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Útdráttur 
Fram kemur í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum að fjárfestingar í 

hlutdeildarfélögum skuli færðar samkvæmt hlutdeildaraðferðinni. Til þess að geta 

beitt hlutdeildaraðferðinni verða félög að uppfylla ákveðin atriði. Félag skal fara með 

milli 20 – 50% af atkvæðisrétti í hlutdeildarfélagi. Er 20% þó aðallega viðmiðun, því 

að félag þarf einnig að hafa veruleg áhrif í hlutdeildarfélaginu. Hægt er að hafa 

veruleg áhrif í félagi þó svo að þessum 20% sé ekki náð, en þá þarf félag að sýna fram 

á það. Til að fjárfestir geti talist hafa veruleg áhrif í félagi þarf fjárfestir að hafa mann 

í stjórn félagsins og það þurfa að vera veruleg viðskipti milli fjárfestis og 

hlutdeildarfélags. Skoðaðir voru árshlutareikningar hjá Exista og FL-Group, en bæði 

félögin eru fjárfestingarfélög með miklar fjárfestingareignir. FL-Group beitti 

gangvirðisaðferðinni á alla hluti sína en Exista beitti hlutdeildaraðferðinni á hluta af 

fjárfestingareignum sínum. Exista beitti hlutdeildaraðferðinni á hlut sinn í Kaupþing 

Banka, þar sem þeir fóru með yfir 20% af atkvæðisrétti og höfðu veruleg áhrif. Einnig 

beitti Exista hlutdeildaraðferðinni á hlut sinn í Sampo finnska tryggingafélaginu en 

þar fór eignarhlutur aldrei yfir 20%. Skoða þarf því hvort að sýnt hafi verið fram á 

veruleg áhrif eða ekki. Farið er yfir þær reglur sem ná yfir hlutdeildarfélög og 

fjárfestingar í þeim og rannsakað hvort Exista hefði átt að beita gangvirðisaðferðinni 

eins og FL-Group á alla hluti sína eða hvort þeir höfðu heimild til þess að nota 

hlutdeildaraðferðina eins og þeir gerðu samkvæmt alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum. 



3 
 

Efnisyfirlit 
 

BS ritgerð .................................................................................................................. 1 

Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og reikningsskilareglur þeirra ..................... 1 

1  Inngangur ............................................................................................................... 5 

2  Gangvirðisaðferð ................................................................................................... 6 

2.1  Hlutabréf haldið til sölu .................................................................................. 6 

2.2  Veltufjáreignir ................................................................................................. 6 

3  Hlutdeildaraðferð ................................................................................................... 7 

3.1  Hlutdeild í hagnaði eða tapi ............................................................................ 7 

3.2  Þegar tap er meira en eign ............................................................................... 7 

4  Hlutdeildaraðferð hlutabréfa í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum ..................... 8 

4.1  IAS 28 – Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum ................................................... 8 

4.1.1  Hlutdeildarfélag (e. associate) ................................................................. 8 

4.1.2  Veruleg áhrif (e. significant influence) .................................................... 8 

4.1.3  Yfirráð (e. control) ................................................................................... 8 

4.1.4  Sameiginleg yfirráð (e. joint control) ...................................................... 9 

4.1.5  Dótturfélag (e. subsidiary) ....................................................................... 9 

4.1.6  Hlutdeildaraðferðin (e. equity method) ................................................... 9 

4.2  Veruleg áhrif ................................................................................................... 9 

4.3  Hlutdeildaraðferðin ....................................................................................... 10 

5  IAS 31  – Hlutdeild í samrekstri .......................................................................... 12 

5.1  Aðgreind reikningsskil .................................................................................. 12 

5.1.1  Samstæðureikningsskil (e. Consolidated financial statements) ............. 12 

5.1.2  Aðgreind reikningsskil (e. separate financial statements) ..................... 13 

5.1.3  Eigin reikningsskil (e. individual financial statements) ........................ 13 

5.2  Gildissvið ...................................................................................................... 14 



4 
 

5.3  Samrekstrarfélög ........................................................................................... 14 

5.3.1  Reikningsskil samrekstraraðila .............................................................. 15 

5.3.2  Aðferðin um hlutfallsleg samstæðureikningsskil .................................. 15 

5.3.3  Undanþágur frá beitingu aðferðar um hlutfallsleg reikningsskil og 

hlutdeildaraðferðar ............................................................................................... 16 

5.3.4  Reikningsskilaaðferðir í reikningsskilum fjárfesta ................................ 16 

6  IAS 33 – hagnaður á hlut ..................................................................................... 17 

6.1  Væntur almennur hlutur (e. Potential Ordinary Share) ................................. 17 

6.2  Grunnhagnaður á hlut .................................................................................... 17 

6.3  Þynntur hagnaður á hlut ................................................................................ 18 

6.4  Framsetning og skýringar .............................................................................. 18 

7  Exista ................................................................................................................... 19 

8  Gagnrýni á reikningsskil Exista ........................................................................... 24 

9  Heimildaskrá ........................................................................................................ 26 

 

 



5 
 

1 Inngangur 
Með tilkomu og upptöku alþjóðlegu reikningsskilastaðlana hér á landi breyttust 

reikningsskil fyrirtækja. Hér verða skoðaðir 3 staðlar, sérstaklega IAS 28 – 

fjárfestingar í hlutdeildarfélögum, IAS 31 – hlutdeild í samrekstri og IAS 33 – 

hagnaður á hlut. Gerð verður grein fyrir þeim stöðlum og ásamt því rýnt í 

árshlutareikninga FL-Group og Exista 2006 – 2008 og ársreikning 2005. Skoðaðar 

verða fjárfestingareignir í hlutabréfum og hlutabréfaeign og hvernig alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlarnir útskýra meðhöndlum þeirra, hvort heldur sem er í efnahag eða 

rekstri. 

Þegar fyrirtæki eiga hlut í öðrum fyrirtækjum í gegnum hlutabréf fer bókhaldsleg 

meðhöndlun þeirra eftir því hversu stóran hluta þau eiga í viðkomandi fyrirtæki. 0-

20% hlutdeild í félagi þýðir lítil sem engin áhrif innan félagsins og ber því að nota 

gangvirðisaðferðina. Á eignarrétti milli 20-50% hefur fyrirtæki mikil áhrif og ber þá 

að nota hlutdeildaraðferð (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007). Mun ég fjalla um 

þessar tvær aðferðir og gera frekari grein fyrir þeim, ásamt því að bera saman tvö 

fyrirtæki sem notuðu hvort sína aðferðina við reikningsskilin. 

