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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. 
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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. 


