
1 
 

Í ritgerðinni er fjallað um viðskiptavild, hvernig hún er meðhöndluð samkvæmt 

reikningsskilastöðlum. Einnig verða ársreikningalög athuguð sem og 

virðisrýrnunarpróf og afskriftir. Viðskiptavild er sú eign sem er hvað fyrirferðarmest 

af óefnislegum eignum og talið er að síðustu ár hafi hún verið stórlega ofmetin í 

efnahagsreikningum fyrirtækja. Fyrirtæki hérlendis sem og erlendis verða skoðuð og 

ársreikningar þeirra yfirfarnir með tilliti til viðskiptavildar. Markmið mitt með þessari 

ritgerð var að fræðast meira um þetta fyrirbæri sem viðskiptavild er og sjá hversu 

stór biti af heildarkökunni hún er í raun. Helstu aðferðir sem ég notaðist við þegar ég 

athugaði viðskiptavild fyrirtækjanna voru ársreikningar þeirra. Niðurstöður mínar eru 

þær að viðskiptavild er í kringum 50% af heildareignum beggja íslensku fyrirtækjanna 

sem ég skoðaði, á meðan hún er 9-15 % hjá bandaríska fyrirtækinu. 
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Inngangur 
 

Á síðustu árum hefur það færst í vöxt að fyrirtæki kaupi eða taki yfir önnur fyrirtæki. 

Verðið sem greitt er fyrir þau er stundum óskiljanlega og óeðlilega hátt. En hvernig 

færir fyrirtækið kaupin eða yfirtökuna í bókhaldið? Viðskiptavild er afgangsstærð, 

fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki á hærra verði en markaðsvirði þess er, munurinn þar 

á milli er viðskiptavild. Þessa afgangsstærð er fyrirtækjum heimilt að eignfæra í sínum  

bókum. Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig á að færa þetta í bókum félaga 

samkvæmt reikningsskilastöðlum sem og ársreikningalögum og nokkur fyrirtæki 

skoðuð með tilliti til viðskiptavildar. 

1. Mismunandi skilgreiningar á viðskiptavild 

1.2 Jón Ásgeir Tryggvason 

 

Þegar fyrirtæki er selt í heilu lagi er verðið fyrir það oft hærra en fengist við sölu 

einstakra eigna. Viðskiptavild er mismunur á kaupverði fyrirtækis og verðmæti eigna 

þess (allra efnislegra eigna að viðbættum skilgreindum óefnislegum eignum). 

Viðskiptavild er aðeins bókfærð þegar fyrirtækið er keypt í heild. Viðskiptavild 

myndast því hvorki við kaup á einstökum rekstrarfjármunum né við sameiningu 

félaga eða við endurmat eigna í félagi, það er meginregla í reikningsskilum að eignir 

eru bókfærðar á kostnaðar- eða kaupverði. Viðskiptavild sem skapast í fyrirtæki án 

þess að um kaup sé að ræða er því ekki færð til eignar. 

Tvær aðferðir eru helstar við mat á viðskiptavild. Sú fyrri er að viðskiptavild sé 

mismunur á kaupverði fyrirtækis og verðmæti sérgreindra eigna þess að frádregnum 

skuldum. Viðskiptavildin er því afgangsstærð þegar búið er að meta allar eignir, 

efnislegar og óefnislegar sem eru í fyrirtækinu. Hin aðferðin á mati viðskiptavildar er 

að hún sé núvirði framtíðartekna umfram eðlilegan arð af eignum félagsins. Skýringar 

á því hvers vegna félag er tilbúið að greiða meira fyrir annað fyrirtæki en sem nemur 

markaðsverðmæti eigna þess getur legið í mörgum þáttum. Helstu atriði sem skýrt 

gætu viðskiptavild eru árangursrík stjórnun félags, góðir starfsmenn, orðspor félags, 
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þekktar framleiðsluvörur, markaðsþekking og markaðshlutdeild. Einnig má nefna gott 

lánstraust, viðskiptasambönd og góð samskipti við sveitarfélag eða verkalýðsfélög. 

Fjölmörg önnur atriði mætti tína til sem gætu verið til þess fallin að stuðla að meiri 

hagnaði félags en verðmæti eigna þess gefur tilefni til. (Tryggvason, 1998) 

1.2 Skilgreiningar fræðimanna 
 

Ein elsta skilgreining viðskiptavildar er að finna í bók Richard Bithell (1882), A 

Counting House Dictionary þar sem viðskiptavild er útskýrð sem vilji eiganda 

fyrirtækis til að gefa eftir væntingar fyrirtækisins með því að flytja þær til annars 

fyrirtækis á móti greiðslu, sem er að „selja viðskiptavild þess fyrirtækis“ (Bithell, 

1882) 

Samkvæmt J.M. Yang (1927), til þess að viðskiptavild hafi eitthvert verðmæti verður 

hún að vera meira eða minna stöðug og hafa ákveðinn líftíma, verður að hafa verið 

fengin vegna yfirtöku fyrirtækis og vera mælanleg í peningum. (Seetharaman, 

Balachandran, & Saravanan, 2004) 

Viðskiptavild getur einnig verið skilgreind í gegnum aðferð sem tekur tillit til 

óvanalega mikils hagnaðar. Í þeirri aðferð er viðskiptavildin einfaldlega huglægt mat á 

núvirði á fjölda ára þar sem óvanalegur hagnaður á sér stað. Í þessari skilgreiningu er 

heildarvirði fyrirtækisins summa núvirðis af venjulegri afkomu og núvirðis af 

óvenjulegri afkomu. (Bryer, 1995) 

Spacek (1964) skilgreindi viðskiptavild sem núvirði framtíðar afkomu umfram eðlilega 

afkomu af framleiðslu fjármunum. Kaupandinn er þessvegna að kaupa tekjur umfram 

kostnað af fjármunum sem þarf til að framleiða þessar tekjur. (L.G, 1964) 

Ma og Hopkins (1988) skilgreindu viðskiptavild sem núvirði fjárflæðis af „ofur-

tekjum“ þess félags sem á að taka yfir. Með þessari nálgun eru tekjur ákveðnar og 

færðar sem viðskiptavild. En  þar sem þetta er huglægt mat er erfitt að meta þetta 

