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Útdráttur 
 

Viðskiptavild er gjarnan veigamikill liður sem bregður fyrir í efnahagsreikningum 

fjölmargra fyrirtækja. Viðskiptavild hefur undanfarin ár verið uppspretta ýmissa 

rannsókna um meðferð hennar og matsaðferðir, þá sérstaklega virðisrýrnunarprófa. 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 36 - Virðisrýrnun eigna fjallar meðal annars um 

meðferð viðskiptavildar í bókum félaga og ber fyrirtækjum á skipulegum 

verðbréfamarkaði að fylgja reglum staðalsins.  

Virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild eru af mörgum talin mjög matskenndur liður við 

reikningsskil fyrirtækja. Þar sem ársreikningar eiga að gefa glögga mynd af afkomu félaga 

er óæskilegt að stór hluti þeirra byggist að miklu leyti á mati stjórnenda. Staðallinn hefur 

hlotið töluverða gagnrýni vegna þess frelsis sem hann veitir stjórnendum við framkvæmd 

prófanna ásamt því að hann þykir flókinn í sniðum og ekki á færi allra að framfylgja reglum 

hans. Hægt er að stjórna niðurstöðum prófanna með því að eiga við tilteknar breytur við 

framkvæmdina. Helstu breyturnar eru ávöxtunarkrafa við núvirðingu, langtíma 

hagvaxtarprósenta og vænt greiðsluflæði sjóðskapandi eininga.  

Þar sem virðisrýrnunarpróf þykja matskennd eru gerðar ríkar kröfur til fyrirtækja um 

ítarlegar skýringar í ársreikningum um þær forsendur sem byggt var á við framkvæmd 

prófanna. Fjárfestar hafa undanfarin ár óskað eftir enn frekari upplýsingagjöf í 

ársreikningum fyrirtækja. Því var svarað með breytingum á áritun endurskoðenda þar sem 

lykilþættir endurskoðunar eru útskýrðir og þar er viðskiptavild oftar en ekki til 

umfjöllunar. Lesendur ársreikninga búa því yfir betri upplýsingum um meðhöndlun 

viðskiptavildar en áður og geta því með áreiðanlegri hætti lagt mat á raunverulegt virði 

hennar.
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1 Inngangur 

Ársreikningar gegna mikilvægu hlutverki fyrir alla notendur reikningsskila fyrirtækja, bæði 

innan þeirra og utan. Tilgangur ársreiknings er að sýna rekstrarárangur félags, 

fjárhagsstöðu þess og þær breytingar sem orðið hafa á rekstri á uppgjörstímabilinu. 

Samkvæmt lögum nr. 3/2006 um ársreikninga skulu ársreikningar gefa glögga mynd af 

afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé fyrirtækja. Með glöggri mynd er meðal 

annars átt við að áhrif viðskipta á félög skuli vera skýr og í samræmi við gildandi lög og 

reglur. Þrátt fyrir ítarlegt regluverk er með öllu móti ómögulegt að semja hinn fullkomna 

ársreikning. Ástæðuna má meðal annars rekja til þeirra fjölda þátta sem byggjast á mati 

stjórnenda við ársreikningagerð (Bjarni Frímann Karlsson, 2015a). 

 Viðskiptavild er einn þeirra þátta efnahagsreiknings sem ræðst að miklu leyti af 

fyrrnefndu mati stjórnenda. Fyrirtæki sem gera upp samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum (e. International Financial Reporting Standards, IFRS) eru skyldug 

til að meta virði viðskiptavildar í bókum sínum, að minnsta kosti árlega. Þetta ferli nefnist 

virðisrýrnunarpróf og miðar að því að meta hvort slíkar eignir félags hafi rýrnað að virði. 

Markmið reikningsskilastaðlanna er meðal annars að endurspegla raunverulegt virði 

eigna í ársreikningum félaga en þrátt fyrir það býður þessi matsaðferð einnig upp á 

tækifæri til að þenja efnahagsreikninga þeirra út með óraunhæfum hætti (Kieso, 

Weygandt og Warfield, 2018, bls. 12-15).  

Í kjölfar bankahrunsins fyrir rúmum tíu árum jókst umtal um viðskiptavild til muna, 

vegna frjálslegrar meðferðar hennar í ársreikningum félaga í aðdraganda hrunsins. Með 

hinum ýmsu krókaleiðum tókst viðskiptajöfrum að mynda flóknar fléttur, sem gegndu 

þeim eina tilgangi að auka viðskiptavild fyrirtækja og þar af leiðandi hækka virði þeirra í 

ársreikningum félaga. Samhliða þessu gáfu niðurstöður virðisrýrnunarprófa sjaldan til 

kynna að raunverulega þyrfti að færa niður virði viðskiptavildar. Þetta olli því að á 

endanum fór allt loft úr sístækkandi blöðrunni í einum hvelli og eftir sátu aðeins skuldir 

innan fyrirtækja (Aðalsteinn Hákonarson, 2008). 

Þetta leiðir til vangaveltna um framkvæmd virðisrýrnunarprófa og hversu mikil áhrif 

þau hafa á ársreikninga fyrirtækja sem nota fyrrnefndar aðferðir. Þar sem 

virðisrýrnunarpróf byggjast að miklu leyti á mati stjórnenda er auðveldara en ella að 

hagræða niðurstöðum þeirra fyrirtækjum í hag. Til að sporna gegn þeirri þróun þarf að 
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skoða kosti og annmarka virðisrýrnunarprófa, athuga hvernig stjórnendur meta 

nauðsynlega þætti við framkvæmd prófanna ásamt því að leggja mat á hvort nægilega vel 

sé skýrt frá röksemdum stjórnenda í ársreikningi. Með slíkri athugun á áhrifum ólíkrar 

meðhöndlunar á virði viðskiptavildar má færa betri rök fyrir því að ársreikningar félaga 

sýni sannarlega glögga mynd af raunverulegu virði eigna. 
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2 Viðskiptavild og uppruni virðisrýrnunarprófa 

Orðið viðskiptavild ber með sér jákvætt yfirbragð sem ekki hefur þótt í fullu samræmi við 

raunverulega merkingu hugtaksins. Í grein sinni Réttnefni eða mýraljós segir Bjarni 

Frímann Karlsson: „Orðið viðskiptavild hefur yfir sér svo fallegan blæ; það vekur upp góð 

hughrif. Þetta annars ágæta orð er samt mjög óheppilegt heiti á því hugtaki sem reglur 

reikningshaldsins og líka skattlagningarvaldsins ætla því að standa fyrir“ (Bjarni Frímann 

Karlsson, bls. 20, 2015a).  

Það er ekki aðeins yfirbragð og blær orðsins sem er í ósamræmi við fræðilega merkingu 

þess heldur einnig almenn skilgreining orðsins í íslenskri tungu. Samkvæmt skilgreiningu 

Íslensku nútímamálsorðabókarinnar felst viðskiptavild fyrirtækja í því fjárhagslega virði að 

eiga tryggan hóp viðskiptavina (Íslensk nútímamálsorðabók, e.d.). Í Íslensku 

alfræðiorðabókinni er orðið skilgreint á sambærilegan en ítarlegri máta. Þar segir að 

viðskiptavild sé „verðmæti þess álits sem fyrirtæki nýtur, viðskiptasambanda þess og 

hagkvæmrar staðsetningar“ (Íslensk alfræðiorðabók, e.d.). Með teknu tilliti til 

ofangreindra atriða má með sanni segja að almennar skilgreiningar og yfirbragð orðsins 

endurspegli ekki að fullu reikningshaldslega merkingu þess.  

2.1 Reikningshaldsleg merking viðskiptavildar 
Viðskiptavild flokkast meðal óefnislegra eigna í reikningshaldi og er oft á tíðum 

fyrirferðarmest þeirra á efnahagsreikningi félaga. Óefnislegar eignir einkennast fyrst og 

fremst af því að vera óáþreifanlegar, eins og nafnið gefur til kynna, og geta verið 

þýðingarmikil stærð í ársreikningum fyrirtækja. Þrátt fyrir flokkunina er viðskiptavild ólík 

öðrum óefnislegum eignum, þar sem erfitt er að skilgreina hana sem einstaka eign og 

aðskilja frá öðrum eignum félags (Weygandt, Kimmel og Kieso, 2016, bls. 372). 

Viðskiptavild er aðeins færð við kaup á fyrirtæki í heild sinni. Þetta þýðir að aðeins má 

færa keypta viðskiptavild við kaup eða samruna fyrirtækja. Það er með öllu óheimilt að 

færa viðskiptavild til eignar sem myndast innan félags og þar af leiðandi er viðskiptavild 

ekki að finna í bókum allra fyrirtækja (Kieso o.fl., 2018, bls. 12-11). Þegar fyrirtæki stendur 

frammi fyrir kaupum á öðru félagi er kaupverðið oftar en ekki hærra en eigið fé þess. 

