagi. Lárétt, lífrænt skipulag skapar 

yfirleitt aðstæður fyrir  nýsköpun.  Þekking er notuð við lausn 

vandamála sem upp koma.  Stuðlað er að dreifðri ákvarðanatöku og 

verkum deilt út - oft lárétt á skipuritið.  Því er  ekki um eins mikla 

miðstýrða stjórnun „af ofan“ eins og jafnan er í hefðbundnum 

framleiðslu-/iðnfyrirtækjum.  
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2. Þekkingarverðmæti 
 

„Svo rótföst eru viðmið hefðbundinna mælinga að 

framkvæmdastjórar og rannsakendur hafa ekki byrjað að kanna 

áhugaverðustu ástæðu þess að mæla óáþreifanleg verðmæti: 

Námshvötina. Mögulegt er að beita mælingum til að afhjúpa 

kostnað eða kanna virðisaukandi tækifæri sem eru annars dulin í 

hefðbundnum reikningsskilum. Hver er þróun kostnaðar vegna 

starfsmannaveltu? Hvers virði er það nám sem á sér stað þegar 

starfsfólk hefur samskipti við viðskiptavini? (Sveiby,2004)“  

(Ingi R . Eðvarðsson, 2004, bls. 53). 

 
Þekkingarverðmæti eru afleiðing þekkingarsköpunar. Það er mjög erfitt 

að gera sér grein fyrir umfangi verðmætanna og því ennþá erfiðara að 

skrá verðmætin sem eign skipulagsheildarinnar. Því er sagt að 

þekkingarverðmætin séu óáþreifanleg eign og eru þau vitsmunaauður 

fyrirtækisins.  

Eftirtalin hugtök eru samheiti yfir vitsmunaauð fyrirtækja: 

*Þekkingarverðmæti (knowledge capital) 

*Óáþreifanlegar eignir (intangibles) 

*Óefnisleg verðmæti (immaterial assets) 

 

En hver eru þessi verðmæti?  

Ýmsar skilgreiningar eru til eins og m.a. kemur fram í bók Inga Rúnars 

(2004).  Þar nefnir hann eftirtalin atriði: 

*Hæft starfsfólk 

*Orðspor, vörumerki, viðskiptavinir, ímynd fyrirtækis 

*Rannsóknir og þróun og möguleikar til nýsköpunar 

*Verndun hugverka, svo sem einkaleyfi 

*Upplýsinga- og gæðakerfi, önnur þekkingarkerfi 

* Skipulag vinnustaðar og stjórnun ferla og kerfa 

*Netsamstarf og tengsl 

( Ingi R. Eðvarðsson, 2004, bls. 54-55) 
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Engin ein skilgreining er ríkjandi á hugtakinu „þekkingarverðmæti“ 

Ýmsir fræðimenn hafa komið með skilgreiningar á þekkingar-

verðmætum. Í bók sinni fjallar Jashapara (2004) um skilgreiningar 

helstu fræðimanna á hugtakinu. 

 

Sveiby (1997) skilgreinir þekkingarverðmæti sem  mismun á 

markaðsvirði og bókfærðu virði. 

 

Aðrar skilgreiningar eru til eins og frá Stewart ( 1997).  Hann 

skilgreinir vitsmunaauð sem vitsmunalegan efnivið (intellectual 

material), þekkingu, upplýsingar, vitsmunalegar eignir (intellectual 

property) og  reynslu sem gætu skapað fyrirtækinu auð.  

 

Sullivan (1998)  þróaði líkan árið 1998.  Þar skilgreinir hann mannauð 

sem getu starfsmanna, undirverktaka og birgja til að leysa vandamál 

viðskiptavinanna. Hæfni starfsmannanna er byggð á reynslu þeirra, 

færni og kunnáttu þeirra. Mannauðurinn er svo styrktur með  

tölvukerfum, upplýsingakerfum og áþreifanlegum eignum. 

Samkvæmt kenningu Sullivans eru aukin gæði í mannauðsstjórnun 

talin auka verðmæti vitsmunaauðs. 

(Jashapara, 2004, bls. 268-275) 

 

Annie Brooking (1996)  kom fram með aðra en svipaða hugmynd um 

vitsmunaauð árið 1996.  Hún skipti vitsmunaauð upp í fjóra hluta: 

Markað ( Market assets).  Þar á hún við verðmæti sem m.a eru fólgin 

í einkaleyfum,dreifingarleiðum og  tengslum við viðskiptavini. 

Þekkingarverðmæti (Intellectual property assets). Verðmæti sem 

fólgin eru í vörumerkjum, hönnun og höfundarrétti. 

Mannauður (Human-centered assets). Undir þessa skilgreiningu 

hennar falla þau verðmæti sem fólgin eru í starfsfólki fyrirtækisins. 

Hæfni þeirra, þekking og menntun. 
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Innra skipulag (Infrastructure assets).  Verðmæti sem fólgin eru í 

menningu fyrirtækisins, og skipulagi, svo sem verkferlar og 

samskiptaferlar. 

( Brooking, 1996, bls. 36-81) 

 

Almennt er talað um að þekkingarverðmæti fjalli um þekkingarsköpun 

í fyrirtækjum og að þau séu óefnisleg verðmæti fyrirtækja, 

skipulagsheildar. 

 

Sú skilgreining sem notast hefur verið við að mestu er frá OECD, 

Efnahags- og framfararstofnuninnni: 

„Fjárhagslegt virði tvennskonar óefnislegra  eigna fyrirtækis 

(skipulagsheildar) er skipulagsauður og mannauður“  

(Jashapara, 2004, bls.269). 

Samkvæmt skilgreiningu OECD eru þekkingarverðmæti samheiti allra 

óefnislegra eigna fyrirtækisins.  Samkvæmt henni tekur skipulagsauður  

til mun áþreifanlegri  þátta svo sem hugbúnaðar virðiskeðju og hluta 

sem verða eftir í fyrirtækinu þegar starfsmenn ljúka vinnudeginum.  

Mannauðurinn er það sem starfsmenn taka með sér heim að afloknum 

vinnudegi, þeirra persónulega þekking, samskipti við birgja og 

viðskiptavini, kunnátta þeirra og hæfni (Jashapa, 2004, bls.269). 

  

Á mynd  2 er kenning Sveiby sett í myndrænt form.  Samkvæmt 

skilgreiningu hans, eru óáþreifanlegar eignir fyrirtækja töluvert meiri 

en áþreifanlegar eignir. Áþreifanlegar eignir eru aðeins þær sem sjást, 

bara toppurinn á ísjakanum ef svo má að orði komast. 
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Áþreifanlegar eignir 

Mannauður 
 
Kerfisauður Óáþreifanlegar eignir  
Viðskiptaauður 

Mynd 2: Skipting eigna innan fyrirtækis 
 

 (Telma Björnsdóttir, 2000, bls. 9) 

 
Við verðmat fyrirtækja er nauðsynlegt að hafa með verðmæti 

óáþreifanlegu eignanna. Óáþreifanlegu þættirnir sem mynda meirihluta 

verðmætis í skipulagsheild eru mannauður, skipulagsauður1 og 

viðskiptaauður. Þessir þrír þættir vinna saman við miðlun og sköpun 

þekkingarverðmæta (mynd 3).  

Mannauður er skilgreindur sem sú þekking sem starfsfólk tekur með 

sér heim í lok vinnudags. Þar er bæði um að ræða þekkingu, hæfni og 

reynslu fólks. Skipulagsauður er skilgreindur sem sú þekking sem 

verður eftir innan fyrirtækis í lok dags.  Þekking sem er því alltaf til 

staðar. Dæmi um þetta eru  t.d. vinnureglur, upplýsingakerfi, 

gagnagrunnar o.fl. Viðskiptaauður er hinsvegar öll ytri tengsl 

fyrirtækisins, tengsl við viðskiptavini, birgja og samstarfsaðila, nýjar 

vörur, sýnileiki o.fl. (Ingi R. Eðvarðsson, 2004, bls.61-62). 

 

 

 

 

 
                                                 
1 á mynd 1 er skipulagsauður skilgreindur sem kerfisauður, þetta er að mati höfundar sami hluturinn. 
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Mannauður 
Skipulagsauður -á vinnutíma 
-alltaf til staðar 

 
Mynd 3 – Óáþreifanlegar eignir fyrirtækja  

( RANNÍS, 2003, bls. 6; Ingi R.Eðvarðsson, 2004, bls. 62) 

 

Fræðimennirnir Edwinsson og Petrash vilja skipta 

þekkingarverðmætum í þrennt:  Mannauð, skipulagsauð,viðskiptaauð. 

(Jashapara, 2004, bls.275-276)  

Frumkvæðið liggur í mannauðnum, verðmætasköpunin í 

viðskiptaauðnum og sá hluti þekkingarverðmæta sem felst í skipulagi 

og  kerfi fyrirtækisins er  skipulagsauðurinn. Með því að þróa og nýta 

tengslin á milli þessara þátta og stefnu fyrirtækis er hægt að bæta 

samkeppnisstöðu, auka framleiðni og styrk skipulagsheildarinnar. 

Mannauður: Það sem er í huga fólks þegar það hefur lokið vinnudegi 

sínum.  Hæfni starfsfólks og þeirra eigin reynsla. Hægt er að skilgreina 

mannauð sem verðmæti í þjálfun starfsmanna og hæfi þeirra.   Einnig  

getur verið um að ræða samband starfsfólks við viðskiptavini. 

Skipulagsauður: Sá hluti þekkingar sem er í skipulagi og  kerfi 

fyrirtækisins.  Þetta er sú þekking sem verður eftir í fyrirtækinu í lok 

vinnudags.  Um er að ræða vinnu og verkferla, upplýsingakerfi o.þ.u.l. 

Viðskiptaauður:  Hann liggur milli mannauðs og skipulagsauðs og 

stendur fyrir yfirfærslu verðmæta.  Yfirfærslan getur verið í  formi 

tengsla, ímyndar og annarra viðskiptalegra tengsla.  Um er að ræða öll 

ytri tengsl fyrirtækisins, tengsl við viðskiptavini og birgja. (Ingi R. 

Eðvarðsson, 2004, bls.62) 

 
Viðskiptaauður 
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2.1 Mat á þekkingarverðmætum 
Fyrsta vísi að mati á þekkingarverðmætum má rekja aftur til ársins 

1494, þegar Luca Pacoli sem fór að mæla óáþreifanlegar eignir sem 

tengdust framleiðslu. Hann var brautryðjandi í þessum fræðum þar sem 

þörf var á að mæla stjórnunarlegan árangur. (Jashapara, 2004, bls.270) 

Helstu aðferðir sem notast hefur verið við eru mun nýlegri og eru 

þessar helstar:  

1. Aðferðir sem leitast við að meta fjárhagslegt virði 

þekkingarverðmæta, t.d. „Intellectual valuation“. 

2. Aðferðir  sem leitast við að mæla mun á bókfærðu virði fyrirtækis 

og markaðsvirði. Dæmi um þetta er Tobins Q.  

3. Aðferðir sem meta  arðsemi sem  hlutfall af heildareignum (ROA) 

og bera saman fyrirtæki út frá slíkri arðsemi. Dæmi eru hagrænn 

virðisauki (Economic value added) og Virðisaukakeðjuskorkort (Value 

chain scorecard) 

4. Árangursmat. Að meta vísbendingar um þekkingarverðmæti í 

árangursmatsmælingum eða skorkortum. 

(Ingi R. Eðvarðsson,2004, bls.57-58) 

Hugmyndafræðin bak við mat á þekkingarverðmætum þróast vegna 

þarfar á að finna aðferð til að mæla frammistöðu skipulagsheildar.   

