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Summary 
In this project is taken a view on strategies used by small and average 

sized companies when buying other companies and the benefits from 

those purchases. Five members who were either owners or connected 

to companies which had bought other companies were interviewed. 

In most cases, the analyzation shows that small and medium companies 

should be able to grow and increase their profit by buying another 

company. The most important factor is to look carefully into the future 

investment company and see if their production suits the production of 

the company involved. A careful planning before the purchase is vital 

and detailed calculations regarding possible advantages and profit are 

necessary. An accountant´s opinion should be required before the 

purchase happens. The purchase will be more profitable when the 

company´s equity is used as much as possible, not less than 30%. The 

cost followed by the purchase of companies must be realized 

beforehand but it can be very different depending on the nature of the 

companies involved. It´s also vital that the company´s owners and 

managers keep their employers involved when drastic changes like 

purchasing of companies happen and it seems that increased 

development in such professional methods has been growing recently.  

Key words: firm trading, merging and acquisition, benefit, profit and 

valuation. 

 



LOK 2106                                                                                                                                                 SN  

iv

Þakkarorð höfundar 
Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Halldóri R. Gíslasyni 

fyrir samstarfið og þá aðstoð og leiðsögn sem hann hefur látið mér í té. 

Helgi Níelsson og Þóra Þorleifsdóttir fá bestu þakkir fyrir yfirlestur og 

ábendingar varðandi framsetningu og málfar og Kristín Kolbeinsdóttir 

fyrir tilsögn við enskan útdrátt.  

Viðmælendur mínir fá einnig bestu þakkir fyrir þær upplýsingar sem 

þeir létu í té og þann tíma sem þeir gáfu sér til þess.  

Þá vil ég þakka unnusta mínum honum Árna fyrir að sjá um heimilið 

og strákana okkar tvo á meðan á skrifum stóð og svo ömmum og öfum 

og öðrum fjölskyldumeðlimum fyrir aðstoðina með drengina í fjarveru 

Árna.   



LOK 2106                                                                                                                                                 SN  

v

Samantekt 
Í þessu verkefni er ætlunin að gera úttekt á þeim aðferðum sem lítil og 

meðalstór fyrirtæki geta beitt við kaup á öðrum fyrirtækjum og hver 

ávinningur fyrirtækja er af slíkum kaupum. Tekin voru viðtöl við fimm 

aðila sem áttu eða tengdust fyrirtækjum sem hafa keypt önnur 

fyrirtæki. 

Samkvæmt evrópskum staðli hafa lítil fyrirtæki innan við 7 milljóna 

evra veltu á ári og innan við 50 starfsmenn og meðalstór fyrirtæki 

innan við 40 milljóna evra ársveltu og innan við 250 starfsmenn. 

Ýmsum aðferðum má beita við kaup á fyrirtæki og þar á meðal eru 

samruni og yfirtaka. Til eru nokkrar aðferðir til að meta virði fyrirtækis 

og má þar meðal annars nefna leiðrétta EBITDA aðferð, aðferð núvirts 

frjáls sjóðstreymis, V/H hlutfallaaðferð og Fimmplúsaprófið. Algengast 

er að fyrirtæki séu fjármögnuð með eigin fé og lántöku og nú til dags er 

almennt nokkuð einfalt að afla fjármagns.  

Úttektin sýnir að í flestum tilfellum ættu lítil og meðalstór fyrirtæki að 

geta stækkað og aukið hagnað sinn með því að kaupa annað fyrirtæki. 

Mikilvægt er að afla sér upplýsinga um það fyrirtæki sem fjárfesta á í 

og athuga hvort starfsemi þess falli að starfsemi eigin fyrirtækis. Þá 

skiptir miklu máli að undirbúa kaupin vel og gera nákvæma útreikninga 

á mögulegu hagræði og hagnaði og fá síðan álit endurskoðanda eða 

annars bókhaldsfróðs aðila áður en kaupin eru framkvæmd. Vænlegast 

er að fjármagna kaupin með eigin fé að hluta, helst 30% eða meira. 

Menn verða að gera sér grein fyrir þeim kostnaði sem fylgir kaupum á 

fyrirtækjum en hann getur verið mjög misjafn eftir eðli þeirra 

fyrirtækja sem í hlut eiga. Þá er einnig nauðsynlegt fyrir eigendur og 

stjórnendur fyrirtækja að upplýsa starfsfólk sitt og gera því grein fyrir 

stöðu mála þegar svo umfangsmiklar breytingar eins og kaup á 

fyrirtæki eiga sér stað og virðist sem aukin vakning hafi orðið á 

undanförnum árum um gildi faglegra vinnubragða í þeim efnum.  

Lykilorð: Fyrirtækjakaup, samruni og yfirtaka, ávinningur, hagnaður 

og verðmat. 
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Inngangur 
Kaup á stórfyrirtækjum eða hlut í stórfyrirtækjum eru nánast daglegar 

fréttir í nútímasamfélagi. Hlutabréf ganga kaupum og sölum og 

fyrirtæki og eigendur þeirra hagnast eða tapa allt eftir því hvernig gengi 

bréfanna sveiflast dag frá degi. Þetta eru fréttir af stóru fyrirtækjunum í 

landinu. En hvað með öll litlu og meðalstóru fyrirtækin sem rekin eru 

út um allt land? Sum þeirra eru af þeirri stærðargráðu að þau eru komin 

yfir erfiðasta hjallann og reksturinn gengur vel og auðveldlega fyrir sig. 

Önnur eru það lítil að mjög vandasamt er að reka þau þannig að þau 

beri sig. Er einhver möguleiki fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki að kaupa 

upp önnur fyrirtæki með það að leiðarljósi að efla og styrkja reksturinn 

og auka arðsemi? Í þessu verkefni verður leitast við að svara þremur 

rannsóknarspurningum: 

• Hvaða aðferðum geta lítil og meðalstór fyrirtæki beitt til kaupa 

á öðrum litlum og meðalstórum fyrirtækjum? 

• Hvaða kostnaðarþætti ber að hafa í huga við kaup á litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum? 

• Hver er ávinningurinn/tapið af því að kaupa lítil og meðalstór 

fyrirtæki og er hann/það meira eða minna en búist var við? 

Þegar þessum spurningum hefur verið svarað verður reynt að leggja 

mat á það hvort litlum og meðalstórum fyrirtækjum sé stætt á að ráðast 

í kaup á öðrum fyrirtækjum eða hvort þau ættu að einbeita sér að 

stækkun með innri vexti.  

Í fyrsta kafla verður rakin sú aðferðafræði sem notuð er við skrif 

þessarar ritgerðar. Þá verða hugtökin lítil og meðalstór fyrirtæki 

skilgreind og fjallað um umhverfi þeirra. Í þriðja kafla er farið yfir það 

ferli sem fyrirtækjakaup fela í sér og hugað að því hvað beri að hafa í 

huga. Kaupaðferðirnar yfirtaka og samruni eru útlistaðar í kafla fjögur 

og síðan aðferðir sem notaðar eru til verðmats á fyrirtækjum í kafla 

fimm. Því næst er farið yfir þá möguleika sem boðið er upp á til 

fjármögnunar í viðskiptabönkum hérlendis og í sjöunda kafla eru settar 
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fram niðurstöður úr djúpviðtölum við eigendur eða forsvarsmenn 

fyrirtækja á Norðurlandi sem hafa ráðist í fyrirtækjakaup. Umræðukafli 

með hugleiðingum höfundar er sá áttundi og að lokum verða settar 

fram niðurstöður og svör við rannsóknaspurningunum þremur. 
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1 Aðferðafræði 
Fyrir þetta verkefni var heimilda aflað með nokkrum mismunandi 

aðferðum. Notast var við ýmsar fræði- og námsbækur sem tengjast 

meðal annars fjármálum og bókhaldi. Þjónusta bókasafns Háskólans á 

Akureyri var notuð til aðstoðar við millisafnalán á þeim bókum og 

öðrum gögnum sem ekki voru við hendina. Leitað var á 

veraldarvefnum að ýmsum upplýsingum sem tengjast 

fyrirtækjakaupum með hjálp leitarvefja á borð við leit.is og 

google.com. Ýmsar ritrýndar greinar fundust á gagnagrunnunum 

Science Direct og ProQuest með því að slá inn hin ýmsu leitarorð sem 

tengjast þessum skrifum. 

Erfitt reyndist að afla upplýsinga um fyrirtæki sem hafa keypt önnur 

fyrirtæki eða haft eigendaskipti. Upplýsingar fengust um nokkra aðila 

sem reynslu höfðu af fyrirtækjakaupum með „maður þekkir mann“ 

aðferð. Sökum þessa var ekki talið heppilegt að gera megindlega 

rannsókn þar sem sendar væru spurningar á marga aðila heldur voru 

tekin djúpviðtöl við viðmælendur sem upplýsingar fengust um. Þessir 

aðilar komu frá fyrirtækjum sem reynslu höfðu af fyrirtækjakaupum.  

Djúpviðtal er tveggja manna tal þar sem reynt er að fá fram ítarleg svör 

við þeim spurningum sem lagðar eru fram. Til þess eru notaðar aðferðir 

sem ætlast er til að fái viðmælandann til að fletta ofan af málinu til hins 

ýtrasta (McDaniel og Gates, 2005, bls. 133). Útbúinn var listi yfir 33 

spurningar sem áttu að ná fram þeim aðalatriðum sem talin voru 

nauðsynleg fyrir úttektina og hann hafður með í viðtölin til stuðnings 

(sjá viðauka 1). Tekin voru fimm viðtöl og valinn til þess sá staður sem 

hentaði í hvert og eitt skipti, annað hvort á skrifstofum viðmælenda eða 

í fundarherbergi í Háskólanum á Akureyri. Viðtölin voru tekin upp á 

upptökutæki og unnið úr þeim á þann hátt að helstu atriði voru skrifuð 

niður sem svar við þeirri spurningu sem við átti á spurningalistanum. 

Þá voru viðtölin sett fram í samfelldum texta og frásagnarstíl. 

Niðurstöður voru greindar úr viðtölunum fimm og voru þau atriði sem 

sérstaklega snéru að rannsóknarspurningum sett þar fram. Einnig voru 
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sett fram í niðurstöðum atriði sem viðmælendur voru sammála um að 

myndu skipta máli þegar farið væri í gegnum ferli fyrirtækjakaupa.    
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2 „Lítil og meðalstór fyrirtæki“ 
Það er eflaust misjafnt af hvaða stærðargráðu fólk lítur á lítil og 

meðalstór fyrirtæki. Settar hafa verið fram skilgreiningar á þessum 

hugtökum til þess að gæta samræmis alls staðar. Árið 1996 var 

hugtakið um lítil og meðalstór fyrirtæki skilgreint innan 

Evrópusambandsins (Europa, 2005). Þar segir að til að kallast lítið 

fyrirtæki þurfi starfsmenn að vera innan við 50, árleg velta megi að 

hámarki vera 7 milljónir evra og samtala efnahagsreiknings að hámarki 

5 milljónir evra. Meðalstórt fyrirtæki má að hámarki hafa 250 

starfsmenn, 40 milljónir evra í veltu og 27 milljónir evra samtals í 

efnahagsreikningi. Þessu til viðbótar segir Loecher (2000) í ritgerð 

sinni, þar sem hann leggur mat á þessar skilgreiningar út frá 

iðngreinum, að eigendur og fjölskyldur þeirra verði að vera í 

stjórnunarstöðum innan fyrirtækisins og eiga að lámarki 70% fjármuna 

þess til að það flokkist sem lítið eða meðalstórt fyrirtæki. Þessi 

Evrópuskilgreining á þó ekki vel við hér á landi þar sem fyrirtæki og 

efnahagslífið allt er mun minna en gengur og gerist í öðrum löndum. 

Hér á landi skal fara eftir ákveðnum reglum við gerð reikningsskila. 

Starfrækt er svokallað Reikningsskilaráð sem sér um mótun þessara 

reglna. Meginmarkmið þeirra er að veita gagnlegar upplýsingar um 

fjárhagsstöðu, rekstrarárangur og breytingar á fjárhagslegri skipan 

fyrirtækja. Ætlast er til að upplýsingarnar séu góðar og gagnlegar fyrir 

lesendur reikningsskila sem eru aðallega fjárfestar, lánadrottnar, 

stjórnendur, starfsmenn, opinberir aðilar og viðskiptavinir (Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2005). Reikningshaldsleg upplýsingaskylda 

lítilla einkafyrirtækja er minni en annarra fyrirtækja og getur því verið 

erfitt að meta fjárhagslegar upplýsingar um slík fyrirtæki. Fjárhagslegar 

upplýsingar eru nauðsynlegar við hvers kyns ákvarðanatöku svo sem 

fyrir tilvonandi kaupendur rekstursins sem vilja geta lagt mat á hæfi 

fyrirtækisins til að ávaxta eigið fé (Damodaran, 2002, bls 662; Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2005). 
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Fuller (2003) skrifaði ritgerð þar sem hann kannaði tilvist og framtíð 

lítilla fyrirtækja. Þar segir hann að uppbygging lítilla fyrirtækja sé 

félags- og efnahagslegs eðlis og oft af persónulegum toga. Því þrífist 

þau þar sem persónuleg tengsl séu tekin fram yfir formlegheit en vegna 

þess þurfa lítil fyrirtæki oft ekki að lúta sömu lögmálum og stærri 

fyrirtæki á öllum sviðum. Fuller telur að persónuleg tengsl geti 

myndast í viðskiptum þar sem kaupendur og seljendur séu meðvitaðir 

um þarfir hvors annars og henti því slíkar aðstæður vel litlum 

fyrirtækjum. Hann telur að gott sé að nýta fjármuni fyrirtækisins til að 

einbeita sér að því að stuðla að fjárhagslegum hagnaði þess en þannig 

sé gott gengi betur tryggt.   
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3 Að kaupa fyrirtæki 
Það geta verið margar ástæður fyrir því að starfandi fyrirtæki ræðst í að 

kaupa annað fyrirtæki í fullum rekstri. Þar má til dæmis nefna vilja til 

að stækka og útvíkka reksturinn og ná þannig auknum krafti, kaupa 

samkeppnisaðila út af markaðnum, komast inn á nýtt markaðs- og 

dreifingarsvæði, ná yfirráðum yfir birgjum eða hagræði í 

framleiðslukostnaði (Sudarsanam, 1995, bls 13). 

Við heimildaöflun þessa verkefnis komu í ljós heimasíður nokkurra 

ráðgjafafyrirtækja sem gefa sig út fyrir að leiðbeina við kaup og sölu 

fyrirtækja. Þessir aðilar virðast vera sammála um að í flestum tilvikum 

sé auðveldara og öruggara að kaupa fyrirtæki í rekstri heldur en að 

byrja rekstur frá grunni. Þeir Jens Ingólfsson rekstrarhagfræðingur og 

Róbert Trausti Árnason rekstrarfræðingur hjá Kontakt 

fyrirtækjaráðgjöf (2005, d) halda því fram að það sé bæði ódýrara og 

auðveldara, hvort heldur sem er ef stækka á fyrirtæki eða hefja nýjan 

rekstur, að kaupa fyrirtæki í rekstri. Þeir segja að ef aðgangur er veittur 

að bókhaldi og rekstrarsögu fyrirtækisins sé hægt að afla sér 

upplýsinga um það sem framtíðin kunni að bera í skauti sér með því að 

skoða tölur um veltu og hagnað. Hjá fyrirtæki sem á sér nokkra 

rekstrarsögu getur fortíðin gefið til kynna hvernig framtíðin kemur til 

með að verða. Samhliða þessu þarf að gera áætlanir um reksturinn og 

þá möguleika sem fyrir hendi eru til hagræðingar. Aðrir ráðgjafar 

benda á að hagurinn í því að kaupa starfandi fyrirtæki fremur en að 

setja á stofn nýtt sé meðal annars að jafnvægi sé komið á 

rekstrarkostnað, þjálfaðir starfsmenn séu til staðar, viðskiptavild gæti 

hafa myndast og að fyrirtækið gæti þegar verið með góða 

markaðsstöðu (My own business, 2005). Gunnar Jón Yngvason 

sölustjóri hjá Fyrirtækjasölu Íslands (2005) segir á heimasíðu 

fyrirtækisins að kostirnir við að kaupa fyrirtæki í rekstri séu að 

tekjurnar eru nokkuð vissar og komi í kassann strax daginn eftir 

kaupin. Þá sé búið að afla markaðs- og viðskiptasambanda sem annars 

geti kostað mikla vinnu og peninga. En það eru líka vankantar á því að 
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kaupa fyrirtæki í rekstri og á heimasíðu SBA - United States Small 

Business Administration (2005) er talað um að stærsta hindrunin sé há 

fjárhæð sem þurfi að greiða í kaupverð þegar fyrirtækið er orðið vel 

staðsett á markaði. Þá getur það orsakað vandamál ef viðskiptakröfur 

og aðrar eignir eru ofmetnar í kaupunum og illa eða jafnvel alls ekki 

tekst að innheimta þær. 

