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Útdráttur 

Ritgerðin, Eignfærsla á skráningu knattspyrnumanna, inniheldur umfjöllun á 

eignfærslu óefnislegra eigna með sérstakri áherslu á eignfærslu skráninga 

knattspyrnumanna. Litið er á almennar aðferðir og reikningsskilastaðla og greint frá 

reglum sem gilda um kaup, sölu og samninga knattspyrnuleikmanna. Fjallað er um 

aðferðir knattspyrnufélaga í ársreikningum þeirra og álitaefni sem snúa að meðferð 

skráninga í bókhaldi og eðli knattspyrnumanna sem eigna ásamt upplýsingagildi 

eignfærsluaðferða. 

 

Spurningum sem ritgerðinni er ætlað að svara eru annars vegar hvernig er farið með 

leikmannaskráningar í bókhaldi knattspyrnufélaga og hins vegar hvaða atriði valda 

óvissu í bókfærslu þeirra? Að mati höfundar er óvíst að eiginleikar 

leikmannaskráninga séu algjörlega samræmanlegir eiginleikum óefnislegra eigna, 

sérstaklega hvað varðar framtíðar fjárhagslegan ávinning, yfirráð eignarinnar og mat á 

virðisrýrnun. Eignfærsluaðferðir við leikmannaskráningar eru ekki taldar veita 

mikilvægar upplýsingar í samanburði við kostnaðarfærsluaðferðir. Ekki er þó gengið 

svo langt að fullyrða að leyfa kostnaðaraðferð að nýju heldur bent á hversu fín lína er 

á milli óefnislegra eigna, eins og leikmannaskráninga og kostnaðar. 
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Formáli 

Þessi ritgerð gildir 6 ECTS einingar til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Höfundur ritgerðarinnar vill koma á framfæri þakklæti til Ársæls Valfells, 

leiðbeinanda fyrir aðstoð við gerð þessa verkefnis. Ennfremur vill hann þakka Aldísi 

Sveinsdóttur fyrir yfirlestur verkefnisins. 
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Inngangur 

Ritgerðin er lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræði og fjallar um eignfærslur á 

skráningum knattspyrnuleikmanna sem óefnislegar eignir. Ástæður þess að þetta 

verkefni er valið eru að höfundi þykir eignfærsla á óefnislegum eignum bæði 

áhugaverð og í sumum tilvikum óræð. Skráningar knattspyrnuleikmanna eru 

sérstaklega áhugaverðar vegna eiginleika þeirra sem starfsmanna hjá 

knattspyrnufélögum.  

 

Ritgerðin hefst á umfjöllun um óefnislegar eignir og flokkun þeirra. Greint er frá 

helstu eiginleikum og vísað er til almennra aðferða við eignfærslu þeirra, afskriftir og 

virðisrýrnun í bókum fyrirtækja. Einnig er fjallað um helstu reikningsskilastaðla sem 

eiga við um óefnislegar eignir. 

 

Knattspyrnuiðnaðurinn er skilgreindur í samnefndum kafla og stigveldi 

knattspyrnuíþróttarinnar lýst. Farið er yfir grunnstarfsemi knattspyrnuliða og vægi 

launakostnaðar í útgjöldum þeirra. Því næst eru reglur um leikmannaskipti og 

samninga við leikmenn tíundaðar. Þar ber helst að nefna reglur FIFA um skráningar 

leikmanna. Sérstaklega er rætt um úrskurði Court of Arbitration for Sport í máli Andy 

Websters og Evrópudómstólsins í máli Jean-Marc Bosman og áhrif þeirra á eignarhald 

félagsliða á skráningum leikmanna. Kaflinn Bókfærsla leikmannaskráninga fjallar um 

aðferðir knattspyrnuliða við eignfærslu, afskriftir og mat á virðisrýrnun 

leikmannaskráninga. 

Að lokum er farið yfir álitaefni varðandi flokkun leikmanna sem óefnislegra eigna. 