Hagfræðingurinn James Tobin þróaði hugmyndafræðina á bak við Q 

hlutfallið (Tobins Q).  Q hlutfallið á að sýna fram á muninn milli 

markaðsverðs og bókfærðs verðs.  Jafnan fyrir Q hlutfall er 

markaðsverð/bókvært verð. Þetta hlutfall hefur verið mikið notað af 

fjárfestum til að spá fyrir um ávöxtun fjárfestinga (hlutabréfa).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrirtæki með lágt Q hlutfall eru 

líklegri til að skila meiri ávöxtun. (Stefán B. Gunnlaugsson, 2004) 

 

Á þessum tíma var viðurkennt að hefðbundnir fjárhagslegir 

mælikvarðar hefðu vissulega takmarkanir.  Í lögum nr.3/2006,um 

ársreikninga eru lagðar skyldur á lögaðila að upplýsa um ákveðnar 

fjárhagslegar upplýsingar.  
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Í mörgum fyrirtækjum er mikil þekking fyrir hendi innanhúss, bæði 

ljós og leynd.  Sem dæmi um slík fyrirtæki má nefna upplýsingatækni-

fyrirtækin Microsoft og Google.  Þetta eru fyrirtæki sem eru mjög 

„þekkingarhlaðin“, ef svo má að orði komast.  Eðli málsins samkvæmt 

er því töluverður munur á markaðsvirði og bókfærðu virði þeirra.  

Krafan um fjárhagslegt mat þekkingarverðmæta í slíkum fyrirtækjum 

er því töluverð.   

Edvinsson og Bonufour gerðu rannsókn á árinu 2004 og töldu að 

áþreifanleg verðmæti fyrirtækja væru einungis 1-25% af 

heildarverðmæti fyrirtækja.  Því hefur verið mikil krafa að þróa 

mælitæki til að mæla heildarverðmæti. 

 (Ingi R. Eðvarðsson, 2004,bls.57) 

Árið 2000 var stofnaður stýrihópur NORDIKA (Nordic Project for 

measuring Intellectual Capital) á Íslandi.  Starfaði hópurinn með 

ráðgjafafyrirtækinu PWC og nokkrum fyrirtækjum á Íslandi. 

Fyrirtækin sem tóku þátt i verkefninu voru Sjóvá Almennar, 

Miðheimar, Glitnir og EJS. Segja má að með þessari samvinnu hafi 

umrædd fyrirtæki unnið brautryðjanda starf, á skráningu 

þekkingarverðmæta.  Norræni iðnaðarsjóðurinn stofnaði síðan 

verkefnið FRAME (Joint framework for methods of knowledge 

management and communication). Í framhaldi af  þessu var stofnaður 

þekkingarmatshópur Stjórnvísi, árið 2001. Var honum ætlað að vera 

vettvangur fræðilegrar umræðu um þekkingarverðmæti. Árið 2003 gaf 

hópurinn út skýrslu sem ætlað var að vera leiðbeinandi um innleiðingu 

þekkingarmats og mats á þekkingarverðmætum. Í skýrslu sinni bendir 

hópurinn  á að afrakstur þekkingarmats sé þekkingarskýrsla. Sú vinna 

sem farið er í vegna mats á þekkingu gerir þekkingarverðmætin 

sýnileg.  Að mati hópsins er talað um þörf á að skapa þannig umhverfi 

innan hvers fyrirtækis að ávöxtun þekkingarverðmæta verði sem mest. 

Einnig muni þessi vinna bæta möguleikana á að þekkingaröflun og 

þekkingarmiðlun verði stefnumótandi þættir í rekstri fyrirtækis.  

Ávinningurinn er ekki síður sá að  við slíka stefnumótunarvinnu er 

hægt að meta verkefni og forgangsraða þeim með það að leiðarljósi að 

dreifa þekkingu innan fyrirtækisins.  (RANNÍS, 2003, bls.3-6) 
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Ingi Rúnar (2004) vísar til yfirlits Daniels Andriesssens um fræðilega 

umræðu um vitsmunaauð.  Andriessen skipti ástæðum þess að farið var 

að meta þekkingarverðmæti upp í þrjá flokka: 

 

Þörfin á að bæta innri stjórnferla.  Ekki er hægt að stjórna því sem 

ekki er hægt að mæla.  Mikilvægt er að koma áætlunum og 

markmiðum í mælanlegar einingar til að meta árangur. Skorkort 

(Balanced scorecard / BSC) er  eitt þeirra tækja sem notað er.  

Fyrirtæki þurfa að útfæra markmið sín í framkvæmda- og 

aðgerðaáætlanir.  Þannig geta þau mælt árangur stjórnunaraðferða. 

 

Þörf á skýrslugerð til utanaðkomandi aðila.   

Minnka þarf bilið milli raunverulegs verðs fyrirtækis og bókfærðs 

verðs.  Bæta þarf upplýsingar til fjárfesta og koma í veg fyrir mismun 

milli almennings (lítilla fjárfesta) og þeirra sem þekkja til innan 

fyrirtækisins.  Fyrirtæki t.d. í ráðgjöf og upplýsingatækni hefðu 

hugsanlega mikla þörf á að koma upplýsingum um heildarverðmæti 

eigna sinna, t.d. til lánastofnana.  Skráning þekkingarverðmæta gæti 

haft áhrif á ímynd og orðspor fyrirtækisins.  Einnig er krafa fyrir hendi 

um upplýsingar til annarra, svo sem viðskiptamanna og birgja.   

 

Viðskipta- og skattaþörf. 

Andriessen  fullyrðir að þörfina fyrir að skrá þekkingarverðmæti megi 

rekja til skattalegra reglna um færslu þekkingarverðmæta. Mikill 

munur er oft á bókfærðu verði fyrirtækis og raunverulegu virði þess.  

Því hefur verið aukin krafa um að fyrirtæki geri grein fyrir 

þekkingarverðmætum sínum í ársskýrslum með einum eða öðrum 

hætti. 

Við mat á þekkingarverðmætum er nauðsynlegt að átta sig á eðli 

þeirra.  Ekki er einfalt að sjá þau eða benda á þau.  Þau „flæða“  um allt 

fyrirtækið, milli deilda og sviða.  (Ingi R.Eðvarðsson, 2004, bls.56-57) 
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2.2 Skráning þekkingarverðmæta 
Til að átta sig á umfangi þekkingarverðmæta  þarf að skrá þekkinguna.  

Eitt af þeim tækjum sem notuð eru er þekkingarbókhald. Markmið  

með þekkingarbókhaldi á að vera að auðvelda markvissa 

þekkingarstjórnun, gæði, viðbragðsflýti og aðlögun í hröðu umhverfi. 

Með slíku þekkingarbókhaldi má gera vitsmunaauðinn sýnilegri fyrir 

fjárfesta og aðra sem hagsmuni eiga að gæta (RANNÍS, 2003, bls.4). 

Við skráningu á þekkingarverðmætum er  mikið stuðst við 

hugmyndafræði  BSC, Balance scorecard (Skorkort)  Megininntak 

þeirrar hugsunar er  „ You can‘t manage what you can‘t measure“  

Aðeins er hægt að stjórna því sem er mælanlegt. Í BSC eru 

skilgreindar víddir og mat lagt á mikilvægi þeirra og einstakra þátta 

innan þeirra . Í þessari hugmyndafræði er stefnumarkandi markmiðum 

fyrirtækisins komið í mælanlegar einingar og árangurinn metinn út frá 

því.  Dæmi um slíka aðferðarfræði er mat á sænska tryggingafélaginu 

Skandia. Þá var fyrirtækinu skipt upp í : 

• Fjárhagsvídd 

• Viðskiptavídd 

• Mannauðsvídd 

• Ferlisvídd 

• Vaxtar- og þroskavídd 

(Jashapara,2004, bls.274-275) 

 

Sjálfsagt er engin ein aðferð sú eina rétta.  Rannsakendur verða að bera 

gæfu til að velja þá aðferð sem hentar í hvert skipti, út frá aðstæðum, 

markhópi og tilgangi með matinu.  Því er nauðsynlegt að huga að 

eftirfarandi atriðum áður en ákveðið er hvaða aðferðir eða mælitækjum 

skal beitt. 

• Hvert er markmiðið af mælingu þekkingar? 

• Hver eru tengsl milli stefnu og markmiða fyrirtækisins? 

• Hver eru raunveruleg áhrif þess að mæla þekkingu? 

• Hvaða vandamál geta verið samfara því að mæla þekkingu? 

• Hvaða þætti á að mæla og hvernig á að mæla þá? 
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• Hvernig á að standa að eftirfylgni og áhrif á framtíðarsýn? 

• Áhrif á þroskaferli fyrirtækis 

(RANNÍS, 2003, bls. 6) 

2.3 Aðferðir við mat á  þekkingarverðmætum 
Þegar fyrirtækið hefur skilgreint þættina hér að ofan skal velja hvernig 

aðferð á að beita við mælingu þekkingarverðmæta. Það eru til nokkrar 

aðferðir: 

 
1. Aðferðir sem leitast við að meta fjárhagslegt virði 

þekkingarverðmæta. 
 
2. Aðferðir sem leitast við að mæla mun á bókfærðu virði 

fyrirtækis og markaðsvirði. Munurinn er talinn liggja í 
þekkingarverðmætum. 

 
3. Aðferðir sem meta arðsemi sem hlutfall af heildareignum 

(ROA) og bera saman fyrirtæki út frá slíkri arðsemi.  
 
4. Árangursmat. Að meta ólíkar vísbendingar um 

þekkingarverðmæti með árangursmælingum og 
skorkortum2.  

 
Aðferðir 2 og 3 henta vel við samruna og yfirtökur og einnig þegar 

metið er markaðsvirði fyrirtækisins.  Einnig geta þessar aðferðir verið 

góðar í samanburði milli fyrirtækja í sömu grein.  Þessar aðferðir eru 

þekktar í reikningsskilafræðunum og eru því mjög hentugar og 

þægilegar til útskýringar. Kostir við að nota aðferðir 1 og 4 er að þær 

gefa nokkuð glögga mynd af stöðu fyrirtækisins í heild sinni.  Þær 

aðferðir gefa upplýsingar um stöðu nær í tíma.  Þar sem þessir þættir 

eru ekki fjárhagslegir mælikvarðar, henta þeir vel stofnunum og „non-

profit“ fyrirtækjum og sveitafélögum, þ.e. þeim sem ekki stefna að 

auknum arði í sjálfu sér. Þessar aðferðir eru tiltölulega nýjar og því oft 

erfitt fyrir stjórnendur að átta sig á skilaboðum sem þær hafa í för með 

sér, sérstaklega ef stjórnendurnir eru vanir venjulegum fjárhagslegum 

mælikvörðum.  Þessir óhefðbundnu  mælikvarðar geta gefið ógrynni 

upplýsinga sem erfitt er að greina og miðla. (Ingi R. Eðvarðsson, 2004, 

bls.58-59) 

 
2 T.d. Balance Scorecard 



        Lokaverkefni LOK2106 

Þekkingarverðmæti í reikningsskilum   

 

15

Hagfræðingurinn James Tobin innleiddi aðferðina um Tobins Q.  

Aðferðin gengur alla jafna undir nafninu Q hlutfall.  Q hlutfall metur 

markaðsvirði eignanna á móti bókfærðu virði þeirra. 

Það ber ýmislegt að varast þegar markaðsvirði eigna er borið saman 

við bókfært virði.   Þannig getur fyrirtæki tapað peningum þrátt fyrir að 

mannauðurinn sé enn til staðar.  Ýmis önnur utanaðkomandi atriði hafa 

veruleg áhrif á Q hlutfallið. Má þar nefna vexti, verðbólgu, 

lausafjárstöðu og þróun á hlutabréfamörkuðum. Mikil þörf hefur verið 

á að meta þessar óáþreifanlegu eignir. Vöntun er á mælikvarða sem 

tekur mið af þessum sérstöku aðstæðum. 

Fræðimaðurinn Morgan (1992) skipti aðferðum við mat á 

þekkingarverðmætum í þrjá flokka.  