Ráðgjafar Kontakt (2005, b, c) vilja einnig benda á að það er ekki alltaf 

sjálfgefið að fyrirtæki sem kaupandi hyggst yfirtaka sé rekið með 

hagnaði. Fyrirtæki í taprekstri getur verið álitlegur kostur fyrir 

kaupanda sem sér möguleika í að snúa rekstrinum við og hefur trú á að 

hann geti gert betur en fyrri eigandi. 

3.1 Að hverju þarf að huga 

Að mörgu ber að huga áður en ráðist er í kaup á fyrirtæki. Fyrir þá sem 

ekki eru kunnugir slíkum málum er ráðlagt að verða sér út um aðstoð 

eða ráðgjöf annað hvort hjá endurskoðanda eða kaupa sér þjónustu frá 

ráðgjafafyrirtæki. Jens og Róbert hjá Kontakt (2005, a, c) telja 

mikilvægt að skoða vel rekstrargrundvöll fyrirtækisins og fá aðgang að 

þeim fjárhagsupplýsingum sem nauðsynlegar eru til að gefa rétta mynd 

af rekstrinum. 

Hafa ber í huga að eigendur lítilla fyrirtækja eru yfirleitt einnig 

stjórnendur fyrirtækisins og oft hafa þeir lagt aleigu sína í reksturinn. 

Það vill því stundum brenna við að kostnaði fyrirtækisins er ekki haldið 

nægjanlega vel frá kostnaði vegna eigin nota eigandans og aðgreining 

launagreiðslna og arðgreiðslna til hans misferst (Damodaran, 2002, bls. 

662-663). Þetta er einn af þeim þáttum sem þarf að hafa í huga þegar 

verið er að verðmeta fyrirtæki með tilliti til EBITDA en nánar verður 

vikið að því síðar.       

Þá bendir Gunnar Jón hjá Fyrirtækjasölu Íslands (2005) á þann 

möguleika að bakslag geti orðið í innkomu fyrirtækisins við 

eigendaskipti þannig að í byrjun megi ekki reikna með sömu veltu og 

var hjá hinu keypta fyrirtæki áður en salan átti sér stað. Slíkt bakslag 
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verði vegna þess að það sé ekki sjálfgefið að allir  viðskiptavinir séu 

tilbúnir að hefja viðskipti við nýja aðila. 
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4 Kaupaðferðir 
Nokkrum aðferðum er hægt að beita við kaup á fyrirtækjum og má þar 

nefna yfirtöku og samruna. Þessi hugtök eru oft notuð á víxl en reynt 

verður að útskýra muninn hér á eftir.  

4.1 Yfirtaka 

Yfirtaka (e. takeover, acquisition) er þegar fyrirtæki kaupir annað 

fyrirtæki og yfirtekur reksturinn. Ekki er búið til nýtt fyrirtæki heldur 

er yfirtekna fyrirtækið innlimað í yfirtökufyrirtækið (Ventureline, 

2005). Fyrrum eigandi afsalar sér öllum eignarrétti og yfirráðum 

(Gleason, Rosenthal og Wiggins, 2004). Til frekari útskýringar er hægt 

að setja yfirtökuformið fram í jöfnu, A + B = A. 

Yfirtaka getur verið framkvæmd á mismunandi hátt en algengastar eru 

þrjár aðferðir sem verða tíundaðar hér. 

Vinveitt yfirtaka (e. friendly takeover) felur í sér afdráttarlaus kaup á 

fyrirtæki og hluthafar fá reiðufé eða umsaminn skerf í hlutabréfum þess 

fyrirtækis sem tekið er yfir (Ventureline, 2005). Þegar vinveitt yfirtaka 

á sér stað eru stjórnendur þess fyrirtækis sem taka á yfir fullkomlega 

sáttir við þá þróun og í sumum tilvikum hafa þeir leitað eftir því að 

eitthvert fyrirtæki kæmi og yfirtæki þeirra rekstur (Damodaran, 2002, 

bls. 691). 

Fjandsamleg yfirtaka (e. hostile takeover) á sér stað þegar fyrirtæki 

gerir tilraun til að kaupa annað fyrirtæki hvort sem stjórnendum og 

eigendum þess líkar það betur eða verr. Fjandsamleg yfirtaka getur 

orsakað upphlaup í fyrirtækinu (Ventureline, 2005). Ein aðal ástæðan 

fyrir slíkri yfirtöku er léleg stjórnun innan yfirtekna fyrirtækisins. 

(Damodaran, 2002, bls. 691, 697). 

Viðsnúin yfirtaka (e. reverse takeover) getur átt sér stað á mismunandi 

vegu. Það getur verið lítil fyrirtækjaeining sem kaupir aðra stærri og 

yfirtekur hana. Einnig getur viðsnúin yfirtaka verið þegar 

einkafyrirtæki kaupir fyrirtæki á opnum markaði (Ventureline, 2005). Í 
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æ ríkara mæli er farið að nota viðsnúna yfirtöku þegar einkafyrirtæki 

fara út á opinn markað (Gleason o.fl., 2004). 

Þegar fyrirtæki hyggst ráðast í yfirtöku á öðru fyrirtæki talar 

Damodaran (2002, bls. 693-694) um að það þurfi að yfirstíga fjögur 

skref áður en framkvæmdir hefjast við yfirtöku. Það skal haft í huga að 

það skiptir ekki máli í hvaða röð skrefin eru tekin. Í fyrsta lagi þarf að 

færa rök fyrir yfirtökunni og setja fram áætlun um framgang hennar. Í 

öðru lagi þarf að velja það fyrirtæki sem ætlunin er að yfirtaka og 

verðmeta það. Í verðmatinu skal reiknað með auknu virði fyrir góða 

stjórnun og mannauð. Í þriðja lagi þarf að taka ákvörðun um hve mikið 

á að greiða við yfirtökuna, hvernig á að fjármagna kaupin og hvort 

greiða eigi með hlutabréfum, reiðufé eða á annan hátt. Þessi ákvörðun 

mun hafa veruleg áhrif á það hvernig reikningshald komi til með að 

vera við yfirtökuna. Fjórða skrefið og líklega það sem aðal áskorunin 

felst í er að láta fyrirtækið reka sig eftir að yfirtökusamningum er lokið. 

4.2 Samruni 

Samruni (e. Merger) verður þegar tvö eða fleiri fyrirtæki sameina 

krafta sína og ná þannig fram sameiginlegum markmiðum sínum 

(Sudarsanam, 1995, bls. 1). Eftir samrunann stendur eftir eitt félag 

(yfirtökufélagið) en hinum er í raun slitið (Ragnar Jóhann Jónsson, 

munnleg heimild 13. mars 2003). Eigendur félaganna halda sínum 

eignarétti en ekki er ætlast til að neinn þeirra fari með ráðandi völd í 

hinu nýja félagi (Levenberg og van den Berg, 1992). Samruni getur 

einnig átt sér stað með þeim hætti að nýtt félag er stofnað utan um 

rekstur tveggja eða fleiri fyrirtækja. Gömlu félögin hætta í rekstri eftir 

sameininguna en þeim þarf í raun ekki að slíta (Ragnar Jóhann 

Jónsson, munnleg heimild 13. mars 2003). Til frekar útskýringar er 

hægt að setja samrunaformið fram í jöfnu, A + B = C. 

Árni Vilhjálmsson (1991, bls. 126) skilgreinir samruna á eftirfarandi 

hátt: „Samruni fyrirtækja á sér stað, þegar a.m.k. verulegur hluti 

fjármuna tveggja eða fleiri fyrirtækja kemst undir umráð stjórnenda 

eins fyrirtækis.“ 
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Til eru fjórar gerðir samruna. Það eru; láréttur (e. horizontal) samruni, 

þegar fyrirtækin sem renna saman eru í samskonar rekstri, til dæmis 

tveir eða fleiri bankar, lóðréttur (e. vertical) samruni er þegar fyrirtæki í 

skyldum rekstri, það er fyrirtæki í sömu virðiskeðju, sameinast, til 

dæmis garðyrkjustöð og blómabúð, síðan geta fyrirtæki í tengdum 

rekstri runnið saman eins og til dæmis flugfélag og hótel og að lokum 

er talað um samruna í óskyldum rekstri en þar eru yfirleitt minni 

hagræðingarmöguleikar fyrir hendi (Árni Vilhjálmsson, 1991, bls. 129; 

Ragnar Jónsson, munnleg heimild 13. mars 2003). 

Samkvæmt 51. grein laga númer 90/2003 um tekjuskatt og eignaskatt  

(Alþingi, 2005) þá hefur samruni tveggja hlutafélaga ekki í för með sér 

skattskyldar tekjur fyrir það félag sem eftir stendur ef greiðsla til 

hluthafa þess félags sem slitið er er einungis í formi hlutabréfa í því 

félagi sem mun koma til með að starfa áfram. Það félag skal taka við 

öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum félagsins sem slitið er. Í 

52. grein sömu laga er samskonar ákvæði um tekjuskatt þegar um er að 

ræða skiptingu hlutafélags á milli fleiri en eins hlutafélags þegar 

greiðsla hlutafjár fer eingöngu fram í formi hlutabréfa. Þá skulu 

eignarhlutir hluthafa vera þeir sömu og voru í því félagi sem skipt er 

upp og allar eignir og skuldir skulu yfirfærast á bókfærðu verði. 

Skattalegar skyldur og réttindi milli félaganna skulu skiptast á milli 

félaganna í sama hlutfalli og bókfært verð eigna að frádregnum þeim 

skuldum sem flytjast til þeirra. Í 54. grein segir að til þess að 

rekstrartap  og eftirstöðvar rekstrartapa fyrri ára, þess félags sem slíta á, 

megi flytjast yfir til þess félags eða þeirra félaga sem taka við félaginu 

þurfi að uppfylla eftirfarandi skilyrði:  

• Það félag/félög sem taka við því félagi sem slitið var þurfa að 

vera í skyldum rekstri eða starfsemi og það félag sem slitið var. 

• Ef það félag sem slitið var átti óverulegar eignir eða var ekki í 

rekstri, flyst tap þess ekki yfir við sameiningu. 

• Rekstrartilgangur sameiningar verður að uppfylla það sem telst 

vera venjulegt og eðlilegt. 
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• Ef tap er yfirfært verður það að hafa myndast í sams konar 

rekstri og það félag/félög sem tekur/taka við er í. 

 Í 54 grein segir einnig að heimilt sé, að miða uppgjör rekstrar og 

framtalsskil við það tímamark þegar samruni á sér stað samkvæmt 

samþykktum hlutaðeigandi félaga. 

4.3 Árangur samruna og yfirtöku 

Samrunar og yfirtökur heppnast alls ekki alltaf fullkomlega. Mikil 

vinna liggur á bak við slík ferli og í bók sinni setja Copeland, Koller og 

Murrin (2000, bls. 118-125) fram fimm skref sem þeir telja að þurfi að 

taka til að ná árangri í samruna og yfirtöku. Fyrsta skrefið fyrir þann 

sem yfirtekur er að skoða vel stöðu eigin fyrirtækis og átta sig á virði 

þess og uppbyggingu. Þá er hægt að finna út þá aðferð sem hentar best 

til að auka virði þess. Skref númer tvö felst í að afla upplýsinga um 

heppileg fyrirtæki sem til greina koma í samruna eða yfirtöku. Þriðja 

skrefið hefst svo þegar kaupandinn hefur komið auga á fyrirtæki sem 

hann getur hugsað sér að kaupa og það skoðað ítarlega. Verðmeta þarf 

fyrirtækið og skoða hvort það falli að þeim hugmyndum sem fyrirfram 

höfðu verið mótaðar til að stækka, efla og auka virði núverandi 

rekstrar. Í fjórða skrefi hefjast viðræður við eigendur þess fyrirtækis 

sem sóst er eftir. Miklu máli skiptir að vera varkár en ákveðinn í 

samningaviðræðum. Best er að báðir aðilar fái sínu framgengt með 

málamiðlunarleið þannig að enginn tapi á viðskiptunum. Fimmta og 

síðasta skrefið felst í stefnumótun, setja niður og skipuleggja starfsemi 

hins sameinaða félags og ganga frá öllum lausum endum. Mikilvægt er 

að gleyma ekki starfsfólkinu sem er undirstaða fyrirtækisins og þarf að 

hafa það með frá byrjun. 

Sudarsanam (1995, bls. 231) tekur í sama streng og þeir Copeland, 

Koller og Murrin og segir ástæður velgengni samruna og yfirtöku vera 

gott skipulag og stefnumótun eftir samrunann. Einnig nefnir hann að 

tilgangur samrunans verði að vera á hreinu, að samræma verði 

menningu innan fyrirtækjanna, stjórnun innan samrunafyrirtækjanna 
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verður að vera góð og þekking á samrunafyrirtækinu og atvinnugrein 

þess verður að vera til staðar. 

En hvaða mistök gera stjórnendur fyrirtækja sem verða til þess að 

samruni eða yfirtaka mistekst? Copeland, Koller og Murrin (2000, bls. 

115) segja að aðalmistökin séu að kaupendur borgi of hátt verð og að 

ekki sé nógu vel staðið að stefnumótun og skipulagi starfseminnar eftir 

samrunann. Ástæður þess að kaupandi borgar of hátt verð fyrir 

fyrirtæki geta verið nokkrar. Copeland, Koller og Murrin (2000, bls. 

116-117) telja þær helstu vera að möguleikar markaðarins séu 

ofmetnir, þau heildaráhrif sem felast í samrunanum ofmetin, kaupandi 

hefur yfirséð stórvægileg vandamál í rekstri keypta félagsins við 

skoðun og kaupandi hefur boðið of hátt verð í samningaviðræðum. 

Sudarsanam (1995, bls. 231) talar einnig um ástæður þess að samrunar 

mistakist í bók sinni. Hann nefnir viðhorf stjórnenda 

samrunafyrirtækisins og menningarmismun, að illa sé staðið að 

skipulagi og stefnumótun, að kaupandi hafi ekki kynnt sér nægilega vel 

samrunafyrirtækið og atvinnugrein þess, léleg stjórnun í 

samrunafyrirtækinu og að lokum að skort hafi reynslu og þekkingu á 

samrunamálum.  