þar sem það er aldrei hægt að meta tekjur með vissu. (Ma & Hopkins, 1988) 
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Það er mikilvægt að athuga að skortur á samkomulagi um skilgreiningu á viðskiptavild 

mun verða til þess að það verður ekki samkomulag um hvernig á að fara með hana í 

bókhaldi þegar hún hefur verið færð sem kostnaður við kaup. (Lee, 1971) 

2 Reikningsskilaskilgreiningar 

2.1  IFRS 
 

Þann 19. Júlí 2002 samþykktu Evrópuráðið og Evrópuþingið reglugerð nr.1606/2002 

sem fjallar um það að öll félög sem skráð eru í kauphöllum í einhverju aðildarríkjanna 

skuli ganga frá samstæðureikningsskilum sínum í samræmi við eitt safn alþjóðlega 

viðurkendra reikningsskila. Staðlar þessir eru nefndir IFRS sem er skammstöfun fyrir 

International Financial Reporting Standards en hafa á íslensku verið nefndir 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir. Tilgangur með innleiðingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla var að tryggja að fyrirtæki myndu veita skiljanlegar, mikilvægar, 

samanburðarhæfar og áreiðanlegar upplýsingar um afkomu sína og efnahag. Helstu 

markmið eru að stuðla að skilvirkum og kostnaðarhagkvæmum fjármagnsmarkaði, 

auka samanburðarhæfni fyrirtækja, viðhalda trausti á fjármagnsmörkuðum og vernda 

hagsmuni fjárfesta. (Þórðarsson, 2004) 

Öllum félögum með skráð hlutabréf eða skuldabréf í íslensku kauphöllinni, OMX á 

Íslandi, ber að semja reikningsskil sín að fullu í samræmi við alþjóðleg reikningsskil 

(IFRS) frá og með 1. janúar 2007. (Deloitte) 

 

Þau félög sem hafa tekið upp alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) í reikningsskilum 

beita staðli IFRS 3 við meðferð kaupa/sameiningafélaga. Þegar kemur að 

virðisrýrnunarprófi þá gildir staðall IAS 36. Viðskiptavild er upphaflega metin sem 

kostnaður af sameiningu umfram nettó gangvirði eigna, skulda og óvissra skulda 

yfirtekna félagsins. 

Viðskiptavild og aðrar óáþreifanlegar eignir með óskilgreindan líftíma eru ekki 

afskrifaðar heldur eru þær prófaðar fyrir virðisrýrnun. Virðisrýrnunarprófi er beitt á 
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þær að lágmarki einu sinni á ári. IAS 36 veitir leiðbeiningar um framkvæmd 

virðisrýrnunarprófs. 

Ef hlutdeild yfirtökuaðilans í nettó gangvirði eigna, skulda og óvissra skulda er hærra 

en kaupverðið þá er það sem umfram er (neikvæð viðskiptavild) fært sem tekjur í 

rekstrarreikningi. (Deloitte) 

 

2.2 Ársreikningalög 
 

Í íslensku ársreikningalögunum er takmörkuð umfjöllun um þessi málefni og því 

vakna spurningar hvernig samspil milli regluverkanna sé og hvernig skuli taka á 

ákveðnum atriðum og spurningum sem kunna að vakna. 

Lög nr. 3/2006, um ársreikninga  

 

41. gr 2.tl. 

„Hafi félag greitt meira fyrir fjárfestingu sína í dóttur- eða hlutdeildarfélagi en sem 

nemur hlutdeild í hreinni eign þess við kaup ber að heimfæra mismuninn undir 

tilgreindar eignir ef það er unnt, ella telst hann viðskiptavild. Mismun þennan ber að 

afskrifa með sama hætti og þær eignir. Ef mismunurinn telst viðskiptavild skal hún 

afskrifuð með kerfisbundnum hætti á áætluðum nýtingartíma hennar, þó ekki lengri 

tíma en 20 árum, eða metin árlega í samræmi við settar reikningsskilareglur, hafi hún 

ekki ákveðinn líftíma, sbr. 24. gr. Gjaldfærsla á framangreindum mismun skal færð 

sem áhrif dóttur- eða hlutdeildarfélags í rekstrarreikningi. Hafi félag hins vegar greitt 

minna fyrir fjárfestingu sína í dóttur- eða hlutdeildarfélagi en sem nemur hlutdeild í 

hreinni eign þess við kaup ber að heimfæra mismuninn á sama hátt og að framan 

greinir en með öfugum formerkjum.“ (2006 nr.3 17.janúar / Lög um ársreikninga, 

2006) 

 

79. gr. 1.tl 
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Kaupaðferð. 

„Ef samstæða er stofnuð með yfirtöku á félagi skal miðað við matsverð einstakra liða 

efnahagsreiknings á yfirtökudegi í samstæðureikningi. Mismunur á matsverði og 

bókfærðu verði skal afskrifaður með sama hætti og þeir liðir sem hann byggist á.“ 

79. gr. 3.tl 

 „Mismunur, sem eftir stendur þegar færð hefur verið leiðrétting vegna einstakra liða 

í efnahagsreikningi, sbr. 1. mgr., telst viðskiptavild. Jákvæð viðskiptavild færist sem 

sérstakur liður meðal eigna en neikvæð viðskiptavild skal færð sem sérstakur liður 

meðal skuldbindinga. Viðskiptavild skal afskrifuð með kerfisbundnum hætti á 

áætluðum nýtingartíma hennar, þó að hámarki á 20 árum, eða metin árlega í 

samræmi við settar reikningsskilareglur, hafi hún ekki ákveðinn líftíma, sbr. 24. gr. 