Mismunurinn á kaupverði og matsvirði eigin fjár hins keypta félags, öðru nafni yfirverð, 

er viðskiptavild í reikningshaldslegum skilningi. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar segja svo 
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til um að slíku yfirverði beri að útdeila á þær sjóðskapandi einingar sem fyrirtæki kaupir 

(Guðmundur Ingólfsson munnleg heimild, 2. nóvember 2018). Sjóðskapandi einingar eru 

minnsti skilgreinanlegi flokkur eigna sem skila innflæði handbærs fjár, óháð sambærilegu 

innflæði fjár annarra eigna. Þetta þýðir að ef einstök eign getur ekki skilað félagi 

handbæru fé, nema með aðstoð annarra eigna, verður að telja þær eignir saman sem 

sjóðskapandi einingu. (Kieso o.fl., 2018, bls. 11-15).    

Við útdeilingu yfirverðs þarf að bera kennsl á allar eignir og skuldir hins keypta félags 

og ákvarða markaðsverð þeirra. Í flestum tilvikum er tiltölulega einfalt verk að leggja mat 

á skuldir félags þar sem markaðsvirði þeirra er yfirleitt í samræmi við bókfærða stöðu. 

Annað getur þó komið í ljós við mat á eignum. Markaðsvirði keyptra eigna getur numið 

öðrum fjárhæðum en bókfærð staða þeirra á kaupdegi. Miða ber þá í flestum tilvikum við 

markaðsvirðið til að finna viðskiptavildina og útdeila henni, þar sem það þykir sýna 

raunverulegt virði eignanna á þeim tíma. Einnig er algengt að ýmsar óáþreifanlegar eignir, 

sem myndast hafa innan hins keypta félags, hafi ekki verið færðar í bækur þess en hafi þó 

töluverð áhrif á kaupverðið. Samanlagt myndar allur mismunur, á yfirverði kaupanna og 

bókfærðs virðis eigna félagsins, þá viðskiptavild sem færa ber í bækur kaupanda 

(Guðmundur Ingólfsson munnleg heimild, 2. nóvember 2018).  

Það geta legið ýmsar skýringar að baki því af hverju forsvarsmenn fyrirtækja eru 

reiðubúnir að greiða hærra verð, við kaup á öðrum félögum, en sem nemur markaðsvirði 

eigna að frádregnum skuldum þeirra. Í eðli sínu á eignfærð viðskiptavild að endurspegla 

þann ávinning sem vænta má í framtíðinni af keyptum eignum. Erfitt er þó að einkenna 

og færa sérstaklega þann ávinning í bækur félaga (Kieso o.fl., 2018, bls. 12-11). Slíkar 

eignir eru til dæmis góð viðskiptasambönd, góðir stjórnendur og starfsmenn, gott 

rekstrarumhverfi og svo mætti lengi telja. Öll þessi atriði, og fleiri til, ættu þó að skila 

framtíðarrekstri hærri hagnaði en almenn ávöxtun gæfi til kynna, því annars væri óþarft 

að greiða yfirverð fyrir reksturinn. Ef stjórnendur fyrirtækja myndu ekki sjá neinn ávinning 

af kaupum annars félags, á verði umfram raunverulegt markaðsvirði þess, væru þeir 

ólíklegir til að greiða meira en þeir myndu síðar fá til baka af fjárfestingunni. Þar af 

leiðandi endurspeglar yfirverðið þann ávinning sem mögulega má vænta af 

fjárfestingunni í framtíðinni (Stefán Svavarsson, 2007). 

Þess má þó geta að viðskiptavild ætti ekki að dvelja lengi í bókum hvers fyrirtækis, því 

ef rætist úr þeim vænta framtíðarávinningi sem viðskiptavildin endurspeglar hlýtur 
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aðilum á þeim markaði að fjölga. Þá keppa fleiri fyrirtæki um sama hagnaðinn og þar með 

ætti viðskiptavildin að dvína, ef ekki hverfa að fullu. Það virðist þó ekki vera raunin með 

viðskiptavild margra fyrirtækja, sem leiðir til vangaveltna um hvort raunverulegt virði 

viðskiptavildar endurspeglist ávallt í ársreikningum félaga (IAS 36, para. 37).   

2.2 Uppruni virðisrýrnunarprófa 
Lengi vel reyndist hugtakið viðskiptavild flókið viðfangsefni fyrir fræðimenn í 

reikningshaldi, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Meðhöndlun viðskiptavildar var með 

ólíkum hætti þar sem regluverk landa og alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gáfu lítið sem 

ekkert til kynna um hvernig fara ætti með slíkar fjárhæðir í bókum félaga. Það var ekki fyrr 

en í lok 1944 sem hugtakið var fyrst skilgreint með markvissum hætti í Bandaríkjunum. 

Var viðskiptavild þá flokkuð sem keypt óefnisleg eign, með ótakmarkaðan líftíma og átti 

að færa hana til eignar á upphaflegu kostnaðarverði. Ef líftími viðskiptavildar 

takmarkaðist síðar meir voru fyrirtæki hins vegar skyldug til að fyrna fyrri eignfærslu eða 

niðurfæra í bókum sínum (Bjarni Frímann Karlsson, 2015b). 

Þessi venja viðgekkst vestanhafs allt til ársins 1970 þegar tvær nýjar aðferðir við kaup 

á félögum og samruna komu fram á sjónarsviðið; kaupaðferð og samlegðaraðferð. 

Kaupaðferðin er sambærileg þeirri aðferð sem þekkist í dag, þar sem mismunur á 

kaupverði og eigin fé hins keypta félags er viðskiptavild. Samlegðaraðferðin er hins vegar 

töluvert umdeildari þar sem enga viðskiptavild skal færa samkvæmt henni. Þess í stað skal 

leggja bókfært virði eigna og skulda hins keypta félags saman við bókfært virði þess félags 

sem stundar kaupin. Við þetta myndast ekkert yfirverð og þar af leiðandi er engin 

viðskiptavild til staðar (Bjarni Frímann Karlsson, 2015b). Það gefur augaleið að slík aðferð 

endurspeglar, í fæstum tilvikum, raunverulegt matsvirði eigna og skulda fyrirtækja ásamt 

því að hún býður upp á ýmsar leiðir til að misbeita henni, fyrirtækjum í hag (Stefán 

Svavarsson, 2007). Þrátt fyrir það birtu alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir sambærilegan 

staðal nokkrum árum síðar, þar sem samlegðaraðferðin var leyfð (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2015b). 

Á sama tíma og fyrrnefndar aðferðir komu fram í Bandaríkjunum var ákveðið að allar 

óefnislegar eignir hefðu nú takmarkaðan líftíma og því bæri að afskrifa þær línulega á því 

tímabili, en eigi lengur en á 40 árum. Sambærilegar reglur voru einnig innleiddar á 

svipuðum tíma í öðrum löndum en viðskiptavild var þá gjarnan afskrifuð hraðar, eða á 20 
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árum. Þessar reglur fengu litlar undirtektir hjá fyrirtækjum og voru stjórnendur þeirra 

tregir til að gjaldfæra slíkar afskriftir. Enn stóð þó samlegðaraðferðin fyrirtækjum til boða 

og var hún þar af leiðandi mjög vinsæl meðal margra fyrirtækja (Bjarni Frímann Karlsson, 

2015b). 

Það þótti því miklum tíðindum sæta þegar bandaríska reikningsskilaráðið bannaði 

samlegðaraðferðina árið 2001. Fyrirtæki, hagsmunasamtök og stjórnmálamenn í 

Bandaríkjunum gagnrýndu þetta harðlega og börðust gegn banninu. Til að koma til móts 

við þessar gagnrýnisraddir samþykkti reikningsskilaráðið að fella niður skylduna um 

línulega afskrift viðskiptavildar og leyfðu þess í stað fyrirtækjum að framkvæma 

virðisrýrnunarpróf árlega (Bjarni Frímann Karlsson, 2015b). Í kjölfarið breytti alþjóðlega 

reikningsskilaráðið sínum stöðlum til samræmis við nýjar reglur vestanhafs og við það 

urðu virðisrýrnunarpróf mikilvægur hluti af reikningsskilum fyrirtækja um allan heim. 

Uppruna virðisrýrnunarprófa má því fyrst rekja til þessa tíma (Stefán Svavarsson, 2007). 