1. Gengur út á að skilgreina áreiðanlegan mælikvarða á mannauð sem 

skiptir fyrirtækið mestu máli. 

2. Þróar mælikvarða sem hugsanlega skipta meira máli en 

kostnaðurinn (og erfiðleikarnir ) við að safna upplýsingum .  Hafa 

mælikvarðana einfalda og reyna að komast hjá því að 

upplýsingarnar verði allt of miklar.  

3. Þessi hluti notar mælingar, „benchmarking“, samanburð á 

ákveðnum þáttum. Samanburðurinn er þá gerður milli fyrirtækja í 

sömu grein. Mælingarnar gefa til kynna hvort mannauðurinn sé að 

gefa vel af sér miðað við ákveðna staðla sem gefnir hafa verið út 

fyrir atvinnugreinina.  Eitt kunnasta dæmi um slíka mælikvarða eru 

launakannanir.   

(Jashapara,2004, bls.272-273) 

 

Enn og aftur má vísa til þess að ekki er hægt að stjórna neinu nema 

hægt sé að mæla það en einnig er það svo að það sem ekki er skilið, því  

verður ekki sinnt.   

Á árinu 1992 kynntu Robert Kaplan og David Norton leið til að meta 

árangur fyrirtækja og skipulagsheilda.  Þar voru teknir inn ýmsir aðrir 

þættir en þessir hefðbundnu fjárhagslegu þættir.  Til að meta árangur er 

fyrirtækinu (skipulagsheildinni) skipt  niður í 4 þætti eða sjónarhorn.  
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Um er að ræða sjónarhorn viðskiptavinarins, fjármálanna, innri 

viðskipta (internal business perspective), nýjunga og nýsköpunar. 

Þessi aðferð er kölluð Skorkort eða Balanced scorecard (BSC).  

   
 

Fjármál  
 
 

Innri ferlar    
 

 

Viðskipta- 
vinur Stefna 

 
Nýsköpun 

 
Mynd 4 – Balanced scorecard 

 (Jashapara, 2004, bls. 274) 

Þegar skilgreina á þekkingarverðmæti verður að gera sér grein fyrir 

hver tilgangurinn er.  Er tilgangurinn sá að bera saman árangur 

sambærilegra fyrirtækja innan sömu greinar eða er verið að skoða 

virðisauka fyrirtækja, virðisauka sem verður til við aukna menntun, 

þekkingu og þjálfun starfsfólks? 

Eggert Claessen, framkvæmdastjóri Tölvumiðlunar, er einn helsti 

sérfræðingur hugmyndafræðinnar um þekkingarreikningsskil hér á 

landi. Á menntadegi iðnaðarins árið 2005, hélt hann erindi um 

reikningsskil þekkingar.  Eggert lagði mikla áherslu á að í gjörbreyttu 

viðskiptaumhverfi og harðri samkeppni þurfi að endurmeta þá þætti 

sem geta skorið úr um hvort fyrirtæki lifir eða deyr.  Hefðbundin 

skoðun ársreikninga, þar sem skoðaðar eru tekjur og gjöld liðins tíma, 

hefur verið notuð til að spá um  það hvort fyrirtækinu muni vegna vel 

eður ei.  Það er skoðun Eggerts að þessar hefðbundnu aðferðir séu að 

líða undir lok.  

“ Bókfært virði fyrirtækis segir minnst til um það hvort það sé 

lífvænlegt eður ei.  Fjöldi bíla og húsa í eigu fyrirtækis felur t.d. 

ekki í sér spásögn um hvort fyrirtækið nái framúrskarandi 

árangri eða deyi á næstu mánuðum.  Bókfært virði endurspeglar 

heldur ekki einu sinni endilega markaðsvirði fyrirtækja.“ 

(Eggert Claessen, 2005) 
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Að mati Eggerts felst samkeppnisforskot fyrirtækja aðallega í 

verðmætum bundnum í þekkingu. Því dugi hefðbundnar aðferðir ekki 

til að meta möguleika fyrirtækja, þar sem engar haldbærar aðferðir eru 

fyrir hendi til að gera grein fyrir þekkingarverðmætum fyrirtækja. 

 

Þegar búið er að meta og skilgreina forsendur og markmið þess að meta 

þekkingarverðmæti er nauðsynlegt að skilgreina hvaða upplýsingar á 

að vinna með.   Eftirfarandi þætti þarf að hafa í huga: 

• Hvert er markmiðið með því að mæla þekkingarverðmæti 

innan fyrirtækis? 

• Hver eru tengsl milli stefnu og markmiða fyrirtækisins? 

• Hver eru raunveruleg áhrif þess að meta þekkingu? 

• Hvaða vandamál geta verið samfara því að meta hana? 

• Hvaða þætti á að mæla og hvernig á að mæla þá? 

• Hvernig á að standa að eftirfylgni og hver verða áhrif á 

framtíðarsýn? 

• Hver verða áhrif mælingarinnar á þroskaferil fyrirtækisins? 

 (RANNÍS, 2003, bls. 6) 
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3. Reikningsskil fyrirtækja 
 

Hefðbundin reikningsskil fyrirtækja draga upp mynd af liðnum tíma.  Í 

þeim er dregin upp mynd af liðnum tíma í því skyni að auðvelda 

stjórnendum fyrirtækja og hagsmunaaðilum að taka ákvarðanir um 

fjárhagsleg málefni fyrirtækisins.  Þessi gögn hafa mest verið notuð til 

þess að spá fyrir um framtíðina og hafa þar af leiðandi haft mikil áhrif á 

verðmætamat fyrirtækja.  Í dag standa stjórnendur og hagsmunaaðilar 

fyrirtækja frammi fyrir gjörbreyttu viðskiptaumhverfi. Þau verðmæti 

sem áður voru talin verðmætasta eign fyrirtækja eru það ekki lengur.  

Vægi annarra verðmæta fyrirtækja sem hefðbundin reikningsskil hafa 

hingað til sagt lítið sem ekkert um, hefur aftur á móti aukist.   Þessi 

verðmæti eru óefnisleg og hafa fengið nafnið  „þekkingarverðmæti“. 

Áður en lengra en haldið er  nauðsynlegt að kynna helstu hugtök 

hefðbundinna reikningsskila.  Hver er hlutverk þeirra, markmið og 

tilgangur. Ætlunin er einnig að kanna hvort hugtakið 

,,þekkingarverðmæti” sé að finna í þeim lögum og reglum sem gilda 

hér á landi um reikningsskil fyrirtækja.  

3.1 Markmið og tilgangur reikningshalds og 
reikningsskila. 

Reikningshaldi er ætlaður þrennskonar tilgangur. Að veita þjónustu, að 

vera greiningaraðferð og upplýsingakerfi.  

*Þjónustuþátturinn: Sér hagsmunaaðilum fyrir mælanlegum 

upplýsingum sem hjálpa til við ákvarðanatöku um notkun og nýtingu 

auðlinda í viðskiptum.   

*Greiningaraðferðin: Greinir fjölda atburða og færslna sem einkenna 

efnahagsstarfsemina.   

*Upplýsingakerfið: Safnar og miðlar fjárhagslegum upplýsingum um 

fyrirtæki. 

(Kieso og Weygandt, 1998, bls.5) 
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Kieso og Weygandt (1998) hafa skilgreint fjárhagsleg reikningsskil 

sem ákveðið ferli.  Ferli þetta er vel skilgreint og endar í gerð 

fjárhagsskýrslna.   Slíkar skýrslur gegna mikilvægu hlutverki í 

efnahagslegum, félagslegum, lagalegum, stjórnmálalegum og 

viðskiptalegum ákvörðunum og aðgerðum. Upplýsingar í 

fjárhagsskýrslum fyrirtækis hafa áhrif á skynjun á efnahagslegu ástandi 

fyrirtækis og velgengni.   Reikningsskil hafa því áhif á viðskiptalega 

hegðun fyrirtækja.  Vegna þessa eru reikningsskilastaðlar mjög 

umdeildir.  (Kieso og Weygandt, 1998,bls.2-5)    

Samkvæmt skilgreiningu Reikningsskilaráðs (1994) er markmið og 

tilgangur með  gerð reikningsskila fyrst og fremst  að veita upplýsingar 

um fjárhagsstöðu, rekstrarárangur og breytingar á fjárhagslegri skipan 

fyrirtækja.  Þar segir  jafnframt að þetta séu upplýsingar sem komi 

lesendum reikningsskila almennt að góðu gagni við ákvarðanatöku.  Á 

grundvelli þeirra geta  „lesendur“   dæmt um hæfi fyrirtækisins til þess 

að ávaxta eigið fé og hæfni forráðamanna þess. Reikningsskil 

fyrirtækja snúist fyrst og fremst um liðna tíma og segja ekki nema að 

takmörkuðu leyti til um framtíðarhorfur fyrirtækisins.  Engu að síður 

nýta lesendur reikningsskila sér efni þeirra til að spá fyrir um 

framvindu mála. (Reikningsskilaráð, 1994) 

 

3.2 Hlutverk reikningsskila  
Á sinn hátt endurspegla reikningsskil fyrirtækis fjárhagslega sögu þess.  

Stefán Svavarsson (1995) líkir reikningshaldaranum við sögumann, 

sem segir sögu fyrirtækisins.  Í sögunni er dregin upp mynd af liðnum 

tíma í því skyni að auðvelda stjórnendum og hagsmunaaðilum að taka 

ákvarðanir um fjárhagsleg málefni fyrirtækisins. Notuð eru gögn um 

liðinn tíma, þau sett í ákveðinn búning til þess að hægt sé að spá fyrir 

um ástand fjármála fyrirtækisins í framtíðinni.  Stefán líkir 

reikningshaldinu við ,,list” og segir ,,að það sé um þessa list eins og 

aðra að sumir segja alltaf þannig frá að kjarni málsins verður öllum ljós 

en öðrum tekst ekki alltaf vel upp í því efni, jafnvel svo að úr verður 
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villandi ef ekki beinlínis röng frásögn”  (Stefán Svavarsson, 1995, bls. 

77-78).   

Reikningsskil eru því vandasöm og vandmeðfarin. Mikilvægt er að 

notendur þeirra hafi  haldgóða þekkingu á málum eða leiti sér ráðgjafar 

fagmanna í þeim efnum.    

Hefðbundin reikningsskil snúast um staðreyndir liðins tíma, en ekki um 

framtíðarhorfur.  Þrátt fyrir það eru reikningsskilin notuð til þess að spá 

fyrir um framtíðina.  Reikningsskilin veita  upplýsingar um 

fjárhagsstöðu, rekstrarárangur og breytingar á fjárhagslegri skipan 

fyrirtækisins.  Einnig er gerð grein fyrir reikningsskilavenjum í 

skýringum með ársreikningi. Þá eru og veittar  upplýsingar um önnur 

atriði sem koma lesendum að gagni.  Má sem dæmi nefna ákvæði í 

lögum um ársreikninga.  Í þeim er ákvæði sem segir til um að veita 

skuli upplýsingar um fjölda starfsmanna og heildarlaun, þóknanir og 

ágóðahluta stjórnenda. 

Samkvæmt skilgreiningu Reikningsskilaráðs (1994) er það hvorki 

tilgangur né markmið reikningsskila að spá fyrir um framtíðina. Þrátt 

fyrir það hafa þau verið notuð  til þess. Því hljóta aðrar aðferðir eða 

önnur verkfæri að þurfa að koma til.  

Hefðbundinn ársreikningur var lengi vel það tæki sem stjórnendur 

notuðu, til að spá fyrir um framtíðina.  Ástæða þess var fyrst og fremst 

vegna þess að stór hluti eigna fyrirtækjanna voru áþreifanlegar eignir.  