Þar er meðal annars vísað í greinar fræðimanna um efnið og samband leikmanna og 

framtíðar ávinnings skoðað. 
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Óefnislegar eignir 

Óefnislegar eignir hafa í seinni tíð orðið stór hluti af eignum fyrirtækja í margþættum 

atvinnugreinum (Kieso o.fl., 2007). Þær eru skilgreindar neikvætt frá annars konar 

eignum; í fyrsta lagi eru þær ekki áþreifanlegar á sama hátt og bygging, birgðir eða 

farartæki og í öðru lagi eru þær ekki fjármálaskjal / fjármálasamningur hvers konar 

sem eru heldur ekki áþreifanlegar (Kieso o.fl., 2007).  

Óefnislegar eignir verða til í bókum fyrirtækja á tvo vegu. Annars vegar eru þær 

aðkeyptar eða áunnar (e. aquired) fullbúnar á annan hátt til dæmis með ríkisstyrkjum 

eða skiptum á eignum. Hins vegar eru þær skapaðar innan fyrirtækis (Deloitte Touche 

Tohmatsu, 2009). Keyptar eignir eru færðar í bækur fyrirtækja á kaupverði en eignir 

sem verða til innan þeirra eru aðeins færðar á bók að svo miklu leyti sem hægt er að 

meta beinan kostnað við tilurð þeirra. Sem dæmi eru laun færð sem kostnaður en 

greiðsla fyrir einkaleyfi sem eign (Kieso, 2007). Óefnislegar eignir sem eru skapaðar 

innanhúss geta því haft lítið eða ekkert bókfært virði innan fyrirtækis þrátt fyrir að 

raunverulegt virði þess sé hærra vegna mögulegs framtíðar fjárflæðis.  

Samkvæmt IAS 38 þarf óefnisleg eign að hafa þrjá eiginleika. Hún þarf að vera 

greinanleg sem einstök eign, tilsvarandi fyrirtæki þarf að hafa yfirráð (e. Control) yfir 

eigninni og það má gera ráð fyrir fjárhagslegum ávinningi vegna hennar yfir líftíma 

eignarinnar (Deloitte Touche Tohmatsu, 2009). 

Óefnislegum eignum er hægt að skipta í sex flokka eftir eðli þeirra: 

• Markaðstengdar 

• Viðskiptavinatengdar 

• Listtengdar 

• Samningstengdar 

• Tæknitengdar 

• Viðskiptavild. 
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Markaðstengdar óefnislegar eignir 

Markaðstengdar eignir geta verið vörumerki, vörunafn, vefsíða og þess háttar sem 

tengist markaðsetningu á vöru eða þjónustu. Réttur á vörumerki og sambærilegum 

eignum er endurnýjanlegur til ótiltekins tíma þannig að nýtingartími þessara eigna 

getur verið óendanlegur (Kieso o.fl., 2007).  

Viðskiptavinatengdar óefnislegar eignir 

Viðskiptavinatengdar eignir eru afleiðing af gagnvirkum samskiptum við 

utanaðkomandi aðila. Dæmi um viðskiptavinatengdar eignir eru viðskiptavinalistar og 

sambönd við viðskiptavini, samningsbundin eða ekki. Eftir að þessar eignir eru 

keyptar eru þær afskrifaðar með línulegri afskrift að frádregnu hrakvirði (Kieso o.fl., 

2007). 

Listtengdar óefnislegar eignir 

Höfundaréttur á tónlist, leikritum, myndum og fleiru telst til listtengdra eigna og eru 

þær varðar höfundarrétti yfir líftíma höfunds / höfunda auk 70 ára eftir andlát. Eftir 

það er ekki hægt að endurnýja eignarréttinn. Kostnað við að öðlast og verja 

höfundarétt má eignfæra (Kieso o.fl., 2007). 

Samningstengdar óefnislegar eignir 

Samningstengdar eignir eru verðmæti sem eru sprottin af margvíslegum samningum. 

Dæmi um þess konar eignir eru einkaumboð (e. Franchise), leyfisveitingar, 

útsendingaréttur og fleira. Samningstengdar óefnislegar eignir eru afskrifaðar yfir 

líftíma yfirráðaréttar sem samningurinn tilgreinir og færðar á kostnaðarverði, það er 

kaupverði ef eitthvað er auk samningskostnaðar (Kieso o.fl., 2007). 