Eftir að farið hefur verið í gegnum alþjóðlegu reikningsskilastaðlana verða 

ársreikningar fyrirtækjanna skoðaðir. Verður varpað ljósi á það hvort eitthvað hefði 

mátt gera öðruvísi við reikningsskil þeirra. Sérstaklega verður rýnt í 

hlutdeildaraðferðina og beitingu Exista á þeirri aðferð í reikningsskilum sínum. 
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2 Gangvirðisaðferð 
Þegar fjárfestir á eignarhlut minni en 20%, er gert ráð fyrir því að fjárfestirinn hafi lítil 

sem engin áhrif innan þess fyrirtækis. Í þeim tilvikum sem markaðsverð er fyrir hendi 

þá er notuð svokölluð gangvirðisaðferð til að meta fjárfestingareignina en ef 

markaðsverð er ekki fyrir hendi þá þarf fyrirtæki að meta fjárfestingareignina út frá 

þeim kostnaði sem varð til við öflun hennar, svokallaðri kostnaðaraðferð. Samkvæmt 

gangvirðisaðferðinni er arðurinn eingöngu metinn þegar hann er móttekinn. Fyrirtæki 

sýnir eingöngu fram á hagnað eða tap í gegnum rekstur eftir að það hefur selt 

fjárfestingareignina. Gangvirðisaðferðin krefst þess að fyrirtæki flokki hlutabréfin sem 

hlutabréf haldið til sölu eða sem veltufjáreign (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007). 

2.1 Hlutabréf haldið til sölu 
Við kaup eru hlutabréf haldið til sölu, færð á kostnaðarverði. Fyrirtæki eiga að meta 

hlutabréf til sölu sem eru fengin í skiptum fyrir aðrar eignir eða þjónustu á gangvirði 

þess sem gefið er, eða gangvirðisaðferðinni af hlutabréfunum sem fengin eru, hvort 

sem þykir gefa betri mynd af raunverulegu mati. Ef um er að ræða mörg kaup á 

hlutabréfum þá þarf að halda utan um kostnaðinn við hver kaup, auk dagsetninga á 

kaupum og sölu hlutabréfanna. En ef þessar ítarupplýsingar liggja ekki fyrir þá getur 

fyrirtæki metið kostnaðinn á meðalkostnaði í mörgum kaupum af sama bréfi eða þá að 

FIFO aðferðinni er beitt (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007). 

2.2 Veltufjáreignir 
Reikningsaðferðin til að skrá veltufjáreignir er sú sama og fyrir hlutabréf haldið til 

sölu fyrir utan skráningu á áætluðum hagnaði eða tapi. Í veltufjáreignum tilkynna 

fyrirtæki áætlaðan hagnað eða tap með í heildarafkomu. Þar af leiðandi er 

reikningurinn áætlaður hagnaður eða tap í tekjum notaður (Kieso, Weygandt, & 

Warfield, 2007). 



7 
 

3 Hlutdeildaraðferð 
Fyrirtæki getur átt hlutdeild í öðru fyrirtæki með eignarhlut milli 20 - 50% og þar af 

leiðandi ekki verið með ráðandi eignarhlut í fyrirtæki. En samt sem áður hefur 

fyrirtækið mikil áhrif og hefur mikið að segja í því fyrirtæki sem það á hlutdeild í. 

Þessum miklu áhrifum er hægt að ná með ýmsu móti, t.d. með því að hafa mann í 

stjórn og taka þátt í skipulagi og stjórnun. Þegar fyrirtæki fer með milli 20-50% af 

atkvæðisrétti hlutabréfa, er með mann í stjórn og með mikil áhrif í fyrirtækinu þá skal 

fyrirtæki nota hlutdeildaraðferð (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007). 

3.1 Hlutdeild í hagnaði eða tapi 
Samkvæmt hlutdeildaaðferðinni viðurkenna fjárfestir og fyrirtæki viðskiptalegt 

samband hvors annars. Fyrirtækið skráir upprunalegu fjárfestinguna á kostnaðarverði 

bréfanna sem þau hafa til umráða og aðlaga auk þess stöðuna á hverjum ársfjórðungi 

að breytingum á heildareign þess fyrirtækis sem fjárfest var í. Með öðrum orðum 

fjárfestirinn tekur hlut af hagnaði eða tapi fyrirtækis sem eykur eða minnkar 

heildareignina eftir atvikum. Allur arður sem fjárfestirinn fær frá fyrirtækinu minnkar 

auk þess heildareign fjárfestingarinnar. Hlutdeildaraðferðin viðurkennir það að 

hagnaður fyrirtækis eykur heildareign fjárfestis og að tap fyrirtækis og arðgreiðslur 

minnka heildareign fjárfestis (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007). 

3.2 Þegar tap er meira en eign 
Þegar hlutur fjárfestis í tapi fyrirtækis verður meiri heldur en heildareign 

fjárfestingarinnar þá á fjárfestirinn ekki að taka umfram tapið til sín heldur hætta að 

nota hlutdeildaraðferð og ekki að viðurkenna umframtapið. En ef tapið er tímabundið 

og vitað er að hagnaður muni aftur verða, þá skal fjárfestir viðurkenna umframtapið í 

bókum sínum (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007). 
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4 Hlutdeildaraðferð hlutabréfa í alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum  

4.1 IAS 28 – Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum 
Staðall IAS 28 Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum tekur til uppgjörstímabila sem 

hefjast frá og með 1. janúar 2005.  

Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum skulu færðar samkvæmt hlutdeildaraðferðinni. Hjá 

tilgreindum aðilum skal færa fjárfestingar í hlutdeildarfélögum á gangvirði í gegnum 

rekstrarreikning eða sem veltufjáreign samanber IAS 39. Til að félag teljist vera 

hlutdeildarfélag þurfa þeir sem eiga eignarhlut í því að hafa veruleg áhrif og ráða að 

lágmarki 20% eða meira af atkvæðum í hlutdeildarfélaginu.  

IAS 28 Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum er ætlað að gera greinarskil á því hvernig 

félög skulu færa fjárfestingar í hlutdeildarfélögum. En staðallinn gildir ekki um 

fjárfestingar í hlutdeildarfélögum sem eru í eigu áhættufjárfestingafyrirtækja (e. 

venture capital organisations), verðbréfasjóða, einingasjóða (e. unit trust) og annarra 

sambærilegra sjóða. Þeir eru metnir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning í samræmi 

við IAS 39, Fjármálagerningar: færsla og mat (KPMG, 2005). 

4.1.1 Hlutdeildarfélag (e. associate)  

Telst vera það félag sem ekki er skráð sem hlutafélag (e. unincorporated entity) eða 

sameignarfélag. Skilyrðin eru að fjárfestir skal hafa veruleg áhrif án þess þó að vera 

dótturfélag eða eiga hlutdeild í samrekstri (e. joint venture) (KPMG, 2005). 

4.1.2 Veruleg áhrif (e. significant influence)  

Til að menn teljist hafa veruleg áhrif í félagi þá þurfa þeir að koma að og hafa áhrif á 

fjárhagslegum og rekstrarlegum ákvörðunum í því félagi sem fjárfest er í. Félag má þó 

ekki hafa yfirráð (e. control) sem næst þegar eignarhlutur er meiri heldur en 50% né 

að vera með sameiginleg yfirráð (e. control) yfir ákvörðunum þess (KPMG, 2005). 

4.1.3 Yfirráð (e. control)  

Þá er oft miðað við að menn eigi meira en 50% í félaginu og hafi því vald til þess að 

stjórna öllum fjárhagslegum og rekstrarlegum ákvörðunum félagsins og njóta þar af 

leiðandi ávinnings sem hlýst af starfseminni (KPMG, 2005). 
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4.1.4 Sameiginleg yfirráð (e. joint control)  

Er oft gripið til þegar menn sjá hag í því að snúa bökum saman og gera samkomulag 

um að deila með sér yfirráðum yfir efnahagslegri starfsemi félags. Sameiginleg yfirráð 

eru aðeins til staðar þegar þess er krafist að allar stjórnunarlegar ákvarðanir um 

fjármál og rekstur starfseminnar verði teknar á grundvelli einróma samþykkis 

samrekstraraðila. (KPMG, 2005) 

4.1.5 Dótturfélag (e. subsidiary)  

Telst vera það félag sem er undir yfirráðum annars félags svokölluðu móðurfélagi 

(KPMG, 2005). 