Viðskiptaumhverfið er gjörbreytt í dag.  Stór hluti eigna fyrirtækja  er 

óáþreifanlegur og sjaldnast færður til bókar og kemur því ekki fram í 

ársreikningunum. Ef vísað er til orða Eggerts Claessens ( 2005), þá 

fullyrðir hann að ársreikningar séu úreld tæki til að meta stöðu rekstrar 

og framtíðarhorfur.  Að hans mati segir bókfært verð minnst til um 

hvort fyrirtæki sé lífvænlegt eður ei.  Fjöldi bíla og húsa felur ekki 

endilega í sér spádóm um árangur næstu mánaða. Samkvæmt settum 

reglum er fyrirtækjum ekki heimilt að færa óefnislegar eignir til bókar. 

Á þessu er þó sú undantekning að fyrirtæki eignfæra í reikningsskilum 

sínum keypta viðskiptavild, en segja má að í henni sé verið að meta 

þær óáþreifanlegu eignir sem endurspeglast í verðmæti keypts reksturs 

umfram bókfært eigið fé hans.   
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Til þess að hægt sé að spá fyrir um framtíðina og meta rekstrarárangur  

þurfa fyrirtækin og hagsmunaaðilar að vita um allar óáþreifanlegar 

eignir fyrirtækisins. (Eggert Claessen, 2005) 

 

3.3 Notendur reikningsskila 
Notendur reikningsskila eru fjárfestar, lánardrottnar, stjórnendur 

fyrirtækisins, starfsmenn fyrirtækisins, opinberir aðilar, viðskiptavinir 

og almenningur.  Hér á eftir verður hver notendahópur útskýrður nánar 

samkvæmt skilgreiningu Reikningsskilaráðs  

  Fjárfestar 

Fjárfestar eru þeir sem  lagt hafa fé, stundum kallað áhættufé, í rekstur 

fyrirtækisins.  Þeir hafa einna helst áhuga á upplýsingum sem varða 

arðsemi fyrirtækisins til þess að geta tekið ákvörðun um það hvort 

skynsamlegt sé að eiga eignarhlutinn sinn áfram, fjárfesta meira eða 

selja hann.  

Lánardrottnar 

Lánardrottnar eru þeir sem lánað hafa fyrirtækinu fé.  Þeir vilja fá 

upplýsingar um hæfi fyrirtækisins til þess að standa við 

greiðsluskuldbindingar sínar. Möguleikar þeirra til þess að fá 

upplýsingar um fjárhagsleg málefni fyrirtækja eru ólíkir og þess vegna 

krefjast sumir lánardrottnar ítarlegri upplýsinga en aðrir.  Þeir 

lánveitendur sem lána til lengri tíma krefjast yfirleitt ítarlegri 

upplýsinga um fjárreiður fyrirtækja.  Hér koma reikningsskil fyrirtækja 

að góðu gagni við að svara spurningum þessara notenda en einnig 

koma þá til álita aðrir þættir áður en ákvörðun um lánveitingu er tekin, 

eins og ýmsir ófjárhagslegir þættir sem geta spáð fyrir um 

framtíðarmöguleika fyrirtækisins, en slíkar upplýsingar eru ekki felldar 

inn í eiginleg reikningsskil fyrirtækja. 

Stjórnendur  

Stjórnendur fyrirtækisins  sem eru stjórn, framkvæmdastjórn og 

millistjórnendur bera ábyrgð á því að reikningsskilin séu samin í 

samræmi við lög og reglur.  Auk þeirra upplýsinga sem reikningsskilin 
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veita hafa þeir aðgang að frekari upplýsingum úr upplýsingakerfum og 

gagnakerfum fyrirtækisins. 

Starfsmenn 

Starfsmenn fyrirtækisins hafa einna helst áhuga á þeim upplýsingum 

sem segja til um stöðugleika fyrirtækisins.  Hæfi fyrirtækja til þess að 

standa undir launagreiðslum og launatengdum kostnaði má ráða í með 

því að skoða reikningsskil þeirra. 

Opinberir aðilar 

Opinberir aðilar geta haft ýmis konar hag af upplýsingum úr 

reikningsskilum fyrirtækja.  Þetta eru skattyfirvöld, hagsýsluaðilar og 

ýmis konar eftirlitsaðilar. Opinberir aðilar hafa mikla hagsmuni af því 

að skýrslugerð fyrirtækja um afkomu og efnahag sé sem áreiðanlegust.   

Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir vilja byggja á traustu viðskiptasambandi og helst semja 

til langs tíma.  Þess vegna skiptir það þá máli að hafa í höndunum 

upplýsingar um það hversu sennilegt það er að viðskipti geti haldið 

áfram í framtíðinni.   

Almenningur 

Almenningur vill gjarnan geta fylgst með rekstri fyrirtækja, því 

hagsmunir fyrirtækja og einstaklinga í samfélaginu fara yfirleitt saman. 

Ef vel gengur hjá fyrirtækjum þá leitar vinnuafl þangað, sem einnig 

hefur það í för með sér að skattar, bæði fyrirtækjanna og 

einstaklinganna sem þar starfa, renna í auknum mæli til samfélagsins.  

Einnig getur eftirlit almennings veitt fyrirtækjum talsvert aðhald á 

rekstur þeirra. (Reikningsskilaráð, 1994) 

3.4 Ársreikningar fyrirtækja 
Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson (1990) segja að ársreikningi 

sé ætlað að veita upplýsingar um afkomu fyrirtækis og um fjárhagslega 

stöðu þess. Samhliða ársreikningi eða hluta af ársreikningi skal stjórn 

veita vissar upplýsingar í sérstakri skýrslu. Skylt er að veita 

upplýsingar um starfsmannafjölda á viðkomandi rekstrarári, 

heildarfjárhæð launa og sérstakar greiðslur til starfsmanna, 
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framkvæmdastjórnar og stjórnar. Ef stjórn telur að í ársreikning  vanti 

mikilvægar upplýsingar til að unnt sé að meta fjárhagslega stöðu 

félags, skal hún bæta úr því í skýrslu sinni. Í ársreikningum stærri 

fyrirtækja eru oft veittar ýmsar upplýsingar um rekstur þeirra sem er 

ekki hluti hins eiginlega ársreiknings. Mjög mikilvægt er að rétt mat sé 

lagt á þær upplýsingar sem veittar eru í ársreikningum fyrirtækja. Þeir 

aðilar sem helst hafa ástæðu til þess að skoða þessa ársreikninga eru 

eigendur þeirra, lánardrottnar, fjárfestar og opinberir aðilar.  

Hagsmunir þessara aðila eru oft ólíkir og einnig geta aðstæður og hæfi 

þeirra til að meta upplýsingagildi ársreikninganna verið misgóðar (Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1990, bls.37). 

 Í 3. gr. laga nr.3/2006, um ársreikninga, segir að ársreikningur skuli 

hafa að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðstreymi ásamt 

skýringum. (Ríkisskattstjóri, 2006) 

 

Rekstrarreikningur 
,,Markmiðið með rekstrarreikningi er að sýna hvernig rekstur 

hefur gengið.  Hafa ber í huga í því sambandi að skipa ber 

liðum saman þannig að skýra mynd megi fá af reglulegum 

rekstri fyrirtækja. Markmiðið með gerð rekstrarreiknings er að 

gefa skýra mynd af rekstri svo að frammistöðu fyrirtækis megi 

meta á skynsamlegan hátt”   

(Reikningsskilaráð, 1994).   

Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson (1990) segja að 

rekstarreikningurinn sýni árangurinn af rekstri fyrirtækisins á tilteknu 

tímabili.  Sé hagnaður, þá táknar það að fyrirtækið sé betur sett í lok 

tímabils en við upphaf þess og öfugt.  Þeir benda einnig á að hafa allan 

vara á við túlkun á niðurstöðum rekstrarreiknings.  Ekki beri að taka 

niðurstöðurnar sem einhvern algildan sannleika. Samkvæmt þeim þá 

grundvallast niðurstaða rekstrarreiknings á hlutlægum gögnum um 

viðskipti fyrir liðinn tíma og reglum um bókun þeirra, en ekki á mati á 

viðskiptum í framtíðinni.  Þeir taka skýrt fram, að það sé verulegum 

vandkvæðum bundið að komast að hinu ,,sanna” í þessu efni, ef það er 

þá yfirleitt hægt.  Allir útreikningar á raunvirði og raunafkomu 
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fyrirtækis byggja nefnilega á mati á framtíðartekjum og 

framtíðargjöldum þess.  Þeir segja það meira eða minna óvissu háð 

hvað framtíðin ber í skauti sér og segja þá  aðila sem hlut eiga að máli 

geta verið ósammála um framtíðina.  Þess vegna byggja reikningsskil 

fyrirtækja á viðskiptum, sem fram hafa farið en ekki á spám um 

framtíðina.  Þessu verða fjárfestar að átta sig á.  Ætli þeir að meta  

framtíðarhæfni fyrirtækisins til verðmætasköpunar, verða þeir að leita 

annarra aðferða. (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson,1990, bls.9) 

 

Efnahagsreikningur 
Efnahagsreikningur sýnir fjárhagsstöðu fyrirtækisins.  Þar er greint frá 

eignum þess og fjármögnun, annars vegar með lánsfé og hins vegar 

með eigið fé. ,,Markmiðið með gerð efnahagsreiknings er m.a. að gera 

lesendum ljósa grein fyrir hvernig þessum málum er háttað hjá 

fyrirtækjum” (Reikningsskilaráð, 1994,).   

Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson (1990) segja að í 

efnahagsreikningi komi fram tvenns konar eignir. Annars vegar eru 

eignir, sem eru peningalegs eðlis, svo sem handbært fé, viðskiptakröfur 

og skuldbréf, og hins vegar efnislegir fjármunir, svo sem birgðir, vélar 

og tæki. (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson,1990, bls.18) 

Um eignir í efnahagsreikningi segir Reikningsskilaráð (1994) að eignir 

séu verðmæti sem fyrirtæki ráði yfir og hafa orðið til á grundvelli 

viðskipta eða atburða sem átt hafa sér stað.  Í þessum verðmætum segja 

þeir að felist hæfi til að afla fyrirtækinu tekna í framtíðinni. 

(Reikningsskilaráð, 1994) 

 

Sjóðstreymi 
Sjóðstreymi er einnig kallað fjárstreymisyfirlit.  Sjóðstreymi er yfirlit 

um fjárstreymi fyrirtækja.  Þar er að finna upplýsingar um framlag 

rekstrar til breytingar á greiðslustöðu, fjárfestingu og fjármögnun.  

Þessar upplýsingar eru gagnlegar við mat hæfis fyrirtækis til að afla 

handbærs fjár með rekstri.  Það er einkum þetta yfirlit sem gerir 

lesendum kleift að skyggnast inn í framtíðina að því er áform fyrirtækja 

varðar, enda má finna þar upplýsingar um fjárfestingar og fjármögnun.  
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Slíkar upplýsingar eru taldar gefa ákveðnar vísbendingar í því efni. 

(Reikningsskilaráð, 1994) 

 

Skýringar í ársreikningi 
Reikningsskilaráð (1994) segir meginregluna vera þá að skýringar séu  

að bæta við upplýsingum sem ekki er unnt að koma fyrir í töluyfirlitum 

en koma lesendum að góðu gagni við þær ákvarðanir sem þeir þurfa að 

taka.  (Reikningsskilaráð,1994).   

Stefán Svavarsson og Árni Vilhjálmsson (1990) segja að auk 

ofangreindra töluyfirlita séu  skýringar óaðskiljanlegur hluti 

ársreiknings.  Tilgang þeirra segja þeir vera tvíþættan.  Þær veita 

upplýsingar um þær reglur sem reikningsskilin byggjast á og  hins 

vegar getur reynst nauðsynlegt að veita enn frekari upplýsingar um 

ýmsa liði í rekstrar- eða efnahagsreikningi en unnt er að greina frá í  

reikningunum sjálfum. Samkvæmt góðri reikningsskilavenju skal í 

ársreikningi koma á framfæri öllum nauðsynlegum upplýsingum svo 

unnt sé að meta afkomu og efnahag fyrirtækisins. (Árni Vilhjálmsson 

og Stefán Svavarsson,1990, bls.35) 

Á undanförnum árum hefur vægi skýringa aukist mjög mikið. Ástæða 

þess er væntanlega sú krafa frá notendum ársreiknings að hann veiti 

sem mestar og gleggstar upplýsingar.  Nauðsynlegt er að geta um alla 

þá þætti sem þurfa að koma til viðbótar rekstrar- og efnahagsreikningi, 

svo sem  upplýsingar um fasteigna- og brunabótamat fasteigna, 

fjárskuldbindingar, rekstrar- og fjármögnunarleigusamninga.  