Tæknitengdar óefnislegar eignir 

Undir tæknitengdar eignir falla aðallega einkaleyfi fyrir nýrri tækni. Tvær helstu 

gerðir einkaleyfa eru annars vegar fyrir vörur og hins vegar fyrir ferla. Einkaleyfi 

gefur fyrirtæki einkarétt á nýtingu, framleiðslu og sölu á vöru eða ferli yfir 20 ára 

tímabil. Kostnaður við kaup og vörn einkaleyfis er færður til bókar sem eign og 

afskrifaður yfir líftíma einkaleyfis eða nýtingartíma eftir því hvor tíminn er skemmri 

(Kieso o.fl., 2007). 



 

 

9 

Viðskiptavild 

Viðskiptavild er munurinn á heildarvirði allra eigna fyrirtækis, efnislegra og 

óefnislegra, og kaupverði fyrirtækisins. Viðskiptavild er aðeins bókfærð þegar 

fyrirtæki eru keypt en viðskiptavild sem verður til innan fyrirtækis er aldrei bókfærð 

enda flókið að meta hana og tengja við framtíðar ávinning (Kieso o.fl., 2007).  

Viðskiptavild er ekki afskrifuð en hún er leiðrétt ef hún er talin hafa rýrnað að virði (e. 

Impaired). Viðskiptavild getur einnig verið neikvæð ef fyrirtæki er keypt á undirverði 

(Kieso o.fl., 2007).  

Virðisrýrnun 

Samkvæmt reikningskilastaðli IAS 38 fellur mat á virðisrýrnun óefnislegra eigna 

undir IAS 36 (Deloitte Touche Tohmatsu, 2009). Allar óefnislegar eignir eiga að vera 

athugaðar með tilliti til gangvirðis (e. Fair value test). Ef gangvirði reynist lægra en 

bókfært virði er eignin afskrifuð sem því nemur (Kieso o.fl., 2007). 

  



 

 

10

Reikningsskilastaðlar 

Samkvæmt FRS 10 sem var gefinn út í desember 1997 er félagsliðum á Bretlandi skylt 

að færa leikmenn til bókar sem óefnislegar eignir á kostnaðarverði þeirra (Accounting 

Standards Board Limited, 1997). IASB fylgdi á eftir með sambærilegum staðli IAS 38 

sem tók gildi 1. júlí 1999. Reglugerð Evrópusambandsins nr. 1606/2002 skyldar 

fyrirtæki sem eru skráð á skipulagða markaði innan sambandsins til þess að fara eftir 

stöðlum IFRS. Í Bretlandi hafa þau félög sem ekki eru skráð á markaði sem 

reglugerðin tekur til val um að skila reikningum í samræmi við staðla IFRS eða UK 

GAAP útgefnum af ASB (Accounting Standards Board) (Department for Business 

Enterprise & Regulatory Reform, 2008). FRS 10 og IAS 38 gera sambærilegar kröfur 

um meðferð á óefnislegum eignum varðandi þau atriði sem koma til álita hér, það er 

bókfærsla þeirra sem eign á kostnaðarverði, afskriftir og árleg endurskoðun á 

bókfærðu virði (Accounting Standards Board Limited, 1997; Deloitte Touche 

Tohmatsu, 2009). 
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Knattspyrnuiðnaðurinn 

Knattspyrnuiðnaðurinn gæti verið notað sem samheiti yfir félög og fyrirtæki sem 

standa að skipulagðri starfsemi tengdri knattspyrnu. Það eru helst 

knattspyrnusambönd, alþjóðleg og svæðisbundin, félagslið, sem keppa innan 

skipulagðra deildakeppna og eru venjulega undir stjórn knattspyrnusambands 

tilsvarandi lands eða svæðis og aðra starfsemi, til dæmis knattspyrnuskólar. 

Alþjóðasamtök knattspyrnuiðnaðarins FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) hefur 208 félagslönd (e. Member) innan sex undirfélaga (e. 