4.1.6 Hlutdeildaraðferðin (e. equity method)  

Er reikningsskilaaðferð þar sem fjárfesting er upphaflega færð á kostnaðarverði, en er 

síðan aðlöguð hlutfallslega að breytingum á hreinni eign hlutdeildarfélagsins. Í 

afkomu fjárfestingafélagsins kemur fram hlutdeild í hagnaði eða tapi hlutdeildarfélaga 

(KPMG, 2005). 

4.2 Veruleg áhrif 
Til að fjárfestir geti talist hafa veruleg áhrif í félagi þarf hann að ráða hvort sem er 

beint eða óbeint í gegnum dótturfélag sitt 20% eða meira af atkvæðarétti (e. voting 

power) hlutdeildafélags. Veruleg áhrif miðast við þessi 20% en það er ekki heilög tala 

því fjárfestir getur ráðið yfir 20% af atkvæðisrétti hlutdeildarfélags án þess þó að geta 

talist hafa veruleg áhrif í félagi. Þá þarf að sýna sérstaklega fram á það og þá þarf 

félag ekki að nota hlutdeildaraðferðina. En á sama hátt þá getur fjárfestir haft veruleg 

áhrif þó hann ráði minna en 20% af atkvæðisréttinum en hann verður að sýna fram á 

það hvernig hann hafi veruleg áhrif. 

Dæmi um veruleg áhrif fjárfestis eru t.d. þegar fjárfestir situr í stjórn félagsins, þegar 

hann tekur þátt í stefnumótun félagsins, þegar veruleg viðskipti eru milli fjárfestis (e. 

investor) og hlutdeildarfélags, þegar stjórnendaskipti eru milli félaga, og þegar skipti á 

mikilvægum tæknilegum upplýsingum er á milli félaga. 

Þegar verið er að leggja mat á hvort félag teljist vera hlutdeildarfélag eða ekki þarf að 

hafa í huga hvort fjárfestir á kauprétt í hlutabréfum eða kröfu sem hægt er að breyta í 

hlutafé í hlutdeildarfélaginu. Því að framangreindar kröfur gætu haft þau áhrif að ef 

fjárfestir myndi nýta rétt sinn og breyta kröfu sinni í hlutafé eða nýta sér kauprétt sinn 

á hlutabréfum samkvæmt kaupréttarsamningum gæti hann verið kominn með 
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nægjanlegt atkvæðamagn þannig að félagið mundi teljast vera hlutdeildarfélag 

fjárfestingarfélagsins.  

Það að hafa veruleg áhrif í félagi á ekki við um félag sem er í greiðslustöðvun, 

gjaldþrotameðferð eða verulegar hömlur eru á að félagið geti greitt fjármuni til 

fjárfestis í nánustu framtíð (KPMG, 2005). 

4.3 Hlutdeildaraðferðin 
Fjárfesting í hlutdeildarfélagi á að færa samkvæmt hlutdeildaraðferðinni nema þegar 

fjárfesting er skilgreind sem eign til sölu í samræmi við IFRS 5. En um leið og 

fjárfestingin uppfyllir ekki lengur skilyrðin um eign til sölu í samræmi við IFRS 5 þá 

ber að beita hlutdeildaraðferðinni frá og með þeim degi þegar hún var flokkuð sem 

eign til sölu. Þá skal reikningsskilum fyrri tímabila breytt á þann hátt að eignin hafi 

alltaf verið færð samkvæmt hlutdeildaraðferðinni. Hlutdeildaraðferðin skal ekki notuð 

ef undanþágu skv. IAS 27.10 er beitt en þar kemur fram að þar sem móðurfélag sem 

einnig á í hlutdeildarfélagi er heimilt að sleppa að gera samstæðuuppgjör. 

Hlutdeildaraðferðinni skal ekki beitt ef öll eftirtalin atriði eru til staðar. Ef fjárfestir er 

dótturfélag í fullri eigu eins aðila. Ef fjárfestir er ekki með skráð skuldabréf eða 

hlutabréf. Ef fjárfestir er ekki búinn eða er í þann mund að sækja um skráningu á 

hvers konar fjármálagerningum. Eða ef endanlegt móðurfélag (e. ultimate parent) eða 

önnur móðurfélög (e. intermediate parent) fjárfestis gerir samstæðureikning sem er 

birtur á markaði og er í samræmi við IFRS. 

Þegar fjárfestir telst ekki lengur hafa veruleg áhrif í hlutdeildarfélaginu þá þarf hann 

frá og með þeim degi að hætta að beita hlutdeildaraðferðinni og þarf þá að færa 

fjárfestinguna í samræmi við IAS 39, að því gefnu að ekki sé hægt að tilgreina 

fjárfestinguna sem dótturfélag eða hlutdeild í samrekstri. Frá því að fjárfestir telst ekki 

lengur hafa veruleg áhrif þá skal færa bókfært verð fjárfestingar. 

Ef það gerist að fjárfesting fer umfram þau mörk að félag telst vera hlutdeildarfélag þá 

skal hlutdeildaraðferðinni beitt eingöngu á þeim tíma þegar félagið taldist vera 

hlutdeildarfélag. Við fjárfestingu í hlutdeildarfélagi gildir IFRS 3 um mat á eignum og 

útreikningi á viðskiptavild. Viðskiptavild telst því vera hluti af bókfærðu verði 

fjárfestingarinnar en óheimilt er að afskrifa viðskiptavildina og því telst hún ekki hluti 

af hlutdeild í hagnaði eða tapi hlutdeildarfélagsins. 

Sérhver hlutdeild í nettó gangvirðisbreytingu skilgreinanlegra eigna, skulda og óvissra 

skulda hlutdeildarfélags er ekki hluti af bókfærðu verði fjárfestingar heldur er hluti af 
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hlutdeild í afkomu í hlutdeildarfélagi á því tímabili sem fjárfesting er keypt. Auk þess 

þarf að gera viðeigandi lokafærslur vegna hlutdeildar í endurmati rekstrarfjármuna og 

þar með afskrifta hjá hlutdeildarfélaginu á hverju uppgjörstímabili. 

Ef hlutdeildarfélag er með annað uppgjörstímabil heldur en fjárfestingarfélagið þarf að 

taka tillit til þess. Gera þarf þá nauðsynlegar leiðréttingar ef veruleg viðskipti eða 

atburðir sem hafa veruleg áhrif á reikningsskil hlutdeildarfélagsins til að fyrirbyggja 

ofmat eða vanmat á eignastöðu eða hagnaði. Reikningsskil hlutdeildarfélagsins skulu 

þó ekki vera eldri en þriggja mánaða miðað við uppgjörsdag fjárfestingarfélagsins því 

það er bannað. 