   

Skýrsla stjórnar 
 Í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga skal stjórn veita vissar 

upplýsingar í sérstakri skýrslu, sem á að vera hluti ársreiknings. Einnig 

er fyrirtækjum skylt að veita upplýsingar um starfsmannafjölda 

viðkomandi rekstrarárs, heildarfjárhæð launa og sérstakar greiðslur til 

starfsmanna, framkvæmdastjórnar og stjórnar. Sé um ágóðahlut að 

ræða, þurfi að sérgreina hann í skýrslunni.  (Árni Vilhjálmsson og 

Stefán Svavarsson,1990, bls.37) 
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Í VI. kafla , 65. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga, segir að í skýrslu 

stjórnar skuli upplýsa um atriði sem mikilvæg eru við mat á 

fjárhagslegri stöðu félags og afkomu þess á reikningsárinu og ekki 

koma fram í efnahagsreikningi, rekstrarreikningi eða skýringum með 

þeim nema sérstakar ástæður séu til að ætla að slíkt geti skaðað félagið.  

Ef veruleg óvissa ríkir um einstaka liði í ársreikningi eða 

ársreikninginn í heild skal veita upplýsingar um slíkt. 

 (Ríkisskattstjóri, 2006) 

 

3.5 Upplýsingar í reikningsskilum 
Reikningsskilaráð (1994) gerir ákveðnar kröfur til þeirra upplýsinga 

sem veittar eru í reikningsskilum. Þeir segja að til þess að upplýsingar 

séu gagnlegar verði þær að skipta máli, vera skiljanlegar, áreiðanlegar 

og samanburðarhæfar og upplýsa lesendur.   Það er ekki nóg að 

upplýsingar séu réttar heldur verða ,,réttu” upplýsingarnar að koma 

fram, þ.e. þær sem skipta máli. Það verður að vera hægt að sannreyna 

upplýsingarnar og þær verða að vera hlutlausar sem þýðir að sá sem 

hefur samið þær hefur gætt fyllsta hlutleysis og sagt satt og rétt frá.  

(Reikningsskilaráð, 1994).   

 

Hlutverk endurskoðenda 
Félag löggiltra endurskoðenda (2001) hefur skilgreint endurskoðun 

sem sjálfstæða athugun sem faglega hæfur og hlutlaus sérfræðingur 

gerir á reikningsskilum í þeim tilgangi að láta í ljós óháð álit á þeim. 

(Félag löggiltra endurskoðanda, 2001, bls.9) 

Sveinn Jónsson (1995) segir að markmið og hlutverk endurskoðandans 

sé að gefa hlutlaust og áreiðanlegt álit á reikningsskilum til notkunar í 

viðskiptum. Sá misskilningur hafi verið bæði hér á landi og erlendis að 

endurskoðandinn beri ábyrgð á því að reikningsskilin séu í samræmi 

við lög og reglur og gefi glögga mynd af rekstri og fjárhag 

fyrirtækisins, samkvæmt áliti Sveins.  Stjórnendur fyrirtækja eru alfarið 

ábyrgir fyrir því. Ábyrgð endurskoðandans er eingöngu á því áliti sem 

hann gefur reikningsskilunum. (Sveinn Jónsson,1995, bls.17-20) 



        Lokaverkefni LOK2106 

Þekkingarverðmæti í reikningsskilum   

 

27

 

Alþjóðlegar reglur 
Lögin sem fjalla um reikningsskil, sérstaklega bókhaldslögin og 

ársreikningalögin,  eru upphaflega komin frá Norðurlöndunum. Stefán 

Svavarsson (1995) segir að á síðustu árum hafi dregið mjög úr þessum 

áhrifum og annarra áhrifa sé farið að gæta og þá ekki síst okkar eigin 

reynslu. Alþjóðlega reikningsskilanefndin var stofnuð árið 1973. Var 

henni gert að  vinna að samræmingu í gerð reikningsskila í heiminum. 

Nefndin hefur gefið út  fjölmarga reikningsskilastaðla sem hafa haft 

mótandi áhrif á reikningsskil. (Stefán Svavarsson, 1995, bls.93-95) 

 Á árinu 2001 var Alþjóða reikningsskilaráðið stofnað og tók það við af 

reikningsskilanefnd sem stofnuð var 1973.  Sú nefnd var stofnuð til að 

vinna að samræmingu í gerð reikningsskila.  Alþjóðlega 

reikningsskilaráðið hefur unnið  ötullega að endurskoðun staðlanna og 

sett fram nýja staðla sem á ýmsan hátt eru frábrugðnir hinum eldri. Öll 

félög sem eru skráð á hlutabréfamarkaði á evrópska efnahagssvæðinu 

voru frá árinu 2005  skuldbundin til að nota Alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana, við gerð reikningsskila sinna.   

Reikningsskil fyrirtækja hafa tekið miklum breytingum.  Auknar kröfur 

eru gerðar til ársreikninga og að þeir gefi sem gleggsta mynd.  Líklegt 

er að þróunin haldi áfram og taki mið af síbreytilegu rekstrarumhverfi 

fyrirtækja á Íslandi.  Hafa ber í huga að því eru takmörk sett hvers 

konar upplýsingar reikningsskil geti veitt um atriði sem eru forsendur 

ýmis konar efnahagslegra ákvarðana.  Minna mikilvægi efnislegra 

eigna fyrirtækja  og vaxandi þýðing óefnislegra eigna, getur haft 

afdrifaríkar afleiðingar í för með sér.  Ákveðið misræmi er í að 

hefðbundin reikningsskil upplýsa ekki um óefnisleg verðmæti 

fyrirtækja í ársreikningi. Ársreikningur er jafnan sá þáttur sem hvað 

mest áhrif hefur á mat fjárfesta.   

Einnig hafa komið fram auknar kröfur um ýmsar upplýsingar um innri 

málefni fyrirtækjanna s.s. ítarlegri upplýsingar um starfsmannamál, 

skipulag, viðskipti svo og upplýsingar um umhverfiskostnað af 

starfsemi fyrirtækja.   
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 Endurskoðendur munu í auknum mæli þurfa að staðsetja sig, ekki sem 

,,baunateljarar” heldur sem stefnumótandi ráðgjafa sem geta hjálpað 

fyrirtækjum að geta skilið og metið fjárhags- og samkeppnisstöðu sína        

Á undanförnum árum hefur þó orðið sú þróun í alþjóðlegu umhverfi að 

kröfur eru um að skýr skil séu milli endurskoðunar og ráðgjafar. Þannig 

sé hlutverk endurskoðandans frekar að einbeita sér að staðfestingu á 

áreiðanleika þeirra upplýsinga sem í ársreikningnum eru.   
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4. Þekkingarverðmæti í reikningsskilum  
 

Við mat á árangri og framtíðarávinningi fyrirtækja, hafa fjárfestar og 

aðrir fagaðilar aðallega stuðst við ársreikning eins og hann birtist í 

hefðbundnum reikningsskilum.  En ljóst má vera að fleira þarf að koma 

til en hefðbundin reikningsskil fyrirtækja til þess að virði fyrirtækja sé 

metið rétt. Ýmsir fræðimenn hafa beit sjónum sínum að  svokölluðum 

þekkingarskýrslum (intellectual capital report).  Þekkingarskýrslu er 

ætlað að varpa ljósi á þessi nýju verðmæti fyrirtækja með fyrirfram 

ákveðnum hætti 

 

4.1 Þekkingarskýrsla 
Frumkvöðlarnir í mati á þekkingarverðmætum og birtingu 

þekkingarskýrslna eru sænska tryggingafélagið Skandia og bandaríska 

framleiðslufyrirtækið Dow Chemicals. Fyrirtækin studdust við 

kenningar Petrash, en hann skilgreinir þrjár meginvíddir vitsmunaauðs: 

Mannauð, skipulagsauð og viðskiptaauð. 

Fyrsta formlega þekkingarskýrslan var kynnt þegar Skandia birti yfirlit 

yfir óefnislegar eignir sínar, samhliða hefðbundinni ársskýrslu, árið  

1993. Skandia hafði til hliðsjónar skilgreiningu Petrash um þrjár 

meginvíddir vitsmunaauðs.  Fyrirtækið gekk lengra og skilgreindi sinn 

eigin „leiðarvísi“ - „Skandia Navigator“. Jafnframt var vitsmunaauður 

metinn út frá 5 víddum: 

*Fjárhagsvídd (financial focus) 

*Viðskiptavídd (customer focus) 

*Mannauðsvídd (human focus) 

*Ferlisvídd (process focus) 

*Vaxtar- og þroskavídd (renewal and development focus) 

 Í þekkingarskýrslu Skandía voru notaðir 24 þættir.  Öllum þáttum var 

gefin einkunn og var vægi þeirra jafnframt misjafnt (Jashapara, 2004, 

bls.275). 
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Í ársreikningi fyrirtækis eiga að koma fram allar upplýsingar er varða 

rekstur félagsins og efnahag.  Í 5. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga 

segir : 

„Ársreikningar skulu samdir í samræmi við lög þessi, 

reglugerðir og settar reikningsskilareglur, ef við á, og gefa 

glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé. 

Ef ákvæði laga nægja ekki til að gefa glögga mynd af afkomu, 

efnahag og breytingu á handbæru fé skal vikið frá þeim í 

undantekningartilvikum til þess að reikningurinn gefi glögga 

mynd í skilningi 1. mgr. Í skýringum með ársreikningi skal 

greina frá slíkum frávikum ásamt ástæðum fyrir þeim og hvaða 

áhrif þau hafa á afkomu og efnahag“ 

(Ríkisskattstjóri, 2006, ) 

Markmið ársreiknings er að svara þrem spurningum um fjármál 

fyrirtækis. 

• Hver er fjárhagslegur styrkur? 

• Hverjar eru fjárfestingar ? 

• Hver er arðsemi? 

Markmið þekkingarskýrslu á hinn boginn er að geta svarað spurningum 

um þekkingarstjórnun fyrirtækisins.   

• Úr hverju eru þekkingarauðlindir fyrirtækisins samsettar? 

• Hvað gerir fyrirtækið til þess að styrkja þekkingarauðlindir 

sínar? 

• Hver eru áhrifin á fyrirtækið vegna þekkingarstjórnunar? 

Samkvæmt þessu er árangur fyrirtækis afrakstur: 

• Auðlinda 

• Aðgerða 

• Áhrifa 

Þekkingarskýrsla gerir gæfumuninn við að skýra þetta orsakasamhengi 

(Eggert Claessen, 2005) 

Þekkingarskýrsla er ákveðin framsetning til að ná utan um verðmæti 

þekkingar og stjórna þekkingarverðmætum, þeim verðmætum sem eiga 
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að hafa mest áhrif á möguleika til að bæta samkeppnisstöðu 

fyrirtækisins og auka arðsemi þess. 

Í þekkingarskýrslu eiga að koma fram öll þekkingarverðmæti og 

verðmæti þeirra.  Markmiðið er að lýsa starfsemi fyrirtækisins á 

grundvelli óefnislegra eigna.  Metin  núverandi staða og skoðaðar 

framtíðarvæntingar þeirra.  Þekkingarskýrslan fjallar þannig ekki 

einungis um fortíð heldur er hún einnig mat á framtíð.  Meginreglan er 

að skýrslan skiptist í tvo hluta:  Þekkingarfrásögn og mælikvarða.  