Confederation) í jafnmörgum heimsálfum (FIFA, 2008). Helstu verkefni FIFA, að 

undanskildum mótahöldum er útgáfa og uppihald á „reglum leikjarins“ (e. Laws of the 

game) sem samdar eru af IFAB (International Football Association Board); átta 

manna nefnd skipaðri af fjórum fulltrúum FIFA og einum frá hverju af fjórum 

knattspyrnusamböndum Bretlandseyja og reglur varðandi félagaskipti leikmanna milli 

félaga sem tilheyra mismunandi félagslöndum. Hvert félagsland setur sínar eigin 

reglur sem gilda um félagaskipti innan deilda félagsins en efni þeirra er að miklu leyti 

heft af reglum FIFA og þarfnast samþykkis samtakanna (FIFA, 2009). 

 

Starfsemi knattspyrnufélaga er hægt að skipta í þrennt. Í fyrsta lagi er tekjusköpun í 

gegnum miðasölu, sölu á útsendingarrétti, varningi tengdum liðinu, matar- og 

drykkjasölu á leikdögum og greiðslur frá styrktaraðilum. Í öðru lagi er sala og kaup á 

leikmönnum, það er eignarréttur á skráningu leikmanns (e. Registration). Í þriðja og 

síðasta lagi þróun leikmanna innanhúss (Rowbottom, 2002).  

Knattspyrnufélög á Englandi verða tekin fyrir hér á eftir af eftirfarandi ástæðum: kaup 

og sala á leikmönnum er umfangsmest á Englandi af öllum aðildarlöndum FIFA, síðan 

á tíunda áratug seinustu aldar hafa mörg félög á Englandi farið á almennan markað, 

ensk lið voru skylduð til að eignfæra leikmannakaup með setningu FRS 10 árið 1998 

(fyrir tilkomu IAS 38) og heimildir um ensk félög eru aðgengilegri en önnur, meðal 

annars vegna fyrrgreindra ástæðna. Helstu eignir knattspyrnuliða eru annars vegar 

eignir í leikvöngum, æfingasvæðumog þess háttar og hins vegar eignahald á skráningu 

leikmanna, það er notkunarréttur á leikmanni innan móta aðildarfélaga FIFA 

(Rowbottom, 2002). 
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Launakostnaður knattspyrnufélaga hefur aukist síðastliðin áratug. Á tímabilinu 

2007/2008 nam launakostnaður liða í ensku úrvalsdeildinni rúmlega €1,5 milljarði 

(£1,2 milljarðir) (Sports Business Group at Deloitte, 2009). Það eru jafnvel dæmi um 

að heildarlaunakostnaður hafi farið umfram 100% af veltu eins og sést á töflu 1 á 

næstu síðu. Taflan er byggð á gögnum úr grein Conn (2009) í The Guardian. 

Á móti auknum launakostnaði hafa þó komið auknar tekjur. Greiðslur til 

úrvalsdeildarliða vegna útsendingarréttar jukust milli tímabilanna 2006/7 og 2007/08 

um £351 milljón á meðan launakostnaður hækkaði um £341 milljón (Sports Business 

Group at Deloitte, 2009). 

  



 

 

13

 

Tafla 1. Hlutfall launakostnaðar af veltu knattspyrnufélaga 

Lið Velta í milljónum 
£ 

Launakostnaður í milljónum 
£ 

Laun/Velta 

Arsenal 223 101,3 45% 

Aston Villa 75,6 50,4 66,60% 

Blackburn Rovers 56,4 39,7 70% 

Bolton Wanderers 59,1 39 67% 

Chelsea 213,6 149 68% 

Everton 76 44,5 59% 

Fulham 53,7 39,3 73% 

Hull City 9 6,9 77% 

Liverpool 159 80 50% 

Manchester City 82,3 54,2 66% 

Manchester United 256,2 121,1 47% 

Middlesbrough 48 34,8 73% 

Newcastle 100,8 74,6 74% 

Portsmouth 70,6 54,7 78% 

Stoke City 11,2 11,9 106% 

Sunderland 63,6 37,1 58% 

Tottenham Hotspur 114,8 52,9 46% 

West Bromwich 
Albion 

27,2 21,8 80% 

West Ham United 57 44,2 76% 

Wigan Athletic 43 38,4 89% 

Meðalhlutfall   68% 

Alls 1800,1 1095,8 61% 
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Leikmannaskipti og samningar leikmanna 

Eignarhald á leikmönnum felst í rétti knattspyrnuliða til að nota þá í skipulögðum 

mótum aðildafélaga FIFA eins og áður var lýst. Eignarhaldið byggist á samningi milli 

félags og leikmanns. Samningurinn þarf að færa leikmanni tekjur sem eru hærri en 

útgjöld sem hann sjálfur þarf að standast straum af vegna samningsins (FIFA, 2009). 