Fyrirtæki nota oft mismunandi reikningsskilaaðferðir og ef það kemur fyrir að 

hlutdeildarfélag beiti öðrum aðferðum en fjárfestingarfélag. Þá þarf 

fjárfestingarfélagið að miða við að hlutdeildarfélagið beitti sömu 

reikningsskilaaðferðum og það sjálft gerir og gera allar aðrar leiðréttingar á afkomu 

með tilliti til þess. 

Ef upp kemur að hlutdeildarfélag er með útistandandi forgangshlutabréf sem eru í eigu 

annarra en fjárfestingafélagsins og eru talin með sem hluti af eigin fé, þarf 

fjárfestingarfélagið að taka tillit til þess forgangsarðs sem hlutabréfin njóta við 

útreikning á hlutdeild í hagnaði eða tapi hlutdeildarfélagsins. Skiptir þá engu máli 

hvort að arðurinn hefur verið greiddur eða ekki. 

Ef svo er komið að fjárfesting í hlutdeildarfélagi hefur gengið illa og bókfært verð 

fjárfestingarinnar er orðið núll ber að hætta að reikna hlutdeild í tapi hlutdeildarfélags. 

Ef félag sem á hlut í hlutdeildarfélagi sem er það illa statt og á kröfu á 

hlutdeildarfélagið aðra en viðskiptakröfu gæti verið nauðsynlegt að færa þá kröfu 

niður. (KPMG, 2005) 
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5 IAS 31  – Hlutdeild í samrekstri 
IAS 31 tekur til reikningsskilaaðferða vegna hlutdeildar í samrekstri og til 

reikningsskila samrekstraraðila og fjárfesta vegna eigna, skulda, tekna og gjalda vegna 

starfsemi þeirra í sameign. IAS 31 hlutdeild í samrekstri gildir fyrir uppgjörstímabil 

sem hefjast 1. Janúar 2005 eða síðar. 

Samkvæmt IAS 31 skiptist samrekstur í þrjá flokka. Það er rekstur undir 

sameiginlegum yfirráðum (e. jointly controlled operations). Allar eignir undir 

sameiginlegum yfirráðum (e. jointly controlled operations og svo samrekstrarfélög (e. 

jointly controlled entities). 

Skilgreining fyrir sameiginlegum yfirráðum er að samningsbundið samkomulag gildir 

um skiptingu á yfirráðum yfir efnahagslegri eign og starfsemi. Þá er krafan gerð á það 

að allar stjórnunarlegar ákvarðanir er varða rekstur og fjármál séu einróma 

samþykktar af samrekstraraðilum þegar um er að ræða sameiginleg yfirráð. 

Samkvæmt IAS 31 hlutdeild í samrekstri þarf þó samkomulagið um starfsemi í 

sameign að vera samningsbundið ef það er ekki samningsbundið þá er ekki um 

sameiginleg yfirráð að ræða heldur fjárfestingu í hlutdeildarfélagi (KPMG, 2005). 

5.1 Aðgreind reikningsskil 
Samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum er um þrenns konar reikningsskil að 

ræða (KPMG, 2005). 

5.1.1 Samstæðureikningsskil (e. Consolidated financial statements)  

En það eru reikningsskil margra tengdra aðila sett fram eins og ef um væri að ræða 

einn uppgjörsaðila. Í samstæðureikningsskilum eru eignir, skuldir, eigið fé, tekjur og 

gjöld móðurfélags í dótturfélögum lögð saman eins og reglur í IAS 27. En 

fjárfestingar samstæðunnar í hlutdeildarfélögum þeirra eru færðar miðað við 

hlutdeildaraðferðina samkvæmt reglum í staðli IAS 28. Svo er hlutdeild samstæðunnar 

í samrekstrarfélögum færð miðað við annaðhvort hlutdeildaraðferð eða samkvæmt 

aðferðinni um hlutfallsleg samstæðureikningsskil. samkvæmt reglum í IAS 31. 

Ofangreindar reglur gilda svo fremi sem fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og 

samrekstrarfélögum ber ekki að flokka sem „til sölu“ samkvæmt IFRS 5, en í þeim 

tilvikum ber að færa þessar fjárfestingar á bókfærðu verði eða hreinu gangvirði, hvort 

sem lægra reynist. Hafa ber í huga að ekki hafa allir fjárfestar heimild til að færa 
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fjárfestingar í hlutdeildarfélögum eða samrekstrarfélögum á gangvirði með 

breytingum í gegnum reksturinn. Heimildin gildir ekki um fjárfestingar í 

dótturfélögum heldur gildir hún aðeins fyrir fjárfesta sem hægt er að flokka sem 

áhættufjármagnsfyrirtæki (e. venture capital organisations), gagnkvæmir sjóðir (e. 

mutual funds), verðbréfasjóðir (e. unit trusts) eða aðrir svipaðir aðilar, þar með talið 

fjárfestingatengdir tryggingasjóðir (e. investment-linked insurance funds). Hægt er þó 

fyrir aðila að skilgreina hluta af starfsemi sinni sem áhættufjármagnsfyrirtæki með 

uppfylltum tilteknum skilyrðum (KPMG, 2005). 

5.1.2 Aðgreind reikningsskil (e. separate financial statements)  

Það eru reikningsskil sem sett eru fram af móðurfélögum, fjárfestum í 

hlutdeildarfélögum eða samrekstraraðilum með hlutdeild í samrekstrarfélögum. Allar 

fjárfestingar þessara aðila í dótturfélögum, hlutdeildarfélögum eða 

samrekstrarfélögum þeirra skulu þá færðar í bókhaldi með teknu tilliti af beinu 

eignarhaldi þeirra í þessum félögum en ekki með hliðsjón af afkomu og hlutdeild í 

hreinum eignum þeirra. Í aðgreindum reikningsskilum eru fjárfestingar í 

dótturfélögum, hlutdeildarfélögum og samrekstrarfélögum metnar á síðari 

uppgjörsdögum annaðhvort á kostnaðarverði eða á gangvirði. En einungis er hægt að 

meta á gangvirði ef hægt er að meta það með áreiðanlegum hætti skv. IAS 39. Þannig 

geta fjárfestar því valið á milli þessara aðferða fyrir hvern flokk af fjárfestingum (þ.e. 

fyrir dótturfélög, hlutdeildarfélög eða samrekstrarfélög). Hafa ber þó í huga að sú 

aðferð sem verður valinn fyrir tiltekinn flokk þarf að nota á allar þær fjárfestingar sem 

eru innan þess flokks. Þessar reglur gilda á meðan fjárfestingarnar eru ekki 

skilgreindar sem „til sölu“ samkvæmt IFRS 5, en þá þarf annaðhvort að færa 

fjárfestingarnar á bókfærðu verði eða hreinu gangvirði eftir því hvor aðferðin skilar 

lægra verði (KPMG, 2005). 