Þrátt fyrir að alþjóðlega reikningsskilaráðið hafi lagt blátt bann við 

samlegðaraðferðinni árið 2004, með tilkomu uppfærðrar útgáfu staðalsins IAS 38, um 

óefnislegar eignir, er þessi aðferð enn leyfileg hérlendis samkvæmt lögum nr. 3/2006 um 

ársreikninga. Þar kemur fram að ef fyrirtæki uppfylla ákveðin skilyrði, tíunduð í 78. gr. 

laganna, er þeim heimilt að nýta sér 80. gr. sömu laga þar sem samlegðaraðferðin er 

skilgreind. Þar sem lög um ársreikninga endurspegla í grófum dráttum alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana má með sanni segja að þetta verði að teljast töluvert ósamræmi 

milli íslenskra og alþjóðlegra reikningsskilareglna.  

2.3 Skylda og heimildir til að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum 
Meðhöndlun viðskiptavildar, eftir eignfærslu hennar í bókum fyrirtækja, fer að öllu leyti 

eftir því hvort gert er upp samkvæmt íslenskum lögum eða alþjóðlegum 

reikningsskilareglum. Umtalsverður munur er á þeim reglum sem fyrirtækjum gefst kostur 

á að fylgja. Almennt gildir sú meginregla að íslensk fyrirtæki fari eftir þeim lögum sem 

gilda hérlendis við samningu ársreikninga sinna. Lög nr. 3/2006 um ársreikninga er því 

veigamikill lagabálkur fyrir flest fyrirtæki hér á landi. Þrátt fyrir þetta er gerð krafa til 

nokkurra félaga um að fylgja alþjóðlegum reikningsskilastöðum við gerð 

samstæðureiknings og ársreiknings. Samkvæmt 1. mgr. 90. gr. laga um ársreikninga skulu 

félög, sem meðal annars hafa verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði, beita 
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alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við samningu samstæðureiknings. Jafnframt kemur 

fram í 3. mgr. sömu greinar að ef þau félög sem falla undir skilyrði 1. mgr. ákvæðisins ber 

ekki skylda til að semja samstæðureikning, skulu þau fylgja alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum við gerð ársreiknings. 

Á Íslandi er fyrirtækjum þó gefið nokkuð frjálst val um að gera upp samkvæmt 

alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum, óski þau sérstaklega eftir því. Í 1. mgr. 92. gr. laga nr. 

3/2006 um ársreikninga kemur fram að félögum sé heimilt að fylgja alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum við samningu ársreiknings síns. Ef þau óska eftir því skulu þau beita 

stöðlunum í að minnsta kosti fimm ár samfleytt.  

Fyrrnefnd heimild fyrirtækja, til að gera upp samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum, getur komið að góðu gagni í ýmsum tilfellum. Þegar félag á mörg 

dótturfélög getur það einfaldað samstæðureikningsgerð til muna ef þau gera öll upp 

samkvæmt sömu aðferðum og móðurfélagið. Jafnframt hafa mörg fyrirtæki séð sér hag í 

því að innleiða alþjóðlega reikningsskilastaðla ef þau starfa á alþjóðlegum vettvangi. Þar 

sem fáir, ef einhverjir, erlendir fjárfestar hafa nægilega þekkingu og skilning á íslensku 

lagaumhverfi getur það reynst íslenskum fyrirtækjum erfitt að afla erlends fjármagns. 

Með því að gera upp samkvæmt reikningsskilareglum, sem þekktar eru víðast hvar í 

heiminum, er aðgangur að slíku fjármagni mun greiðari (Deloitte, 2015). Ólík meðhöndlun 

viðskiptavildar, samkvæmt lögum og alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, getur einnig 

verið ástæða fyrir því að fyrirtæki nýta sér þá heimild að gera upp í samræmi við 

alþjóðlega reikningsskilastaðla (Guðmundur Ingólfsson munnleg heimild, 2. nóvember 

2018).  

2.4 Ólík meðhöndlun viðskiptavildar samkvæmt lögum og stöðlum 
Fram til ársins 2016 gátu fyrirtæki valið um að afskrifa viðskiptavild í bókum sínum með 

reglubundnum hætti yfir áætlaðan nýtingartíma, þó ekki lengur en á 20 árum, eða meta 

hana árlega í samræmi við settar reikningsskilareglur. Með tilkomu breytinga á lögum um 

ársreikninga árið 2016 féllu þessar reglur úr gildi. Í dag skulu fyrirtæki ávallt afskrifa 

viðskiptavild á tíu árum, samkvæmt 1. mgr. 24. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga.  

Þar sem viðskiptavild gjaldfærist á færri árum en áður, fer hún hraðar í gegnum rekstur 

fyrirtækja. Við þessa breytingu má gera ráð fyrir að fleiri félög breyti um stefnu og nýti sér 

heimild íslenskra laga til að gera upp í samræmi við alþjóðlegar reikningsskilareglur. Þetta 
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gerir fyrirtækjum kleift að forðast afskrift viðskiptavildar en þess í stað að framkvæma 

virðisrýrnunarpróf. Ef hægt er að sýna fram á að virði viðskiptavildarinnar haldist óbreytt 

er óþarft að rýra eignir fyrirtækisins (Guðmundur Ingólfsson munnleg heimild, 2. 

nóvember 2018).  

Eins og fram kom hér að ofan gera alþjóðlegir reikningsskilastaðlar ekki kröfu um 

afskrift viðskiptavildar. Þess í stað þurfa fyrirtæki að framkvæma virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavild að minnsta kosti árlega, jafnvel þó ekkert bendi til hugsanlegrar rýrnunar á 

virði eignarinnar (IAS 36, para. 10). Hins vegar þurfa fyrirtæki alltaf að framkvæma 

virðisrýrnunarpróf þegar einhverjar vísbendingar eru fyrir hendi um mögulega rýrnun 

viðskiptavildar í bókum þeirra. Slík próf má framkvæma hvenær sem er innan 

reikningsskilaárs en gerð er sú krafa að prófið sé ávallt framkvæmt á sama tíma árlega. 

Jafnframt er skilyrði að viðskiptavild sé prófuð fyrir virðisrýrnun á kaupári (IAS 36, para. 

96). Gerðar eru kröfur um framkvæmd virðisrýrnunarprófa þar sem viðskiptavild er ekki 

afskrifuð með reglubundnum hætti og virði hennar er að miklu leyti háð mati stjórnenda. 

Það er því mikilvægara en ella að fylgjast eins vandlega og mögulegt er með raunverulegu 

virði þessarar eignar með von um að það skili sér í réttu bókfærðu virði í ársreikningum 

félaga (Kieso o.fl., 2018, bls. 12-15).  
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3 IAS 36 – Virðisrýrnun eigna 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 36 fjallar um virðisrýrnun eigna, þar á meðal 

viðskiptavildar. Staðallinn er það regluverk sem fyrirtækjum ber að fylgja við framkvæmd 

allra virðisrýrnunarprófa en tilgangur hans er að stuðla að því að eignir séu ávallt rétt 

metnar í bókum fyrirtækja. Sýni niðurstöður virðisrýrnunarprófa að ákvæðum staðalsins 

sé ekki framfylgt, ber fyrirtækjum að færa bókfært verð eigna sinna niður til samræmis 

við niðurstöðurnar (IAS 36, para. 1).  

3.1 Hvenær skal færa virðisrýrnun í bækur fyrirtækja? 
Í sinni einföldustu mynd snúast virðisrýrnunarpróf um að bera bókfært virði eigna saman 

við endurheimtanlegt virði þeirra. Endurheimtanlegt virði er annað hvort jafnt gangvirði 

eignar að frádregnum sölukostnaði eða nýtingarvirði hennar, hvort sem hærra reynist. 

Gangvirði að frádregnum sölukostnaði endurspeglar þá fjárhæð sem hægt er að selja 

ákveðna eign á, eftir að búið er að draga frá allan kostnað vegna sölunnar. Nýtingarvirði 

er hins vegar það fjárflæði sem vænta má af notkun og sölu eignarinnar í framtíðinni, 

núvirt með tilliti til áætlaðs nýtingartíma hennar og viðeigandi ávöxtunarkröfu (Kieso o.fl., 

2018, bls. 11-12).  

Á mynd 1 má sjá líkan af uppsetningu virðisrýrnunarprófa. Eins og sést er 

aðferðafræðin, sem prófin byggjast á, tiltölulega einföld. Samkvæmt henni þarf að rýra 

virði eigna þegar félag getur ekki lengur endurheimt bókfært virði þeirra, annað hvort 

með sölu eignanna eða í gegnum notkun þeirra. Þar af leiðandi er virðisrýrnun færð í 

bækur félaga ef endurheimtanlegt virði einstakra eigna þess er lægra en bókfært virði 

þeirra. Ef endurheimtanlegt virði eignanna er hins vegar hærra en bókfært virði, mega 

þær standa áfram óáreittar í bókhaldi fyrirtækis (Kieso o.fl., 2018, bls. 11-12).   