Aðeins er hægt að skrá leikmenn tvisvar á ári í svokölluðum leikmannagluggum. 

Annar leikmannaglugginn skal hefjast eftir að tímabili líkur og má ekki standa lengur 

en tólf vikur, hinum er ætlað að vera opinn á miðju leiktímabili og má standa í fjóra 

vikur. Ef leikmaður er ekki samningbundinn þegar leikmannagluggi opnast leyfist 

félögum að skrá þá eftir að venjulegu skráningartímabili lýkur (FIFA, 2009).  

Hægt er að eignast leikmann á þennan hátt á þrjá vegu. Í fyrsta lagi með því að kaupa 

skráningu leikmannsins af eiganda hennar, í öðru lagi með því að gera samning við 

leikmann sem er samningslaus og í þriðja lagi með samningum við uppalda leikmenn  

sem hafa náð tilskildum aldri. Kostnaður vegna þessara gerninga er óverulegur í seinni 

tilvikunum en getur hlaupið á milljörðum króna þegar samningsbundinn leikmaður er 

keyptur. 

Samningar við leikmenn mega ekki vera til lengri tíma en fimm ára í senn. Samkvæmt 

17. grein leikmannaskiptareglna FIFA eru samningar aðeins varðir í þrjú ár frá 

upphafi samnings eða í þrjú heil keppnistímabil (e. protection period), það er að segja 

þegar þriggja ára tímabili lýkur getur leikmaður keypt sinn samning með því að greiða 

upp virði hans. Ef leikmaður hefur náð 28 ára aldri á samningstímanum er 

samningurinn aðeins varinn í 2 ár, engu skiptir þó samningurinn hafi verið 

undirritaður fyrir 28. aldursárið (FIFA, 2009). Reynt var á 17. greinina í 

leikmannaskiptareglunum í máli Andy Webster. Webster var samningsbundin skoska 

knattspyrnufélaginu Hearts til sumarsins 2007. Hann gerði samning um að spila fyrir 

enska félagið Wigan Athletic í ágúst 2006 og byggði ákvörðun sína á 17. greininni. 

Hearts neituðu að fjarlægja Webster úr bókum sínum og endað málið fyrir dómstóli 

FIFA, Court of Arbitration for Sport. Endanlegur úrskurður var kynntur 30. janúar 

2008 og leysti hann Webster undan samningi sínum við Hearts gegn greiðslu £150 

þúsund sem er smávægileg upphæð miðað við að Hearts hafði metið leikmanninn á £4 

milljónir. (Court of Arbitration for Sport, 2008). Við lok samnings leikmanns á félag 

engin réttindi á greiðslum vegna félagaskipta. Þrátt fyrir að þessi regla hljómi 
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sjálfsögð þá er ekki langt síðan félög í mörgum Evrópulöndum þurftu að greiða fyrir 

samningslausa leikmenn. Það var ekki fyrr en Evrópudómstóllinn felldi dóm í 

svokölluðu Bosman máli árið 1995 að leikmenn gátu farið frjálsri sölu milli liða án 

greiðslu. Það var álit dómstólsins að fyrrverandi félag Jean-Marc Bosman, RFC Liege, 

ætti ekki rétt á greiðslu frá franska liðinu Dunkerque fyrir félagaskipti Bosman. 

Ákvörðun dómstólsins var aðallega byggt á frelsinu til atvinnu, einu af fjórfrelsum 

Evrópusambandsins (Pearson, G, e.d.). 
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Bókfærsla leikmannaskráninga 

Færslur á skráningum leikmanna eru útlistaðar í ársreikningum knattspyrnufélaga. Í 

reikningum þriggja félaga í ensku deildakeppnunum; Arsenal Holdings (2007), 

Everton Football Club Limited (2007) og Aston Villa (2005) kemur fram stefna þeirra 

í skráningu leikmanna. Hér á eftir er sérstaklega vísað til Arsenal Holdings (2007). 