5.1.3 Eigin reikningsskil (e. individual financial statements)  

Á við þá sem ekki eru með fjárfestingar í dótturfélögum, hlutdeildarfélögum eða 

samrekstrarfélögum. Þar eru því reikningsskilin ekki skilgreind sem aðgreind 

reikningsskil heldur sem eigin reikningsskil. Engum er skylt að semja aðgreind 

reikningsskil en þau félög sem eru með samstæðureikningsskil eða eigin reikningsskil 

samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum kjósa oft einnig að semja aðgreind 

reikningsskil eða sumum er reyndar skylt að semja þau samkvæmt lögum. Þau félög 

sem kjósa eða er skylt að semja aðgreind reikningsskil ber að beita reglum í IAS 27 í 
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aðgreindum reikningsskilum vegna fjárfestinga í dótturfélögum, hlutdeildarfélögum 

og samrekstrarfélögum. Því að beiting hlutdeildaraðferðar samkvæmt IAS 28 í 

aðgreindum reikningsskilum er ekki heimiluð samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlunum (KPMG, 2005). 

5.2 Gildissvið 
Staðall IAS 31 gildir ekki um hlutdeild samrekstraraðila í samrekstrarfélagi sem eru í 

eigu áhættufjármagnsfyrirtækja, eða gagnkvæmra sjóða, verðbréfasjóða eða svipaðra 

aðila þ.m.t fjárfestingatengdra tryggingasjóða. En þeir aðilar flokka hlutdeildina 

upphaflega sem hlutdeild á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, annaðhvort 

sérstaklega skilgreindir sem slíkir eða sem veltuhlutdeild, samkvæmt IAS 39. 

Samrekstraraðilar með hlutdeild í aðilum undir sameiginlegum yfirráðum eru 

undanþegnir beitingu hlutdeildaraðferðar og hlutfallslegra samstæðureikningsskila ef 

hlutdeildin er flokkuð til sölu samkvæmt IFRS 5, ef undanþágurnar í 20. Grein IAS 27 

eiga við, en þar eru upptalin þau tilvik þegar móðurfélögum með hlutdeild í aðilum 

undir sameiginlegum yfirráðum er heimilt að gera samstæðureikning. Annars þarf að 

uppfylla öll þessi skilyrði svo sem að ef samrekstraraðili reynist vera móðurfélag sem 

er að öllu eða hluta í eigu annars aðila. Sá aðili þarf þá að vera samþykkur því að 

samrekstraraðili beiti ekki hlutdeildaraðferð eða hlutfallslegum 

samstæðureikningsskilum. Einnig að skuldabréf eða hlutabréf samrekstraraðilans 

mega þá ekki vera skráð á opinberum mörkuðum. Samrekstraraðili má ekki hafa hafið 

skráningarferli verðbréfa sinna á opinberum mörkuðum og síðast en ekki síst að hið 

endanlega móðurfélag samrekstraraðila, gerir samstæðureikningsskil til 

almenningsnota sem eru í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (KPMG, 

2005). 

5.3 Samrekstrarfélög 
Því er háttað þannig að starfsemi í sameign er í sérstöku félagaformi svo sem 

hlutafélag eða sameignarfélag sem síðan samrekstraraðilar eiga svo hlutdeild í. Sá 

háttur er hafður á til að koma að sameiginlegum yfirráðum yfir efnahagslegri 

starfsemi. Samrekstrarfélag ræður sjálft yfir eignum sínum. Það aflar tekna og stofnar 

til gjalda og skulda eins og önnur félög. Samrekstrarfélag gerir síðan samninga í eign 

nafni og aflar sér fjármagns til rekstrar.. Bókhald félagsins er fært á sama hátt og 
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annarra félaga og reikningsskil eru gerð í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla 

(KPMG, 2005). 

5.3.1 Reikningsskil samrekstraraðila 

Þeim aðilum sem eiga hlutdeild í samrekstrarfélögum standa tvær leiðir til boða við 

reikningsskil samrekstraraðila, annað hvort nota þeir aðferð um hlutfallsleg 

samstæðuskil eða samkvæmt hlutdeildaraðferð. Staðall IAS 31 mælir þó ekki með 

notkun hlutdeildaraðferðar en notkun hennar er leyfileg sem annar valkostur. Þrátt 

fyrir það er hægt að nota báðar aðferðirnar hvort sem er við eigin reikningsskil 

samrekstraraðila eða samstæðureikningsskil þeirra. Það sem skiptir máli við val á 

aðferð er efni og efnahagslegur veruleiki frekar en félagaform samrekstrarins (KPMG, 

2005). 

5.3.2 Aðferðin um hlutfallsleg samstæðureikningsskil 

Þeim sem beita aðferðinni um hlutfallsleg samstæðuskil ber að færa í reikningsskilum 

sínum bæði hlutdeild í eignum og skuldum samrekstrarfélags og einnig hlutdeild í 

tekjum og gjöldum samrekstrarfélags. Þær færslur sem kann að þurfa að gera vegna 

hlutfallslegra samstæðureikningsskila svipar til þeirra sem móðurfélög þurfa að gera 

við gerð samstæðureikningsskila sinna og dótturfélaga sinna. 

Hægt er að sýna framsetningu á reikningsskilum samrekstraraðila með tvennum hætti. 

Annars vegar þar sem framsetningin á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum 

samrekstrarfélaga er bætt við samsvarandi liði samrekstraraðilanna sjálfra. Er þá t.d. 

hlutdeild í arði og birgðum bætt við arð og birgðir samrekstraraðilanna sjálfra og 

einungis sú fjárhæð kemur fram í efnahagsreikningi samrekstraraðila en ekki 

sundurliðun hvað kemur frá samrekstrarfélaginu og hvað frá þeim sjálfum. Hin 

framsetningin hins vegar er á þann hátt að þar eru eignir, skuldir, tekjur og gjöld 

samrekstrarfélaga aðgreindar frá samsvarandi liðum samrekstraraðila sjálfra. Væri það 

þá á þann háttinn að sýndar væru annarsvegar hver arður og birgðir samrekstrarfélaga 

er sérstaklega og svo sérstaklega hver arður og birgðir samrekstraraðila væri. 

Hafa þarf þó varann á því að skuldajafna ekki á milli þessara aðila því að það er 

óheimilt að jafna saman tekjum og gjöldum annars vegar og eignum og skuldum hins 

vegar nema lögformlegur réttur til jöfnunar sé til staðar og hægt sé að reikna með því 

að eignir og skuldir verði jafnaðar út í framtíðinni. 
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Ef það skyldi gerast að hlutdeild í sameiginlegum yfirráðum skyldi ljúka, t.d. vegna 

sölu þá skal um leið hætt að beita aðferðinni um hlutfallsleg samstæðureikningsskil frá 

og með þeim degi sem yfirráðunum lýkur (KPMG, 2005). 

5.3.3 Undanþágur frá beitingu aðferðar um hlutfallsleg reikningsskil og 

hlutdeildaraðferðar 

Þær undanþágur frá beitingu aðferðar um hlutfallsleg reikningsskil og 

hlutdeildaraðferðar eru ef hlutdeild í samrekstrarfélögum eru flokkuð sem hlutdeild til 

sölu samkvæmt IFRS 5. En þá þurfa reikningsskil samrekstraraðila að vera færð á 

annað hvort bókfærðu verði eða gangvirði að frádregnum sölukostnaði hvort sem 

lægra reynist í samræmi við IFRS 5. En ef skilyrðin um hlutdeild haldið til sölu 

samkvæmt IFRS 5 í hlutdeild í samrekstrarfélagi eru ekki lengur uppfyllt, þá skal beita 

aðferðinni um hlutfallsleg samstæðureikningsskil eða hlutdeildaraðferðinni aftur frá 

og með þeim degi er hluturinn taldist ekki lengur flokkaður sem hlutdeild til sölu 

samkvæmt IFRS 5. 