 

 

Mynd 1. Líkan virðisrýrnunarprófa á eignum. Heimild: Kieso, Weygandt og Warfield, 2018, bls. 11-12. 
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Framkvæmd virðisrýrnunarprófa er með sambærilegum hætti fyrir viðskiptavild og 

aðrar óefnislegar eignir. Þrátt fyrir það verður að hafa tvennt í huga sem hefur áhrif á 

framkvæmd virðisrýrnunarprófa og er ólíkt með viðskiptavild og öðrum óefnislegum 

eignum. Annars vegar skilar viðskiptavild aðeins greiðsluflæði í tengslum við aðrar 

sjóðskapandi einingar. Það er ómögulegt að framkvæma virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavildinni einni, án tillits til slíkra eininga. Þar af leiðandi þarf að framkvæma slík 

próf á öllum þeim sjóðskapandi einingum eða hópum sjóðskapandi eininga sem 

viðskiptavildinni var upphaflega úthlutað á. Hins vegar er óheimilt að snúa við 

virðisrýrnun viðskiptavildar en það má í tilvikum annarra óefnislegra eigna. Ef áður er búið 

að færa niður viðskiptavild er ekki heimilt að hækka virði hennar síðar. Þrátt fyrir að 

niðurstöður virðisrýrnunarprófa geti seinna sýnt fram á að endurheimtanlegt virði 

sjóðskapandi eininga hafi hækkað, leyfa alþjóðlegar reikningsskilareglur ekki slíkan 

viðsnúning (Kieso o.fl., 2018, bls. 12-16).  

3.1.1 Færsla virðisrýrnunar á viðskiptavild 

Færsla virðisrýrnunar á viðskiptavild í bækur félaga er nánast eins og þær færslur sem 

gera þarf vegna sambærilegra afskrifta. Rýrnunin er færð til lækkunar á viðskiptavild í 

efnahagsreikningi fyrirtækja og á móti til gjalda í gegnum rekstur þeirra. Færslan dregur 

þar af leiðandi úr hagnaði félags á því rekstrarári sem hún tilheyrir. Meginmunurinn á 

ólíkri meðhöndlun viðskiptavilda samkvæmt íslenskum lögum og alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum er því hvort færa skuli slíka gjaldfærslu með línulegum, 

reglubundnum hætti eða eingöngu þegar niðurstöður virðisrýrnunarprófa gefa til kynna 

að bókfært virði viðskiptavildar sé of hátt (Kieso o.fl., 2018, bls. 12-17).   

3.2 Framkvæmd virðisrýrnunarprófa á viðskiptavild 
Yfirleitt nota fyrirtæki nýtingarvirði við útreikning á virði viðskiptavildar í stað gangvirðis 

að frádregnum sölukostnaði. Ástæðuna má rekja til þess að markaðir fyrir sjóðskapandi 

einingar eru fáir, ef einhverjir, og því getur reynst erfitt að meta raunverulegt gangvirði 

þeirra. Ef ekki er hægt að meta gangvirði með vissum hætti, verða félög því að styðjast 

við nýtingarvirði við framkvæmd virðisrýrnunarprófa (Kieso o.fl., 2018, bls. 12-16).  

Nýtingarvirði er matskennd stærð og við útreikning á henni þarf fyrst og fremst að huga 

að tveimur þáttum; annars vegar væntu sjóðstreymi þeirra sjóðskapandi eininga sem 
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viðskiptavildinni var upphaflega úthlutað á og hins vegar viðeigandi ávöxtunarkröfu við 

núvirðingu. Núvirt greiðsluflæði sjóðskapandi eininga á að taka tillit til áætlaðs 

greiðsluflæðis þeirra, mögulegra breytinga á fyrrnefndu sjóðstreymi, tímavirði peninga, 

óvissu á virði eigna og annarra þátta sem geta haft áhrif á verðmyndun greiðsluflæðis (IAS 

36, para. 30).  

Samkvæmt staðlinum geta fyrirtæki í flestum tilvikum aðeins spáð fyrir um vænt 

greiðsluflæði eigna til næstu fimm ára. Spár stjórnenda umfram þann tíma þykja ekki 

nógu nákvæmar, skýrar né áreiðanlegar til að hægt sé að nota þær við mat á nýtingarvirði. 

Fyrirtæki eiga þó gjarnan eignir lengur en til fimm ára og staðallinn leysir þann vanda með 

því að nýta langtíma hagvöxt á markaði við núvirðingu umfram fyrrnefnd fimm ár (IAS 36, 

para. 33b, 35 og 36). Mynd 2 sýnir hvernig greiðsluflæði sjóðskapandi eininga er núvirt, 

bæði út frá áætlunum stjórnenda til næstu ára og einnig með tilliti til líftíma eignanna, 

umfram áreiðanlegar spár stjórnenda. 
 

 

Mynd 2. Núvirðing greiðsluflæðis sjóðskapandi eininga. Heimild: BDO, 2013. 

3.2.1 Vænt sjóðstreymi eigna og sjóðskapandi eininga 

Við ákvörðun á væntu sjóðstreymi eigna er notað besta mat stjórnenda á 

framtíðaraðstæðum á markaði. Sjóðstreymið skal vera byggt á nýjustu áætlunum 

stjórnenda og leiðrétt fyrir endurskipulagningu og endurbótum á eigninni. Staðallinn 

heimilar aðeins þann kostnað sem fylgir því að viðhalda núverandi ástandi eignarinnar og 

því þarf að draga frá væntu sjóðstreymi allar þær breytingar á eigninni sem ætla má að 

bæti frammistöðu hennar enn frekar (IAS 36, para. 33).  

Út frá áætlunum stjórnenda er fundinn væntur rekstrarhagnaður eigna fyrir afskriftir, 

fjármagnsliði og skatta (e. EBITDA). Ef hreint veltufé vegna eigna er hluti af bókfærðu virði 
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þeirra þarf einnig að leiðrétta rekstrarhagnaðinn fyrir breytingum á þeirri stærð. Fyrirtæki 

hafa val um hvort tekið sé tillit til hreins veltufjár í slíkum útreikningum, svo framarlega 

sem samræmis sé gætt. Það þýðir að ef hreint veltufé er hluti af bókfærðu virði eigna þarf 

það einnig að vera hluti af rekstrarhagnaði, og öfugt. Einnig þarf að draga frá 

rekstrarhagnaði allan kostnað vegna fjárfestinga. Tekið er tillit til slíkra útgjalda í 

ávöxtunarkröfunni, sem notuð er við núvirðingu greiðsluflæðisins, og til að forðast 

tvítalningu á slíkum kostnaði þarf að draga hann frá rekstrarhagnaði. Það sem eftir 

stendur, þegar búið er að taka tillit til alls ofangreinds, er það fjárflæði sem reksturinn 

skilar til fjármagnseigenda (BDO, 2013).   

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að áætla framtíðargreiðsluflæði eigna og það fer alfarið 

eftir aðstæðum hverju sinni hvaða aðferð verður fyrir valinu. Í staðlinum er boðið upp á 

tvær aðferðir til að meta vænt greiðsluflæði til næstu fimm ára; hefðbundna aðferð (e. 

traditional approach) og aðferð vænts greiðsluflæðis (e. expected cash flow approach) 

(IAS 36, para. A2).  

3.2.1.1 Hefðbundin aðferð (e. traditional approach) 

Með hefðbundinni aðferð er sama greiðsluflæðið, fyrir öll árin, og aðeins ein 

ávöxtunarkrafa notuð við núvirðingu og mat á nýtingarvirði eigna. Gert er ráð fyrir að 

ávöxtunarkrafan sé samsvarandi þeirri áhættu sem fylgir eigninni og taki tillit til allra 

breytinga á væntu greiðsluflæði. Meiri áhersla er lögð á að finna rétta ávöxtunarkröfu 

með þessari aðferð heldur en að greina greiðsluflæði næstu ára (IAS 36, para. A4). Þegar 

auðvelt er fyrir fyrirtæki að finna aðrar sambærilegar eignir á markaði, og þar af leiðandi 

viðeigandi ávöxtunarkröfu, kemur þessi aðferð að góðum notum (IAS 36, para. A5). 