(Eggert Claessen, 2005) 

Þekkingarskýrsla leggur áherslu á að gefa yfirlit yfir eignir sem tengjast 

þekkingu og reynslu starfsmanna, trú viðskiptavina á fyrirtækinu, 

skilvirkni verkferla og gæði upplýsingakerfa   Þekkingarskýrsla segir 

það sem bókhaldið segir ekki. Um er að ræða skýrslu sem er til 

dreifingar bæði innanhúss og utanhúss,  til viðskiptavina, birgja, 

fjárfesta og jafnvel til framtíðarstarfsmanna. Í gerð þekkingarskýrslu 

felst ákveðin áskorun.  Skýrslan þarf að vera sannfærandi og 

samanstanda bæði af tölum, sögum og ákveðnum túlkunum. Skýrslan 

þarf að gefa vísbendingar um það hvernig fyrirtækið skapar verðmæti 

og einnig hvaða þekkingarverðmætum fyrirtækið býr yfir  og hvernig 

þau stuðla að verðmætasköpun hjá fyrirtækinu.  Mikilvægt er að tengja 

mælingar við stefnu og framtíðarsýn fyrirtækisins.  Hver er núverandi 

árangur og hvað þarf að koma til til að fyrirtækið nái settum 

markmiðum? (RANNÍS, 2003, bls.6) 

Ef  þekkingarskýrslan er vel unninn er nokkuð ljóst að ávinningur af 

gerð hennar er margvíslegur fyrir fyrirtækið. Góð þekkingarskýrsla 

veitir yfirlit yfir þau þekkingarverðmæti sem mest áhrif geta haft til að 

bæta samkeppnisstöðu og arðemi.   

4.2 Ferli þekkingarmats 
Í upphafi skyldi endinn skoða.  Í byrjun vinnu við mat á 

þekkingarverðmætum er mikilvægt að skilgreina hvað er ætlunin að fá 

út úr vinnunni.  Móta þarf skýra stefnu sem fyrirtækið hyggst fara eftir 

við mat á þekkingarverðmætum.  Stýrihópur Stjórnvísi setur upp 

ákveðið yfirlitsferli sem hentugt sé að nota: 
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Mynd: 5, Ferli þekkingarmats 

 
Fá samþykki 

 

 

 

 

 

 

(RANNÍS, 2003, bls.7) 

 Stýrihópurinn telur að  hagkvæmt sé að setja saman þrjá hópa.  Hver 

hópur sjái um eina þekkingarvídd.  Mannauð, skipulagsauð og 

viðskiptaauð.  Þá ítrekar stýrihópurinn nauðsyn þess að áður en haldið 

er af stað skuli vera búið að setja saman mælikvarða sem sátt er um.  

Hvað á að mæla og hvernig og þá einnig að tryggt sé að sömu 

mælikvarðar séu notaðir.  Einungis þannig er hægt að fá trúverðugan 

samanburð bæði milli ára og einnig milli fyrirtækja.  Stýrihópurinn 

leggur til að notaðar séu 10 vísbendinar og þeim gefið vægi.  Nánari 

útlistun á mati hverrar þekkingarvíddar eru meðfylgjandi í 

viðauka.(RANNÍS, 2003, bls.7-8) 

Alla jafnan er erfitt að meta þekkingarverðmæti í hefðbundnum 

einingum þ.e krónum.  Hins vegar er hægt að notast við ýmsar 

hlutfallstölur,einingar o.þ.ul.  Til staðar eru mælikvarðar sem þekktir 

eru í ýmsum stjórnunarlíkönum eins og Sjáfsmati (EFQM) og 

Stefnumiðuðu árangursmati ( Balanced scorecard) 

   

4.3 Hvernig skal staðið að mati    
Sænski fræðimaðurinn Karl-Erik Sveiby (2001) sem er helsti 

sérfræðingur í mati á þekkingarverðmætum, ítrekar varnaðarorð um 

áreiðanleika og tilgang með mælingum á þekkingarverðmætum. 

Frammistöðumat hjá starfsmönnum og stjórnendum getur virkað 

stressandi og upp koma ýmsar spurningar s.s.: „Er bara verið að meta 

mig?“ Í grein Sveiby kemur einnig fram að mörg fyrirtæki noti 

Skapa 
áhuga

Greina 
vísbendingar 

Skýrslugerð 

Endurgjöf Útgáfa 
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mælingar til að bæta stjórnun og einnig til að bæta ímynd fyrirtækisins.  

Enron hrunið er dæmi um hvað beri að varast þegar metnar eru 

óefnislegar eignir.  Því þurfa lesendur slíkra skýrslna að vera gagnrýnir 

á mælikvarðana og tilganginn með mælingunni. Að hans mati er 

lærdómshvötin (learning motive) besta ástæðan fyrir mati á 

þekkingarverðmætum.  Með hana að leiðarljósi er líklegt að fyrirtæki 

hljóti langtíma ávinning.  Einnig verður minni togstreita hjá 

starfsmönnum og stjórnendum.  Lærdómshvötin stuðlar einnig að meiri 

sköpunargáfu og undirmenn hafa meira að segja. (Sveiby, 2001) 

 

4.4  Ávinningur af mati 
Afrakstur þekkingarreikningsskila og útgáfu þekkingarskýrslu veitir 

fyrirtækjum möguleika á að bæta afkomu og samkeppnisstöðu 

fyrirtækisins. Ferlið sem slíkt stuðlar að því að þekkingarverðmætin 

verði sýnileg.  Þannig gerir fyrirtækið þekkingaröflun og 

þekkingarmiðlun að stefnumótandi þætti  í rekstri fyrirtækisins. Í 

hefðbundnum reikningsskilum eru þekkingarverðmæti ekki metin.  

Einn af lykilþáttum til að meta þekkingarverðmæti og þá aðallega þau 

sem tilheyra mannauði og skipulagsauði  er  að greina hverjar þessar 

eignir eru, koma þeim í mælikvarða sem meta stjórnunarlegan 

ávinning.  

Í grein sinni  nefna þeir Kannan og Aulbur (2004), að með mati á 

þekkingarverðmætum felist ýmiss ávinningur fyrir fyrirtæki og 

skipulagsheildir.  Vinnan við matið muni færa þeim ávinning til að 

skilgreina stefnu sína og skapa þeim samkeppnisforskot. 

Eftirtalda þætti nefna þeir sem dæmi um ávinning á þekkingarmati: 

*Skilgreina og kortleggja óefnislegar eignir 

* Bera kennsl á hvernig flæði þekkingar er innan skipulagsheildar 

*Að taka upp þekkingarmynstur innan skipulagsheilda. 

(Kannan og Aulburn, 2004, bls.389-390) 
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5. Rannsókn 
 

Megin efni þessa verkefnis var að kanna hvort endurskoðendur á 

Íslandi  mætu þekkingarverðmæti í reikningsskilum fyrirtækja.  Þá 

langaði mig einnig að kanna hvort þeir kæmu að gerð þekkingarskýrslu 

og viðhorf þeirra almennt til þessara mála.   

 

5.1.  Aðferðarfræði 
Eins og áður hefur komið fram beindi ég sjónum mínum fyrst og fremst 

að endurskoðendum á Íslandi.  Ástæða þess er sú að mér finnst 

regluverk og fræði reikningsskilanna annars vegar og stjórnunarfræða 

hins vegar mjög ólík, þrátt fyrir að þessar fræðigreinar geti augljóslega 

skarast.  Þar sem viðhorf endurskoðanda var fyrst og fremst 

viðfangsefnið ákvað ég að leita til þriggja af stærstu 

endurskoðunarfyrirtækjum á landinu.  Þessi fyrirtæki eru Deloitte, 

KPMG og PWC.  Ástæðan fyrir því að ekki var leitað til fleiri 

endurskoðunarfyrirtækja var að ég taldi mig fá þverskurð af áliti 

endurskoðanda á efninu hjá þessum stóru fyrirtækjum. Hafa ber þó í 

huga að ekki er um að ræða stórt úrtak og því ber að taka niðursstöður 

með ákveðnum fyrirvörum. Þá ber einnig að hafa fyrirvara í 

niðurstöðum vegna þess hve fáir viðmælendur mínir voru og að um var 

að ræða bein viðtöl, ekki hefðbundin svör, „já/nei“.  Kostir við að taka 

slík viðtöl en ekki hafa einfaldan spurningalista þar sem eingöngu er 

svarað já /nei, eru að í beinum viðtölum koma fram ýmsar aðrar 

upplýsingar sem geta reynst gagnlegar við úrvinnslu. Gallarnir eru hins 

vegar að hætta er á að rannsakandinn, sá sem tekur viðtalið, fari ekki 

rétt með.  Í viðtölunum skráði ég jafnóðum niður svör viðmælanda 

minna.  Gætti ég ýtrustu varkárni til að skekkja ekki niðurstöðu 

rannsóknarinnar. Í viðtölunum komu fram ýmsar aðrar upplýsingar sem 

komu að gagni við úrlausn verkefnisins. Eins og áður sagði þá leitaði 

ég til eftirfarandi fyrirtækja við rannsóknina: 
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Deloitte.  Fyrirtækið er aðili að alþjóða endurskoðunar- og 

ráðgjafafyrirtækinu Deloitte Touche Tohmatsu.  Hjá fyrirtækinu starfa 

um 165 þús. manns í 140 löndum.  Hjá Deloitte á Íslandi starfa um 200 

manns. (Deloitte, e.d.). 

KPMG. KPMG er alþjóðlegt net fyrirtækja sem veita sérfræðiþjónustu 

á sviði endurskoðunar og ráðgjafar.  Alls starfa um 135 þús. manns hjá 

KPMG í yfir 140 löndum. Á Íslandi starfa um 240 manns.  Löggiltir 

endurskoðendur eru um 50. (KPMG, e.d.)  

PWC. PWC stendur fyrir PricewaterhouseCoopers.  Fyrirtækið er aðili 

að alþjóðlega fyrirtækinu PWC.  Félagið starfar í 150 löndum og eru 

starfsmenn um 147. þús.  Á Íslandi starfa um 120 manns hjá 

fyrirtækinu. (PWC, e.d) 

 

Við mat  á rannsóknaraðferð ákvað ég að beita viðtölum.  Ástæða þess 

var sú að ég taldi mig fá betri svörun en við rafrænni könnun.  Því var 

haft samband við yfirmenn á endurskoðunarsviði hjá umræddum 

endurskoðunarskrifstofum.  Voru þeir síðan beðnir að velja af 

handahófi þá sem þeir töldu geta veitt staðgóðar upplýsingar um efnið.  

Upphaflega var lagt af stað með sex manna úrtak, ef svo má að orði 

komast.  Einungis tvö af þremur fyrirtækjum sáu sér fært að svara 

umbeðinni könnun.  Voru viðmælendur mínir því fjórir.  

 

5.1  Viðtöl 
Við gerð könnunarinnar ákvað ég að vinna að verkefninu  út frá þremur 

megin atriðum.   

1. Koma endurskoðendur að gerð þekkingarskýrslu? 

2. Við mat á þekkingarverðmætum, hvaða reglur eru notaðar til 

grundvallar? 

3. Eru endurskoðendur almennt að meta þekkingarverðmæti í 

reikningsskilum? 
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Eftirfarandi átta spurningar voru lagðar fyrir viðmælendur mína: 

1. Kannastu við hugtökin þekkingarverðmæti, mannauður, 

skipulagsauður, viðskiptaauður? 

2. Hefur þú komið að gerð þekkingarskýrslu? 

3. Ef já, til hvers, hvernig og hver er reynslan? 

4. Heldur þú að fyrirtæki séu almennt að meta þekkingarverðmæti og 

gefa út þekkingarskýrslur? 