IAS 27 skal svo beitt ef samrekstrarfélag verður dótturfélag eins samrekstraraðilanna. 

IAS 28 er svo beitt ef samrekstrarfélag verður hlutdeildarfélag samrekstraraðilanna. 

(KPMG, 2005) 

5.3.4 Reikningsskilaaðferðir í reikningsskilum fjárfesta 

Þeir fjárfestar sem hafa ekki yfirráð en hafa veruleg áhrif í samrekstrarfélögum ber að 

færa fjárfestinguna samkvæmt IAS 28 en þeir fjárfestar sem hvorki hafa yfirráð né 

veruleg áhrif skulu færa fjárfestingar í samrekstrarfélögum samkvæmt IAS 39 

(KPMG, 2005). 
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6 IAS 33 – hagnaður á hlut 
Staðall IAS 33 skal notaður við reikningsskil sem hefjast 1. janúar 2005 og síðar. IAS 

33 fjallar um hagnað á hlut og um útreikning hagnaðar á hlut. Staðlinum er ætlað það 

hlutverk að lýsa útreikningum og framsetningu hagnaðar á hlut hjá félögum. 

Staðallinn kemur til með að auðvelda samanburð milli ára hjá félögum sem nota 

staðalinn. Meginmarkmið er samt á útreikning á nefnaranum í hlutfallinu hagnaður 

deilt með hlutum. 

Staðall IAS 33 hagnaður á hlut á við um þau félög sem eru með hlutabréf sín skráð á 

opinberum markaði eða þau félög sem hyggja á skráningu í kauphöll í komandi 

framtíð. Félög sem ekki eru skráð í opinbera kauphöll mega þó nota staðalinn en þá 

ber þeim að reikna og sýna hagnað á hlut alveg eins og ef um félag skráð í kauphöll 

væri að ræða. Gildir þá staðallinn fyrir þau félög einnig og ber þeim að fara eftir 

honum. Ef félag aftur á móti birtir bæði móðurfélagsreikning og samstæðureikning 

gerir staðallinn aðeins kröfur um upplýsingar á grundvelli samstæðunnar (KPMG, 

2005). 

6.1 Væntur almennur hlutur (e. Potential Ordinary Share) 
Þá er verið að tala um fjármálagerning eða aðra samninga sem geta gefið handhafa rétt 

til þess að eignast almennan hlut. Dæmi um vænta almenna hluti er þá fjárskuldir eða 

eiginfjárgerningar, þá að meðtöldum forgangshlutum sem hægt er að breyta í almenna 

hluti t.d. valréttir og kaupréttir. Einnig fellur undir vænta almenna hluti þeir hlutir sem 

mundu verða gefnir út við ákveðnar aðstæður sem er afleiðing samninga eins og kaup 

á félagi eða öðrum eignum. Valréttir og kaupréttir teljast til fjármálagerninga sem gefa 

handhafa rétt á að kaupa eða selja almenna hluti (KPMG, 2005). 

6.2 Grunnhagnaður á hlut 
Félag skal hafa þann háttinn á að þegar reikna skal grunnhagnað á hlut að hagnaður 

eða tap tímabils sem reiknað er fyrir tilheyri eigendum almennra hluta og þeirri 

upphæð skal síðan deilt með vegnu meðaltali virkra hluta tímabilsins. 

Tilgangurinn með því að reikna út og sýna grunnhagnað á hlut er að upplýsa hvað 

hver stakur hlutur skili miklu í hagnað. Þá er átt við að hægt sé að sjá hvað félagið 

hagnaðist mikið á hvern hlut og hægt að bera þá upphæð saman við önnur félög og 

velta fyrir sér hvernig sú fjárfesting standi samanborið við aðrar. 
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Gæta þarf að því þegar reikna skal grunnhagnað á hlut að það þarf að reikna út vegið 

meðaltal virkra hluta á tímabilinu. En vegið meðaltal hluta endurspeglar þá staðreynd 

að fjöldi virkra hluta getur breyst á tímabilinu. Oftast eru hlutir meðtaldir í vegnu 

meðaltali frá útgáfudegi þeirra, þ.e. frá því að krafa vegna þeirra myndaðist.  

Hafa ber í huga að það þarf að leiðrétta vegið meðaltal virkra hluta á tímabilinu ásamt 

öllum þeim tímabilum sem birt eru til samanburðar. Leiðrétta þarf fyrir þeim 

atburðum sem hafa áhrif á fjölda hluta öðrum en útgáfu nýrra hluta sem breytt hafa 

fjölda virkra hluta. Ef hlutir eru ógreiddir að hluta eða öllu leyti þá þarf einnig að 

leiðrétta fyrir því (KPMG, 2005). 

6.3 Þynntur hagnaður á hlut 
Svipar mjög til grunnhagnaðar á hlut en eini munurinn er sá að til að reikna út þynntan 

hagnað á hlut þá þarf að taka tillit til samninga sem gætu leitt til fjölgunar á hlutum, 

s.s. kaupréttarsamninga, breytanlegra skuldabréfa, valréttarsamninga og svo framvegis 

(KPMG, 2005). 

6.4 Framsetning og skýringar 
Í framsetningu á hagnað á hlut ber að reikna og sýna hagnað á hlut fyrir öll tímabil 

ársreikninga sem og árshlutareikninga sem birt eru. Ávallt skal sýna hagnað á hlut á 

sömu síðu og rekstrarreikning. Auk þess þarf að gera grein fyrir bæði grunnhagnaði á 

hlut og auk þess þynntum hagnaði á hlut. 

Í skýringum þarf að sýna afstemmingu á hagnaði ársins sem notaður er við útreikning 

á hagnað á hlut og þynntum hagnaði á hlut ef hann er annar en hagnaður samkvæmt 

reikningsskilunum. Einnig þarf að gera grein fyrir vegnum fjölda hluta sem notaður er 

við útreikningana og afstemmingu milli nefnarans í grunnhagnaði á hlut og þynntum 

hagnaði á hlut. Þá þarf að gera grein fyrir þeim gerningum sem gætu hugsanlega haft 

áhrif á þynntan hagnað á hlut í framtíðinni, en voru ekki teknir með í útreikninga á 

þynntum hagnaði á hlut þar sem þeir reyndust þykkjandi á tímabilinu (KPMG, 2005). 
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7 Exista 
Exista notar hlutdeildaraðferðina á hluta af fjárfestingum sínum. Verður skoðuð þróun 

hjá þeim frá árinu 2005 til 2. ársfjórðungs 2008 og borið saman við þróunina hjá FL-

Group sem beitti eingöngu gangvirðisaðferð í reikningsskilum sínum. Verður athugað 

hvort Exista hafi beitt hlutdeildaraðferðinni rétt eins og alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlarnir segja til um eins og fjallað var um fyrr í ritgerðinni.  