3.2.1.2 Aðferð vænts greiðsluflæðis (e. expected cash flow approach) 

Aðferð væntanlegs greiðsluflæðis er í mörgum tilvikum skilvirkari matsaðferð en 

hefðbundna aðferðin. Þessi aðferð á að endurspegla vegið meðaltal allra mögulegra 

útkoma í stað þess að nota aðeins eitt greiðsluflæði við mat á nýtingarvirði. Þetta þýðir 

að stjórnendum ber að meta hvaða útkomur eru mögulegar, áætla hvernig vænt 

sjóðstreymi eigna getur orðið í framtíðinni og hversu líklegt er að hver áætlun endurspegli 

raunútkomuna. Vegna meðaltalið er svo fundið með því að margfalda hverja útkomu með 

líkunum og niðurstaðan er nýtingarvirði eignarinnar (IAS 36, para. A7). 
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3.2.2 Ávöxtunarkrafa við núvirðingu 

Ávöxtunarkröfur, notaðar við núvirðingu greiðsluflæðis, endurspegla þá ávöxtun sem 

aðilar á markaði vænta af tiltekinni eign, að teknu tilliti til sértækrar áhættu og tímavirðis 

peninga. Greiðsluflæðið sjálft endurspeglar hins vegar þá ávöxtun sem stjórnendur 

fyrirtækja vænta af eigninni. Þrátt fyrir þetta þarf ávallt að vera samræmi milli uppgefinna 

forsendna við áætlun framtíðargreiðsluflæðis og ávöxtunarkröfunnar (BDO, 2013). Til að 

mynda krefst reikningsskilastaðallinn að miðað sé við greiðsluflæði fyrir skatt og á það þar 

af leiðandi að endurspeglast í ávöxtunarkröfunni (IAS 36, para. 20).   

Ávöxtunarkröfu má annað hvort meta út frá þeim kröfum sem notaðar eru við viðskipti 

sambærilegra eigna á markaði eða með vegnum fjármagnskostnaði (e. weighted average 

cost of capital, WACC). Þar sem oft getur verið erfitt að nálgast viðeigandi og 

sambærilegar kröfur á markaði, nota fyrirtæki gjarnan veginn fjármagnskostnað við 

útreikning á nothæfri ávöxtunarkröfu. Veginn fjármagnskostnaður er sú lágmarks 

ávöxtunarkrafa sem fjárfestar, bæði lánardrottnar og eigendur, gera til félags. Krafan er 

fundin með því að margfalda eiginfjárhlutfall félags með ávöxtunarkröfu eigin fjár og 

leggja það saman við margfeldi skuldahlutfalls og þeirra skuldakjara sem fyrirtæki bjóðast 

(BDO, 2013). Hafa ber þó í huga að ávöxtunarkrafa er óháð fjármagnsskipan fyrirtækja við 

framkvæmd virðisrýrnunarprófs, þar sem vænt framtíðargreiðsluflæði eignarinnar, sem 

verið er að virðismeta, er ekki háð því hvernig kaupin á henni voru upphaflega fjármögnuð 

(IAS 36, para. A19). Þess í stað ber að fylgja hugmyndum markaðarins um eðlileg skulda- 

og eiginfjárhlutföll fyrirtækis við útreikning á vegnum fjármagnskostnaði (BDO, 2013).  

Val á viðeigandi ávöxtunarkröfu felur ávallt í sér ákveðið mat stjórnenda en þrátt fyrir 

það á krafan almennt að endurspegla áhættulausa vexti á markaði og þá áhættu sem 

sjóðstreymi eignanna býr við. Ef greiðsluflæði þeirra eigna, sem verið er að virðismeta, er 

viðkvæmt fyrir breytingum á framtíðaráhættu mega fyrirtæki nota ólíkar kröfur við 

núvirðingu ólíkra tímabila. Í flestum tilvikum er þó aðeins ein ávöxtunarkrafa notuð við 

núvirðingu og mat á nýtingarvirði eigna fyrir öll tímabil (IAS 36, para. A21).  
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4 Kostir og annmarkar virðisrýrnunarprófa 

Útgáfa og innleiðing reikningsskilastaðalsins IAS 36 var umdeild meðal fræðimanna og 

hefur verið töluvert rannsökuð síðan, sérstaklega í kjölfar bankahrunsins. Þrátt fyrir að 

markmið staðalsins séu rökrétt og leiði til umbóta á reikningsskilum félaga þykir erfitt að 

framfylgja ákvæðum hans. Hann þykir veita stjórnendum fyrirtækja mikið frelsi við 

virðismat- og rýrnun eigna. Í raun veita virðisrýrnunarpróf stjórnendum tækifæri til að 

hafa áhrif á niðurstöður þeirra með því að eiga við ákveðnar breytur við framkvæmd 

prófanna (Avallone og Quagli, 2015). Margir fræðimenn og rannsakendur á þessu sviði 

eru sammála um að þrátt fyrir kosti staðalsins sé útfærslu virðisrýrnunarprófa enn 

ábótavant (Petersen og Plenborg, 2010).   

Viðskiptavild gengur ekki kaupum og sölum á markaði sem sérgreind eign og því reynist 

erfitt að nota gangvirði við virðismat viðskiptavildar. Vegna þessa þarf að finna 

nýtingarvirði þeirra eigna eða sjóðskapandi eininga sem viðskiptavildinni var upphaflega 

úthlutað á. Nýtingarvirði er viðkvæmt fyrir fyrrnefndum breytum, sem auðvelt er að 

aðlaga eftir eigin hentisemi, til að stjórna niðurstöðum virðisrýrnunarprófa. Þær háværu 

raddir, sem gagnrýna meðferð viðskiptavildar í bókum fyrirtækja, eiga því sannarlega rétt 

á sér þar sem skýr dæmi voru til staðar um misnotkun viðskiptavildar í mörgum 

fyrirtækjum í kjölfar bankahrunsins (Aðalsteinn Hákonarson, 2008). Þrátt fyrir það eru 

einnig ýmsir kostir sem fylgja alþjóðlegum reikningsskilareglum um viðskiptavild og 

meðhöndlun hennar (Petersen og Plenborg, 2010).  

4.1 Kostir virðisrýrnunarprófa á viðskiptavild 
Markmið virðisrýrnunarprófa samkvæmt IAS 36 er að sýna raunvirði eigna í ársreikningum 

félaga. Færsla línulegra afskrifta með reglubundnum hætti tekur ekki tillit til þess hvort 

eignir hafi raunverulega rýrnað í virði, heldur eru þær markvisst lækkaðar í bókum félaga. 

Þar af leiðandi getur slík aðferð leitt til þess að bókfært virði eigna sé töluvert lægra en 

endurheimtanlegt virði þeirra. Ársreikningar félaga sem afskrifa viðskiptavild endurspegla 

því ekki alltaf rétt virði eigna. Þar sem ársreikningar eiga að gefa sem gleggsta mynd af 

fjárhagslegri afkomu fyrirtækja hverju sinni má segja að virðisrýrnunarpróf séu betri til að 

meta raunverulegt virði eigna, séu þau rétt framkvæmd (Petersen og Plenborg, 2010).  
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Viðskiptavild er metin við kaup á öðru félagi og færð samkvæmt því. Þegar afskrifa á 

viðskiptavild skiptir miklu máli að hún sé rétt metin við upphaflega úthlutun á 

sjóðskapandi einingar fyrirtækja. Eftir það er viðskiptavildin afskrifuð með reglubundnum 

hætti, án tillits til þess hvort virði hennar hafi verið réttilega fært til að byrja með. Hins 

vegar þegar fyrirtæki framkvæma virðisrýrnunarpróf á bókfærðri viðskiptavild ættu 

niðurstöður þeirra að leiðrétta fyrir öllum breytingum á virði viðskiptavildar eða 

rangfærslu hennar í upphafi (Petersen og Plenborg, 2010).  

Að teknu tilliti til ofangreindra atriða átta glöggir lesendur ársreikninga sig á því að 

virðisrýrnunarpróf eru skynsamleg aðferð til að meta raunvirði eigna. Prófin ættu að skila 

lesendum ársreikninga nákvæmari og skilmerkilegri upplýsingum heldur en reglubundin 

afskrift viðskiptavildar. Þar sem bókfærð staða viðskiptavildar ætti ávallt að vera í 

samræmi við raunverulegt virði hennar myndu ársreikningar félags sýna réttari mynd af 

fjárhagslegri afkomu þess. Rannsóknir hafa þó sýnt að þetta er ekki raunin þar sem 

annmarkar IAS 36 og virðisrýrnunarprófsins eru nokkrir og ýmissa úrbóta er þörf til þess 

að staðallinn hafi tilætluð áhrif (Petersen og Plenborg, 2010).  

4.2 Annmarkar IAS 36 og virðisrýrnunarprófa 
Annmarkar IAS 36 eru margslungnir en rannsóknir hafa að mestu einblínt á þrjá þætti; 

þær breytur virðisrýrnunarprófa sem byggjast á mati stjórnenda, flækjustig staðalsins og 

afleiðingar þess og skýringar vegna viðskiptavildar í ársreikningum fyrirtækja (Petersen og 

Plenborg, 2010; Avallone og Quagli, 2015).  

