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Summary / Abstract 
 

In this essay the focus is on validation of firms. The aim is to answer following research 

question: 

 

“ Do known validation methods reflect true value of firms?” 

 

To be able to answer this question, framework for validation is defined, how it is used and by 

whom. 

 

Uncertainty in many aspects of validation is examined. Internal and external environment 

factors are key issues here, because forecasting is based on them and the financial history of 

the company. Reliability of annual financial statements and ratios years back is another key 

factor and last but not the least is the tolerance of error which can occur from those who do 

the validation. 

 

Validation methods are described and the methodology which is used. Mostly the focus is on 

discounted cash flow methods but other methods are mentioned briefly.  

 

Actual validation is done on a wholesale company which operates on a niche level. The 

method used is Discounted Cash Flow (DCF). Different scenarios are done by changing 

variables in the model. 

 

The conclusion is that it is not possible to answer the research question either way. 

Uncertainty and tolerance of error is of so high magnitude that it would be irresponsible to 

take it as a fact. 

 

But valitadion done with skill and critical mind based on the right methodology will give the 

parties concerned valuable information on the status of the firm and potential for the future.  
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Útdráttur  
 
Í ritgerð þessari er fjallað um verðmat fyrirtækja og leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

 

“Gefa þekktar verðmatsaðferðir raunsanna  

mynd af verðmæti fyrirtækja?” 

 

Til þess að svara spurningunni er útskýrt hvað verðmat er, hvernig það er notað og af 

hverjum.  

 

Sérstaklega eru teknir fyrir hinir ýmsu óvissuþættir sem eru til staðar við gerð verðmats. Það 

er framkvæmdin sjálf þar sem greinandinn er í aðalhlutverki. Einnig er fjallað um innra og 

ytra umhverfi fyrirtækja en vönduð og fagleg greining á þeim þáttum er ein af 

undirstöðunum. 

 

Ársreikningum fyrirtækja og kennitölum eru gerð góð skil þar sem þau gögn eru undirstaða 

verðmats á fyrirtækjum. Fjallað er um helstu aðferðir sem notaðar eru við gerð verðmats. 

Aðferðafræðinni lýst og helstu sjóðstreymisaðferðir kynntar til sögunnar. Annarra aðferða er 

einnig getið. 

 

Þá er gert raunverðmat á fyrirtæki í heildsölurekstri á frekar sérhæfðum markaði. Beitt er 

núvirtri sjóðstreymisgreiningu og dregnar upp nokkrar sviðsmyndir sem gætu komið upp. 

 

Niðurstaða höfundar er að hvorki er hægt að svara rannsóknarspurningunni játandi eða 

neitandi, sökum óvissu sem alltaf er til staðar við framkvæmd verðmats og ekki síður vegna 

þeirrar óvissu er framtíðin ber í skauti sér. 

 

Það er þó ljóst að vandað verðmat sem byggt er á gagnrýnni hugsun og ákveðinni 

aðferðarfræði getur gefið hlutaðeigandi góða yfirsýn yfir verðmæti og möguleika 

fyrirtækisins til framtíðar. 
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