Epstein (2005) segir í skrifum sínum að allt of oft sé einungis horft í 

það að virði fyrirtækisins hafi ekki verið metið á réttan hátt og að það 

hafi verið keypt á yfirverði. Þetta geti vissulega verið algeng ástæða en 

mun algengari, sérstaklega í samruna, séu vandamál við stefnumótun, 

að fyrirtækin sem runnu saman hafi ekki átt nógu vel saman eða að 

ekki hafi verið nógu vel til vandað við samningagerðina. 
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5 Verðmat 
Verðmat er notað til að greina ýmsa þætti fyrirtækja og í því er spá um 

framtíðarafkomu breytt yfir í mat á virði fyrirtækisins (Wild, 

Subramanyam og Halsey, 2003 bls. 13). Verðmat þjónar ýmsum 

tilgangi en algengast er að það sé notað til að meta virði fyrirtækis 

vegna sölu á því eða eigendaskipta. Einnig eru stjórnendur farnir í 

auknum mæli að nýta sér verðmat til að meta árangur í starfi og finna 

út hvaða aðferðum hægt er að beita til að auka virði fyrirtækisins (Parx, 

2005). Samkvæmt heimasíðu KB banka (2005, c) er verðmat notað til 

að meta grundvöll fjárfestingar, þegar sameina á fyrirtæki, við 

verðsamanburð á sambærilegum félögum, til að stjórnendur geti betur 

áttað sig á verðmæti fyrirtækisins og hvort rekstrarákvarðanir séu að 

skila sínu og þegar fyrirtæki fara í hlutafjárútboð.  Þegar verðmeta á 

fyrirtæki þarf alltaf að leiða hugann að hæfni þess og styrkleikum. 

Þetta á sérstaklega við um einkafyrirtæki þar sem eigandinn er líka 

framkvæmdastjórinn (Damodaran, 2002, bls. 684).  

Virði fyrirtækis fer að miklu leyti eftir getu þess til að búa til 

fjárstreymi til langs tíma. Slík geta fer eftir langtímavexti fyrirtækisins 

og arðsemi fjárfestinga í hlutfalli við fjármagnskostnað (Copeland, 

Koller og Murrin, 2000, bls. 131). Sudarsanam (1995, bls. 138) segir 

að virði fyrirtækis sé bæði byggt á væntingum um vöxt þess og 

væntingum um hvenær fyrirséður hagur kemur í ljós. Í huga 

kaupandans sé virði þess fyrirtækis sem hann ætlar sér að eignast 

samsett úr upplausnarvirði þess og því sem hann reiknar með að þurfa 

að borga fyrir eignir þess. 

Ýmsum aðferðum er hægt að beita við verðmat á fyrirtækjum og þarf 

að meta í hvert og eitt skipti hvaða aðferð henti hverju fyrirtæki. Flestar 

verðmatsaðferðir byggja á spá um framtíðarafkomu en til eru aðferðir 

sem byggja á tiltækum upplýsingum úr fjárhagsbókhaldi (Wild, 

Subramanyam og Halsey, 2003 bls. 13-14). Gróflega má skipta 

aðferðunum upp í annarsvegar aðferðir sem byggjast á tekjum og 

eignum, en þær aðferðir krefjast minni upplýsinga og eru þar af 
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leiðandi ekki taldar eins nákvæmar, og hinsvegar aðferðir sem byggjast 

á fjárstreymi (Sudarsanam, 1995, bls. 138-139). Samkvæmt 

PricewaterhouseCoopers (2005) er verðmat byggt á 

sjóðstreymislíkönum, samanburðargreiningum og kennitölum úr 

rekstri. 

Að meta lokuð einkafyrirtæki og fyrirtæki á opnum hlutabréfamarkaði 

er í grunninn mjög líkt. Þó er mikilvægt atriði sem skilur þar á milli. 

Fyrirtæki á opnum hlutabréfamarkaði er hægt að meta með hjálp 

viðmiðunarverðs sem þar hefur þróast. Slík viðmiðun er ekki til staðar 

meðal einkafyrirtækja og þarf því að áætla slíkt verð við notkun sumra 

matsaðferða. Til þess að fá þetta verð sem nákvæmast er hægt að 

styðjast við verð fyrirtækja í sömu atvinnugrein eða af svipaðri stærð 

fyrirtækja á hlutabréfamarkaði (Sudarsanam, 1995, bls. 156). 

5.1 Verðmatsaðferðir 

5.1.1 Leiðrétt EBITDA aðferð 

Eins og áður hefur komið fram hafa þeir Jens og Róbert hjá Kontakt 

fyrirtækjaráðgjöf (2005, e) áralanga reynslu af ráðgjöf við kaup á 

litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Samkvæmt þeim er algengasta 

aðferðin við verðmat á þannig fyrirtækjum aðferð sem byggir á 

margföldun á EBITDA.  

Aðferðin byggir á notkun EBITDA sem stendur fyrir rekstrarhagnað 

fyrir afskriftir og fjármagnsliði (e. earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization). „EBITDA sýnir hve miklu reksturinn 

skilar óháð því hvernig félagið er fjármagnað án þess að tekið sé tillit 

til afskrifta, fastafjármuna og óefnislegra eigna“ (Deloitte, 2005).  

Fjárfestar eiga að geta fundið út þá fjármuni sem fyrirtæki hafa til að 

mæta skuldbindingum sínum í gegnum EBITDA (KB banki, 2005, a). 

Undanfarin ár hefur notkun aðferðarinnar færst í vöxt hérlendis og 

hentar ágætlega við verðmat á litlum og stórum fyrirtækjum.  

EBITDA er fundin út frá rekstrarreikningi fyrirtækisins. Hún er síðan 

margfölduð upp með stuðli sem getur verið á bilinu 3-6 og er sá stuðull 
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hærri eftir því sem fyrirtækið er stærra. Útkoman verður virði 

rekstrarþáttar fyrirtækisins. Hafa ber í huga að rekstrarþáttur fyrirtækis 

er einungis viðskiptavild, viðskiptasamningar, nafn og tæki en lager og 

fasteignir eru verðmetin sérstaklega. Eigið fé, en þar undir fellur 

sölulegur lager, er síðan lagt við margfeldisútkomuna (Kontakt 2005, 

b, e). 

EV/EBITDA er kennitala sem notuð er til að skoða flæði þeirra 

fjármuna sem fyrirtækið hefur til að mæta kröfum sínum. EV stendur 

fyrir heildarvirði fyrirtækisins (e. enterprise value) sem jafngildir 

markaðsvirði hlutafjár og langtímaskuldum (KB banki, 2005, a).  

Ýmsir þættir geta haft áhrif á stærð EBITDA og þannig skekkt 

verðmatið og er því nauðsynlegt að leiðrétta EBITDA með tilliti til 

þessara þátta. Hér verða nefndir nokkrir þessara þátta (KB banki, 2005, 

a; Kontakt, 2005, e). 

• EBITDA tekur ekki tillit til fjárbindingar í veltufjármunum svo 

sem birgðum og viðskiptakröfum en fyrirtæki sem er í vexti 

þarf oft að fjárfesta í slíku. 

• EBITDA tekur ekki tillit til endurfjárfestingarþarfar fyrirtækis 

og afskriftum er sleppt sem rekstrarkostnaði í aðferðinni. 

• Fyrirtæki sem eru í eigin húsnæði telja oft ekki fram kostnað 

vegna þess.  

• Það vill brenna við að einkaneysla eigenda sé ekki nægjanlega 

aðgreind frá rekstrarkostnaði fyrirtækisins. 

• Laun eigenda gætu verið of há eða of lág 

• Athuga verður hvort tekið hafi verið tillit til þess að afkoma 

gæti batnað á næstu árum. Kostnaður sem fellur til við 

virðisaukandi aðgerðir lækka EBITDA og þar með verðmat 

fyrirtækisins.   
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5.1.2 Núvirt frjálst sjóðstreymi 

Núvirt frjálst sjóðstreymi (e. Discounted cash flow) er verðmatsaðferð 

sem hægt er að nota til að meta fyrirtæki sem stofnuð eru í þeim 

tilgangi að uppfylla einhver tiltekin áform, þar sem sjóðstreymi skiptir 

meira máli en hrein innkoma og þegar fjárfestir vill skoða hvaða 

arðsemi fjárfestingar hans hafa skilað honum yfir einhvern ákveðinn 

tíma (Ventureline, 2005). 

Núvirt sjóðstreymisaðferð er í raun uppistaðan í mörgum öðrum 

verðmatsaðferðum en grunnurinn í henni er núvirðis formúlan þar sem 

virði allra eigna er núvirði væntanlegs framtíðar sjóðstreymis þeirra. 

Með aðferðinni er reynt að meta eiginlegt virði eigna byggt á 

grundvelli þeirra (Damodaran, 2002, bls. 11-12). Á heimasíðu KB 

banka (2005, c) segir greiningardeild Kaupþings að þessi aðferð komist 

næst því að vera fræðilega rétt því hún taki tillit til allra rekstrarþátta. 

Tilgangurinn með aðferðinni sé að áætla fjármagnsmyndun 

fyrirtækisins og núvirða síðan.  

Í núvirtri sjóðstreymisaðferð skal byrja á því að áætla 

fjármagnskostnað af lánsfjármagni og ávöxtunarkröfu eigin fjár og 

reikna út veginn meðalfjármagnskostnað. Þá skal gera spá um 

rekstrarárangur fyrirtækisins svo sem tekjur, gjöld og hagnað. Reikna 

þarf út framtíðarsjóðstreymi fyrirtækisins með því að nota hagnað fyrir 

afskriftir að frádregnum sköttum, aukningu veltufjármuna og aukningu 

fastafjármuna. Sjóðstreymið er síðan núvirt, seljanlegum eignum bætt 

við og vaxtaberandi skuldir dregnar frá sem gefur virði fyrirtækisins. 

Mjög mikilvægt er að velja forsendur í útreikningana af mikilli 

nákvæmni. Þeir þættir sem eru mikilvægir eru ávöxtunarkrafa, 

fjármagnsskipan, áætlunartímabil og forsendur að því loknu, 

markaðsaðstæður, vaxtamöguleikar og afvöxtunarkrafa (KB banki, 

2005, c). 

Damodaran (2002, bls. 16-18) telur auðveldast að nota aðferðina við 

verðmat á fyrirtækjum sem hafa jákvætt sjóðstreymi og sem hægt er að 

meta á áreiðanlegan hátt fyrir komandi framtíð. Hann segir að við 
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vissar aðstæður sé auðveldlega hægt að lenda í vandræðum við matið 

og nauðsynlegt geti þá verið að aðlaga aðferðina að fyrirtækinu. Hér 

verða nefnd nokkur dæmi um slíkar aðstæður:  

• Þegar fyrirtæki er komið í fjárhagsvandræði og er með neikvætt 

sjóðstreymi. 

• Þar sem fyrirtæki fylgja öllum upp- og niðursveiflum en þá 

verður tilhneiging fyrir neikvæðu sjóðstreymi. 

• Þar sem fyrirtæki á mikið af eignum sem ekki eru nýttar og 

mynda þar af leiðandi ekki sjóðstreymi.  

• Þar sem fyrirtæki er með einkaleyfi eða kauprétt sem mynda 

ekki sjóðstreymi en er samt verðmætt  

• Þar sem fyrirtæki stendur í endurskipulagningu en það gerir 

erfitt að spá fyrir um framtíðar sjóðstreymi.  

• Þar sem fyrirtæki er bendlað við yfirtöku en þá getur einnig 

verið erfitt að spá fyrir um framtíðar sjóðstreymi. 

• Við mat á einkafyrirtækjum en þar er erfitt að meta 

áhættuþáttinn sem notaður er við núvirðingu.  

Damodaran tekur fram að við þessar aðstæður sé ekki útilokað að nota 

núvirta sjóðstreymisaðferð, heldur þurfi að beita sveigjanleika til að 

matið gangi upp. 

Jens og Róbert hjá Kontakt (2005, e) segja þessa aðferð ekki henta vel 

á Íslandi. Hún sé dýr í framkvæmd og það séu aðallega stór fyrirtæki 

sem geti nýtt sér hana og er aðferðin vissulega notuð af stærri 

fyrirtækjum á markaði. Þá eigi fá fyrirtæki sér langa sögu af jöfnum og 

stöðugum vexti en vegna breytilegs rekstrarumhverfis sem orsakast af 

kreppu- og þenslutímum sveiflast velta þeirra og afkoma. Í slíku 

umhverfi er mjög erfitt að gera rekstraráætlanir til langs tíma. Helsti 

kostur við núvirta sjóðstreymisaðferð er að skoðaður er vöxtur 

fyrirtækisins og batnandi afkoma. 
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5.1.3 V/H hlutfallaaðferð 

V/H hlutfall (e. P/E ratio) er tölfræðileg greining á hlutabréfum þar 

sem hreinum hagnaði er deilt upp í núvirði hlutabréfanna (Ventureline, 

2005). „V/H hlutfall sýnir hversu mörg ár hagnaður félags væri að skila 

aftur ígildi markaðsverðs miðað við hagnað síðasta rekstrarárs.“ 

(Deloitte, 2005) 

V/H hlutfallið er notað til að greina virði hlutabréfa fyrirtækis og segir 

til um hve mikið hlutfall hagnaðurinn er af virði hlutabréfanna (Stefán 

B. Gunnlaugsson, munnleg heimild, 8. október 2004). Greiningardeild 

KB banka (2005, d) segir aðferðina henta vel þegar verðleggja á félög í 

frumútboði og við samanburð á félögum. V/H hlutföll ráðast af 

ávöxtunarkröfu og væntum vexti í arðgreiðslum (Bodie, Kane og 

Marcus, 2002, bls. 576-578). Sudarsanam (1995, bls. 141-142) setur 

fram fimm skref sem notuð eru til að meta fyrirtæki með V/H 

hlutfallaaðferðinni. Fyrst þarf að skoða hagnað og afkomu 

fyrirtækisins. Þá þarf að fara yfir hvernig stjórn tilvonandi kaupanda 

ætlar að hagræða í þeim þáttum sem hafa áhrif á tekjur og gjöld. Það 

þarf að endurmeta framtíð fyrirtækisins svo sem tekjur eftir 

sameiningu. Fjórða skrefið er að velja viðeigandi viðmið V/H 

hlutfallsins sem að lokum er notað til að margfalda tekjurnar með og 

finna þannig virði hlutafjár. 

Ef V/H hlutfall er hátt þá má gera ráð fyrir að hagnaður fyrirtækisins 

aukist hratt en ef það er lágt þá er fyrirtækið oft að skila betri ávöxtun 

(Stefán B. Gunnlaugsson, munnleg heimild, 8 október 2004). 

Fjárfestar skilgreina V/H hlutfallið annað hvort sem sögulegt eða 

væntanlegt. Það sögulega sýnir hlutfallið á milli núverandi 

markaðsvirðis hlutafjár og tekna síðasta bókhaldsárs en það væntanlega 

sýnir hlutfallið á milli núverandi markaðsvirðis hlutafjár og áætlaðra 

tekna yfirstandandi bókhaldsárs (Sudarsanam, 1995, bls. 139). 

V/H hlutfallaaðferðin er ekki gallalaus frekar en aðrar verðmatsaðferðir 

og þeir hjá Kontakt (2005, e) fyrirtækjaráðgjöf segja hana meira að 

segja afar lélega. Bodie, Kane og Marcus (2002, bls 581-582) nefna að 
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hennar helstu gallar séu þegar notaður er bókhaldslegur hagnaður, sem 

er sögulegur kostnaður, endurspegli það ekki raunverulegan hagnað. 

Bókhaldslegur hagnaður sé mjög breytilegur eftir því hvar 

efnahagslífið er statt í hagsveiflunni. Greiningardeild KB banka (2005, 

d) nefnir að ekki þurfi að taka tillit til áhættu, vaxtar og 

arðgreiðsluhlutfalls í V/H hlutfallaaðferðinni þannig að ekki sé hægt að 

meta þær forsendur sem eru verðmatinu til grundvallar. Þá 

endurspeglar V/H hlutfallið aðstæður á markaði og væntingar til 

atvinnugreina sem geta verið misraunhæfar. Það getur myndað 

kerfisbundnar skekkjur í verðmati innan atvinnugreina. 