4.2.1 Áhrif stjórnenda á framkvæmd virðisrýrnunarprófa 

Flestar rannsóknir benda til þess að mat stjórnenda hafi að mestu áhrif á þrjár breytur 

virðisrýrnunarprófa; vænt greiðsluflæði, langtíma hagvaxtarprósentu og ávöxtunarkröfu 

við núvirðingu. Þessir þrír þættir, sem mynda grunninn að virðisrýrnunarprófum, eru mjög 

viðkvæmir fyrir breytingum og það telst því tiltölulega auðvelt að hagræða niðurstöðum 

slíkra prófa með því að eiga við fyrrnefndar breytur (Avallone og Quagli, 2015).  

4.2.1.1 Vænt greiðsluflæði – áætlanir stjórnenda 

Neikvæð tengsl eru á milli vænts greiðsluflæðis og virðisrýrnunar eigna. Það þýðir að því 

hærra sem greiðsluflæðið er, því hærra verður endurheimtanlegt virði. Ef 

endurheimtanlegt virði er hærra en bókfært virði er færsla virðisrýrnunar óþörf. Því hærra 
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sem greiðsluflæðið er, því ólíklegra er að rýra þurfi virði eigna. Vænt greiðsluflæði eigna 

eða sjóðskapandi eininga fyrirtækis er eingöngu ákvarðað út frá áætlunum stjórnenda. 

Raunhæft mat á framtíðargreiðsluflæði eigna skiptir því sköpum við framkvæmd 

virðisrýrnunarprófa (Avallone og Quagli, 2015).  

Þó staðallinn veiti ákveðna leiðsögn við ákvörðun framtíðargreiðsluflæðis er hann 

einnig gagnrýninn á þær aðferðir sem standa fyrirtækjum til boða. Samkvæmt staðlinum 

er aðferð vænts greiðsluflæðis ekki á færi allra fyrirtækja þar sem hún er kostnaðarsöm 

og erfitt er að greina líkurnar á þeim ólíku aðstæðum sem geta verið fyrir hendi (IAS 36, 

para. A12). Hefðbundna aðferðin þykir hins vegar oft á tíðum of einföld þar sem hún tekur 

ekki tillit til flókinna atburðarása. Þar af leiðandi þykir hún ekki alltaf endurspegla 

raunverulegar aðstæður (IAS 36, para. A6).  

Í raun miðast reglur staðalsins við að forsvarsmenn fyrirtækja reyni eftir bestu getu og 

með aðstoð aðgengilegra upplýsinga, að áætla vænt greiðsluflæði eigna. Þá er mikilvægt 

að bera saman fyrri áætlanir við raunverulegt greiðsluflæði, skoða hvort einhver frávik 

hafi orðið frá spám stjórnenda og ef svo var, finna orsökina að baki þeim og læra af 

mistökunum (IAS 36, para. 34). Erfitt hefur reynst að rannsaka áætlanir stjórnenda þar 

sem aðstæður fyrirtækja eru ólíkar hverju sinni. Það er því mikilvægara en ella að 

rökstuðningur í skýringum ársreikninga sé skýr og skilmerkilegur svo lesendur þeirra átti 

sig á þeim aðstæðum sem fyrirtæki búa við hverju sinni. Þetta er þó sjaldan raunin þar 

sem upplýsingar um framkvæmd virðisrýrnunarprófa er gjarnan ábótavant í skýringum 

ársreikninga (Avallone og Quagli, 2015).  

4.2.1.2 Langtíma hagvaxtarprósenta 

Langtíma hagvaxtarprósenta er notuð við útreikning á nýtingarvirði eigna umfram fimm 

ára spár stjórnenda. Forsvarsmenn fyrirtækja geta hagrætt niðurstöðum 

virðisrýrnunarprófa með því að ákvarða ranglega þá hagvaxtarprósentu sem notuð er við 

framkvæmd prófanna. Því hærri sem krafan er, því ólíklegra er að færa þurfi niður virði 

eigna. Stjórnendur vilja þar af leiðandi að langtíma hagvaxtarprósentan sé eins há og 

mögulegt er til að forðast gjaldfærslu virðisrýrnunar (Avallone og Quagli, 2015).  

Reikningsskilastaðallinn veitir fyrirtækjum mjög takmarkaða leiðsögn við ákvörðun á 

fyrrnefndri langtíma hagvaxtarprósentu við framkvæmd virðisrýrnunarprófa (Petersen og 

Plenborg, 2010). Í raun kemur lítið annað fram í staðlinum en að krafan sem notuð er við 
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útreikninginn skuli annað hvort vera stöðug eða fara lækkandi. Aðeins er heimilt að nota 

vaxandi hagvaxtarprósentu ef hægt er að rökstyðja þá undantekningu vandlega. 

Hagvaxtarprósentan má einnig ekki fara fram úr meðalhagvexti fyrir sambærilegar eignir, 

markað, iðnað né lönd sem fyrirtækið starfar í. Með þessu er reynt að láta reglur 

staðalsins koma í veg fyrir að of háar langtíma hagvaxtarprósentur séu notaðar við 

framkvæmd virðisrýrnunarprófa (IAS 36, para. 33c). Rannsóknir benda þó til þess að 

einhver fyrirtæki nýti sér þessa leið til að hafa áhrif á niðurstöður prófanna og forðast 

virðisrýrnun (Avallone og Quagli, 2015). 

4.2.1.3 Mat á ávöxtunarkröfu við núvirðingu 

Við framkvæmd virðisrýrnunarprófa þarf að skilgreina þá ávöxtunarkröfu sem nota á við 

núvirðingu vænts greiðsluflæðis. Því lægri sem ávöxtunarkrafan er, því hærra verður 

endurheimtanlegt virði þeirra eigna sem prófaðar eru fyrir virðisrýrnun. Þar af leiðandi er 

ólíklegra að færa þurfi niður virði eigna ef ávöxtunarkrafan við núvirðingu er lág (Avallone 

og Quagli, 2015).  

Í fyrrnefndum reikningsskilastaðli, IAS 36, er talsvert ítarlegri leiðsögn við val á 

ávöxtunarkröfu en við ákvörðun langtíma hagvaxtarprósentu. Reglur staðalsins tíunda 

þau atriði sem nauðsynlegt er að líta til við val á ávöxtunarkröfunni. Þrátt fyrir það er 

auðvelt að eiga við ávöxtunarkröfuna til að forðast virðisrýrnun. Þar af leiðandi skiptir 

miklu máli fyrir lesendur ársreikninga að fram komi í skýringum þeirra hvaða 

ávöxtunarkrafa varð fyrir valinu. Lesendur geta þá ákvarðað hvort viðeigandi krafa hafi 

verið notuð við framkvæmd virðisrýrnunarprófa eða hvort hún hafi verið of lág, sem bendi 

til þess virði viðskiptavildar sé of hátt í bókum félags (Avallone og Quagli, 2015).  

4.2.2 Flækjustig staðalsins og afleiðingar þess 

Annmarkar IAS 36 einskorðast ekki eingöngu við fyrrnefndar breytur sem stjórnendur 

geta átt við til að hafa áhrif á niðurstöður virðisrýrnunarprófa. Reikningsskilastaðallinn 

þykir mjög flókinn og framkvæmd virðisrýrnunarprófa tímafrek og kostnaðarsöm. Þar af 

leiðandi þykir ekki á allra færi að fylgja staðlinum. Í raun krefst staðallinn sérþekkingar á 

þeim matsaðferðum sem notaðar eru við virðismat eigna. Framkvæmendur 

virðisrýrnunarprófa þurfa því að búa yfir mikilli þekkingu á þeim aðferðum sem beita þarf 

við framkvæmd prófanna ásamt því að geta greint markaðinn til að ákvarða allar 

nauðsynlegar forsendur og breytur (Petersen og Plenborg, 2010). 
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Rannsóknir hafa sýnt að framkvæmd virðisrýrnunarprófa er ekki eins háttað hjá öllum 

fyrirtækjum, þrátt fyrir reglur reikningsskilastaðalsins. Ástæður þess má rekja til nokkurra 

þátta. Í fyrsta lagi skiptir stærð fyrirtækis máli. Því stærri sem fyrirtæki eru, því meiri 

þekkingu og aðföng hafa þau til að framkvæma prófin í samræmi við ákvæði staðalsins. Í 

öðru lagi er umfang viðskiptavildar einnig áhrifaþáttur. Ef viðskiptavild er hátt hlutfall af 

eignum félags má áætla að nánar sé fylgst með virði hennar af stjórnendum fyrirtækis og 

lesendum ársreikninga. Síðast en ekki síst er fyrrnefnd reynsla framkvæmenda 

virðisrýrnunarprófa lykilatriði. Rannsóknir hafa sýnt fram á að reynsla gerir það að verkum 

að fyrirtæki framkvæma prófin á sambærilegan hátt og í samræmi við staðalinn. Einnig 

verða prófin kerfisbundnari og þar af leiðandi sambærilegri á milli ára en ekki 

handahófskennd og framkvæmd eftir hentisemi hverju sinni (Petersen og Plenborg, 

2010).  