Neikvæð viðskiptavild skal tekjufærast á móti þeim áætlunum sem lagðar voru til 

grundvallar kaupunum, þó að hámarki á 20 árum.“  

2.3 Virðisrýrnunarpróf og afskriftir 
 

Fyrirtæki sem bóka hjá sér viðskiptavild í fyrirtækjasamstæðu og álíta að hún hafi 

ótiltekinn líftíma ættu ekki að afskrifa hana. Ástæða þess er að fjárfestum finnst þessi 

afskrift til lítilla nota þegar þeir meta fjárhagsleg afköst fyrirtækis. Þótt viðskiptavild 

geti lækkað með tímanum getur verið ákaflega erfitt að segja fyrir um nákvæman 

líftíma hennar. Ennfremur er viðskiptavild oft á tíðum stærsta óefnislega eign 

fyrirtækis í efnahagsreikningi þess og fjárfestar vilja vita hversu mikið hefur verið 

fjárfest í henni. Þar af leiðandi ættu fyrirtæki einungis að lagfæra bókfært virði 

viðskiptavildar ef hún hefur verið skert. Sumir halda því fram að virði viðskiptavildar 

verði að engu með tímanum. Þar af leiðandi ættu fyrirtæki að gjaldfæra 

viðskiptavildina á þau tímabil sem verða fyrir áhrifum hennar. Afskrift viðskiptavildar 

stemmir betur gjöld við tekjur. Þótt þessi rök hafi einhverja kosti ætti afskrift 

viðskiptavildar í bland við virðisrýrnunarpróf ætti að gefa sem gleggsta mynd fyrir 

fjárfesta.  (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007) 
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Eftir upptöku IFRS á Íslandi ber félögum skráðum í kauphöllina að notast við IAS 36 – 

Virðisrýrnun eigna. IAS 36 hefur það í för með sér að kanna þarf virði eigna svo þær 

séu ekki bókfærðar á hærra verði en endurheimtanleg fjárhæð. Á viðskiptavild og 

aðrar óefnislegar eignir sem eru taldar hafa óskilgreinanlegan nýtingartíma þarf að 

framkvæma virðisrýrnunarpróf a.m.k. árlega. 

 

Virðisrýrnunarpróf er það ferli að kanna hvort verðmæti eignar (endurheimtanlegt 

virði) stendur undir bókfærðu virði. Í IFRS stöðlunum er virðisrýrnunarpróf eins skrefa 

ferli. Fyrirtækið ber saman markaðsvirði og bókfært virði. Ef markaðsvirði er meira en 

bókfært virði hefur viðskiptavildin ekki rýrnað og ekkert meira skal aðhafast. Tökum 

dæmi um fyrirtæki A sem hefur þrjár deildir í fyrirtækinu. Það keypti eina deild Ab 

fyrir fjórum árum fyrir 2 milljónir. Því miður hefur Ab verið í taprekstri síðustu þrjá 

ársfjórðunga. Stjórn A fer nú og skoðar deildina vandlega til að sjá hvort virðisrýrnun 

hefur átt sér stað.  

 

Tafla 1: Virðisrýrnunarpróf 

Stjórn A kemst að því að markaðsvirði Ab er 1.200 kr. þar af leiðandi er markaðsvirðið 

lægra en bókfært virði og rýrnun hefur átt sér stað. 

Útreikningur og færsla virðisrýrnunar. 

 

 

Tafla 2: Virðisrýrnunarpróf 

Virðisrýrnun af eign sem bókfærð er á kostnaðarverði skal gjaldfærð í 

rekstrarreikningi. (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007) 
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2.4 Neikvæð viðskiptavild 
 

Neikvæð viðskiptavild verður til þegar gangverð eignar er hærra en kaupverð hennar. 

Þegar þetta á sér stað er markaðurinn ófullkominn og seljandinn hefði verið betur 

staddur ef hann hefði selt eignir fyrirtækisins í einingum frekar en allt fyrirtækið í 

heild sinni. Þegar þetta á sér stað á skv. IFRS 3 að færa mismunin sem tekjur í 

rekstrarreikningi félagsins. (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007) 

 

Viðskiptaóvild getur skapast hjá fyrirtæki ef hagsmunagæsluhópar eða þrýstihópar 

hvetja almenning til að sniðganga fyrirtækið eða þá vöru sem frá því kemur vegna 

pólítískrar afstöðu fyrirtækisins, eigenda þess o.s.frv. Í framhaldi af því geta áhrifin 

orðið þau að viðskiptavinir draga úr viðskiptum sínum gagnvart fyrirtækinu að 

einhverju eða öllu leyti. Þegar slíkt gerist þarf fyrirtækið að þola neikvæða huglæga 

afstöðu viðskiptavina. Nýlegt dæmi um þetta er hjá Goldman Sachs. Það er ekkert 

leyndarmál að það hafa verið erfiðir tímar hjá þeim, ekkert sérstaklega erfiðir 

fjárhagslega þar sem þeir skiluðu mjög góðri afkomu í janúar 2009. En í augum 

almennings hefur orðspor þeirra hríðfallið í efnahagskreppunni. Svo það kom ekkert 

sérstaklega á óvart þegar þeir skiluðu ársskýrslu í lok febrúar að þar var kominn inn 

nýr áhættuflokkur sem tengdist neikvæðu umtali. „Fjármálakreppan og núverandi 

viðhorf til fjármálastofnana hefur valdið verulega neikvæðri umfjöllun, sem og 

neikvæðar yfirlýsingar frá eftirlitsaðilum eða kjörnum fulltrúum“ skrifuðu Goldman 

Sachs þegar þeir skiluðu skýrslu til verðbréfaeftirlitsins (SEC) (Leder, 2010) 

 

3 Gagnrýni á viðskiptavild 
 

Er viðskiptavild eign eða sokkinn kostnaður sem á að gjaldfæra. Miklar deilur hafa 

verið um viðskiptavild og færslu hennar undanfarin ár og sérstaklega núna þegar það 

hefur komið skýrt fram  að mörg fyrirtæki sem litu vel út í efnahagsreikningum stóðu 

alls ekki undir því. Er það eðlilegt að um það bil helmingur af heildareignum fyrirtækis 

sé viðskiptavild, reiknuð afgangstærð sem er í sumum tilfellum verðlaus? Það er ekki 

hægt að segja að fyrirtæki eigi alls ekki að færa viðskiptavild þegar þau kaupa önnur 
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fyrirtæki þar sem mikil verðmæti eru í starfsfólki, viðskiptavinum, ímynd o.fl. En eins 

og í dæminu hér á undan þar sem fyrirtæki eru t.d 30% skuldsettari eftir yfirtöku en 

líta ennþá betur út vegna þess að viðskiptavild var færð á móti, þar þarf að skoða 

regluverkið betur.  

Í viðtali við mbl.is árið 2009 sagði Atli Gíslason, þingmaður Vinstri-grænna á Alþingi 

að hann hefði ástæðu til að ætla, að stór hluti arðgreiðslna í bankakerfinu undanfarin 

ár hefðu stafað af því að viðskiptavild var hækkuð í bókhaldi upp í 30-50% af eigin fé. 