5.1.4 Fimmplúsaprófið 

Guðrún Helga Sigurðardóttir (2002) skrifaði grein um verðmatsaðferð 

sem er aðeins óhefðbundnari en aðrar þekktari aðferðir. Þetta er aðferð 

sem krefst þess að eigendur og stjórnendur spyrji sjálfa sig 

gagnrýninna spurninga bæði þegar verðmeta á fyrirtæki vegna sölu og 

einnig til að átta sig almennt betur á daglegum rekstri þess. Þessi aðferð 

kallast Fimmplúsaprófið og verður helstu þáttum þess gerð skil hér. 

Fimmplúsaprófið var þróað af Þórólfi Árnasyni þáverandi forstjóra 

Tals og byggist á um það bil 20 ára reynslu hans úr atvinnulífinu. 

Samkvæmt Þórólfi er tilgangurinn með fimmplúsaprófinu að meta vöxt 

og starfsemi fyrirtækja með öðrum mælikvörðum en hefðbundið er í 

atvinnulífinu. Í flestum hefðbundnum verðmatsaðferðum eru skoðaðar 

tölur úr rekstrar- og efnahagsreikningi. Þau verðmæti sem mestu máli 

skipta og kaupandinn er tilbúinn að borga fyrir vilja gleymast en 

Fimmplúsaprófið tekur einmitt mið af þeim þáttum. Þetta eru þættir 

eins og viðskiptavild, markaðshlutdeild, mannauður og þekking og sá 

árangur sem fyrirtækið sýnir  (Guðrún Helga Sigurðardóttir, 2002). 

Mælt er með að leitað sé svara við eftirfarandi spurningum í 

Fimmplúsaprófinu: 

• Hverjar eru bókfærðar eignir í efnahagsreikningi? 

Það er oftast neikvætt ef mikið er af bókfærðum eignum í 

efnahagsreikningi umfram nauðsynlegustu framleiðslutæki.  
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• Hver er markaðshlutdeild fyrirtækisins á „fókusmarkaði“? 

Það er jákvætt ef markaðshlutdeildin er meiri en 20%. 

Framtíðartekjustreymi fyrirtækisins á að byggjast á 

fókusmarkaðinum að stærstum hluta og skal því skilgreina hann 

mjög þröngt. 

• Hefur fyrirtækið hugmynd um mánaðarlega rekstrarstöðu? 

Það er jákvætt ef fyrirtækið framkvæmir uppgjör reglulega á 

réttan hátt og hafi þannig yfirsýn yfir skýra rekstrarstöðu frá 

mánuði til mánuðar. 

• Er starfsfólkið ungt og vel menntað eða símenntað? 

Ef innan fyrirtækisins eru starfsmannastefna, menntastefna, 

námskeiðaform eða fræðslustjóri þá er það jákvætt. 

• Hefur fyrirtækið fengið vörumerki, markaðsverðlaun, 

markaðshlutdeild eða hlotið virðingu af einhverju tagi? 

Ef svo er, þá er það jákvætt. Það er neikvætt ef fyrirtækið er 

þekkt fyrir óvandaða umfjöllun, mistök í fréttaflutningi eða of 

mikla umfjöllun um væntingar. 

• Viltu vinna hjá þessu fyrirtæki? 

Gott er að kaupandinn leggi þessa spurningu fyrir sjálfan sig 

eða einhvern óháðan. 

Ef niðurstaðan úr prófinu eru 5-6 jákvæð svör þá mælir flest með því 

að af kaupunum verði og er þá næsta skref að semja um verð sem allir 

aðilar eru sáttir við (Guðrún Helga Sigurðardóttir, 2002). Það er mat 

höfundar að til að komast að samkomulagi um verð sé nauðsynlegt að 

notast við einhverja þeirra verðmatsaðferða sem fjallað er um hér á 

undan. Valið fer eftir eðli og stærð fyrirtækjanna sem um ræðir. 

Fimmplúsaprófið getur verið góð viðbót við tölulegt verðmat þar sem 

það tekur til dæmis á mannauðsþáttum sem oft vilja gleymast en eru 

mikilvæg þegar virði fyrirtækis er metið. 
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6 Fjármögnun 
Sýnt er fram á fjármögnun (e. capitalization) fyrirtækis með yfirliti yfir 

það fjármagn sem fyrirtækið hefur yfir að ráða. Fjármagn getur verið í 

formi peninga, almennra hlutabréfa, langtímalána eða blöndu þessara 

þriggja þátta (Ventureline, 2005).  

Algengt er að fyrirtækjakaup séu fjármögnuð með lántöku að miklu 

eða einhverju leyti. Undirritaður er skriflegur samningur sem segir 

meðal annars til um hvenær afborganir af láninu skulu greiddar. Slík 

lán geta verið til skamms tíma, nokkurra mánaða, eða langs tíma sem 

getur verið allt upp í nokkra tugi ára. (Wild, Subramanyam og Halsey, 

2003, bls 7). Lánveitendur meta í hverju tilfelli hvort krafist er 

ábyrgðarmanna eða ekki og hvort veð séu tekin í eignum lántakanda.  

Samkvæmt Wild, Subramanyam og Halsey (2003, bls. 7-8) er 

lánstraust fyrirtækja byggt á getu þeirra til að standast 

greiðsluskuldbindingar sínar. Þeir tala um að lánveitandi þurfi að meta 

bæði greiðsluhæfi (e. liquidity) og greiðsluþol (e. solvency) fyrirtækis 

sem sækir um lán. Greiðsluhæfi fyrirtækis er metið eftir því hversu vel 

því gengur að afla peninga til skamms tíma til að standa undir 

skuldbindingum. Það fer eftir sjóðstreymi og samsetningu eigna og 

skulda fyrirtækisins. Til að meta greiðsluhæfi er stuðst við kennitölur 

eins og veltufjárhlutfall og lausafjárhlutfall (KB banki, 2005, b). 

Greiðsluþol fyrirtækis er metið eftir því hvort til staðar sé kunnátta og 

geta til að reka það á hagkvæman hátt til langs tíma og standa þannig 

við langtíma skuldbindingar. Greiðsluþol fer eftir arðsemi fyrirtækisins 

til langs tíma og því hvernig fjármagn þess er uppbyggt (Wild, 

Subramanyam og Halsey, 2003 bls 7-8). 

Leitað var upplýsinga um fjármögnun, þegar um ræðir kaup á 

fyrirtækjum, hjá þremur stærstu viðskiptabönkum landsins, KB banka, 

Landsbankanum og Íslandsbanka. Hér verður gerð grein fyrir þeim 

upplýsingum sem þeir létu í té. 
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Árni R. Magnússon viðskiptastjóri fyrirtækjasviðs (munnleg heimild, 

6. apríl 2005) hjá Landsbankanum á Akureyri sagði að í upphafi væri 

alltaf skoðað hvernig fyrirtæki um væri að ræða. Skoða þyrfti bæði 

fyrirtækið sem er að kaupa og það sem verið er að kaupa. Einnig hvort 

einhverjar fasteignir séu til sem hægt er að taka veð í. Bankinn lánar 

fyrir allt að 65% af markaðsvirði fasteigna til allt að 20-25 ára. Þá er 

skoðað hvernig staðan á veltufjármunum eins og til dæmis birgðum og 

þar skiptir máli hvort lager er nýr eða gamall og jafnvel úreltur. Lánað 

er fyrir allt að 75% af virði veltufjármuna til allt að 3–7 ára. Einnig eru 

allar kröfur fyrirtækisins skoðaðar og er þá lánshlutfall allt að 75% til 

3–7 ára. Árni minntist á að algeng leið við fyrirtækjakaup væri að 

reksturinn væri keyptur út úr félaginu þannig að kennitalan væri skilin 

eftir. Þá sagði hann að það færðist í vöxt að fasteignir væru ekki seldar 

með rekstri heldur leigðar til nýs eiganda, sérstaklega ef reksturinn er 

skuldsettur. Þannig er ekki hægt að taka húsnæðið upp í skuld ef 

reksturinn gengur ekki upp. Það fer eftir fjárhagslegum styrk lántaka og 

aðstæðum á lánamarkaði hverju sinni hvaða lánskjör og lánstíma 

hverjum og einum lántakanda býðst og einnig hvaða kröfur eru gerðar 

um veð (Landsbankinn, 2005).  

Örn Gunnarsson forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar (munnleg heimild, 

30. mars 2005) hjá Íslandsbanka segir að ekki sé gert eiginlegt 

greiðslumat á fyrirtækjum heldur byggir bankinn mat sitt á greiðslugetu 

þess á verðmati, stöðugleika tekna og gjalda og þar með hæfi félaganna 

til að standa skil á lánum. Skuldastaða félagsins skiptir máli því tekið 

er tillit til allra vaxtaberandi skulda við mat á greiðslugetu við 

eigendaskipti. Hann segir lán bankans klæðskerasniðin að hverju máli 

fyrir sig, þar sem ábyrgðir, kjör og lánstími geta verið með ýmsum 

hætti. Almennt er krafist eiginfjárframlags á bilinu 30 – 50% en þó sé 

það til í dæminu að veitt séu 100% lán en það eigi einkum við ef 

kaupverð er mjög hagstætt. Örn telur að algengasta leiðin við kaup á 

smærri fyrirtækjum sé að stofnað sé yfirtökufélag sem er fjármagnað 

fyrir kaupunum, það síðan sameinað hinu keypta félagi sem er þá 

endurfjármagnað, með afborgunar- og rekstrarlánum. 
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Brynjólfur Sveinsson þjónustufulltrúi fyrirtækjaviðskipta (munnleg 

heimild, 14. apríl 2005) hjá KB banka á Akureyri segir að þegar 

fyrirtæki leiti til þeirra með lánsumsókn reyni þeir að safna eins 

miklum upplýsingum um rekstur félagsins og hægt sé og þá er 

mikilvægt að fá sem nýjastan ársreikning og/eða skattskýrslu. Ef 

félagið er í viðskiptum við bankann er farið yfir viðskiptasögu þess og 

kannað hvort það hafi staðið við skuldbindingar sínar. Þá er einnig 

aflað sambærilegra upplýsinga um það félag sem ætlunin er að kaupa. 

Brynjólfur nefnir að ef breyta á fyrirtækinu verulega eins og við 

samruna eða yfirtöku þá þurfi einnig að vera til viðskiptaáætlun og rök 

fyrir því hvernig og afhverju tiltekin áætlun eigi að ganga upp. Þær 

upplýsingar sem lítil fyrirtæki leggja fram séu mjög misvel gerðar en 

eftir því sem gögnin séu vandaðri og nýlegri þeim mun traustari virðist 

þau gjarnan vera. 

Brynjólfur segir að þegar meta eigi greiðsluhæfi fyrirtækis sé mest 

mark takandi á ársreikningum. Sú stærð sem skipti einna mestu máli 

þar sé EBITDA en fyrirtæki eigi að geta greitt af láni í samræmi við þá 

tölu. Þó geti verið mikill munur á rekstri milli ára sem og þeim 

áætlunum sem lagðar eru fram, þannig að alltaf þurfi að leggja huglægt 

mat á það hvort þetta geti gengið upp eða ekki. Aðrar stærðir skipta 

líka máli svo sem velta, hagnaður, eiginfjárstaða, veltufé frá rekstri, 

óreglulegar tekjur og gjöld og fjárfestingarþörf. 

Skuldastaða fyrirtækis sem sækir um lán hjá bankanum skiptir 

þónokkru máli að sögn Brynjólfs. Reynt er að skuldsetja það ekki 

meira en það geti klárlega borið enda beggja hagur að það geti staðið 

við skuldbindingar sínar. Bankinn vill helst sjá eitthvað eigið fé inni í 

félaginu og er gott ef það nær yfir 30%. Fyrirtæki með neikvætt eigið 

fé sé tæknilega gjaldþrota og á að öllu jöfnu ekki að fá fyrirgreiðslu. 

Bankinn býður upp á hefðbundið lánsfé eins og verðtryggð og 

óverðtryggð skuldabréf, yfirdráttarlán sem eru hugsuð sem 

skammtímafyrirgreiðsla ætluð til að taka við sveiflum í rekstri og víxla 

til skamms tíma. Þá er einnig boðið upp á veltufjármögnun þar sem 

lánað er út á útistandandi kröfur, afurðalán í sjávarútvegi og 
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landbúnaði, flýtigreiðslur, lán í erlendri mynt og svo sérsniðna 

lánasamninga. Bankinn veitir eignaleigusamninga um atvinnutæki í 

samstarfi við Lýsingu hf. og um atvinnuhúsnæði í samstarfi við EIK-

fasteignafélag. Lánstími hjá bankanum er sveiganlegur en reynt er að 

finna þann tíma sem hentar viðkomandi rekstri. Bankinn vill helst sjá 

veð fyrir lánum en þó þekkist að menn hafi gengist í 

sjálfskuldarábyrgð. 
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7 Aðferðir og árangur 
Tekin voru viðtöl við fimm aðila til að kanna þær aðferðir sem notaðar 

hafa verið við kaup á fyrirtækjum og þann árangur sem hlotist hefur. 

Bæði er um að ræða einstaklinga sem ráðist hafa í kaup á fyrirtækjum 

og einnig fyrirtæki sem keypt hafa önnur fyrirtæki. Ætlunin var að 

skoða árangur fyrirtækja á Norðurlandi þannig að lögð var áhersla á 

það svæði við val á viðmælendum. Hluti viðmælendanna voru ekki 

tilbúnir til að gefa upp nafn sitt né fyrirtækis síns sökum 

trúnaðarupplýsinga og eru því frásagnir úr þeirra viðtölum undir 

nafnleynd.  

7.1 Matur og Mörk ehf. 

Matur og Mörk ehf. er matvælaframleiðslufyrirtæki staðsett á 

Akureyri. Það var stofnað í febrúar 1989 af þrem fjölskyldum sem 

keyptu fyrirtækin Mat sf. og Samlokugerðina Mörk. Núverandi 

eigendur eru Bjarni Rúnar Sigurðsson og Jenný Gunnbjörnsdóttir. 

Matur og Mörk ehf. framleiðir samlokur, langlokur, pastarétti, brauð- 

kartöflu- og hrásalöt, kjöt- og fiskbollur, pizzur og hamborgara. 

Framleiðslan er seld í verslanir um allt Norður- og Austurland eða 

nánar tiltekið frá Hvammstanga og austur á Austfirði. Þá er 

framleiðslan seld í Nettó Akranesi, Nettó Mjódd í Reykjavík og Nettó 

Salavegi í Kópavogi. Velta fyrirtækisins er tæpar 100 milljónir á 

ársgrundvelli og stöðugildi eru 11-12 yfir árið en starfsfólki fjölgar yfir 

sumarið. Bjarni Rúnar Sigurðsson (munnleg heimild, 7. apríl 2005) 

eigandi og framkvæmdastjóri hjá Mat og Mörk ehf. gefur hér 

upplýsingar um kaup fyrirtækisins á öðrum fyrirtækjum og árangur 

þeirra kaupa. 

Eins og áður sagði þá var fyrirtækið Matur og Mörk ehf. stofnað með 

kaupum á tveim öðrum fyrirtækjum og var upphaflega til húsa í 

Glerárgötu 26. Matur sf. var í eigu fjölskyldumeðlima en reksturinn 

gekk ekki vel. Til að bjarga þeim rekstri var ákveðið að kaupa  
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Samlokugerðina Mörk sem var í góðum rekstri, en til sölu, og stofna 

nýtt fyrirtæki. 

Matur og Mörk ehf. missti leigusamninginn í Glerárgötu og þurfi því 

að leita sér að öðru húsnæði. Í Furuvöllum 13 var rekið fyrirtækið Kjöt 

og réttir en sá rekstur var kominn í þrot. Þar var fullbúin aðstaða til 

matvælaframleiðslu til staðar og sáu eigendur í Mat og Mörk ehf. þann 

möguleika fyrir hendi að geta flutt þar inn með litlum tilkostnaði. Það 

varð úr að fyrirtækið var keypt og flutti Matur og Mörk ehf. að 

Furuvöllum árið 1995. 