Þar sem staðallinn er flókinn og þykir veita stjórnendum fyrirtækja mikið frjálsræði við 

framkvæmd virðisrýrnunarprófa er ábyrgð endurskoðenda meiri en ella. Hlutverk 

endurskoðenda er að staðfesta og veita álit á þeim upplýsingum sem fram koma í 

ársreikningi og ef rétt er að farið, eiga ársreikningar að vera sem trúverðugastir fyrir 

notendur þeirra (Félag löggiltra endurskoðenda, 2010). Þess ber þó að geta að 

endurskoðendur eiga að vera óháðir og er því óheimilt að hvoru tveggja framkvæma 

virðisrýrnunarpróf og sannreyna að framkvæmdin hafi verið í samræmi við 

reikningsskilastaðla. Endurskoðendur fara því eingöngu yfir matsaðferðir stjórnenda með 

því að leggja faglegt mat á framkvæmd virðisrýrnunarprófa og bera saman við sett lög og 

reikningsskilareglur (Félag löggildra endurskoðenda, 2010).  

4.2.3 Skýringar vegna viðskiptavildar í ársreikningum fyrirtækja 

Ekki er nóg að eingöngu endurskoðendur sannreyni framkvæmd virðisrýrnunarprófa 

heldur verða lesendur ársreikninga einnig að hafa aðgang að upplýsingum til að geta lagt 

mat á niðurstöður þeirra. Þar af leiðandi þurfa allar lykilforsendur, notaðar við 

framkvæmd prófanna, að koma fram í skýringum ársreikninga. Í IAS 36 kemur skýrt og 

greinilega fram hvað fyrirtækjum ber að tilgreina í skýringum í tengslum við viðskiptavild 

og framkvæmd virðisrýrnunarprófa. Samkvæmt staðlinum eiga fyrirtæki að taka fram 

hvernig bókfærðu virði viðskiptavildar er úthlutað á sjóðskapandi einingar og hvort 
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útreikningar prófsins séu miðaðir við nýtingarvirði eða gangvirði að frádregnum 

sölukostnaði (IAS 36, para. 134).  

Þegar endurheimtanlegt virði viðskiptavildar er byggt á nýtingarvirði þarf að tilgreina 

allar lykilforsendur sem stjórnendur gáfu sér við áætlun vænts greiðsluflæðis, hvernig 

greiðsluflæðið var fundið og hvort það sé í samræmi við fyrri áætlanir. Einnig þarf að 

tilgreina hver líftími eigna sé umfram fimm ára spár stjórnenda og hvaða langtíma 

hagvaxtarprósenta og ávöxtunarkrafa við núvirðingu voru notaðar við framkvæmd 

prófanna (IAS 36, para. 134). Kröfur staðalsins um ítarlegar skýringar í ársreikningum eiga 

við hvort sem færa þarf virðisrýrnun í bækur félaga eða ekki (D‘Alauro, 2013).  

Þrátt fyrir skýr ákvæði staðalsins benda margar rannsóknir til þess að ítarlegar 

skýringar vegna þessa séu af skornum skammti hjá mörgum félögum. Þegar félög eiga við 

niðurstöður virðisrýrnunarprófa til að forðast rýrnun viðskiptavildar er líklegra en ella að 

skýringar veiti lesendum ársreikninga litlar upplýsingar um framkvæmd prófanna og 

fyrrnefnd atriði. Trúverðugleiki prófanna er því takmarkaður ef skýringar eru af skornum 

skammti (D‘Alauro, 2013). 
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5 Skýringar í ársreikningum valinna fyrirtækja 

Eins og áður hefur fram komið eru ekki mörg fyrirtæki á Íslandi skyldug til að gera upp 

samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, þó fleiri nýti sér heimild í lögum til að gera 

upp með þessum hætti (Deloitte, 2015). Til að meta hvernig íslensk fyrirtæki innleiða IAS 

36 liggur því beinast við að skoða þau fyrirtæki sem skráð eru í Kauphöll Íslands. Valin 

voru þrjú félög sem tilgreindu bókfærða viðskiptavild í ársreikningum sínum síðastliðin 

tólf ár; Origo hf. (áður Nýherji hf.), Marel hf. og Össur hf.   

5.1 Umfang viðskiptavildar 
Til að gera grein fyrir raunverulegu umfangi viðskiptavildar í ársreikningum fyrrnefndra 

félaga þarf að bera hana saman við aðrar lykilstærðir efnahagsreikninga þeirra. 

Ársreikningar síðustu tólf ára voru notaðir til að meta umfang viðskiptavildar en einnig til 

að sjá breytingu á bókfærðu virði hennar í gegnum árin. Viðskiptavild fyrirtækjanna var 

annars vegar fundin sem hlutfall af heildareignum og hins vegar sem hlutfall af eigin fé. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að viðskiptavild sé veigamikil stærð í ársreikningum þessa 

fyrirtækja og hafi verið það undanfarin ár (Marel hf., 2008-2019; Nýherji hf., 2008-2017; 

Origo hf. 2018-2019; Össur hf., 2008-2019). 

Á mynd 3 má sjá hvert hlutfall viðskiptavildar er af eignum og eigin fé Origo hf. 

Hlutföllin gefa til kynna að vægi viðskiptavildar hafi verið breytilegt á milli ára hjá félaginu 

en náð hámarki árið 2010, þegar bókfært virði hennar nam tæplega 45% af heildareignum 

félagsins. Á sama tíma má sjá að viðskiptavildin var flest árin hlutfallslega stærri stærð en 

eigið fé Origo hf. Til að mynda var viðskiptavildin rúmlega þrefalt stærri stærð en eigið fé 

fyrirtækisins árið 2013 (Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf., 2018-2019). Þar sem eigið fé er 

sú afgangsstærð félags sem rennur til hluthafa getur það skipt verulegu máli fyrir fjárfesta 

ef aðeins viðskiptavild stendur að baki þeirri fjárhæð (Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf., 

2018-2019).  
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Mynd 3. Viðskiptavild Origo hf. (áður Nýherji hf.) sem hlutfall af eignum og eigin fé árin 2007 til 2018. 
Heimild: Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf., 2018-2019. 

Virði viðskiptavildar var töluvert stöðugara á sama tímabili hjá Marel hf., eins og sést á 

mynd 4, að frátalinni uppsveiflu milli 2007 og 2008. Hlutfall viðskiptavildar af 

heildareignum hefur haldist í kringum 40% til 45% frá árinu 2008 (Marel hf., 2008-2019). 

Einnig er áhugavert að sjá að töluverð fylgni er á milli hlutfalla viðskiptavildar af eignum 

og eigin fé. Sama uppsveifla var á báðum hlutföllum árið 2008 og þó hlutfall 

viðskiptavildar af eigin fé hafi lækkað meira en hlutfall viðskiptavildar af eignum fylgjast 

stærðirnar þó að einhverju leyti að. Hlutfall viðskiptavildar af eigin fé félagsins er að öllu 

jöfnu hátt og kemur fyrir að viðskiptavildin nemi hærri fjárhæð en eigið fé fyrirtækisins. 

Afgangsstærð hluthafa er því bundin við viðskiptavild, þrátt fyrir að hlutfallið sé töluvert 

lægra samanborið við sambærilegt hlutfall Origo hf. (Marel hf., 2008-2019). 

 

Mynd 4. Viðskiptavild Marel hf. sem hlutfall af eignum og eigin fé árin 2007 til 2018. Heimild: Marel hf., 
2008-2019. 
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Á mynd 5 má sjá sambærileg hlutföll fyrir Össur hf. Hlutfall viðskiptavildar af eignum 

hefur sveiflast töluvert undanfarin ár en hefur þó haldist innan ákveðinna marka. Lægst 

hefur viðskiptavildin verið í kringum 52% af eignum félagsins en hæst hefur hlutfallið farið 

upp í tæp 60% (Össur hf., 2008-2019). Hlutfall viðskiptavildar af eigin fé hefur hins vegar 

að mestu farið lækkandi undanfarin ár. Frá 2010 hefur viðskiptavild til að mynda verið 

hlutfallslega minni stærð en eigið fé fyrirtækisins. Fjárfestar félagsins hafa því búið við 

ákveðið öryggi síðastliðin átta ár þar sem eigið fé fyrirtækisins er hærra en viðskiptavild 

þess (Össur hf., 2008-2019).  