„Það er grafalvarlegt og rannsóknarefni," sagði Atli. Atli sagðist hafa á sínum tíma 

lært þá þumalputtareglu, að viðskiptavild væri reiknuð 10% af ársveltu. Bæði 

einkabankarnir og sparisjóðirnir hefðu  hins vegar hækkað þessa viðskiptavild í 30-

50% á árunum 2002-2007, myndað þannig tekjur í bókhaldi og hækkað eigið fé sem 

síðan var grundvöllur lánstrausts. „Þannig hafa þeir skapað loftbóluhagnað og í 

kjölfarið loftbóluarðgreiðslur og loftbólu eigið fé sem þeir síðan fengu lánað út á. 

Þetta er auðvitað svindilbrask, eins og það var kallað hér í den. Þetta hafa 

sparisjóðirnir einnig gert og ég bið ríkisstjórnina að hafa það í huga, áður en hún 

reiðir fram 20% aðstoð við þá af eigin fé árið 2007, að skoða nákvæmlega hvernig 

eigið fé sparisjóðanna hefur þróast," sagði Atli. (MBL.is, 2009) 

Gylfi Magnússon sagði að menn hefðu verið að búa til verðmæti á pappírum sem 

engin innistæða var fyrir. Gylfi segir augljóst að í hrunadansinum hafi bankarnir búið 

til eigið fé á pappírunum, annars vegar með því að breyta lánsfé í eigið fé með því að 

lána til hlutafjárkaupa og síðan hafi menn keypt eignir á óraunhæfu verði og fært 

muninn sem viðskiptavild. (MBL.is, 2009) 

3.1 Fyrir 2004 
 

„Áður fyrr var viðskiptavild meðhöndluð allt öðruvísi. Hún var afskrifuð niður í 

bókunum. Viðskiptavildin var hins vegar aldrei afskrifuð eftir að nýju 

reikningsskilastaðlarnir tóku gildi. Menn fóru svolítið frjálslega með þetta. Það átti að 

færa niður ef ljóst væri að sjóðsstreymi félagsins stæði ekki undir henni. Engin dæmi 

hafa hins vegar verið um slíkt fyrr en nú eftir hrunið,“ segir Aðalsteinn Hákonarson, 

deildarstjóri hjá ríkisskattstjóra og fyrrverandi endurskoðandi í samtali við DV. 
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„Samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum má færa upp viðskiptavild þegar eitt 

rekstrarfélag kaupir annað. Þá verða til samlegðaráhrif. Þá er ekkert óeðlilegt við að 

færa upp viðskiptavild. En þegar fyrirtæki gerir ekkert annað en að kaupa upp 

fyrirtæki og á enga eign hefur það enga viðskiptavild. Það er að mínu viti bannað 

samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum en það var gert í stórum stíl hér á 

landi,“ (DV, 2009) 

3.2 Yfirtökur og öfugur samruni 
 

Aðalsteinn Hákonarson skrifaði um skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna í Tíund, 

riti ríkisskattstjóra. Þar skrifar hann um misnotkun á viðskiptavild þegar fyrirtæki eru 

yfirtekin. Dæmi um það er þegar aðili (X) sér álitlegan kost í að kaupa félag A. Til þess 

stofnar hann fyrirtæki B sem fær það hlutverk að kaupa félag A og telst þá 

yfirtökufélagið í þessum viðskiptum. X sem stofnaði B leggur fram hlutfé í félag B, t.d 

¼ af kaupverðinu. Kaupverðið allt er síðan greitt til hluthafa A. Í kjölfar þess eru A og 

B sameinuð undir nafni A þannig að A er orðið yfirtökufélagið í samrunanum. Við 

þennan gerning flytjast skuldir B inn í félag A svo að skuldir A hafa aukist um ¾ án 

þess að nokkur eign hafi komið á móti, því að eina eign B var hluturinn í A og ekki 

getur A átt hlut í sjálfu sér. Við þetta hefur eigið fé A skerst verulega og stendur það 

mun verr en fyrir samrunann. Til að fegra bókhaldið er viðskiptavild færð á móti 

skuldunum. Eftir þetta er A tilbúið að vera sett á markað sem álitlegur 

fjárfestingakostur og hægt að skrá það á hærra gengi en upphaflega var keypt á þrátt 

fyrir að það sé skuldsettara en áður. Til að einfalda málið enn frekar þá er hægt að 

hugsa það þannig að X hafi keypt allt hlutaféð í A á 1000, tekið lán og skellt 750 á A 

og selt síðan t.d 70% hlut af A fyrir 1500. Þannig hefur X selt hlut sem hann keypti í 

upphafi á 175 (70% af 1000-750=250) fyrir 1500 og hagnast um 1325. Þessar 

ráðstafanir voru mjög algengar á þenslutímanum, bankarnir lánuðu fyrir 

skuldsetningunni og þöndu út efnahagsreikninga sína og fyrirtækjanna enda var ekki 

skortur á fjármagni á þeim tíma. Ef viðskiptavild hefði ekki verið eignfærð á móti 

skuldum hefðu ársreikningar félaga sem studdust við módelið litið mun verr út og 

hlutabréf í þeim félögum ekki verið metin jafn há. Það hefði gert það að verkum að 

bankar hefðu ekki verið jafn viljugir að lána fyrir hlutabréfakaupum. Það kemur 
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hvergi fram í ársreikningalögunum hvernig skal færa viðskiptavild við samruna félaga 

og skuldsettar yfirtökur. En í grundvallarreglum um reikningsskil kemur fram að taka 

eigi mið af rökréttum skynsemissjónarmiðum og tilhlýðilegri varúð (Reikningsskilaráð, 

1994). Í alþjóðlegum reikningsskilastaðli IAS 38, sem fjallar um óefnislegar eignir, 

segir m.a. að ekki skuli færa viðskiptavild, vörumerki, stofnkostnað og fleiri 

sambærilegar eignir, sem myndast innan félags, til eignar sem óefnislegar eignir. Í 

dæminu hér að framan má sjá brot á þessum staðli þar sem viðskiptavildin myndaðist 

innan fyrirtækisins. (Hákonarson, 2008) 

 

4. Viðskiptavild hjá fyrirtækjum 

4.1 Íslensk fyrirtæki  
 

Í þessum kafla verða íslensk fyrirtæki skoðuð og reynt að rýna í ársreikninga þeirra 

með tilliti til viðskiptavildar. Eignir skoðaðar sem og hlutföll viðskiptavildar á móti 

heildareignum og yfirtökur á hverju ári fyrir sig. 