 
Mynd 1: Mat á hlutabréfaeign skv. EH 

Eins og sjá má á myndinni að ofan þá fylgjast Exista og FL-Group nokkuð vel að þar 

til eftir áramótin 31.12.2006. Þá jókst hlutabréfaeign Exista verulega. Exista beitir 

hlutdeildaraðferðinni í fyrsta sinn í fyrsta árshlutareikningi sínum árið 2007.  Þá beitir 

Exista hlutdeildaraðferðinni á hlut sinn í Kaupþing Banka og finnska 

tryggingafélaginu Sampo ásamt öðrum eignum sem ekki eru tilgreindar í 

ársreikningum félagsins. Þar kemur fram að Exista á 23,02% hlut í Kaupþing, 15,58% 

hlut í Sampo og svo aðra hluti sem ekki eru nefndir né hve hlutdeild Exista í þeim er 

mikil, en er brotabrot af eignunum í þessum flokki (Investments in associates). Exista 

jók hlutdeild sína á árinu 2007 upp í 19,98% hlut í Sampo og upp í 24,75% hlut í 

Kaupþingi á fyrsta ársfjórðungi 2008 sem skýrir að nokkru leyti þessa hækkun á 

hlutabréfaeigninni. Næstu tvær töflur sýna skiptinguna á hlutabréfaeigninni bæði hjá 

Exista og hjá FL-Group. 



20 
 

Tafla 1: Skipting hlutabréfaeignar Exista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 2: Skipting hlutabréfaeignar FL-Group 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má á skiptingu hlutabréfaeignarinnar hjá FL-Group og Exista þá aukast 

eignir þeirra og ná hámarki á þriðja ársfjórðungi 2007. Eftir þann tíma lækkar 

hlutabréfaeign FL-Group verulega úr tæpum 226 milljörðum niður í tæpa 179 

milljarða eða 32,7% lækkun á innan við ári. Þessi lækkun er sökum þess að FL-Group 

notar gangvirðisaðferðina á hlutabréf sín og skráir þau því á markaðsvirði. Um mitt ár 

2007 kom upp sú staða að undirmálslán á húsnæðismarkaði í Bandaríkjunum hrundu 

og hafði það dominó áhrif. Hlutabréf hafa fallið gífurlega í verði og mörg 

Exista
Fjáreignir 
haldið til sölu á 
gangvirði

Veltu‐
fjáreignir

Fjárfestingar í 
hlut‐
deildarfélögu

Mat á 
hlutabréfaeign 
skv. EH

Ársreikn. 2005 148.667 7.499 0 156.166
2 F 2006 164.729 28.616 0 193.345
3 F 2006 208.860 50.654 0 259.514
4 F 2006 215.019 79.191 0 294.210
1 F 2007 74.241 41.783 354.521 470.545
2 F 2007 83.061 53.885 386.431 523.377
3 F 2007 81.098 64.497 416.120 561.715
4 F 2007 102.173 19.118 430.885 552.176
1 F 2008 123.020 20.415 536.949 680.384
2 F 2008 117.931 19.697 537.189 674.817
3 F 2008 111.465 17.830 569.512 698.807

FL ‐ Group
Fjáreignir 
haldið til sölu á 
gangvirði

Veltufjár‐
eignir

Mat á 
hlutabréfaeign 
skv. EH

Ársreikn. 2005 68.658 480 69.138
1 F 2006 83.699 3.681 87.380
2 F 2006 65.563 11.405 76.968
3 F 2006 117.897 6.963 124.860
4 F 2006 167.864 14.201 182.065
1 F 2007 217.602 0 217.602
2 F 2007 224.369 0 224.369
3 F 2007 234.432 31.777 266.209
4 F 2007 218.998 16.021 235.019
1 F 2008 197.155 18.697 215.852
2 F 2008 156.258 22.855 179.113
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fjármálafyrirtæki og önnur fyrirtæki hafa farið á hausinn. Þannig má segja að hið 

mikla hrun á hlutabréfaeign FL-Group hafi stafað af því að þeir beittu 

gangvirðisaðferðinni. 

Annað er að segja um hlutabréfaeign Exista. Á sama tíma og félagið tók í notkun 

hlutdeildaraðferðina í reikningsskilum sínum þá fór það að gera upp í evrum. Þar sem 

félagið var að auka hlutdeild sína í Kaupþing banka og Sampo hafði það sitt að segja 

með aukninguna. En ef vel er rýnt í árshlutareikningana þá sést hvað það er sem 

heldur uppi heildareignunum hjá Exista á sama tíma og eignirnar hjá FL-Group fara 

lækkandi. 

Á 1. ársfjórðungi 2007 þegar félagið byrjar að nota hlutdeildaraðferðina þá er gengi 

evru 87,39 kr. og markaðsvirðið er 205,8 milljónir ísl. kr. umfram bókfært virði í þeim 

árshlutareikningi. Á 2. ársfjórðungi 2007 þá er gengi evru 83,79 kr. en bókfært virði 

samkvæmt hlutdeildaraðferð er 1.566,8 milljónum ísl. kr. umfram markaðsvirði 

þessara félaga. Svo á 3. ársfjórðungi 2007 þá er gengi evru orðið 87,56 kr. og bókfært 

virði er orðið 14.105,9 milljónum ísl. kr. umfram markaðsvirði þessara félaga. Eftir 3. 

ársfjórðung 2007 fóru hlutafjáreignir FL-Group að lækka eins og áður hefur komið 

fram. Sama gerðist hjá Exista á 4. ársfjórðungi 2007 þá lækkuðu heildareignirnar um 

tæpa 9,5 milljarða. En á 4. ársfjórðungi 2007 þá fór gengi evru í 90,95 kr. og bókfært 

virði varð 90,250 milljörðum hærra heldur en markaðsvirðið. Svo á 1. ársfjórðungi 

2008 þá var gengi evru komið í 120,94 kr. og bókfært virði var orðið tæpum 150 

milljörðum ísl. kr. meira en markaðsvirði þessara hluta var orðið. Á 2. ársfjórðungi 

2008 þá var gengið á evrunni komið í 124,98 og þá var bókfært virði hlutanna orðið 

168,37 milljörðum ísl. kr. umfram markaðsverð hlutanna. Svo á 3. ársfjórðungi 2008 

þá var gengi evru komið í 145,08 kr. og bókfært virði hlutanna þá orðið 180,7 

milljörðum ísl. kr. umfram markaðsvirði. 

 

Eins og sjá má á þessu þá hélt Exista hlutafjáreign sinni mun hærri en raun ber vitni 

miðað við markaðsverð með því að nota hlutdeildaraðferðina, má því segja að eignir 

félagsins hafi verið ofmetnar í reikningum félagsins.  