Skráningar leikmanna eru eignfærðar á kostnaðarverði og síðan afskrifaðar jöfnum 

afskriftum yfir samningstímann. Þegar samningur við leikmann er endurnýjaður er 

viðkomandi leikmaður færður á eftirstöðvum afskrifta af kostnaðarverði auk kostnaðar 

vegna samningsgerðar (Arsenal Holdings, 2007). Ef kaupverð er greitt með öðrum 

verðmætum en reiðufé svo sem með leikmannaskiptum þar sem einn leikmaður 

gengur upp í kaupverð annars þá er bókfært virði metið út frá markaðsvirði (Arsenal 

Holdings, 2007). Þegar bókfært virði leikmannaskráninga er talið hærra en  

framtíðarfjárstreymi þeirra frá notkun eða sölu er munurinn afskrifaður (Arsenal 

Holdings, 2007). Ekki er tekið fram hvernig þessi virðisrýrnun er metin en það er ljóst 

að það er erfitt að meta virðisrýrnun út frá markaðsvirði eða meiðslum.  
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Athugasemdir við flokkun leikmanna sem óefnisleg eign 

Einn af eiginleikum óefnislegra eigna er framtíðar fjárhagslegur ávinningur. Það þýðir 

að kaup og eignfærsla á skráningu leikmanns þarf að færa félagliði tekjur eða auknar 

eignir (Deloitte Touche Tohmatsu, 2009). Athugun á sambandi fjárfestinga í 

leikmönnum og framtíðar fjárhagslegs ávinnings var framkvæmd í grein Amir og 

Livne (2005). Rannsókn þeirra á sambandi leikmannakaupa og rekstrarhagnaðar sínir 

veika jákvæða tengingu í eitt til tvö tímabil en enga eða neikvæða tengingu á þriðja 

tímabili. Þegar litið er á samband leikmannakaupa og markaðsvirðis knattspyrnufélaga 

eru tengslin milli nettó fjárfestingar í leikmönnum og hærra virðis sterkari fyrir öll 

tímabil en hér er aðeins átt við félög sem eru skráð á markaði en ekki þau sem eru í 

einkaeigu. (Amir & Livne, 2005) Þetta er metið svo að fjárfestar taki mark á þeim 

upplýsingum sem felast í eignfærslu leikmanna. Amir og Livne (2005) komast að 

þeirri niðurstöðu að tenging milli eignfærslu leikmanna og framtíðar ávinnings sé of 

veik til að styðja hana á afgerandi hátt, þar að auki telja þeir að afnám valkostar milli 

eignfærslu og kostnaðar fjarlægi upplýsingar fyrir fjárfesta sem felast í vali félaga á 

bókfærslu aðferðum. 

N. Rowbottom bendir á í grein sinni (2002) að félög þurfi að færa kostnað vegna 

þróunar leikmanna innan félags sem kostnað en eignfæra aðkeypta leikmenn. 

Útkoman sé að tenging milli framtíðar ávinnings og leikmannaeignar sé ómarktæk. 

Þetta er í samræmi við álit Amir og Livne (2005) sem telja að félög sem leggja áherslu 

á þróun leikmanna innanhús séu líklegri til að velja kostnaðaraðferðina við kaup á 

leikmönnum yfir eignfærslu.  

Það má einnig setja spurningamerki við afskriftir og virðisrýrnun leikmanna. Í fyrsta 

lagi: hver er líftími (e. Usefull life) eignarinnar? Knattspyrnufélögin skilgreina hann 

sem jafnlanga samningslengd, eins og fram kom í kaflanum hér undan. Líftíminn 

getur því verið frá einu upp í fimm ár. Það er hins vegar ekki í samræmi við 

fjárhagslegan ávinning af henni sem er ekki greinanlegur nema í tvö ár miðað við 

niðurstöður Amir og Livne (2005). Þar að auki er álitamál hvort félag hafi raunveruleg 

yfirráð yfir leikmanni sem hefur verið lengur en tvö til þrjú ár á samningi og er því 

ekki lengur varinn. Á þeim tímapunkti er ekki raunhæft að meta leikmann á hærra 

virði en sem nemur launum hans til loka samnings. Í máli Websters er munurinn á því 
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virði sem félagið mat hann á og virði samnings hans £3,85 milljónir punda eða 

rúmlega tuttugu og fimmfaldur. 