4.1.1 Össur 

Árið 2006 

 

Heildareignir félagsins námu 612,7 milljónum dollara í lok árs 2006 miðað við 407,9 

milljónir dollara í lok árs 2005. Fastafjármunir voru 489,3 milljónir dollara miðað við 

325,8 milljónir dollara árið á undan. Viðskiptavild nam 316,5 milljónum dollara eða 

51,6% af heildareignum miðað við árið á undan þar sem viðskiptavild nam 232,1 

milljónum dollara, hækkun upp á 84,4 milljónir dollara þegar var búið að taka tillit til 

færslu viðskiptavildar á frestaða skatta. Samkvæmt stöðlum IFRS er virði 

viðskiptavildar kannað árlega fyrir rýrnun. Í lok árs 2006 var virðisrýrnunarpróf gert á 

viðskiptavild Össurar og niðurstöður sýndu að engin rýrnun hafði átt sér stað. Hér 

fyrir neðan er afrit af helstu tölum í efnahagsreikningi Össurar 2006. 
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Tafla 3: Össur 2006 - Fastafjármunir 

Hérna er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild, virðisrýrnun, 

gengismunur, tilfærsla á frestaða skatta og viðskiptavild í lok árs. 

 

 

Tafla 4: Össur 2006 - Viðskiptavild 

Hér er yfirlit yfir eignir sem keyptar voru í yfirtökum á árinu og á hvaða verði þær voru 

keyptar. 
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Tafla 5: Össur 2006 - Yfirtökur 

Á árinu 2006 áttu sér stað yfirtökur þar sem heildareignir félaganna sem yfirtekin 

voru námu 71,1 milljónum dollara, skuldir lækkuðu eignastöðu félaganna niður í 

nettó 59,4 milljónir dollara. Fyrir þessi félög var Össur tilbúið að greiða 176,4 milljónir 

dollara í peningum. Eftir þessi viðskipti var færð viðskiptavild sem eign í bókum 

félagsins sem nam 116,9 milljónum dollara. (Össur , 2006) 

Árið  2007 

 

Heildareignir félagsins námu 635,8 milljónum dollara í lok árs 2007 miðað við 612,7 

milljónum dollara í lok árs 2006. Hækkun upp á 23,1 milljón dollara, 50% af hækkun 

má rekja til kaupa á Somas í febrúar. Fastafjármunir voru 503,5 milljónir dollara 

miðað við 489,3 milljónir dollara árið á undan. Viðskiptavild nam 342,3 milljónum 

dollara eða 53,8% af heildareignum miðað við árið á undan þar sem viðskiptavild nam 

316,5 milljón dollara. Hækkun upp á 25,8 milljónir dollara þegar búið var að taka tillit 

til færslu viðskiptavildar á frestaða skatta og gengismunar. Samkvæmt stöðlum IFRS 

er virði viðskiptavildar kannað árlega fyrir rýrnun. Í lok árs 2007 var 

virðisrýrnunarpróf gert á viðskiptavild Össurar og niðurstöður sýndu að engin rýrnun 

hafði átt sér stað. Hér fyrir neðan er afrit af helstu tölum í efnahagsreikningi Össurar 

2007. 

 

 

Tafla 6: Össur 2007 - Fastafjármunir 

 

Hér á eftir er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild, virðisrýrnun, 

gengismunur, tilfærsla á frestaða skatta og viðskiptavild í lok árs. 
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Tafla 7: Össur 2007 - Viðskiptavild 

Hér er yfirlit yfir eignir sem keyptar voru í yfirtökum á árinu og á hvaða verði þær voru 

keyptar. 

 

Tafla 8: Össur 2007 - Yfirtökur 

Á árinu 2007 átti sér stað ein yfirtaka þar sem heildareignir félagsins sem yfirtekið var 

námu 5,5 milljónum dollara, skuldir lækkuðu eignastöðu félaganna niður í nettó 3,8 

milljónir dollara. Fyrir þetta félag var Össur tilbúið að greiða 11 milljónir dollara í 

peningum. Eftir þessi viðskipti var færð viðskiptavild í bókum félagsins sem nam 7,1 

milljónum dollara sem eign. (Össur, 2007) 

Árið 2008 

 

Heildareignir félagsins námu 603,8 milljónum dollara í lok árs 2008 miðað við 635,8 

milljónum dollara í lok árs 2007. Lækkun upp á 32 milljón dollara sem má rekja að 

mestu leyti til færslu viðskiptavildar á frestaða skatta og niðurfærslu annarra 
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óefnislegra eigna. Fastafjármunir voru 458 milljónir dollarar miðað við 503,5 milljónir 

dollara árið á undan. Viðskiptavild nam 322,3 milljónum dollara eða 53,3% af 

heildareignum miðað við árið á undan þar sem viðskiptavild nam 342,3 milljónum 

dollara, lækkun upp á 20 milljónir dollara þegar búið var að taka tillit til færslu 

viðskiptavildar á frestaða skatta og gengismunar. Samkvæmt stöðlum IFRS er virði 

viðskiptavildar kannað árlega fyrir rýrnun. Í lok árs 2007 var virðisrýrnunarpróf gert á 

viðskiptavild Össurar og niðurstöður sýndu að engin rýrnun hafði átt sér stað. Hér 

fyrir neðan er afrit af helstu tölum í efnahagsreikningi Össurar 2008. 

 

Tafla 9: Össur 2008 - Fastafjármunir 

Hérna er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild, virðisrýrnun, 

gengismunur, tilfærsla á frestaða skatta og viðskiptavild í lok árs. 