 

Mynd 5. Viðskiptavild Össurar hf. sem hlutfall af eignum og eigin fé árin 2007 til 2018. Heimild: Össur 
hf., 2008-2019. 

5.2 Skýringar vegna viðskiptavildar og virðisrýrnunarprófa 
Skýringar í ársreikningum fyrrnefndra fyrirtækja, á viðskiptavild og virðisrýrnunarprófum 

þeirra, fylgja að mestu þeim kröfum sem reikningsskilastaðallinn setur (Marel hf., 2008-

2019; Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf. 2018-2019; Össur hf., 2008-2019). Þróun 

skýringanna milli ára hefur verið til hins betra, sérstaklega í ársreikningum Marel hf. þar 

sem ítarlegar upplýsingar um framkvæmd prófanna eru tilgreindar. Skýringarnar eru að 

miklu leyti uppsettar í samræmi við staðalinn og er aðferðafræðinni á bak við framkvæmd 

virðisrýrnunarprófa gerð góð skil. Þær forsendur sem fyrirtækið gaf sér við framkvæmdina 

voru þó ekkert útskýrðar frekar en í ársreikningum Origo hf. og Össurar hf. (Marel hf., 

2008-2019). Það eru helst skýringar í ársreikningum Össurar hf. sem hafa lítið þróast og 

breyst undanfarin ár (Össur hf., 2008-2019).    
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Skýrt kemur fram í ársreikningum fyrirtækjanna hvernig bókfærðu virði viðskiptavildar 

var úthlutað á viðeigandi sjóðskapandi einingar. Ef einhverjar breytingar voru á 

sjóðskapandi einingum félaganna var það tekið fram í skýringum (Marel hf., 2008-2019; 

Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf. 2018-2019; Össur hf., 2008-2019). Jafnframt kom það 

ávallt fram að fyrirtækin fundu endurheimtanlegt virði sjóðskapandi eininga út frá 

nýtingarvirði þeirra. Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna og athuganir 

fræðimanna og gefur til kynna að erfitt getur verið að finna gangvirði fyrir sjóðskapandi 

einingar hvers fyrirtækis (Marel hf., 2008-2019; Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf. 2018-

2019; Össur hf., 2008-2019). 

Reikningsskilastaðallinn gerir kröfu um að fyrirtæki upplýsi lesendur ársreikninga um 

þær langtíma hagvaxtarprósentur og ávöxtunarkröfur sem notaðar eru við framkvæmd 

virðisrýrnunarprófa. Fyrirtækin þrjú uppfylltu ávallt þessa kröfu í þeim ársreikningum sem 

skoðaðir voru. Þess ber þó að geta að frekari forsendur að baki ákvörðun þessara krafna 

voru ekki alltaf skýrar og því á ábyrgð lesenda að meta hvort uppgefnar forsendur væru í 

samræmi við markaðsaðstæður (Marel hf., 2008-2019; Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf. 

2018-2019; Össur hf., 2008-2019). 

Síðast en ekki síst skiptir framtíðargreiðsluflæði sjóðskapandi eininga miklu máli við 

mat á nýtingarvirði þeirra. Skýringar fyrirtækjanna þriggja skorti helst upplýsingar um 

forsendur stjórnenda við ákvörðun þess. Þrátt fyrir það gefa fyrirtækin til kynna í 

skýringum sínum að greiðsluflæðið sé byggt á besta mati stjórnenda á 

framtíðaraðstæðum, sé samþykkt af stjórn félaganna og endurspegli þeirra fyrri áætlanir 

og hvort þær hafi staðist. Nákvæm spá stjórnenda á greiðsluflæði næstu fimm ár kemur 

þó ekki fram í ársreikningum félaganna og getur því verið erfitt fyrir lesendur að átta sig 

á því hvort áætlanirnar séu raunhæfar (Marel hf., 2008-2019; Nýherji hf., 2008-2017; 

Origo hf. 2018-2019; Össur hf., 2008-2019). 

Skýringar í ársreikningum fyrirtækjanna, um viðskiptavild og virðisrýrnunarpróf, gáfu 

lesendum nokkuð skýra hugmynd um þær lykliforsendur sem stjórnendur gáfu sér við 

framkvæmd prófanna. Kröfur reikningsskilastaðalsins um skýringar í ársreikningum félaga 

voru í flestum tilvikum uppfylltar og hafa skýringarnar orðið ítarlegri með árunum hjá 

fyrrnefndum félögum (Marel hf., 2008-2019; Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf. 2018-2019; 

Össur hf., 2008-2019). 



 

32 

5.3 Áritun endurskoðenda 
Breytingar á áritun endurskoðenda í ársreikningum félaga tóku gildi í lok ársins 2016 og 

áttu að auka gagnsæi við endurskoðun. Stærsti hluti breytinganna var að 

endurskoðendum skráðra fyrirtækja ber nú skylda til að upplýsa um mikilvægustu atriðin 

sem koma upp við endurskoðun (Valgerður Kristjánsdóttir, 2015).  

Í ársreikningum Origo hf., Marel hf. og Össurar hf. frá 2016 til 2018 er tekið tillit til 

þessara nýju breytinga í áritun endurskoðenda. Þar kemur fram að virðisrýrnunarpróf 

viðskiptavildar séu metin sem lykilþáttur við endurskoðun þar sem hlutfall viðskiptavildar 

af eignum og eigið fé þykir hátt og framkvæmd prófanna er að miklu leyti háð mati 

stjórnenda. Samkvæmt þessu er farið sérstaklega yfir þennan lið við endurskoðun og sú 

vinna sem fram fór í tengslum við endurskoðun hans er upptalin í árituninni (Marel hf., 

2008-2019; Nýherji hf., 2008-2017; Origo hf. 2018-2019; Össur hf., 2008-2019). 

Þrátt fyrir að breytingar á áritun endurskoðenda stuðli að betri upplýsingagjöf til 

lesenda ársreikninga og sýni betur til hvers var horft við endurskoðunina auka þær einnig 

ábyrgð lesenda. Upplýsingagjöf jókst umtalsvert við breytinguna og áritun 

endurskoðenda því orðin lengri en áður. Lesendur verða því að lesa áritunina vandlega og 

greina þá lykilþætti sem þar eru fram settir til að skilja betur þá vinnu og endurskoðun 

sem liggur að baki glöggri mynd ársreikninga (Margrét Pétursdóttir, 2017). 
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6 Umræður og lokaorð 

Viðskiptavild er eðlilegur þáttur viðskiptalífs og reikningsskila fyrirtækja. Að öllu jöfnu er 

ekkert því til fyrirstöðu að greiða yfirverð fyrir eignir sem vænta má að skili mikilli arðsemi 

til framtíðar. Markmið reikningsskilastaðalsins, að sýna raunverulegt virði eigna, er í 

samræmi við ákvæði laga um að ársreikningar eigi að gefa eins glögga mynd af rekstri og 

efnahag og mögulegt er. Vandræðin að baki viðskiptavildinni liggja því fyrst og fremst í 

meðhöndlun hennar eftir upphaflega skráningu í bækur félaga ásamt því að vinsælt var 

að nota hana til að stækka efnahagsreikninga fyrirtækja með ýmsum fjármálafléttum á 

árunum fyrir bankahrun.  

Meðhöndlun viðskiptavildar samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er afar 

umdeild en það er þó ekki endilega fræðin að baki reglunum sem deilt er um, heldur 

útfærsla, annmarkar og flækjustig staðalsins. Stjórnendur fyrirtækja hafa ófáar leiðir til 

að hafa áhrif á niðurstöður virðisrýrnunarprófa, ætli þeir sér að fegra reikningsskilin. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að staðallinn er ekki aðeins umdeildur af þessari ástæðu heldur 

er einnig kostnaðarsamt að fylgja fyrrnefndum reglum. Framkvæmendur prófanna verða 

að búa yfir mikilli sérfræðikunnáttu og er þar af leiðandi þjónusta ytri aðila gjarnan keypt 

til að framkvæma virðisrýrnunarpróf fyrir hönd félaga. 

Lesendur reikningsskila verða því að rýna vel í skýringar ársreikninga og áritanir 

endurskoðenda til að átta sig á framkvæmd virðisrýrnunarprófa og réttmæti niðurstaðna 

þeirra. Upplýsingagjöf ársreikninga hefur þó breyst til hins betra undanfarin ár sem 

auðveldar verk lesenda til muna. Þetta leiðir þó til vangaveltna um hvort ekki sé tímabært 

að endurskoða útfærslu staðalsins með því að einfalda fyrirtækjum að framfylgja reglum 

hans, en jafnframt takmarka fyrrnefnda matsþætti og þar með sjá til þess að ársreikningar 

sýni sannanlega glögga mynd af raunverulegu virði eigna. 
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