Eðli knattspyrnumanna sem eigna veldur því að árlegt mat á virði þeirra eftir 

eignfærslu er hæpin. Raunverulegt virði þeirra byggir á hæfileikum sem eru huglægt 

mat og það er því vafasamt að ætla sér að meta virði eins knattspyrnumanns út frá 

söluvirði annars á leikmannamarkaði.  Það er því ekki raunhæft að meta virðisrýrnun 

knattspyrnumanna með tilliti til gangvirðis. Leikform og meiðsli hafa einnig áhrif á 

frammistöðu leikmanna og er ómögulegt að gera ráð fyrir áhrifum þeirra yfir 

nýtingartíma eignarinnar. 

Í grein Rowbottom (2002) kemur fram að á meðan knattspyrnufélög höfðu val um 

aðferð notuðu 86 af 102 félögum sem úrtakið tók til kostnaðaraðferð en 16 eignfærðu. 

Þetta getur að hluta til skýrst af þeirri óvissu sem stendur um raunverulegt virði 

knattspyrnumanna en einnig af öðru eins og skattalegum ástæðum (Rowbottom, 

2002).  

Það er einnig rétt að benda á að þeir leikmenn sem eru uppaldir hjá félögunum eru 

ekki færðir sem eign á reikninga þeirra (Rowbottom, 2002). Auk þess má gera ráð 

fyrir að bókfært virði leikmanna sem hafa framlengt samninga sína sé í flestum 

tilvikum langt undir markaðsvirði enda eru þeir ekki færðir til bókar samkvæmt 

kostnaði við samninginn, eins og gert er í tilviki annarra óefnislegra eigna líkt og 

greiðslum fyrir útsendingarétt. Þetta leiðir til þess að upplýsingar um óefnislegar 

eignir geta verið lítils virði sem mælikvarði á raunverulegt virði félags. Sem dæmi má 

nefna tvö sambærileg félög með andstæðar stefnur í leikmannamálum. Ef annað þeirra 

rekur kaupstefnu en hitt uppeldisstefnu kemur fram vandamál í samanburði á milli 

félaganna. Fyrra félagið er með miklar bókfærðar óefnislegar eignir en seinna félagið 

er með háan uppeldistengdan kostnað. Þegar markaðsvirði leikmannaskráninga er 

skoðað getur þó vel verið að það sé sambærilegt. Ef félögin hefðu val um 

bókfærsluaðferðir á skráningum leikmanna fælust í því vali upplýsingar um stefnu 

félagsins sem gera markaðinum kleyft að gera greinarmun á milli félaganna (Amir og 

Livne, 2005). 
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Lokaorð 

Bókfærsla óefnislegra eigna er flókin að mörgu leyti og eignfærsla þeirra er oft og 

tíðum byggð á huglægu mati um hvernig skal verðleggja eign og hvaða kostnað má 

eignfæra. Munurinn á eignfærslu og kostnaði er stundum óskýr, kostnaður við kaup á 

samningi leikmanns frá öðru félagi er eignfærður en greiðslur til leikmanns sem 

mynda virði samnings eru færðar sem kostnaður.  

Ekki hefur verið sýnt fram á sterkt samband milli framtíðar ávinnings og eigna á 

leikmannaskráningum en ljóst er að þetta samband þarf að rannsaka betur. Þar að auki 

eru upplýsingar sem virðisrýrnunarpróf leikmannaskráninga þurfa að byggja á óræðar 

og huglægar þar sem hvorki er hægt að bera virði eins leikmanns saman við virði 

annars og illmögulegt er að meta áhrif leikforms og meiðsla. Webster úrskurðurinn 

veldur óvissu um yfirráð félaga yfir leikmanni eftir að varnartímabili lýkur og það er 

hægt að kaupa upp samning leikmanns án samþykkis félagsins. 

Raunverulegt virði leikmanna félagsliða að mestu óskráð og það dregur úr gildi 

eignfærslu leikmannaskráninga í bókum félaga þegar aðeins lítill hluti eigna er 

skráður. Afnám valkostar á bókfærslu aðferðum fjarlægir upplýsingar af markaði sem 

geta falist í því vali. 
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