 

 

Tafla 10: Össur 2008 - Viðskiptavild 

Engar yfirtökur voru á árinu. Hækkun var á viðskiptavild vegna fyrri yfirtaka. (Össur, 2008) 

Hér að neðan sést hversu miklar heildareignir félagsins eru þessi þrjú ár og hversu 

mikil viðskiptavild er sem hlutfall af heildareignum.  
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Tafla 11: Össur 2006-2008 - Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum 

4.1.2  Bakkavör 

Árið 2006  

 

Heildareignir félagsins námu 1.325,8 milljónum punda í lok árs 2006 miðað við 

1.134,6 milljónum punda í lok árs 2005. Þessi aukning er að meginhluta til komin 

vegna yfirtaka á árinu 2006. Fastafjármunir voru 1.028,9 milljónir punda miðað við 

840,4 milljónir punda árið á undan. Viðskiptavild nam 708 milljónum punda eða 

53,4% af heildareignum miðað við árið á undan þar sem viðskiptavild nam 560,2 

milljónum punda, hækkun upp á 147,7 milljónir punda sem er tilkomin að mestu leyti 

vegna yfirtöku á Laurens Patisseries Limited. Samkvæmt stöðlum IFRS er virði 

viðskiptavildar kannað árlega fyrir rýrnun. Í lok árs 2006 var virðisrýrnunarpróf gert á 

viðskiptavild Bakkavarar og niðurstöður sýndu að engin rýrnun hafði átt sér stað. Hér 

fyrir neðan er afrit af helstu tölum í efnahagsreikningi Bakkavarar 2006. 

 
 

 
Tafla 12: Bakkavör 2006 - Fastafjármunir 

 

 

Hérna er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild, virðisrýrnun og 

viðskiptavild í lok árs. 
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Tafla 13: Bakkavör 2006 - Viðskiptavild 

Hér er yfirlit yfir eignir sem keyptar voru í yfirtökum á árinu, á hvaða verði þær voru 

keyptar og hvernig var greitt fyrir þær. 

 

 

Tafla 14: Bakkavör 2006 - Yfirtökur 

Á árinu 2006 áttu sér stað yfirtökur þar sem heildareignir félaganna sem yfirtekin 

voru námu 57 milljónum punda, skuldir lækkuðu eignastöðu félaganna niður í nettó 

12,8 milljónir punda. Fyrir þessi félög var Bakkavör tilbúið að greiða 122 milljónir 
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punda í peningum og gefa út 30 milljónir punda í hlutabréfum. Eftir þessi viðskipti var 

færð viðskiptavild í bókum félagsins sem nam 148,2 milljónum punda sem eign. 

(Bakkavör Group, 2006) 

Árið 2007 

 

Heildar eignir félagsins námu 1,5 milljarði punda í lok árs 2007 miðað við 1,3 milljarð 

punda í lok árs 2006. Fastafjármunir námu 1,1 milljarði punda miðað við 1 milljarð 

punda í lok árs 2006. Viðskiptavild hækkaði úr 708 milljónum punda í 771 milljónir 

punda í kjölfar fimm yfirtaka á árinu. Sem hlutfall af heildar eignum er viðskiptavild 

51,4% miðað við 53,4% árið áður. Samkvæmt stöðlum IFRS er virði viðskiptavildar 

kannað árlega fyrir rýrnun. Í lok árs 2007 var virðisrýrnunarpróf gert á viðskiptavild 

Bakkavarar og niðurstöður sýndu að engin rýrnun hafði átt sér stað. Hér fyrir neðan 

er afrit af helstu tölum í efnahagsreikningi Bakkavarar 2007. 

 

 

Tafla 15: Bakkavör 2007 - Fastafjármunir 

Hérna er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild, virðisrýrnun og 

viðskiptavild í lok árs. 

 

 
Tafla 16: Bakkavör 2007 - Viðskiptavild 

 

Hér er yfirlit yfir eignir sem keyptar voru í yfirtökum á árinu, á hvaða verði þær voru 

keyptar og hvernig var greitt fyrir þær. 
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Tafla 17: Bakkavör 2007 - Yfirtökur 

 

Á árinu 2007 áttu sér stað yfirtökur þar sem heildareignir félaganna sem yfirtekin 

voru námu 56,4 milljónum punda, skuldir lækkuðu eignastöðu félaganna niður í nettó 

-3,2 milljónir punda. Fyrir þessi félög var Bakkavör tilbúið að greiða 53,7 milljónir 

punda í peningum. Eftir þessi viðskipti var færð viðskiptavild í bókum félagsins sem 

nam 78,1 milljónum punda sem eign.  (Bakkavör Group, 2007) 

Árið  2008 
 

Heildar eignir félagsins námu 1,8 milljarði punda í lok árs 2008 miðað við 1,5 milljarð 

punda í lok árs 2007. Fastafjármunir námu 1.222,3 milljónum punda miðað við 

1.120,7 milljónir punda í lok árs 2007. Viðskiptavild hækkaði úr 771 milljónum punda 

í 846 milljón punda í kjölfar yfirtaka á árinu. Sem hlutfall af heildareignum er 

viðskiptavild 47% miðað við 51,4% árið áður. Samkvæmt stöðlum IFRS er virði 

viðskiptavildar kannað árlega fyrir rýrnun. Í lok árs 2007 var virðisrýrnunarpróf gert á 

viðskiptavild Bakkavarar og niðurstöður sýndu að engin rýrnun hafði átt sér stað. Hér 

fyrir neðan er afrit af helstu tölum í efnahagsreikningi Bakkavarar 2007. 
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Tafla 18: Bakkavör 2008 - Fastafjármunir 

Hérna er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild, virðisrýrnun og 

viðskiptavild í lok árs. 

 

 

Tafla 19: Bakkavör 2008 - Viðskiptavild 
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Hér er yfirlit yfir eignir sem keyptar voru í yfirtökum á árinu, á hvaða verði þær voru 

keyptar og hvernig var greitt fyrir þær. 

 

Tafla 20: Bakkavör 2008 - Yfirtökur 

Á árinu 2008 áttu sér stað yfirtökur þar sem heildareignir félaganna sem yfirtekin 

voru námu 35,8 milljónum punda, skuldir lækkuðu eignastöðu félaganna niður í nettó 

4,3 milljónir punda. Fyrir þessi félög var Bakkavör tilbúið að greiða 49,2 milljónir 

punda í peningum. Eftir þessi viðskipti var færð viðskiptavild í bókum félagsins sem 

nam 64,2 milljónum punda sem eign. (Bakkavör Group, 2008) 

Hér að neðan sést hversu miklar heildareignir félagsins eru þessi þrjú ár og hversu 

mikil viðskiptavild er sem hlutfall af heildareignum. 
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Tafla 21: Bakkavör 2006-2008 - Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum 

4.1.3 Niðurstöður íslensku fyrirtækjanna 

 

Eins og sést á þessu er viðskiptavild fyrirtækjanna beggja um helmingur allra eigna 

þeirra. Yfirtökur eru tíðar og verðið oft margfalt hærra en markaðsvirði eigna.  