5. Við mat á þekkingarverðmætum, eru menn að styðjast við 

skilgreiningu fræðimanna á mannauð, skipulagsauð, viðskiptaauð? 

6. Við mat  á þekkingarverðmætum: Hvaða  reglur eru notaðar? Eru til 

samræmdar reglur? Er þörf á þeim? 

7. Til eru ýmsar matsreglur um þekkingarverðmæti, sbr. Hjá RANNÍS. 

Eru menn að nota þær? 

8. Telur þú að mat á þekkingarverðmætum og gerð þekkingarskýrslu 

séu til einhvers? 

 

5.2. Úrvinnsla viðtala 
Spurning 1. Kannastu við hugtökin þekkingarverðmæti, mannauður, 

skipulagsauður, viðskiptaauður? 

Almennt könnuðust endurskoðendur við hugtökin en höfðu ekki mikið 

notast við þau í sinni vinnu.    

Spurning 2. Hefur þú komið að gerð þekkingarskýrslu?   

Þarna var samhljómur milli viðmælanda minna um að þeir hefðu ekki 

komið að gerð slíkrar skýrslu.  Almennt eru menn þó að gefa 

upplýsingar um ýmsar óefnislegar eignir í ársskýrslum. Með mikilli 

varúð þó. Það má því segja að þeir komi að gerð þekkingarskýrslu þótt 

birtingarformið sé annað.   

Spurning 3. Ef já, til hvers, hvernig, hver er reynslan?   

Þar sem viðmælendur mínir höfðu ekki komið að gerð 

þekkingarskýrslu þá svöruðu þeir ekki þessari spurningu. 

Spurning 4. Heldur þú að fyrirtæki séu almennt að meta 

þekkingarverðmæti og gefa út þekkingarskýrslur? 
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Mikill samhljómur var hjá viðmælendum mínum varðandi þennan þátt.  

Að þeirra mati eru menn ekki að meta þekkingarverðmæti í 

hefðbundnum reikningsskilum.  Einn viðmælandi varaði í raun við 

slíku mati.  Mat á viðskiptavild væri oftar en ekki mjög huglægt atriði 

og því vandmeðfarið.  Hrun efnahagslífsins á Íslandi bæri vott um það.  

Stjórnendur og eigendur fyrirtækja hefðu á undanförnum misserum 

fært  viðskiptavild til bókar, óvarlega að hans mati, og þar með aukið 

eigið fé. Viðmælendur mínir höfðu flestir komið að þessu mati með 

þeim hætti er snýr að kaupum og yfirtökum á félögum. Þeir nefndu í 

því sambandi að ef félag væri keypt á yfirverði, þá er leitast við að 

„leiða yfirverðið út“, eins og það er kallað.  Á ensku er talað um: 

„purchase price allocation“.  Þá er reynt að gera sér grein fyrir hvað var 

verið að kaupa.  Oft er því farið í mat á þessum verðmætum og reynt að 

færa þau til bókar.  Metinn er líftími viðkomandi eigna og þær 

afskrifaðar  á áætluðum líftíma.  Þær eignir sem oftast eru teknar út eru 

viðskiptasambönd (customer relationship) og þróunar- og 

rannsóknarkostnaður.  Við greiningu á þessum verðmætum er svo 

skilað skýrslu.  Eins  og einn viðmælandi minn komst að orði þá má 

kannski segja að að þetta leiði til nokkurs konar „þekkingarskýrslu“. 

Spurning 5. Við mat á þekkingarverðmætum, eru menn að styðjast við 

skilgreiningu fræðimanna á mannauð, skipulagsauð, viðskiptaauð?  

Viðmælendur mínir voru sammála um að almennt væru menn ekki að 

nota þessa þrískiptingu.  Almennt finnst mönnum að aðallega sé verið 

að styðjast við viðskiptavildina, sem má skilgreina sem viðskiptaauð.   

Spurning 6. Við mat  á þekkingarverðmætum: Hvaða  reglur eru 

notaðar? Eru til samræmdar reglur? Er þörf á þeim? 

Almennt eru viðmælendur mínir að styðjast við alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana. Einn viðmælandi tók það sérstaklega fram að 

útgáfa þeirra hafi verið til mikilla bóta fyrir endurskoðendur.  Annar 

vildi taka það fram sérstaklega að hann væri sérstaklega varkár við mat 

á óefnislegum eignum. Meginreglan er að kostnaður sé sannanlegur.  

Reynt skuli að meta eignir út frá hugsanlegum framtíðartekjum og að 

það er sá mælikvarði sem er þekktastur. Í slíku mati er viðskiptavildin 
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oft afgangsstærð.  Hún er sú stærð sem stendur út af þegar búið er að 

greina aðrar óefnislegar eignir. 

Spurning 7. Til eru ýmsar matsreglur um þekkingarverðmæti, sbr. Hjá 

RANNÍS. Eru menn að nota þær? 

Almennt séð kannast menn ekki við þessar reglur.  Alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlarnir eru þær reglur sem endurskoðendur vinna helst 

eftir við mat á óefnislegum eignum.   

Spurning 8. . Telur þú að mat á þekkingarverðmætum og gerð 

þekkingarskýrslu séu til einhvers?  

Svör við þessari spurningu voru mjög ólík.  Sumum finnst þetta ekki 

vera neitt sem skiptir máli. Þetta sé svo huglægt mat að það verði alltaf 

viðkvæmt að birta þessar upplýsingar. Þetta gæti hugsanlega nýst sem 

stjórntæki innan húss en alls ekki til fjárfesta. Stjórnendur og fjárfestar 

séu mjög íhaldssamir á fjárhagslega mælikvarða, og því líti þeir ekki 

við mati á jafn huglægum þáttum og þekkingarverðmæti. Aðrir töluðu 

um að gerð slíkrar skýrslu og mæling á þekkingar-verðmætum væri til 

einhvers og þá sérstaklega fyrir sprotafyrirtæki.  Auðvitað þurfi þau og  

reyna að gefa fjárfestum upplýsingar um þekkingarverðmæti sín.  Allir 

viðmælendur mínur voru sammála um að ef farið yrði út í mat á 

þekkingarverðmætum væri nauðsynlegt að hafa skýran ramma og mjög 

skýrar reglur um hvernig farið væri með þetta.   
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6. Niðurstöður 
 

Eftir að hafa unnið úr þeim viðtölum sem tekin voru er það niðurstaða 

mín að endurskoðendur koma ekki mikið að mati á þekkingar-

verðmætum. Einnig má draga þá ályktun af rannsókn minni að almennt 

eru endurskoðendur ekki að meta þekkingarverðmæti í þeim 

reikningsskilum sem við þekkjum.  Það er nokkuð merkilegt, 

sérstaklega í ljósi þeirrar gagnrýni sem hefðbundinn ársreikningur fær 

frá ýmsum fræðimönnum.  Má þar nefna sérstaklega endurskoðendurna  

Stefán Svavarsson og Árna Vilhjálmsson. Umfjöllun þeirra og fleiri 

aðila er m.a.  rakin  í kafla 3.4, bls. 23,  fyrr í þessu verkefni.  Þar segir 

m.a : 

„Ekki ber að taka niðurstöðurnar sem einhvern algildan sannleika. 

Samkvæmt þeim þá grundvallast niðurstaða rekstrarreiknings á 

hlutlægum gögnum um viðskipti fyrir liðinn tíma og reglum um bókun 

þeirra, en ekki á mati á viðskiptum í framtíðinni.  Þeir taka skýrt fram, 

að það sé verulegum vandkvæðum bundið að komast að hinu ,,sanna” í 

þessu efni, ef það er þá yfirleitt hægt.  Allir útreikningar á raunvirði og 

raunafkomu fyrirtækis byggja nefnilega á mati á framtíðartekjum og 

framtíðargjöldum þess.“  

Þessi umfjöllun er í samræmi við viðtöl mín við endurskoðendur þegar 

rætt var um mat á efnislegum eigum.  Í samtölum okkar komum við oft 

inn á hvaða leiðir eru farnar við verðmat og þá horfa fagaðilar eðlilega 

á þær eignir sem mynda framtíðartekjuflæði. 

 

6.1 Þekkingarskýrsla   
Niðurstöður könnunarinnar eru augljósar þegar spurt er um 

þekkingarskýrslu meðal endurskoðanda.  Þeir hafa ekki komið að gerð 

slíkrar skýrslu. A.m.k. ekki á einhverju ákveðnu formi.  

Þekkingarskýrslur virðast því ekki vera mikið gerðar á Íslandi og er 

það athyglisvert í ljósi þess að Norðurlöndin hafa verið brautryðjendur 

á þessu sviði. Sú þróun hefur ekki náð til Íslands nema að takmörkuðu 

leyti, ef marka má niðurstöðu þessarar rannsóknar. Að mínu mati þá er 
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stór hluti af ársskýrslu fyrirtækja lítið annað en „aðrar“ upplýsingar um 

starfsemi fyrirtækisins, eignir þess og skuldir. Upplýsingar til viðbótar 

við þær sem fram koma í ársreikningi.  Í ársreikningi er verið að fjalla 

um fjárhagslega stöðu og einungis fjárhagslegir mælikvarðar sem segja 

til um árangur fyrirtækisins.  Er þessi niðurstaða í samræmi við skoðun 

Eggerts Claessens (2009) á málinu.  Í viðtali við mig lét hann þá 

skoðun sína í ljós að í raun væru endurskoðendur og fyrirtækin sjálf að 

gefa út þekkingarskýrslur reglulega. Vandamálið væri að þetta er ekki á 

neinu öguðu formi sem gerir samanburð milli ára og milli fyrirtækja 

mjög erfiðan, nánast ómögulegan. (Eggert Claessen, munnleg heimild 

22.apríl 2009). 

 Því er það skoðun mín að endurskoðendur hafi þrátt fyrir allt komið þó 

nokkuð að gerð þekkingarskýrslna.  Einungis undir öðrum formerkjum. 

Í umfjöllun minni um þekkingarskýrslu í kafla 4.1. á bls. 29-30, kemur 

m.a. fram að þekkingarskýrslu er ætlað að skýra orsakasamhengi milli 

afraksturs auðlinda, aðgerða og áhrifa annars vegar og árangurs hins 

vegar. Þekkingarskýrsla er framsetning á þeim verðmætum sem bæta 

samkeppnisstöðu fyrirtækisins og auka arðsemi.   

Í henni er metin  núverandi staða og skoðaðar framtíðarvæntingar.   

Staðlað og agað form á þessum upplýsingum virðist því ekki vera 

notað af endurskoðendum á Íslandi.  Hins vegar eru þessar upplýsingar 

teknar saman og birtar í einhverskonar skýrsluformi og þá aðallega í 

tengslum við útlistun á óefnislegum eignum við kaup og yfirtöku. 

6.2. Matsreglur 
Eins og fram kom í viðtölum mínum þá eru endurskoðendur á Íslandi 

ekki að meta þekkingarverðmæti í reikningsskilum. Óefnislegra eigna 

er ekki getið í ársreikningi nema að þær uppfylli þröng skilyrði 

ársreikningslaga og/eða alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Almennt eru 

menn að meta eignir eftir kostnaðarverðsreglunni.  Þá er litið til þess 

kostnaðar sem fyrirtækið sannanlega leggur út fyrir. Skýrt er kveðið á 

um matsreglur óefnislegra eigna í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. 

Svo virðist sem endurskoðendur notist eingöngu við þá.  Hins vegar var 

athyglisvert sem fram kom í viðtölum mínum við endurskoðendur að 
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við útlistun á öðrum óefnislegum eignum séu kannski engar sérstakar 

reglur.  Viðmælendur mínir töluðu um að reynt væri að leggja mat á 

viðskiptasambönd, sem dæmi, og áætla líftíma þeirra.  Þegar upp er 

staðið, þá horfa menn aðallega á það hvaða eignir eru að mynda 

framtíðartekjur fyrir fyrirtækið.  Athyglisvert er þessar skilgreiningar 

eru náskyldar skilgreiningum stjórnunafræðanna. Þ.e að 

samkeppnisforskot felist aðallega í verðmætum bundnum í þekkingu.  