Súpersamlokur var lítið fyrirtæki á Akureyri sem framleiddi samlokur. 

Þegar það fyrirtæki tók til starfa fann Matur og Mörk ehf. ekki fyrir 

samdrætti í samlokusölu hjá sér heldur hafði markaðurinn stækkað. 

Súpersamlokur fór í gjaldþrot og keypti þá Matur og Mörk ehf. merkið 

og umbúðir í þeim tilgangi að koma því af markaðinum. 

Keypt var húsnæði að Frostagötu 3c og það standsett til 

matvælaframleiðslu. Þegar hér var komið við sögu var veltan komin í 

60 milljónir á ári og framkvæmdastjórinn enn í fullu starfi sem 

framkvæmdastjóri, innkaupastjóri, framleiðslustjóri, sölustjóri, 

bókhaldari og jafnvel ræstitæknir. Hann var fastur í tiltekt og útkeyrslu 

á vörum innanbæjar fram á miðjan dag en fannst fyrirtækið enn ekki 

hafa bolmagn til að ráða mann til þessara starfa. Árið 2002 kaupir 

Matur og Mörk ehf. salatframleiðslu af Norðlenska ehf. sem framleidd 

er undir nafni Bautabúrsins og jókst velta fyrirtækisins um 20-30 

milljónir við það. Þá fyrst var fyrirtækið orðið nógu stórt til að hægt 

væri að ráða mann í sendilstarfið að mati Bjarna. 

Við verðmat á þeim einingum sem Matur og Mörk ehf. hafa keypt í 

gegnum árin hefur Bjarni aflað sér upplýsinga um reksturinn sjálfur og 

telur nauðsynlegt að hafa góða tilfinningu fyrir því hver staða 

fyrirtækjanna er. Hann hefur notast við þumalfingurreglur eins og að 

skoða þriggja mánaða veltu til að átta sig á virðinu en hefur fengið 

endurskoðanda sinn til að fara yfir hlutina með sér áður en ráðist er í 

kaupin. Við kaupin á samlokugerðunum var hann í raun einungis að 
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kaupa veltuna. Þar þekkti Bjarni framleiðslukostnaðinn af eigin raun og 

vissi út í hvað hann var að fara. 

Við kaupin á Mat sf. voru skuldir þess yfirteknar, lánum skuldbreytt og 

gjaldföllnum skuldum komið í skil. Annars voru kaupin yfirleitt 

fjármögnuð með skuldabréfum. Þegar Matur og Mörk ehf. keypti 

framleiðslu Bautabúrssalatsins þá lánaði Bjarni fyrirtækinu sjálfur og  

þurfti ekki að leita til lánastofnana. Hann greiddi kaupverðið með 

útborgun og síðan var samið um nokkra gjalddaga. Hann segir almennt 

hafa verið mikið mál að afla fjármagns á þessum tíma og tekur fram að 

þetta hefði verið mun auðveldara væri hann að standa í þessu í dag. 

Bjarni telur að viðskiptavinir hafi ekki orðið varir við breytingar vegna 

kaupanna að öðru leyti en því að hann telur alltaf sterkara að hafa 

meira að bjóða heldur en minna. Fyrirtækið framleiðir vörur sem 

verslanirnar telji sig ekki geta verið án og þá er alltaf möguleiki á að 

selja aðrar vörutegundir samhliða. Þá segist Bjarni ekki hafa orðið var 

við að viðskiptavinir keyptu fyrirtækjanna hættu viðskiptum, en það 

megi alltaf reikna með því að missa um 30-40% af þeirri veltu sem 

maður telur sig vera að kaupa, því það sé ekki sjálfgefið að allir sem 

versluðu við fyrri eigendur vilji halda áfram að versla við nýja 

eigendur. Þegar Matur og Mörk ehf. yfirtók salatframleiðslu 

Bautabúrsins ákvað Bjarni að setja ekki auðkennisnúmer fyrirtækisins 

inn í strikamerkið í stað númers Bautabúrsins. Við slíka breytingu 

þurfa búðirnar að stofna nýja skráningu hjá sér og vildi Bjarni ekki taka 

þá áhættu að stóru búðirnar fengju þar átyllu til að hætta að kaupa af 

honum framleiðsluna og tekur fram að stóru verslunarkeðjurnar myndu 

ekki verða mikið varar þó lítið fyrirtæki eins og Matur og Mörk ehf. 

yrði gjaldþrota. 

Við kaupin á salatframleiðslu Bautabúrsins kom einn starfsmaður frá 

Norðlenska ehf. yfir til Mat og Mörk ehf. og telur Bjarni að eftir 

stækkunina nýti hann starfsfólkið betur. Hann segist halda að almennt 

hafi starfsfólkinu fundist jákvætt að fyrirtækið stækkaði og það fundið 

fyrir meira atvinnuöryggi. 
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Bjarni segir öll þeirra kaup á öðrum fyrirtækjum eða rekstri hafi skilað 

sér í hagræði og hagnaði. Eftir kaupin á salatframleiðslu Norðlenska 

hafi veltan aukist og þar af leiðandi framlegðin. Búið var að ráðast í 

kaup á núverandi húsnæði og sá fasti kostnaður sem húsnæðið kallaði á 

var kominn fram. Við veltuaukninguna var það einungis breytilegi 

kostnaðurinn sem jókst og fyrirtækið skilaði aukinni framlegð. 

Í framtíðarsýn fyrirtækisins kemur fram að eigendur þess vilji sjá það 

halda áfram að dafna sem hæfilega lítið matvælafyrirtæki sem 

framleiði úrvals vöru og veiti góða þjónustu. Bjarni hefur alltaf ætlað 

að taka þau skref sem hann hefur tekið í rekstri fyrirtækisins og 

framkvæmir ekkert vanhugsað né tekur mikla áhættu. Nú eru þrjú ár 

síðan fyrirtækið stækkaði með kaupunum á salatframleiðslunni og á 

það er komin góð reynsla. Bjarni segist, þrátt fyrir að hafa róast með 

árunum, vera tilbúinn í næsta skref og sé alltaf með augun opin ef 

einhver ákjósanlegur rekstur býðst til kaups. 

Að lokum er Bjarni inntur eftir góðum ráðum handa þeim sem ætla að 

fara út í fyrirtækjakaup. Hann nefnir fyrst að betra sé að eiga fyrir 

einhverjum hluta kaupverðsins. Þá verði menn að gera sér grein fyrir 

því út í hvað verið er að fara. Vera tilbúinn í mjög mikla vinnu en hann 

segir að það sem meðal annars hafi haldið Mat og Mörk ehf. gangandi 

sé þrotlaus vinna eigendanna, úthald og það að gefast ekki upp þó á 

móti blási. 

7.2 Búbót ehf. 

Búbót ehf. er framleiðslufyrirtæki staðsett á Húsavík. Þar eru 

framleiddar mömmu- sultur, saft og edik, Náttúrudjús og KEA 

grillsósur sem Norðlenska ehf. sér um dreifingu á. O. Johnson og 

Kaaber annast dreifingu á öðrum vörum Búbótar ehf. Búbót ehf. 

markaðssetur vörur sínar á öllu landinu en markaði fyrirtækisins er 

skipt upp í deildarvörumarkað, en framleitt er fyrir Aðföng og Búr ehf 

sem dreifa vörunni síðan í sínar verslanakeðjur, og hótel- og 

veitingamarkað. Velta fyrirtækisins var 95 milljónir króna árið 2004 og 

starfsgildi eru fjögur og hálft á Húsavík. 
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Jakob Bjarnason (munnleg heimild, 28. apríl 2005) er 

framkvæmdastjóri hjá Búbót ehf. Hann lýsir hér kaupum fyrirtækisins 

á öðrum rekstri sem átti sér stað árið 2003. Reksturinn sem um ræðir 

var smjörlíkisgerð KEA og framleiðslan á Frissa fríska sem einnig var í 

eigu KEA. Hvatinn að kaupunum var að ná fram rekstrarhagræðingu 

og kaupa upp samkeppnisaðila. Jakob telur að fyrirtæki verði að ná 

ákveðinni stærð til þess að grundvöllur til rekstrar sé fyrir hendi. 

Fyrirtæki með 10-20 milljóna króna veltu sé erfitt að reka. Fyrir 

stjórnanda skipti ekki máli hvort veltan sé 95 eða 500 milljónir króna, 

starf hans snúist um það sama. 

Markaðsaðstæður Búbótar ehf. breyttust ekki við kaupin og Jakob telur 

að viðskiptavinir hafi ekki orðið varir við breytingar vegna þeirra. 

Hann segir að kaup sem þessi séu ákveðin pólitík og áhætta þar sem 

eignatengsl og fordómar geti spilað inn í og gamlir viðskiptavinir hætti 

í viðskiptum við fyrirtækið. Slíkt hafi þó ekki gerst við kaupin á KEA 

einingunum en í dag er Jakob að vinna að samningum um kaup á öðru 

fyrirtæki þar sem slík eignatengsl og fordómar eru uppi á borðinu. Búið 

er að reyna að endursemja við viðskiptavini og lækka verð til þeirra en 

það hefur ekki dugað til. Starfsfólk tók breytingum almennt mjög vel 

og urðu kaupin til þess að efla starfsemi fyrirtækisins.  

Jakob leggur mikla áherslu á að einbeita sér að því sem hann og hans 

starfsfólk kann og gerir vel. Þess vegna leitar hann eftir fyrirtækjum 

sem starfa á sama vettvangi og í samkeppni við Búbót ehf. þegar ráðast 

á í kaup á öðru fyrirtæki eða rekstri. KEA einingarnar voru í samkeppni 

við Búbót ehf. þannig að verið var að koma þeim út af markaðnum. 

Samkeppnisstaða þessara eininga var verri en Jakob gerði sér grein 

fyrir og var reksturinn ekki að skila því sem hann hafði ætlast til. 

Framleiðsla þessara eininga var í svokallaðri úthýsingu en það er þegar 

framleiðslan fer ekki fram innan veggja fyrirtækisins heldur sjá aðrir 

aðilar um að framleiða vöruna. Jakob hefur ekki góða reynslu af því 

fyrirkomulagi en segir að það hafi fyrst og fremst komið niður á honum 

sjálfum og framleiðslustjóranum í aukinni vinnu og utanumhaldi. 

Einingarnar voru því seldar aftur eftir aðeins ár í eigu Búbótar ehf. 
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Framleiðslan féll betur inn í dreifikerfi kaupandans en málið snýst 

alltaf um markaðsstöðu. 

Kaupin skiluðu þó einhverju hagræði en velta fyrirtækisins tvöfaldaðist 

og greiðsluflæðið batnaði. Hægt var að hagræða í bókhaldsþætti 

fyrirtækisins, sem er í úthýsingu, en hann lækkaði hlutfallslega miðað 

við tekjur. Þá skildu kaupin eftir sig mikla reynslu og þekkingu sem 

hægt er að nýta í framtíðinni. Kaupin leiddu ennfremur til þess að 

fyrirtækið innleysti mjög góðan söluhagnað við endursöluna á 

einingunum en ekki varð aukinn hagnaður af rekstrinum sjálfum. 

Jakob nefnir að hann hefði viljað kynna sér betur sölu- og 

markaðsaðstæður KEA eininganna  áður en hann keypti þær. Á þessum 

tíma voru miklar breytingar í gangi á markaðnum sem leiddu til þess að 

sala á framleiðslunni var ekki sú sem búist hafði verið við. Jakob 

þekkir mjög vel til allra mála er varða útreikninga á slíkum kaupum og 

var búinn að undirbúa þau mál til hins ýtrasta þannig að ekkert kom 

honum á óvart. Fyrstu kaupum á fyrirtæki fylgir vissulega mikil og 

erfið vinna. Nauðsynlegt er að hafa þekkingu á því sem verið er að fara 

út í og skilja þá starfsemi sem í gangi er, vita hvað verið er að kaupa, 

kunna að lesa út úr efnahags- og rekstrarreikning, vita hvert fjárflæðið 

er, skoða hvernig vörumerkið er og setja niður fyrir sig hvað gera skuli 

úr því sem verið er að kaupa svo eitthvað sé nefnt. Jakob segir að þetta 

sé eins og margt annað í lífinu, erfiðast fyrst en lærist svo með 

tímanum. Nauðsynlegt sé þó að hafa ákveðna grunnmenntun, þekkingu 

og innsæi.     

Við upplýsingaöflun á verðmæti keyptu eininganna skoðaði Jakob 

upplausnarvirði þeirra, skoðaði hve miklu fjármagni reksturinn var að 

skila með því að reikna út EBITDA og studdist við nokkrar aðrar 

kennitölur svo sem WACC sem er veginn meðalkostnaður fjármagns. 

Hann segist oftast vera að horfa á fjárflæði í rekstrinum. Jakob er 

lærður rekstrarhagfræðingur frá Danmörku auk þess sem hann hefur 

farið á endurmenntunarnámskeið sem koma inn á kaup og sölu 

fyrirtækja. Hann hefur því alfarið séð um að gera alla útreikninga 

sjálfur og ekki þurft að kaupa sér ráðgjöf eða aðstoð við verðmat á 
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þeim fyrirtækjum sem hann hefur verið að skoða. Jakob segir aldrei 

auðvelt að komast að samkomulagi um kaupverð á fyrirtæki. Tilboð 

gangi fram og til baka og menn beiti mjög mismunandi aðferðum. 

Reynslan hefur kennt honum að byggja á innsæi sínu á mannlegum 

hugsunum í samningaviðræðum. Sem kaupandi segist Jakob vera 

tilbúinn að bjóða eitthvað lágmarksverð, síðan sé annað verð sem hann 

vilji kaupa fyrirtækið á og svo verðið sem hann neyðist til að kaupa 

fyrirtækið á en lengra fari hann ekki, þetta sé alltaf spurning um hversu 

langt menn sú tilbúnir að teygja sig.  

Kaupin voru fjármögnuð með eigin fé og lánum. Skuldir voru með í 

kaupunum og voru veltufjármunir hærri en skammtímaskuldir en 

fjárflæði var jákvætt. Þegar afla skal fjármagns þarf alltaf að leggja 

fram áætlanir um það hvernig á að hagræða og reka fyrirtækið. Á 

undanförnum misserum hefur reynst auðveldara að afla fjármagns hjá 

bönkum og vextir hafa farið lækkandi. Jakob segir þó aldrei auðvelt að 

afla fjármagns en það sé auðveldara fyrir þá sem hafa þá kunnáttu og 

reynslu sem til þarf.  

Jakob segist tvímælalaust fara út í kaup á fyrirtæki aftur og nú er verið 

að leita að fyrirtæki til kaups sem er í sömu framleiðslu og Búbót ehf. 

Verið er að leitast við að stækka fyrirtækið og er stefnan að kaupa 

rekstur sem mun koma til með að flytjast inn á gólf fyrirtækisins á 

Húsavík. Jakob ætlar að nýta reynslu sína af úthýsingunni en segist 

ekki fara út í þannig rekstur aftur. Hann telur betra að geta ráðið yfir 

rekstrinum frá A til Ö.  

Þau ráð sem Jakob vill gefa þeim sem ætla sér að fara út í kaup á 

fyrirtæki eru að skoða vel hvernig framleiðslan fellur að eigin fyrirtæki. 

Ef aðstæður eru þannig að flytja þurfi fyrirtækið til þarf að skoða mjög 

vel allan þann kostnað sem fellur til við að taka fyrirtækið niður og 

koma því upp aftur á nýjum stað. Jakob segir mjög algengt að slíkt sé 

vanmetinn kostnaður. Frumskilyrði er að skoða einnig vel annan 

kostnað sem til fellur og þar má til dæmis nefna kostnað við 

sérfræðiráðgjöf ef hennar er þörf og kostnað við ferðalög sem gleymist 

oft. Undirbúningur tekur mikinn tíma og krefst mikillar vinnu og eru 
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það líka peningar. Nauðsynlegt er að gera útreikninga á því hvort 

kaupin skili hagræði á móti kostnaði. Að lokum nefnir Jakob að þegar 

upp er staðið sé það fjárflæðið sem skipti máli og þurfi að skoða kaupin 

út frá því. 