4.2 Bandaríkin 
 

Í þessum kafla skoðum við Bandaríkin, regluverkið  þar og berum saman við það 

regluverk sem íslensk fyrirtæki styðjast við. Einnig skoðum við bandarísk fyrirtæki og 

reynum að rýna í ársreikninga þeirra með tilliti til viðskiptavildar. Eignirnar skoðaðar 

sem og hlutföll viðskiptavildar á móti heildareignum og yfirtökur á hverju ári fyrir sig. 

 

4.2.1 Regluverk 

 

Bandarísk félög notast við staðla sem heita Generally Accepted Accounting Principles 

eða GAAP. GAAP staðlarnir eru nokkuð ólíkir IFRS stöðlunum en fyrrum formaður 

bandaríska fjármálaeftirlitsins (SEC) setti tímaáætlun á öll bandarísk fyrirtæki þar sem 

þeim er sagt að hætta að notast við GAAP staðlana fyrir 2016, en stærstu fyrirtækin 

byrjuðu að nota IFRS á árinu 2009. (CROVITZ, 2008) 

 

4.2.2 IFRS vs GAAP 

 

Samkvæmt stöðlum IFRS er viðskiptavild í fyrstu mismunur kaupverðs á fyrirtæki og 

markaðsvirði þess  að frádregnum skuldum. Eftir fyrstu færslu á viðskiptavild á hún 
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að vera metin á kostnaðarverði að frádreginni virðisrýrnun. Virðisrýrnunarpróf skal 

fara fram að minnsta kosti árlega en oftar ef eitthvað gefur það til kynna að virðið 

hafi rýrnað þess á milli. Neikvæð viðskiptavild er þegar markaðsvirði eigna er hærra 

en kaupverð, þá ber að færa mismuninn til tekna á rekstrarreikning.  

Helsti munur þegar GAAP staðallinn er skoðaður er hvernig virðisrýrnunarpróf eru 

framkvæmd. Undir IFRS er virðisrýrnunarprófið eins skrefs ferill (samanber kafli 2.3). 

Annað er upp á teningnum undir GAAP staðlinum, þar er virðisrýrnunarprófið tveggja 

skrefa ferill. Í fyrra skrefinu er markaðsvirðið áætlað. Það er síðan borið saman við 

bókfærða virðið. Ef markaðsvirðið er lægra en bókfærða virðið hefur rýrnun átt sér 

stað og þá er farið í skref tvö. Í skrefi tvö þarf að finna út hver viðskiptavildin er 

miðað við að hún hafi rýrnað. Til að finna markaðsvirðið þarf að úthluta því á allar 

eignir, skuldir og óaðgreinanlegar eignir. Markaðsvirðið er svo fundið með því að 

bera þetta saman við bókfært virði til að sjá hver rýrnunin er. Hér fyrir neðan er 

dæmi um hvernig þetta er gert. 

  

Tafla 22: Virðisrýrnunarpróf GAAP 

(Jerman & Maniz, 2008) 

4.2.3 AOL Time Warner 

 

10. janúar 2000 tók America Onlie inc. (AOL) yfir Time Warner fyrir 147 milljarða 

Bandaríkjadala, stærsta yfirtaka í sögu Bandaríkjanna, síðasta samþykki fyrir yfirtökunni kom 

ári seinna eða 11. janúar 2001. (Dulles, 2000) AOL borguðu ekki í peningum heldur í 
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hlutabréfum: 1,5 AOL hlutur fyrir hvern Time Warner hlut. Nettó staða eigna Time Warner 

voru 19 milljarðar dollara, viðskiptavild var færð 128 milljarðar dollarar. Á árinu 2002 var 

farið í að endurmeta fyrirtækið og þá kom í ljós að það var bókfært á talsvert hærra verði en 

markaðsvirði þess var á þessum tíma. Þá var farið í að færa niður viðskiptavildina, hana þurfti 

að færa niður um 54 milljarða dollara (jafn mikið og VLF Ekvador), stærsta niðurfærsla í sögu 

Bandaríkjanna. Ef þessi viðskipti eru skoðuð þá vaknar upp spurningin, hvað var að bak við 

verðmatið á Time Warner þegar framtíðar tekjumöguleikar lækka um 54 milljarða dollara á 

einu ári?  (Pellegrini, 2002) 

4.2.4 Google Inc. 

Árið  2006 

Heildareignir félagsins námu 18,4 milljarði dollara í lok árs 2006 miðað við 10,2 

milljarða dollara í lok árs 2005. Fastafjármunir námu 5,4 milljarði dollara miðað við 

1,2 milljarð dollara í lok árs 2005. Viðskiptavild áttfaldaðist á milli 2005 og 2006 

hækkaði úr 194 milljónum dollara í 1,5 milljarð dollara í kjölfar tveggja yfirtaka á 

árinu. Sem hlutfall af heildareignum er viðskiptavild 8,4% miðað við 1,9% árið áður. 

Samkvæmt stöðlum SFAS nr.142 er virði viðskiptavildar kannað árlega fyrir rýrnun. Í 

lok árs 2006 var virðisrýrnunarpróf gert á viðskiptavild Google og niðurstöður sýndu 

að engin rýrnun hafði átt sér stað. Hér fyrir neðan er afrit af helstu tölum í 

efnahagsreikningi Google 2006. 

 

Tafla 23: Google 2006 - Eignir 

Hérna er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild og viðskiptavild í lok 

árs. 
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Tafla 24: Google 2006 - Viðskiptavild 

Yfirtaka á öllum atkvæðisrétti í Youtube. Svona skiptist kaupverðið niður á einingar: 

 

Tafla 25: Google 2006 – skipting kaupverðs niður á eignir eftir yfirtöku 

Kaupverðið var 1,1 milljarður dollara og greiddar voru 21,2 milljónir dollara í 

peningum en restin í hlutabréfum. Viðskiptavild var færð í bókum félagsins upp á 1,1 

milljarð dollara. 