Eins og fjallað er um í kafla 2.3 í þessu verkefni, þá duga  hefðbundnar 

aðferðir ekki til að meta framtíðarmöguleika fyrirtækja. Í þessu 

sambandi vil ég vísa aftur til orða Eggerts Claessens:  

„Bókfært virði fyrirtækis segir minnst til um það hvort það sé 

lífvænlegt eður ei.  Fjöldi bíla og húsa í eigu fyrirtækis felur t.d. 

ekki í sér spásögn um hvort fyrirtækið nái framúrskarandi 

árangri eða deyi á næstu mánuðum.  Bókært virði endurspeglar 

heldur ekki einu sinni endilega markaðsvirði fyrirtækja“ 

(Eggert Claessen, 2005) 

6.3. Þekking í reikningsskilum 
Í rannsókn minni kom glögglega í ljós að endurskoðendur eru ekki 

kunnugir þekkingarbókhaldi.  Almennt séð má segja að þeir séu 

mótfallnir því þar sem um mjög huglægt mat er að ræða.  Hins vegar 

voru einhverjir þeirra sammála um að þetta væri athyglisvert 

sjónarhorn á reikningsskil nútímans.  Hins vegar ber að taka öllu svona 

mati með fyrirvara og hættan við það er ofmat og þá er tilganginum 

ekki náð.   

Í hefðbundnum reikningsskilum er oftast eingöngu getið um efnislegar 

eignir.  Meginreglan er að óefnislegra eigna sé einungis getið hafi þær 

verið sannanlega keyptar, viðskiptavild, veiðiheimildir o.fl. Mikilvægi 

annarra óefnislegra eigna eða svokallaðra þekkingarverðmæta hefur 

aukist í kjölfar breytts þjóðfélags og viðskiptaumhverfis. Um þessi 

verðmæti er lítið sem ekkert fjallað í ársreikningnum. 

Í lögum nr.3/2006, um ársreikninga segir m.a.: 
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„Eign skal færð á efnahagsreikning þegar líklegt er að félagið hafi af 

henni fjárhagslegan ávinning í framtíðinni og virði hennar má meta 

með áreiðanlegum hætti.“  

(Ríkisskattsstjóri, 2006.) 

 

Í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er um samskonar skilgreiningu að 

ræða. Þar er heimilt að meta óefnislega eign ef hún er undir yfirráðum 

fyrirtækis og vænst er efnahagsleg framtíðarávinings.  Þá er krafa um 

að hún sé metin samkvæmt kostnaðarverðsreglunni eða leyfilegri 

fráviksaðferð. Heimilt er að færa óefnislega eign hvort sem hún er 

aðkeypt eða myndast innan fyrirtækis.  Ef eignin myndast innan 

fyrirtækisins, þá ber að skipta henni niður á tvö stig, rannsóknarstig og 

þróunarstig.  Sé kostnaður vegna rannsókna, ber að gjaldfæra hann og 

því ekki heimilt að meta hann til eignar samkvæmt alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum.  Þróunarstigið, hinsvegar, heimilar eignfærslu 

geti fyrirtæki sýnt fram á eftirfarandi þætti: 

* Tæknilega sé framkvæmanlegt að ljúka við óefnislegu eignina þannig 

að hún verði tiltæk til notkunar og sölu. 

   * Fyrirtækið hafi getu til þess að nota eða selja hina óefnislegu eign. 

*Hvernig  líklegur efnahagslegur framtíðarávinningur myndast af 

óefnislegu eigninni.  Fyrirtækið skal sýna fram á að markaður sé fyrir 

framleiðslu óefnislegu eignarinnar eða hana sjálfa eða ef eignin er 

notuð innan fyrirtækisins, og þá þarf að sýna fram á hvert sé notagildið.  

 (Fjármálaráðuneytið, 2006, bls.338-341) 

Viðmælendur mínir voru ekki sammála um hvort fyrirtæki ættu að 

meta þekkingarverðmætin og gefa um þau skýrslu samhliða 

hefðbundnum ársreikningi. Sumum fannst það ekki spurning að 

veruleg þörf væri á að fyriræki færi árlega í þessa vinnu.  Áhugavert er 

hversu ólíkar skoðanir viðmælenda minna voru.  Þeir voru jafnframt 

sammála um að ætli fyrirtæki að birta slíkar upplýsingar þá verði að 

vanda verulega til þeirra.  Það sem mér þykir athyglisvert er að enginn 

viðmælenda minni kannaðist við þann ramma sem settur er í skýrslu 
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RANNÍS og fjallað er um í þessu verkefni m.a. í kafla 2.1 bls. 11.  Í 

skýrslu RANNÍS er þekkingarverðmætum skipt í þrennt,  mannauð, 

skipulagsauð og viðskiptaauð, eins og áður hefur komið fram .  Í 

skýrslunni er farið náið ofan í hverja vídd og lögð drög að 

matsaðferðum.   
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7. Umræður 
 

7.1 Þekkingarskýrsla 
Ljóst er að endurskoðendur á Íslandi eru almennt ekki að koma að 

gerð þekkingarskýrslna.  Engu að síður eru ársskýrslur fyrirtækja að 

gefa töluverðar upplýsingar utan við hefðbundin ársreikning.  Það má 

því leiða líkum að því að fyrirtæki séu að birta þekkingarskýrslur en 

ekki á einu ákveðnu öguðu formi.  Þannig útskýrir Eggert Claessen 

málið.  Hans tilfinning er að fyrirtæki fari í þessa vinnu eins og t.d. 

Síminn hf gerði árið 2001.  Þá birti Síminn þekkingarskýrslu en hefur 

ekki gert það síðar.  Í samtali við mannauðsstjóra Símans kom fram að 

að hans mati sé ekki ástæða til að gera það aftur. (Ketill Berg,munnleg 

heimild 21. apríl 2009) Það er í samræmi við skoðun Eggerts að 

fyrirtæki fari út í þessa vinnu og læri í raun mest á henni. Með því að 

fara í þá vinnu að meta þekkingarverðmætin, geri stjórnendur sér betur 

grein fyrir því  hver þessi verðmæti eru.  Það er hins vegar áhyggjuefni 

að fyrirtæki skuli ekki gefa þessar upplýsingar á einhverju öguðu 

formi.  Fyrir fjárfesta er klárlega þörf á þessum upplýsingum.  Þá þurfa 

að vera skýrar reglur um framsetningu.  Einnig er þörf á þessum 

upplýsingum reglulega, helst árlega að mínu mati, svo hægt sé að gera 

einhvern raunhæfan samanburð.  (Eggert Claessen,munnleg heimild 22. 

apríl 2009) 

 

7.2 Matsreglur 
Samkvæmt þeirri könnun sem ég gerði meðal endurskoðenda á Íslandi, 

þá notast þeir nánast eingöngu við alþjóðlega reikningsskilastaðla við 

mat á eignum. Í þeim er ekki stuðst við þrískiptinu þekkingarverðmæta 

eins og fræðimenn hafa skilgreint þau.  Óefnilegar eignir skulu metnar 

eftir mjög skýrum afmörkuðu reglum.  Eins og fram kom í viðtölum 

mínum þá eru endurskoðendur að leysa út óefnislegar eignir við kaup 

og /eða yfirtöku á félögum.  Þá reyna menn að gera grein fyrir hvaða 

helstu eignir mynda yfirverð.   Svo virðist sem viðskiptavild verði 
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síðan afgangsstærð og sé færð í einu lagi.  Mannauðs- og 

skipulagsvíddirnar eru greinilega ekkki metnar nema að óverulegu 

leyti.  Ástæðurnar eru sjálfsagt margar.  Endurskoðendur bera sína 

ábyrgð og reyna þeir að eyða sem mestri óvissu.  Mat á virði mannauðs 

er ekki eitthvað sem hægt er að finna í reikningsskilastöðlum. 

Skipulagsauður er einnig að þeirra mati mjög huglægur þáttur og því 

varast menn að meta hann. Einnig kom fram í viðtölum að 

endurskoðendur telja engu að síður að nauðsynlegt sé að leggja mat á 

þessi verðmæti með einhverjum hætti.  Þá vísa menn til þess að kröfur 

fjárfesta hljóti að skipta miklu.   

 

Líklegt er að í því viðskiptaumhverfi sem nú er á Íslandi,  „Hinu nýja 

Íslandi“, þar sem  fjöldi sprotafyrirtækja er að ryðja sér til rúms hlýtur 

óneitanlega að vera uppi  sú krafa að raunveruleg verðmæti verði skráð 

með öruggum og aðgengilegum hætti.   

 

7.3 Þekking í reikningsskilum  
Á Íslandi er ekki mikið um að fyrirtæki meti þekkingarverðmæti sín.  

Hugsanlegt er að mannauðsdeildir stóru fyrirtækjanna meti þetta að 

einhverju leyti. Endurskoðendur eru ekki að meta þessi verðmæti í 

reikningsskilum.  Engu að síður eru menn að geta ýmissa 

viðbótarupplýsinga í ársskýrslum.  Stjórnendur og fjárfestar eru að 

meta fjárhagslegan ávinning, mögulegt framtíðar tekjustreymi og annan 

árangur úr frá ársreikningi.  Því er athyglisvert að velta því fyrir sér 

hvort ekki sé kominn timi til að nota aðra mælikvarða en fjárhagslega.  

Ram Srimam birti á árinu 2008 rannsókn sína á því hvort samband sé 

að milli óefnislegra eigna og  mælikvarða á  fjárhagslega heilsu 

fyrirtækja.   

Í grein sinni bendir hann á mikilvægi þess að geta þekkingarverðmæta, 

sérstaklega meðal nýsköpunar- og tæknifyrirtækja.  Án slíkra 

upplýsinga  muni fjárfestar missa þolinmæði og fyrirtækin vanta 

fjármagn. Í tæknifyrirtækjum skipta óefnislegar eignir mestu um 

framtíðar efnahagsávinning. Þessar eignir eru m.a. einkaleyfi, 
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rannsóknarkostnaður, starfsmenn og þekking.  Í grein sinni bendir 

Srimam einnig á að mat á þessum óefnislegum eignum hafa ekki hlotið 

sinn sess í reikningsskilum.  Ástæðan er sú að oftar en ekki er um að 

ræða mjög huglægt mat.  Þrátt fyrir það eru fjárfestar að líta til þessara 

þátta.  (Sriram, 2008, bls. 353-354) 
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Lokaorð 
 

Í þessu verkefni hef ég leitast við að svara því hvort endurskoðendur á 

Íslandi séu að meta þekkingarverðmæti í reikningsskilum. Mér finnst 

efnið áhugavert og var það ástæða þess að það varð fyrir valinu. Það 

var mjög lærdómsrík að vinna þetta verkefni. Þekkingarstjórnun og  

sérstaklega meðhöndlun þekkingarverðmæta finnst mér mjög áhugavert 

efni og  furða mig á að endurskoðunarfræðin skuli ekki meta þau með 

markvissari hætti en nú er gert. Að mínu mati er birting 

þekkingarskýrslna eitthvað sem metnaðarfull þekkingarfyrirtæki ættu 

að taka upp. En hafa ber í huga að nauðsynlegt sé að ramminn sé skýr 

svo upplýsingarnar séu samanburðarhæfar. Í viðauka I er hluti skýrslu 

RANNÍS varðandi mat á þekkingarverðmætum. Hugsanlegt er að 

notast verði við þennan mælikvarða í framtíðinni. 

Ég vona að þú lesandi góður hafi haft gagn af lestri þessa verkefnis 
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Viðaukar 
V.1 Tillögur um staðlaðar vísbendingar og lykiltölur 
fyrir íslensk fyrirtæki: 
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