Þá er að athuga og skoða áhrif hlutdeildaraðferðarinnar á rekstrarreikninginn hjá 

Exista og bera saman við rekstrarreikning FL-Group og fjármagnstekjur þar á bæ. 
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Mynd 2: Hagnaður eða tap af hlutabréfaeign í RR 

 
 
 
Tafla 3: Tekjur af fjárfestingum í rekstri Exista 

 

Exista
Hagnaður af 
veltufjáreign á 
gangvirði

Hagnaður af 
fjáreignum haldið 
til sölu Arðstekjur

Hlutdeildart
ekjur

Hagn (tap) af 
hlutabréfaeign 
RR

Ársreikn. 2005 48.952 960 687 0 50.599
1 F 2006 9.811 1.724 1.648 0 13.183
2 F 2006 ‐8.854 93 22 0 ‐8.739
3 F 2006 28.206 264 47 0 28.517
4 F 2006 2.185 9.228 5.185 0 16.598
1 F 2007 3.335 9.686 440 39.939 53.400
2 F 2007 2.958 3.050 578 13.264 19.850
3 F 2007 2.802 ‐3.266 61 8.099 7.696
4 F 2007 ‐9.022 ‐13.681 67 7.474 ‐15.162
1 F 2008 ‐20.947 7.075 532 7.813 ‐5.527
2 F 2008 ‐7.986 2.575 862 8.474 3.925
3 F 2008 ‐9.807 ‐464 0 6.848 ‐3.423
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Tafla 4: Tekjur af járfestingum í rekstri FL-Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést á þessum myndum þá kemur meirihlutinn af tekjum Exista af hlutdeild í 

hagnaði hlutdeildarfélaga, eftir að það hóf að nota hlutdeildaraðferðina. Hefði félagið 

ekki beitt hlutdeildaraðferðinni þá hefði í raun verið tap af fjárfestingum í rekstri bæði 

hjá Exista og FL-Group frá og með 3. árshlutareikningi ársins 2007. Ef Exista hefði 

beitt gangvirðisaðferð þá hefði tapið verið umfangsmeira og bláa línan farið því neðar 

en hún gerir.  

Exista sýndi því fram á mun meiri hagnað/minna tap en ef hún hefði beitt 

gangvirðisaðferðinni. Því er hægt að gera því skóna að ársreikningar Exista hefðu litið 

allt öðruvísi út hefði félagið ekki beitt hlutdeildaraðferðinni. Hægt er að gagnrýna það 

að Exista skuli hafa beitt hlutdeildaraðferðinni frekar en gangvirðisaðferðinni. 

FL ‐ Group
Hagn (tap) af 
hlutabréfaeign 
RR

Ársreikn. 2005 21.199
1 F 2006 10.233
2 F 2006 ‐1.896
3 F 2006 4.563
4 F 2006 11.056
1 F 2007 12.472
2 F 2007 7.658
3 F 2007 ‐23.651
4 F 2007 ‐60.161
1 F 2008 ‐22.935
2 F 2008 ‐4.273
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8 Gagnrýni á reikningsskil Exista 
Eins og fram hefur komið í alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 28 segir að 

fjárfestingar í hlutdeildarfélögum skuli færðar samkvæmt hlutdeildaraðferðinni 

(KPMG, 2005). Exista átti því að nota staðall IAS 28 ef þeir notuðu 

hlutdeildaraðferðina á hlutdeildarfélög sín sem Exista gerði. Hlutdeildarfélag telst vera 

það félag þar sem annað félag og dótturfélög þess eiga eignarhluta í og hafa veruleg 

áhrif í án þess að hafa yfirráð. Til þess að fjárfestir teljist hafa veruleg áhrif þarf hann 

að ráða beint eða óbeint í gegnum dótturfélög 20% eða meira af atkvæðisrétti 

hlutdeildafélags. Við ákveðnar aðstæður getur hluthafi sem ræður yfir 20% af 

atkvæðisrétti hlutdeildarfélags ekki talist hafa veruleg áhrif. Þá þarf að sýna 

sérstaklega fram á það. Á sama hátt telst fjárfestir ekki hafa veruleg áhrif ef hann 

ræður yfir minna en 20 % af atkvæðisrétti hlutdeildarfélags nema að hægt sé að sýna 

fram á að hann hafi veruleg áhrif þrátt fyrir að hafa yfir að ráða minna en 20% af 

atkvæðisréttinum (KPMG, 2005). Frá því Exista fór að nota hlutdeildaraðferðina þá 

átti Exista yfir 20% hlut í Kaupþingi og töldust þeir hafa veruleg áhrif þar sem þeir 

voru með í stjórn félagsins, tóku þátt í stefnumótun félagsins og það voru veruleg 

viðskipti milli Kaupþings og Exista. En Sampo hluturinn fór aldrei yfir 20%, voru þeir 

þá með veruleg áhrif þrátt fyrir það. Í staðli IAS 28 kemur skýrt fram að ef félag á 

undir 20% getur félagið þrátt fyrir það haft veruleg áhrif en þá þarf að sýna fram á 

það. Skoðum stöðuna hjá Exista því aðeins betur. 

Eins og fram kemur í árshlutareikningum Exista sem skoðaðir voru þá beitti félagið 

hlutdeildaraðferðinni á hluti sína í Kaupþing, Sampo og aðra hluti sem ekki voru 

frekar skýrðir. Exista átti 23,02% hlut í Kaupþingi og jók hann í 24,95%. Er Exista 

yfir þessum 20% og eru tengsl sterk á milli þessara félaga. Ekkert telst athugavert við 

það að nota hlutdeildaraðferðina á hlutina í Kaupþingi. Annað mál er það með Sampo 

hlutina og þá hluti sem flokkaðir eru sem aðrir hlutir. Vel gæti verið að þessir aðrir 

hlutir séu eignarhlutir í öðrum fyrirtækjum yfir 20% og að Exista sé þar með veruleg 

áhrif. Stærsti eignarhlutinn í flokknum hlutdeild í hlutdeildarfélögum er í raun Sampo 

hluturinn. Eignarhlutur Exista fór úr 15,58% og upp í 19,98% og er hluturinn því rétt 

undir 20% og telst fjárfestirinn því ekki hafa veruleg áhrif nema hann geti sýnt fram á 

að hafa veruleg áhrif, þrátt fyrir að ráða yfir minna en 20% af atkvæðisréttinum. Eina 

sem fram kemur í árshlutareikningum um hlutdeildina í Sampo er að Exista sé stærsti 
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hluthafinn í Sampo. Það eina að félagið sé stærsti hluthafinn þýðir ekki að það hafi 

veruleg áhrif. Exista er ekki með mann í stjórn, tekur því ekki þátt í stefnumótun 

félagsins, er ekki með veruleg viðskipti við hlutdeildarfélagið, og ekki eru 

stjórnendaskipti milli félaga né skipti á tæknilegum upplýsingum. Að því er best 

verður séð þá hefði ekki átt að nota hlutdeildaraðferðina fyrr en Exista hefði náð 20% 

hlut eða náð verulegum áhrifum.  

Hvort sem félagið kaus að nota hlutdeildaraðferðina eins og það gerði eða beita henni 

eingöngu á Kaupþings hlutinn, þá hefði Exista átt að lækka bókfært virði 

hlutdeildarfélagins þegar séð var fram á það að markaðsverð myndi ekki hækka. 

Þrátt fyrir þetta gráa svæði sem Exista spilaði með Sampo hlutinn sinn sem gerði það 

að verkum að ársreikningar félagsins nutu góðs af og litu betur út, þá var engin 

athugasemd við þetta gert af endurskoðendum félagsins, ekkert tekið fram og skýrt 

frekar út í skýringum hvers vegna hlutdeildaraðferðinni var beitt á Sampo hlutinn. 

Virðist þetta vera deiluefni sérstaklega þegar tekið er tillit til þess að bókfært verð 

Sampo hlutarins var orðið tæpum 180 milljörðum meira en raunvirði hlutarins með 

því að hlutdeildaraðferðin hafi verið notuð.  
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