Yfirtaka á öllum atkvæðisrétti í dMarc. Svona skiptist kaupverðið niður á einingar: 

 

Tafla 26: Google 2006 – skipting kaupverðs niður á eignir eftir yfirtöku 

Kaupverðið var 342,6 milljónir dollara og greitt var 97,6 milljón dollara í peningum en 

restin í hlutabréfum. Viðskiptavild var færð í bókum félagsins upp á 215,5 milljónir 

dollara. (Google Inc., 2006) 

 

Árið  2007 

 

Heildar eignir félagsins námu 25,3 milljarði dollara í lok árs 2007 miðað við 18,4 

milljarð dollara í lok árs 2006. Fastafjármunir námu 8 milljörðum dollara miðað við 

5,4 milljarða dollara í loka árs 2006. Viðskiptavild jókst um 149% á milli 2006 og 2007 

hækkaði úr 1,5 milljarði dollara í 2,3 milljarð dollara í kjölfar tveggja yfirtaka á árinu 
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og kaupa á einkaleyfum. Sem hlutfall af heildar eignum er viðskiptavild 9,1% miðað 

við 8,4% árið áður. Samkvæmt stöðlum SFAS nr.142 er virði viðskiptavildar kannað 

árlega fyrir rýrnun. Í lok árs 2007 var virðisrýrnunarpróf gert á viðskiptavild Google og 

niðurstöður sýndu að engin rýrnun hafði átt sér stað. Hér fyrir neðan er afrit af helstu 

tölum í efnahagsreikningi Google 2007. 

 

Tafla 27: Google 2007 - Eignir 

Hérna er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild og viðskiptavild í lok 

árs og lagfæring á viðskiptavild. Lagfæringin er vegna saminga um að Google þyrfti að 

borga meira fyrir atkvæðisréttinn í Youtube ef þeir myndu ná vissum markmiðum. 

 

Tafla 28: Google 2007 - Viðskiptavild 

 Yfirtaka á Postini. Svona skiptist kaupverðið niður á einingar: 

 

Tafla 29: Google 2007 – skipting kaupverðs niður á eignir eftir yfirtöku 
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Kaupverðið var 545,6 milljónir dollara og var það greitt í peningum. Viðskiptavild var 

færð í bókum félagsins upp á 446,4 milljónir dollara. 

Til viðbótar voru keypt einkaleyfi á árinu. Svona skiptist kaupverðið niður á einingar: 

 

Tafla 30: Google 2007 – skipting kaupverðs niður á eignir eftir yfirtöku 

Kaupverðið var 286,8 milljónir dollara og voru greiddar 5,2 milljónir dollara í 

peningum, en restin í hlutabréfum. Viðskiptavild var færð í bókum félagsins upp á 

201 milljón dollara. (Google Inc., 2007) 

Árið  2008 

 

Heildar eignir félagsins námu 31,7 milljarði dollara í lok árs 2008 miðað við 25,3 

milljarð dollara í lok árs 2007. Fastafjármunir námu 11,6 milljörðum dollara miðað við 

8 milljarða dollara í lok árs 2007. Viðskiptavild jókst um 47% á milli 2007 og 2008, 

hækkaði úr 2,3 milljörðum dollara í 4,8 milljarð dollara í kjölfar tveggja yfirtaka á 

árinu og kaupa á einkaleyfum. Sem hlutfall af heildareignum er viðskiptavild 15,2% 

miðað við 9,1% árið áður. Samkvæmt stöðlum SFAS nr.142 er virði viðskiptavildar 

kannað árlega fyrir rýrnun. Í lok árs 2007 var virðisrýrnunarpróf gert á viðskiptavild 

Google og niðurstöður sýndu að engin rýrnun hafði átt sér stað. Hér fyrir neðan er 

afrit af helstu tölum í efnahagsreikningi Google 2008. 
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Tafla 31: Google 2008 - Eignir 

 

Hérna er yfirlit yfir viðskiptavild í byrjun árs, keypt viðskiptavild og viðskiptavild í lok 

árs og lagfæring á viðskiptavild. Lagfæringin er vegna saminga um að Google þyrfti að 

borga meira ef þeir myndu ná vissum markmiðum. 

 

 

Tafla 32: Google 2008 - Viðskiptavild 

Yfirtaka á Click Holding Corp. (DoubleClick). Svona skiptist kaupverðið niður á 

einingar: 

 

 

Tafla 33: Google 2008 – skipting kaupverðs niður á eignir eftir yfirtöku 

Kaupverðið var 3,2 milljarðar dollara og var allt verðið greitt í  peningum. 

Viðskiptavild var færð í bókum félagsins upp á 2,3 milljarða dollara. Í ágúst 2008 

seldu Google eina deild úr Click Holding Corp fyrir 53 milljónir dollara, þar sem var 
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búið að ákveða söluna þegar Google tók yfir Click Holding Corp er andvirðinu jafnað á 

móti kaupverðinu.  (Google Inc., 2008) 

Hér að neðan sést hversu miklar heildareignir félagsins eru þessi þrjú ár og hversu 

mikil viðskiptavild er sem hlutfall af heildareignum. 

 

Tafla 34: Google 2006-2008 – Hlutfall viðskiptavildar af heildareignum 

 

4.2.5 Niðurstöður Google Inc. 

 

Eins og sést á þessu er viðskiptavild Google Inc. 8% fyrsta árið og er svo komin í 15% 

sem er ekki næstum því eins mikið og hjá íslensku fyrirtækjunum en er samt 53,3% 

hækkun á þessum þremur árum. 

 

5. Lokaorð og niðurstöður 
Það má með sanni segja að viðskiptavild er stór biti af heildarkökunni hjá íslenskum 

fyrirtækjum. Þegar rýnt var í ársreikninga þeirra sást að viðskiptavild var, þessi þrjú ár 

sem athuguð voru, alltaf í kringum helmingur af heildareignum þeirra. Bandaríska 

félagið var með minna hlutfall af viðskiptavild eða um 15%. Þrátt fyrir það var 

viðskiptavild  þess 8% árið 2006 sem þýðir 53,3% hækkun á þremur árum. Helsta 

ástæða fyrir því er að Bandaríska félagið er miklu eignameira en þau íslensku og á þar 

af leiðandi miklu auðveldara með að standa undir svona fjárfestingum. 
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