7.3 Ferðaþjónustufyrirtæki 

Hér verður fjallað um ferðaþjónustufyrirtæki sem býður upp á 

áætlanaakstur, hópferðir og dagsskoðunarferðir fyrir ferðamenn. 

Eigandi þess sem einnig er framkvæmdastjóri (karlkyns, 

framkvæmdastjóri, 5. apríl 2005) lýsir hér því ferli sem hann gékk í 

gegnum við kaup á fyrirtækjum. Aðalstarfsstöðvar fyrirtækisins eru á 

Akureyri en einnig eru starfsstöðvar í Reykjavík og á Blönduósi. Hjá 

fyrirtækinu starfa rúmlega 30 manns yfir veturinn en fjölgar í 110 

manns yfir sumarið. Velta síðasta árs var rúmar 400 milljónir og hefur 

veltan verið að aukast undanfarin ár og horfur eru á að svo verði áfram. 

Fyrirtækið markaðssetur sig á öllu landinu og einnig erlendis á 

Norðurlöndunum, Bretlandi og Þýskalandi. 

Í kringum árið 2000 var eigandi fyrirtækisins búinn að átta sig á því að 

möguleikar á stækkun þess á Akureyri voru litlir. Hann fór að leita 

leiða til að komast inn á Reykjavíkurmarkaðinn og árið 2001 keypti 

hann fyrirtæki í Reykjavík sem var í áætlanaakstri. Gengi þess 

fyrirtækis hafði verið á niðurleið síðustu árin og markaðsstaðan slök. 

Eigendurnir voru orðnir fullorðnir og ráku fyrirtækið einungis á fornri 

frægð, ekkert var gert til að efla reksturinn og fjárhagsstaðan var slæm. 

Endurnýja þurfti mikið af þeim tækjum sem fylgdu í kaupunum og 

breyta útliti þeirra en að sögn framkvæmdastjórans þá skilaði það sér 

allt saman til baka. Þremur mánuðum seinna keypti hann annað 

fyrirtæki sem rekið var í litlu bæjarfélagi á Norðurlandi og var að veita 

sömu þjónustu. 

Framkvæmdastjórinn sá alfarið um að meta virði fyrirtækjanna sjálfur. 

Hann aflaði sér þeirra grunnbókhaldsupplýsinga sem þurfti til að átta 

sig á starfseminni og mat virði eigna og tækja. Seljendurnir gerðu 

einnig sitt verðmat og síðan hófust samningaviðræður. Þegar þær 
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viðræður voru komnar á visst trúnaðarstig þá fékk kaupandinn aðgang 

að öllum upplýsingum um fyrirtækin. Samningar náðust síðan um 

kaupverðið og gekk það nokkuð vel. Til að yfirfara og ganga frá 

samningum keypti hann sér ráðgjöf. Hann vildi hafa öll smáatriði á 

hreinu gagnvart seljendunum og í samningum voru ákvæði varðandi öll 

smáatriði vegna kaupanna. Þetta gerir hann til þess að ekki sé hægt að 

gera kröfur á hann síðar um vafaatriði sem annars kynnu að finnast i 

samningnum. 

Til að fjármagna kaupin leitaði eigandinn til lánastofnana auk annarra. 

Hann segist hafa haft töluverðar áhyggjur af fjármögnuninni og miklar 

peningaupphæðir verið í húfi. Hann var að yfirtaka skuldir á 

mismunandi kjörum sem hann borgaði upp og endurfjármagnaði. Hann 

segir að tiltölulega auðvelt hafi verið að afla fjármagns en hann hafi 

reyndar þurft að biðja um lán og bíða eftir afgreiðslu á því. Í dag sé 

staðan þannig að bankastjórar heimsæki hann til að vita hvort þeir geti 

ekki aðstoðað hann við reksturinn með lánveitingu. Fyrsta árið var 

erfitt sökum þess hve hátt boginn var spenntur en eftir að fyrirtækið 

stækkaði þá sé auðveldara að fjárfesta til dæmis í tækjum. Fyrirtækið er 

að fjárfesta í tækjum fyrir um það bil 100 milljónir á ári. Lán til slíkra 

kaupa eru veitt til allt frá þremur árum upp í sjö ár og innkoman fer í að 

borga þau niður. Þetta gerist allt mjög hratt en er mun auðveldara í 

stærri rekstri. 

Bæði fyrirtækin sem keypt voru báru skuldir og áttu mikið uppsafnað 

tap. Þegar svo er þá getur það haft áhrif til lækkunar á kaupverðið. 

Kaupandinn getur síðan notað sér uppsafnaða tapið til skattaafsláttar ef 

öll skilyrði leyfa það. 

Núverandi eigandi hefur alltaf lagt mikið upp úr því að veita afbragðs 

þjónustu, nútíma þægindi og halda tækjum sínum vel útlítandi og í 

góðu ástandi. Áður en fyrirtækið í Reykjavík var keypt var farið að 

leita eftir þjónustu hans frá Reykjavíkursvæðinu sökum þeirra þæginda 

sem hann hafði upp á að bjóða. Hann nefnir að viðskiptavinir hafi orðið 

varir við breytingar vegna kaupanna á þann hátt að þeir tóku eftir 

þessum auknu þægindum og góðu tækjum. Hann var ekki var við að 
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viðskiptavinir hættu að skipta við hann vegna fyrri kaupanna. Þegar 

hann keypti fyrirtækið í litla bænum varð hann aftur á móti var við það 

viðhorf að þarna væri risinn kominn til að gleypa litla manninn og þeir 

allra hörðustu neituðu að eiga við hann viðskipti. Hann ákvað að fara 

hægt í sakirnar og gerði engar breytingar á verði eða áætlunum til að 

reyna að veiða fólkið til sín. Þar telur hann sig hafa gert rétt því menn 

eru orðnir sáttir við hann í dag. 

Starfsfólk fyrirtækisins tók breytingunum mjög vel. Í báðum tilfellum 

fylgdi starfsfólk með í kaupunum og bauð eigandinn öllum starf áfram. 

Hann gerði fólkinu nákvæma grein fyrir því hvernig staðan væri og 

boðaði miklar breytingar. Hann uppskar 100% mætingu og þakkar það 

því að hann lagði alltaf mikið upp úr því að hafa starfsfólkið með sér í 

liði. Hann telur einnig mikilvægt, og byggir það á fyrri reynslu sinni, 

að komast fyrir allan ríg á milli starfsmanna þeirra fyrirtækja sem eru 

að sameinast. Neikvætt fólk geti skemmt mikið út frá sér og þannig 

fólk sé ekki æskilegt að hafa í vinnu. 

Þegar talið berst að hagræði þá segir eigandinn að stækkunin hafi 

tvímælalaust skilað miklu hagræði. Hann telur sig geta nýtt starfsfólkið 

mun betur og að allt skrifstofuhald sé mun auðveldara. Þá segir hann að 

hann geti leyft sér að vera með nýleg og þægileg tæki yfir allt árið en 

einnig sérhæfð tæki sem jafnvel eru einungis notuð yfir sumarið og 

síðan lagt yfir veturinn. Þetta væri ekki möguleiki í litlu fyrirtæki í 

sama rekstri sem væri að gera út mun færri tæki og yrði að hámarka 

nýtingu þeirra. Þá hefur hagnaður aukist til muna eftir kaupin. 

Eigandinn segir að kaupin hafi í alla staði heppnast mjög vel. Hann 

þakkar það nákvæmri og góðri undirbúningsvinnu. Hann hafði áður 

hlotið ákveðna reynslu og passaði sig á því að forðast þau vandamál 

sem þar höfðu komið upp. Hann segist ekki útiloka að stækka 

fyrirtækið enn frekar ef þannig aðstæður bjóðast. Þó sé eitt atriði sem 

mæli á móti því og það sé hugarfar margra bæjarbúa. Honum hefur 

sýnst að fólk meti það svo að ef einhverjum gengur vel í sínum rekstri 

þá hljóti hann að vera að okra á sinni vöru eða þjónustu og vilji þá ekki 

skipta við þann aðila. Þetta er líklega einhverskonar öfund. Til að 
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ráðleggja mönnum sem hafa hug á því að fara út í fyrirtækjakaup segir 

hann að eigið fé verði að vera til staðar. Kaup með 100% lánum gangi 

aldrei. Þá þurfa menn að vera tilbúnir til að vinna langan vinnudag því 

það sé það sem fyrirtækin gangi út á. Þá beri að varast að taka fjármuni 

út úr fyrirtækinu, það endi oftast ekki nema á einn veg. Fyrirtækið 

verði gjaldþrota. 

7.4 Einstaklingur í fyrirtækjakaupum 

Talað var við einstakling (karlkyns framkvæmdastjóri og 

stjórnarformaður, 7. apríl 2005) sem keypt hefur, einn eða með öðrum, 

þrjú fyrirtæki á Eyjafjarðarsvæðinu. Hann er framkvæmdastjóri eins 

þeirra og stjórnarformaður í hinum en starfar auk þess áfram í fyrra 

starfi. Til að aðgreina fyrirtækin verða þau eftirleiðis kölluð fyrirtæki A 

sem er þjónustufyrirtæki, fyrirtæki B sem er þjónustu- og 

framleiðslufyrirtæki og fyrirtæki C sem einnig er þjónustu- og 

framleiðslufyrirtæki. 

Hvatinn að kaupum á fyrirtæki A var sá að eigendur þess voru fjarlægir 

og reksturinn gekk ekki vel. Þeir komu að máli við umræddan og vildu 

fá hann í lið með sér til að athuga hvað hægt væri að gera í stöðunni. 

Hann hafði hins vegar ekki áhuga á að koma að þessu öðruvísi en að 

kaupa fyrirtækið. Hann kaupir síðan starfandi félag út úr 

móðurfélaginu sem staðsett var í Reykjavík. Hvað varðar fyrirtæki B 

þá hafði umræddur sýnt því áhuga nokkrum árum áður að kaupa 

félagið. Reksturinn gekk þá vel en eigendur voru 52 talsins og nær 

ómögulegt að nálgast þá alla til að hefja samningaviðræður. Svo kom 

að því að forsendur rekstrarins breyttust og kreppa fór að. Þar sem hann 

hafði áður sýnt því áhuga að eignast félagið þá leituðu eigendur þess til 

hans með það í huga að selja honum reksturinn. Eigendurnir 52 höfðu 

þá myndað samstöðu sem auðveldaði honum að eiga 

samningaviðræður við þá alla. Forsendum var öfugt farið við kaup á 

fyrirtæki C. Þar var um að ræða fyrirtæki í mjög góðum rekstri og 

þurfti hann þá niður á hnén til að fá það keypt. Fyrirtækið var 
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skuldlaust þannig að skuldastaða þess versnaði við kaupin, því 

kaupverð þess var greitt að hluta með hlutafé og að hluta með lánum. 

Hvað varðar mat á fyrirtækjunum þá segist hann hafa gert athugun á 

þeim sjálfur. Hann hefði eflaust látið gera verðmat en samkomulag 

náðist áður en til þess þurfti að koma. Athugunina gerði hann með því 

að afla sér upplýsinga sem til þurfti til að átta sig á rekstrinum og fékk 

svo fasteignasala til að meta fasteignir. Í fyrirtæki B þurfti að taka til 

greina að fasteignir þar eru svo sérhæfðar að þær eru einskis virði fyrir 

aðra starfsemi. Samkomulag um verð náðist tiltölulega auðveldlega en 

hann segir að verðið snúist um það hvað reksturinn geti gert. Það 

sérfræðiálit sem hann nýtir er góður endurskoðandi. Ef hann væri að 

fara út í kaup á stærri rekstri þá segist hann klárlega myndi kaupa sér 

ráðgjöf. Þessi fyrirtæki hafi öll verið það einföld í rekstri að ekki hafi 

verið þörf á öðru en góðu endurskoðandaáliti. 

Fjármögnunin var í öllum tilfellum í formi eigin fjár og bankalána. 

Hann segir að í dag sé mjög auðvelt að finna bakhjarl í fjármögnun. 

Það sem þurfi til er hugmynd um það sem löngun er til að kaupa og að 

hugmyndin sé seld bakhjarlinum. Það þarf að vera búið að setja niður 

hvað það er sem á að gera og hvernig, sýna fram á að möguleiki sé að 

hagræða í rekstrinum og að hægt sé að gera betur en verið er að gera. Í 

viðskiptum með fyrirtæki í dag er aðkoma lánastofnana mjög algeng 

sérstaklega þar sem fyrirtækin eru einhvers virði. Ef verið er að kaupa 

skuldsett fyrirtæki þar sem skuldastaða er slæm þá er mjög algengt að 

lánastofnun sé á bakvið viðskiptin, tilbúin með endurfjármögnun. 

Hvað viðskiptavini varðar þá varð aðeins vart við að menn hrykkju við 

vegna breytinganna og hefðu hug á að draga sig út úr viðskiptum. Það  

gerðist þó ekki í það miklum mæli að ástæða væri talin til einhverra 

aðgerða til að sporna við því. 

Starfsfólk tók breytingunum almennt mjög vel þrátt fyrir að segja þyrfti 

upp fólki í fyrirtækjum A og B til hagræðingar. Framkvæmdastjórinn 

segist alltaf hafa lagt upp úr því að upplýsa starfsfólkið um gang mála 
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þannig að lítið sem ekkert komi því að óvörum en það sé algjört 

lykilatriði. 

Í öllum tilvikunum hefur hagræði og hagnaður aukist eftir að þessi aðili 

keypti sig inn í fyrirtækin en taka skal fram að fyritæki C hefur alltaf 

verið vel rekið. Hann telur kaupin hafa gengið vel fyrir sig en ef það sé 

eitthvað sem hann hefði viljað gera öðruvísi þá segir hann að auðvitað 

hefði verið mun einfaldara að hætta í sínu gamla starfi og snúa sér 

alfarið að framkvæmdastjórn fyrirtækjanna þriggja. Annars segir hann 

að það sé mjög hagkvæmt að hafa einn og sama framkvæmdastjórann 

yfir fyrirtækjunum þrem þar sem þau séu öll tiltölulega lítil. Í litlum 

fyrirtækjum er starf framkvæmdastjóra ekki svo mikið og nefndi hann 

sem dæmi að áður en hann keypti fyrirtæki A þá var þar starfandi 

framkvæmdastjóri sem sinnti því starfi einungis lítinn hluta dagsins. 

Hann var aðallega í öðrum störfum eins og bókhaldi og almennum 

skrifstofustörfum. Framkvæmdastjórinn segist leggja höfuðáherslu á að 

menn einbeiti sér að þeim verkefnum sem þeir taka að sér hverju sinni 

en sjálfur hafi hann kannski ekki gefið þessum verkefnum nægan tíma 

ennþá. 

Að lokum, einhver góð ráð fyrir þann sem ætlar að fara út í 

fyrirtækjakaup? „Við erum allt of oft að sjá aðila fara út í rekstur sem 

ætla sér að gera það gott en gengur síðan ekki upp. Hvatinn hjá 

lánastofnunum er það mikill að menn ana út í hlutina án þess að skoða 

dæmin nógu vel. Stundum er nauðsynlegt að taka áhættur en það er allt 

of algengt að menn séu að ganga lengra en það“ segir 

framkvæmdastjórinn. 

7.5 Framleiðslufyrirtæki 

Um er að ræða framleiðslufyrirtæki á Akureyri sem framleiðir 

fjölbreytt úrval matvöru. Velta fyrirtækisins á síðasta ári var 400 

milljónir og starfsmenn eru um 85 til 90 í 60 stöðugildum. 

Markaðssvæði fyrirtækisins er frá Brú í Hrútafirði og austur á 

Austfirði. Á síðustu mánuðum hefur fyrirtækið verið að reyna fyrir sér 

á Reykjavíkursvæðinu en byrjað er að selja framleiðsluna þar undir 
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eigin vörumerki með eigin sölumann og dreifingu. Rætt var við einn af 

eigendum fyrirtækisins (karlkyns framkvæmdastjóri, 14.apríl 2005) og 

hann upplýsti um reynslu sína af samruna fyrirtækja. 

Um áramótin 1998-1999 keypti félagið fyrirtæki sem var í samskonar 

rekstri hér í bænum. Það fyrirtæki var með sína framleiðslu og sínar 

búðir þar sem einungis var seld þeirra framleiðsla. Á þeim tíma var 

komin fram krafa frá neytendum um fjölbreyttara úrval í verslunum og 

tími var kominn á endurnýjun framleiðslutækja. Ný stjórn með breyttar 

áherslur var tekin við rekstrinum sem stóð nú frammi fyrir því að 

ráðast þyrfti í miklar fjárfestingar. Viðræður milli fyrirtækjanna fór af 

stað og salan var afstaðin á fimm dögum. Eigandinn segir að yfirleitt 

þegar einhverjar slíkar viðræður fari í gang þá skýrist gangur mála á 

nokkrum dögum. Annað hvort ganga viðskiptin eða þau ganga ekki. Þá 

segir hann einnig að svona hlutir verði að ganga hratt fyrir sig því oft er 

ekki gott að orðrómur spyrjist út, þar af meðal til starfsfólks. 

Í september á síðasta ári keypti fyrirtækið hluta úr rekstri sem 

starfræktur var í litlum bæ á svæðinu. Það fyrirtæki starfar undir sinni 

kennitölu og er undirverktaki hjá hinu fyrirtækinu. Á staðnum var 

þeirra búð lögð niður og þeir hættu allri dreifingu sjálfir. Keyptar voru 

af þeim vélar og tæki en þeir framleiða fyrir kaupandann sem dreifir 

sínu vörumerki í bænum. „Framleiðslan er samt undir þeirra kennitölu 

þannig að við kaupum í raun af þeim vöruna“ segir eigandinn. 

Fyrri sameiningin tókst þokkalega vel. Keypt var viðskiptavild, vélar 

og tæki. Eigendunum var ráðlagt að fara hratt í sameininguna og var 

ákveðið að starfa aldrei neitt á hinum staðnum. Skellt var í lás þar og 

allt flutt á einum degi þannig að vandamálin sem upp komu voru þá 

bara á einum stað. Þar sem þarna voru að renna saman tvo fyrirtæki 

með ráðandi markaðshlutdeild á svæðinu þurfti að leita álits 

samkeppnisyfirvalda. Niðurstaða þeirra var sú að þar sem mörg önnur 

fyrirtæki í sömu framleiðslu væru starfandi á þessu markaðssvæði 

stæðist þetta samkeppnislög. 
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Markaðshlutdeildin hefur verið minni en reiknað var með eftir fyrri 

samrunann. Í byrjun hélst 95% af þeirri veltu sem hitt fyrirtækið var 

með en markaðurinn hefur breyst það mikið að hlutfallið er komið 

niður í það sem eigendurnir reiknuðu með. Fyrirtækið er með það 

mikla markaðshlutdeild hér á svæðinu að segja má að markaðurinn sé 

mettur. Markaðurinn sættir sig ekki við einsleitt úrval alveg sama í 

hverju það er. Í samruna er veltan oft ofmetin en við kaup á fyrirtæki 

þarf alltaf að reikna með tapi á veltu. Seinni samruninn er aftur á móti 

að skila minna til fyrirtækisins heldur en reiknað var með. 

Við verðmat á fyrirtækjunum þá stóðu eigendurnir sjálfir í því og 

notuðu til þess blað, blýant og reiknivél. Þetta voru fyrirtæki eins og 

það sem þeir reka í dag þannig að þeir vissu nokkurn vegin hvað 

viðbótartekjur myndu skila í framlegð og það stóðst nokkurn vegin. Í 

dag eru málin flóknari þar sem verðin eru lægri, framlegðin minni, 

meiri afslættir og meiri harka á markaðinum. Getur til dæmis verið 

erfitt að fá hillupláss í verslunum. Hlutirnir hafa breyst hratt á síðustu 

fimm árum og telur eigandinn að þeir muni breytast enn hraðar á næstu 

fimm árum. Við verðmatið notuðust þeir við lykiltölur úr sínum rekstri, 

settu þær saman og þannig litu þær mjög vel út á blaði. Ýmsir 

kostnaðarliðir bætast svo við sem draga dæmið niður og meira en 

nokkurn grunar til lengri tíma litið. Það var tiltölulega auðvelt að 

komast að samkomulagi um verð. „Kaupferlið sjálft er ekki flókið“ 

segir eigandinn, „næstum eins og að kaupa bíl“.  

Kaupin voru fjármögnuð með eigin fé og lánum. Fjármögnun 

verkefnisins var tiltölulega auðveld þar sem það leit mjög vel út eins og 

það hafði verið sett upp. 

Viðskiptavinir verða alltaf varir við breytingar þegar samruni á sér stað 

að mati eigandans. Það er alltaf spurning hvort leggja eigi niður 

vörumerki, hver þeirra eigi að halda áfram með og hvort það eigi að 

blanda þeim saman og framleiða undir samsettu nafni til að reyna að 

halda markaðnum. Með þessu fæst þó ekki eins mikil hagræðing en 

markaðshlutdeildin helst hærri. Það er einnig mat eigandans að maður 

missi alltaf einhverja viðskiptavini en hann segir að þeir séu alltaf alla 
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daga að berjast í því að halda viðskiptavinum, fá þá til að auka 

neysluna eða ná í nýja viðskiptavini en það er aftur dýrara. Þrátt fyrir 

að fyrirtækið komi alltaf mjög vel út úr þeim markaðskönnunum sem 

það hefur látið gera fyrir sig og viðhorfið gagnvart því sé jákvætt þá 

eru samt alltaf einhverjir sem líkar annað betur. 

Við fyrri samrunann mynduðust mikil hagræðingartækifæri. Hluta 

starfsfólksins úr keypta fyrirtækinu var boðið að halda áfram en aðeins 

hluti þáði það og sumir þeirra starfa hér enn. Í dag eru stjórnendur 

fyrirtækisins búnir að hagræða öllum stöðugildum sem voru í keypta 

fyrirtækinu en samt er kostnaður vegna launa hærra hlutfall af veltu 

heldur en fyrir sameininguna. Þetta stafar af hærri launum, vöruverð 

hefur verið að lækka og þorri starfsfólksins er „almennt starfsfólk“ en 

þau laun hækkuðu mest í síðustu kjarasamningum. Segja má að almenn 

ánægja hafi verið meðal okkar starfsmanna að við skyldum yfirtaka hitt 

félagið sem var búið að vera í samkeppni við okkur lengi en hinum 

fannst þeir kannski vera í tapliðinu. 

Eigandinn segir að hann hefði viljað sjá meira hagræði af báðum 

samrununum. Þetta var í fyrsta sinn sem þeir stóðu í slíku og höfðu 

ekki mikinn tíma til umhugsunar þegar þurfti að taka ákvörðun. Þrátt 

fyrir að hafa lært heilmikið af mistökum sínum í fyrra ferlinu þá gerðu 

þeir samt líka mistök við seinni samrunann. Í dag eru þeir reynslunni 

ríkari og hafa lært af mistökum sínum. Helstu mistökin voru þau að 

borga of hátt verð fyrir fyrirtækin því þau eru ekki að skila því sem 

búist hafði verið við. Eigendurnir sóttu sér ekki sérfræðiaðstoð við 

kaupin en segjast tvímælalaust myndu gera það ef þeir væru að kaupa í 

dag. Þeir hafa verið að skoða fyrirtæki til kaups í Reykjavík en ekki 

verið tilbúnir til að borga það verð sem sett hefur verið upp. Þeir gera 

sér enn betur grein fyrir reikningsdæminu í dag og hafa ekki fengið 

nógu jákvæðar niðurstöður út úr sínum útreikningum til að stökkva til. 

Ákveðið var því að taka eitt skref í einu og fara sjálfir af stað með sölu 

og dreifingu fyrir sunnan en hefðu eflaust stokkið á tækifærið ef þeir 

hefðu ekki verið búinir að öðlast reynslu af fyrri kaupum. 
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Fyrst eftir fyrri sameinginguna jókst hagnaðurinn. Sú sameining tókst 

tæknilega vel, markaðslega ágætlega en síðan hefur markaðurinn breyst 

svo mikið að hagnaðurinn er orðinn minni heldur en fyrir fimm árum 

síðan. Eigandinn segir að það gæti vel verið að staða fyrirtækisins væri 

enn verri í dag ef ekki hefði verið farið út í þessar sameiningar en það 

sé nokkuð sem ekki sé hægt að reikna til baka. 

Í samruna sem þessum kemur margt upp. Það sem mest kom á óvart 

var að þetta skyldi ekki skila meiru. „Reikningsdæmið lítur mjög vel út 

á blaði en það er svo margt sem maður þarf að taka með í reikninginn“ 

segir eigandinn. Hann telur einnig að þar sem markaðshlutdeild á 

litlum markaði sé til dæmis 65% en fari upp í 90% við sameiningu sé 

ekki eins hagkvæm eins og sameining á stærri markaði þar sem hún var 

til dæmis 20% en fari í 30% við sameininguna. „Á þannig markaði er 

eitthvað að sækja en hjá okkur er ekkert að sækja heldur flytjum við 

bara á milli. Ef við sjáum aukningu á einum stað þá er minnkun á 

öðrum stað“ segir eigandinn. Hann segir einnig að mjög vandmeðfarið 

sé að reka fyrirtæki með ráðandi markaðshlutdeild. Ekkert 

framleiðslufyrirtæki geti minnkað vegna þess að sú hagræðing sem 

búin sé að vera kalli á fjárfestingar eins og húsnæði eða tæki.  

Þegar eigandinn er inntur eftir því hvort hann eigi einhver góð ráð 

handa þeim sem ætla sér út í fyrirtækjakaup segist hann ekki geta 

ráðlagt neinum nema þá helst þeim sem ætli sér út í sameiningu á tveim 

nákvæmlega eins fyrirtækjum og hann var að sameina. Hann segir þó 

engar tvær sameiningar eins en þekki ekkert annað og geti því ekki sagt 

neitt til um það. 
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8 Umræða  
Evrópuskilgreiningin sem sett er fram á litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum á líklega í fæstum tilfellum við hér á landi. Talað er um að 

lítið fyrirtæki megi að hámarki vera með veltu upp á 7 milljónir evra. 

Það eru 577,5 milljónir íslenskar krónur miðað við að gengi evru sé 

82,5 kr. Það er óhætt að segja að fyrirtæki með þá veltu hér á landi sé 

orðið tiltölulega stórt á íslenskan mælikvarða. Samkvæmt 

skilgreiningunni er meðalstórt fyrirtæki með að hámarki 400 milljóna 

evra veltu sem eru 33 milljarðar íslenskra króna. Velta KB banka árið 

2004 var rúmir 53 milljarðar og velta Actavis árið 2004 var rúmar 450 

milljónir evra eða rúmir 37 milljarðar íslenskra króna. Okkar 

langstærstu fyrirtæki eru því rétt fyrir ofan það að vera meðalstór á 

evrópskan mælikvarða. Ef við myndum skoða 500 stærstu fyrirtækin á 

Íslandi væru þau líklega flest flokkuð sem meðalstór eftir evrópsku 

skilgreiningunni.  

Árangur samruna og yfirtöku er eflaust misgóður en ekki fundust 

neinar haldbærar tölur um fjölda samruna og yfirtaka sem hafa 

misfarist eða gengið upp. Það er þó ljóst að undirbúa þarf jarðveginn 

vel fyrir slíkt ferli og huga að ýmsum þáttum. Samkvæmt viðtölunum 

virtist besti árangurinn vera að nást þar sem vel var hugað að 

nákvæmum útreikningum, starfsfólki og viðskiptavinum.   

Varðandi þær aðferðir sem hægt er að beita við kaup á fyrirtæki þá 

fjalla fræðibækurnar yfirleitt einungis um samruna og yfirtökur. Þeir 

Jens og Róbert hjá Kontakt (2005, d) tala um tvær ólíkar leiðir við 

kaup á fyrirtæki. Annars vegar kaup á rekstri, nafni og lager sem er 

algengari meðal minni fyrirtækja hér á landi og hins vegar kaup á 

hlutabréfum félagsins. Nokkur þeirra tilvika sem komu fram í 

viðtölunum hér á undan voru þannig tilvik eða einhvers konar afbrigði 

af því þar sem keyptur var rekstur og nafn eða jafnvel bara velta. 

Tilfinning höfundar er sú að einhver slík aðferð sé algengust meðal 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja við kaup á öðrum fyrirtækjum. Þeir 

aðilar sem að viðskiptunum standa, semja sín á milli um það hvernig 
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kaupin skuli fara fram. Sú aðferð sem notuð er við kaupin fer eftir því 

hvað fylgir með í kaupunum. Hvað varðar skattalegt hagræði þá hentar 

seljanda betur að selja hlutabréfin í fyrirtækinu í stað þess að selja 

einingar út úr því, þar sem skattar af sölu hlutabréfa eru lægri en skattar 

af söluhagnaði innan rekstrareiningar. Kaupandanum hentar hins vegar 

betur að kaupa einstakar vélar og tæki og fá þannig stofn til að afskrifa, 

sem lækkar þá skatta fyrirtækisins.  

Þær verðmatsaðferðir sem fjallað er um í verkefninu eru þær aðferðir 

sem virðast oftast vera notaðar við mat á virði fyrirtækja. Í viðtölunum 

kom þó í ljós að algengt virðist sem eigendur lítilla fyrirtækja séu að 

nota ýmsar kennitölur og þumalfingurreglur við verðmat. Nefndar voru 

aðferðir eins og „þriggja mánaða velta“, upplausnarvirði fyrirtækisins, 

að skoða hve miklu fjármagni reksturinn er að skila með því að reikna 

út EBITDA og WACC sem segir til um veginn meðalkostnað 

fjármagns. Jakob í Búbót telur fjárflæðið alltaf vera það sem máli skipti 

þegar upp er staðið. Fimmplúsaprófið er kannski sú aðferð sem fæstir 

þekkja og líklega er hún ekki oft notuð. Ákveðið var að hafa hana með 

í verkefninu vegna þess að álit höfundar er að þar sé tekið á þáttum 

sem skipta máli við mat á virði fyrirtækis. Þetta eru þættir eins og 

athugun á markaðshlutdeild þess fyrirtækis sem kaupa á. Fram kom í 

viðtalinu við Jakob í Búbót ehf. að hans stærstu mistök við kaupin á 

KEA einingunum var skortur á athugunum á sölu- og markaðsmálum. Í 

Fimmplúsaprófinu er einnig gerð krafa um að þeir þættir sem snúa að 

mannauði séu vel skoðaðir. Hætta er á að það gleymist að taka með í 

reikninginn þá þekkingu og kunnáttu sem liggur hjá starfsfólki 

fyrirtækisins en þó hefur orðið vakning hvað þetta varðar með aukinni 

kynningu á mikilvægi starfsmannastjórnunar. Vonin er sú að aðferðin 

vekji menn til umhugsunar um mikilvægi þess að skoða þessa þætti 

samhliða annarri aðferð sem byggir á útreikningum úr rekstri 

fyrirtækisins. 

Viðmælendur voru almennt sammála um ýmsa þætti eins og nauðsyn 

þess að fjármagna hluta kaupverðs með eigin fé, mikilvægi nákvæmra 

útreikninga, að rekstur fyrirtækis krefðist mikillar vinnu og tíma, að 



LOK 2106                                                                                                                                                 SN  

46

huga þyrfti vel að starfsfólki og viðskiptavinum fyrirtækisins og gera 

sér grein fyrir öllum þeim kostnaði sem til fellur við kaup á fyrirtæki. 

Furðu vakti að enginn viðmælendanna lagði áherslu á skattamál. Það 

eina sem kom fram var að menn gætu nýtt sér uppsafnað tap til 

skattaafsláttar en menn virðast almennt ekki spá í hagræði hvað varðar 

skattamál. Hvers vegna, er erfitt að segja til um en spurningin er hvort 

mönnum finnist skattamálin of flókin til að sökkva sér í þau. Menn 

kannski hugsa sem svo að þau séu seinni tíma vandamál eða eitthvað 

sem endurskoandinn muni koma til með að leysa úr. Annar möguleiki 

er að skattalegt umhverfi sé orðið svo gott hér á landi að mönnum 

finnist þau ekki skipta svo miklu máli.   

Menn virtust almennt mjög jákvæðir gagnvart því að nýta sér ráðgjöf 

eða aðra þjónustu í sambandi við verðmat og aðra útreikninga. Algengt 

virðist að menn notist við álit endurskoðanda og flestir voru á því að 

við stærri verkefni væri nauðsynlegt að fá aðstoð og faglega ráðgjöf. Þá 

hefur án efa orðið vakning meðal eigenda og stjórnenda hvað varðar 

mikilvægi faglegra vinnubragða í rekstri fyrirtækja og þar á meðal í 

aðgerðum eins og fyrirtækjakaupum.   
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9 Niðurstöður 
Niðurstöður eru unnar úr því sem fram kom í kaflanum um aðferðir og 

árangur og lítillega úr fjármögnunarkaflanum. Við fyrirtækjakaup er að 

mjög mörgu að hyggja og mikilvægt að rétt sé haldið á spöðunum. 

Einnig þurfa vissar forsendur að vera til staðar til að fyrirtækjakaup 

gangi upp og gefi af sér það sem til þeirra er ætlast.  

Það mun alltaf falla til einhver kostnaður við kaup á fyrirtæki en hann 

getur verið mismunandi eftir eðli kaupanna og þeirra fyrirtækja sem 

standa að kaupunum. Í þeim tilvikum sem flytja þarf starfsemi 

fyrirtækis á milli húsa og jafnvel bæjarfélaga þarf að reikna með 

kostnaði við niðurrif og uppsetningu tækja og búnaðar auk 

flutningskostnaðar. Þá skal einnig reikna með auknum kostnaði vegna 

ferðalaga. Eins og hjá ferðaþjónustufyrirtækinu gætu aðstæður verið 

þannig að vélar og tæki keypta fyrirtækisins séu komnar á 

endurnýjunartíma og reikna þarf með kostnaði við endurnýjun og 

endurmerkingu þeirra. Ef keypt er ráðgjöf þarf að gera ráð fyrir þeim 

kostnaði og síðan er alltaf fjármagnskostnaður af lántöku.    

Í viðtölunum kom berlega í ljós að það sem skiptir höfuðmáli er að 

gerðir séu ítarlegir útreikningar og áætlanir um kaupin. Þeir aðilar sem 

höfðu sett dæmið upp á skilvirkan og nákvæman hátt, höfðu alla 

kostnaðarliði á hreinu og fengu bókhaldsfróðan aðila til að skoða 

áætlunina með sér, uppskáru skilvirk kaup og ekkert kom aftan að þeim 

síðar. Aftur á móti má sjá að eigendur framleiðslufyrirtækisins hefðu 

mátt gefa sér betri tíma til umhugsunar og útreikninga áður en ráðist 

var í kaupin. Ekki síst hefði verið mikilvægt fyrir þá að fá 

bókhaldsfróðan aðila til að skoða útreikningana sem hefði eflaust getað 

bent þeim á að útkoma samrunans yrði ekki sú sem þeir bjuggust við.  

Í þeim tilvikum sem könnuð voru í þessu verkefni voru menn yfirleitt 

að sjá aukið hagræði og aukinn hagnað en þó mismikið. Menn voru 

yfirleitt sammála um að það væri nær ógerlegt að reka fyrirtæki sem 

væri með 10-20 milljónir króna í ársveltu. Því væri mikilvægt að 

komast upp fyrir þann þröskuld í stærð og veltu og væru kaup á öðru 
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fyrirtæki góð leið til þess. Hvort aukinn hagnaður muni standa straum 

af kostnaði við kaupin fer að miklu leyti eftir því hvort rétt sé staðið að 

kaupunum. Hér er enn og aftur komið að því hvað undirbúningsvinnan 

fyrir kaupin skiptir miklu máli. Með góðum undirbúningi og áætlunum 

ætti að vera hægt að komast að því hvort væntur hagnaður standi undir 

væntum kostnaði. Hagnaðurinn er í flestum tilvikum svipaður og búist 

hefur verið við þar sem undirbúningsvinna hefur verið unnin á 

skilvirkan hátt. Í því tilviki þar sem menn voru ekki nægjanlega vel 

undirbúnir fyrir kaupin voru fyrirtæki að skila minni hagnaði en vonir 

stóðu til. 

Skoða þarf vel þá möguleika sem fyrir hendi eru til hagræðingar, setja 

niður fyrir sér hugmyndir þar að lútandi og gera útreikninga. Að geta 

sýnt fram á einhverja hagræðingu er oft meginforsenda fyrir því að 

kaup á fyrirtæki séu möguleg. Nauðsynlegt er að yfirfara og útiloka 

skekkjur í útreikningum með aðstoð ráðgjafa, endurskoðanda eða 

einhvers sem hefur þekkingu og reynslu af bókhaldi fyrirtækja. Eins og 

fram kom í viðtalinu við eiganda ferðaþjónustufyrirtækisins skiptir 

mjög miklu máli að ganga frá hverju einasta smáatriði kaupsamnings 

gagnvart seljanda þannig að hann eigi ekki kost á að gera kröfu síðar 

meir um vafaatriði sem kynnu að finnast í samningnum. 

Ein af grunnforsendunum fyrir því að fyrirtækjakaup gangi upp er sú 

að eiga eigið fé til að leggja í fyrirtækið. Fyrirtækjakaup sem eru 100% 

fjármögnuð með lántöku eiga yfirleitt mjög erfitt uppdráttar og ganga 

því síður upp. Þeir aðilar sem rætt var við frá bönkunum voru sammála 

um að gott væri að geta lagt fram að lágmarki 30% kaupverðsins með 

eigin fé. Eigendur ættu að forðast að taka fé út úr félaginu til eigin nota 

og halda þannig algjörlega aðskildu fyrirtækjarekstrinum og rekstri 

heimilisins. 

Viðmælendur voru almennt sammála um að við kaup á fyrirtæki megi 

aldrei reikna með því að sú velta sem fyrir var í keypta fyrirtækinu 

verði sú sama eftir kaupin. Það er aldrei hægt að treysta á það að allir 

fyrrum viðskiptavinir haldi áfram viðskiptum sínum við nýja eigendur 

og geta ástæðurnar til dæmis verið persónulegar eða kergja sem 
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myndast vegna kaupanna. Nefnt hefur verið að raunhæft sé að áætla 

skerðingu á veltu um 30-40% að minnsta kosti til að byrja með en þó 

sé ekki hægt að fullyrða um það. Einn viðmælendanna lýsti þeirri 

reynslu sinni að betra væri að fara rólega að viðskiptavinunum og 

ávinna sér þannig traust þeirra. Sú aðferð að koma með látum inn á 

markaðinn og ætla sér að sigra heiminn leiði oft til þess að 

viðskiptavinirnir flæmast frekar í burtu. 

Viðmælendurnir voru flestir sammála um að hlúa þurfi vel að 

starfsfólki þegar breytingar eins og kaup á nýju fyrirtæki eiga sér stað. 

Ef staðan er þannig að starfsfólk þeirrar einingar sem keypt var starfar 

áfram hjá nýju sameinuðu fyrirtæki þá er nauðsynlegt að koma í veg 

fyrir að rígur myndist á milli fyrirtækjaeininganna tveggja. Eigandi 

framleiðslufyrirtækisins talaði um að starfsfólk keypta fyrirtækisins 

hafi upplifað sem það væri í tapliðinu. Eigendur og stjórnendur verða 

að leggja sig fram við að búa til nýja sameiginlega fyrirtækjamenningu 

innan fyrirtækisins þannig að allir geti vel við unað. Óánægt starfsfólk, 

þó ekki sé nema einn til að byrja með getur smitað óánægjunni út frá 

sér, skilar litlu eða engu til fyrirtækisins og því er það lykilatriði að 

hafa starfsfólkið með sér í rekstri fyrirtækis. Þetta kom berlega í ljós 

hjá ferðaþjónustufyrirtækinu þar sem eigandinn gat boðið öllu 

starfsfólki keypta fyrirtækisins að starfa áfram hjá sameinaða 

fyrirtækinu. Hann gerði fólkinu nákvæmlega grein fyrir stöðu mála og 

afraksturinn var 100 % mæting starfsfólksins.  

Mikilvægt er að kynna sér vel sölu og markaðsaðstæður þess fyrirtækis 

sem kaupa á og svo möguleika sameinaðs fyrirtækis eftir kaupin. Jakob 

í Búbót ehf. nefnir að hann hafi ekki kynnt sér þessi mál nægilega vel 

og í raun ofmetið markaðsaðstæður eininganna sem keyptar voru. 
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Viðauki 1 

Spurningar og hugleiðingar vegna viðtala 

Almennt um fyrirtækið 

Hversu margir starfsmenn eru hjá fyrirtækinu?  

Hver er velta fyrirtækisins?  

Hvað vörur/þjónustu er fyrirtækið með?   

Á hvaða markaði starfar fyrirtækið (höfuborgarsvæðið/erlendis/næsta 

nágrenni)?  

Fyrirtækjakaupin 

Hver var hvatinn að því að fara út í kaup á fyrirtæki? – Hver var 

tilgangurinn með fyrirtækjakaupunum?  

Hver var markaðsstaða fyrirtækisins sem keypt var, ólík ykkar eða 

samkeppnisaðili?   

Breyttist markaðurinn eitthvað við kaupin?   

Urðu viðskiptavinir varir við breytingar?  

Fóru viðskiptavinir annað með viðskipti sín  

Var eitthvað gert til að koma í veg fyrir að viðskiptavinir færu og hvað 

þá?  

Hvernig tók starfsfólk breytingunum?  

Var almenn ánægja/óánægja meðal starfsfólksins?  

Fóru lykilstarfsmenn annað?  

Var eitthvað gert til að auka ánægju starfsfólks? Hvað?  

Var gengi sameinaðs (keypta) fyrirtækisins eins og búist hafði verið 

við? verra – betra?  

Hafa kaupin skilað hagræði á einhvern hátt?  

Hafa kaupin skilað auknum hagnaði eða tapi?  
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Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?  

Er eitthvað sem þið hefðuð viljað undirbúa eða kynna ykkur betur?  

Mynduð þið kaupa aftur/annað fyrirtæki? Þá í líkum eða ólíkum 

rekstri?  

Yrði hvatinn að kaupunum annar en áður?  

Einhver góð ráð handa þeim sem ætla sér að fara út í fyrirtækjakaup? 

Fjármögnun og því tengt 

Hvernig öfluðuð þið ykkur upplýsinga um virði fyrirtækisins?  

Hvernig var virði fyrirtækisins sem þið keyptuð metið? Fenguð þið 

aðstoð? Hjá hverjum?  

Var auðvelt að komast að samkomulagi um kaupverð?  

Hverjir voru stærstu kostnaðarliðirnir við kaupin?  

Hvaða skyldur þurfti að uppfylla við kaupin? (skattalegar, lagalegar)  

Fannst ykkur þið þurfa að ganga í gegnum einhver flókin ferli við 

kaupin 

Hvernig voru kaupin fjármögnuð?  

Var auðvelt að afla fjármagns?  

Var fjármagnskostnaður mikill hluti af heildarkostnaði?  

Hver var fjárhagsleg staða fyrirtækisins sem keypt var?  
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Viðauki 2 

Dagbók 

3. mars 2005. 

Sendi fyrirspurn til Kontakt fyrirtækjaráðgjafar varðandi efni um 

fyrirtækjakaup. 

4. mars 2005.  

Sendi leiðbeinanda tölvupóst til að gera honum grein fyrir 

framvindu mála. 

8. mars 2005. 

Sendi leiðbeinanda heiti rannsóknarspurningar verkefnisins. 

9. mars 2005.  

Sendi leiðbeinanda fyrsta uppkast að beinagrind verkefnissins í 

tölvupósti. 

14. mars 2005.  

Sendi inn fyrirspurn á Bókasafn Háskólans  á Akureyri vegna 

millisafnaláns. 

23. mars 2005. 

Sendi leiðbeinanda fyrsta uppkast að fræðilegum kafla. 

29. mars 2005. 

Sendi leiðbeinanda tillögu að spurningalista til að hafa til stuðnings í 

viðtölum. 

Sendi inn fyrirspurnir til KB banka, Landsbanka og Íslandsbanka 

um upplýsingagjöf varðandi fjármögnun fyrirtækja. 

30. mars 2005. 

Svar kemur frá Erni Gunnarssyni Íslandsbanka með upplýsingum 

um fjármögnun fyrirtækja. 
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31. mars 2005. 

Sendi fyrirspurnir á nokkra aðila um hvort þeir vilji veita viðtal 

vegna fyrirtækjakaupa. 

4.apríl 2005 

Sendi framvinduskýrslu til leiðbeinanda. 

5. apríl 2005.  

Fundur með eiganda og framkvæmdastjóra ferðaþjónustu-

fyrirtækisins á skrifstofu hans.  

6. apríl 2005. 

Fundur með Árna R. Magnússyni viðskiptastjóra fyrirtækjasviðs 

Landsbankans á Akureyri í fundarherbergi í Landsbankanum. 

Sendi leiðbeinanda fræðilegan kafla til yfirlestrar. 

7. apríl 2005. 

Fundur með Bjarna Rúnari Sigurðssyni eiganda og framkvæmda-

stjóra Matur og Mörk ehf. á kaffistofu fyrirtækisins. 

Fundur með einstaklingi sem keypt hefur í þremur fyrirtækjum á 

Eyjafjarðarsvæðinu á skrifstofu hans. 

10. apríl 2005. 

Sendi leiðbeinanda fræðilegan kafla til yfirlestrar. 

11. apríl 2005. 

Sendi Bjarna í Mat og Mörk ehf. texta úr viðtali við hann til 

yfirlestrar. 

13. apríl 2005. 

Sendi umsjónarmanni lokaverkefni framvinduskýrslu. 

14. apríl 2005. 

Fundur með eiganda og framkvæmdastjóra framleiðslufyrirtækisins 

á skrifstofu hans. 
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Sendi eiganda og framkvæmdastjóra ferðaþjónustufyrirtækisins og 

einstaklingnum sem keypt hafði 3 fyrirtæki texta úr viðtölum við þá 

til yfirlestrar. 

Svar barst frá Brynjólfi Sveinssyni hjá KB banka um fjármögnum 

fyrirtækja. 

18. apríl 2005. 

Leiðbeinanda sent til yfirlestrar. 

24. apríl 2005. 

Leiðbeinanda, Helga og Þóru sent til yfirlestrar. 

25. apríl 2005. 

Upplýsingar um einn viðmælanda í viðbót fengust, hringt í hann og 

hann samþykkir að veita viðtal. 

28. apríl 2005. 

Fundur með Jakob Bjarnasyni framkvæmdastjóra Búbót ehf. í 

fundarherbergi á Borgum. 

6. maí 2005. 

Jakob sendur texti upp úr viðtali til yfirlestrar. 

9. maí 2005. 

Leiðbeinanda, Helga og Þóru sent til yfirlestrar. 

10. maí 2005. 

Forsíða send í prentun 

13. maí 2005. 

Ritgerðin öll send í prentun. 

 


