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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á eignafléttur í íslensku atvinnulífi og 
rekja eignarhald aðila, sem voru áberandi í íslensku atvinnulífi misserin fram að falli 
bankanna og útlán til þeirra. Það var gert að beiðni Rannsóknarnefndar Alþingis. Í umboði 
hennar hafði höfundur einstakan aðgang að þeim gögnum sem rannsóknin byggir á. Fyrir 
utan aðgang að lánabókum bankanna gerði aðgengi að hlutafjármiðunum rannsóknina 
framkvæmanlega enda var það eina safnið af gögnum um eignarhald fyrirtækja á landsvísu 
sem til var á gagnagrunnsformi.  

Í rannsókninni er eiginlegt eignarhald í fyrirtækjum reiknað en það er grunnurinn að 
greiningu áhættuhópa þar sem áhættuhópar, eða hópar tengdra aðila, eru skilgreindir út frá 
eignarhaldi. Eiginlega eignarhaldið gerir það að verkum, að hægt er koma auga á 
endaeigendur fyrirtækja á skjótan hátt sem og að auðkenna fyrirtæki sem eru innan marka 
um lágmarks eiginlegt eignarhald og ættu því að falla í áhættuhópa viðkomandi aðila – 
óháð eignafléttum. 

Við greiningu á útlánum til áhættuhópa kom berlega í ljós að á meðal þeirra aðila sem 
fengu bestu fyrirgreiðsluna hjá bönkunum voru aðilar sem áttu stóra hluti í viðkomandi 
bönkum. Dæmin sýna að bankarnir höfðu lánað einstaka áhættuhópum umfram þau 25% af 
eiginfjárgrunni sínum sem heimilt er samkvæmt reglum Fjármálaeftirlitsins. 

Með þessari aðferðarfræði eru aðilar taldir til áhættuhópa sem bankarnir höfðu ekki talið 
tengda, ýmist vegna þess að eignarhaldið var of flókið, lágmarkseignarhald var skilgreint 
hærra eða að eintaklingar hafi metið aðila ótengda á einhvern huglægan hátt. 

Abstract 

The purpose of this research was to identify business blocks in the Icelandic economy and 
trace ownership of companies that were prominent in the market the months and years 
preceding the collapse of the Icelandic banks in October 2008 and investigate loan their 
loans. It was done on request of the Special Investigation Commission. The author had 
unique access to otherwise confidential data from both the bankrupt banks and tax 
authorities which made it possible to systematically trace ownership of majority of 
companies in the Icelandic economy to beneficial owners. 

The otherwise vaguely definitive term Related Parties is defined in order to identify the 
largest risk groups in terms of loans from each bank and the banking system in general. 
The results confirm large credit risk towards consolidated groups of companies connected 
to the banks and that the banks had loaned selected groups of companies more than their 
legal limits. 
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1 

1 Inngangur 

Eftir fall bankanna skipaði Alþingi rannsóknarnefnd sem falið var að útskýra hrun þeirra. 
Á meðal viðfangsefna nefndarinnar var að skoða stórar áhættuskuldbindingar bankanna. 
Til stórra áhættuskuldbindinga teljast „[Á]hættuskuldbinding fjármálafyrirtækis vegna 
einstaks viðskiptamanns eða fjárhagslega tengdra aðila, sem nemur 10% eða meira af 
eiginfjárgrunni. “(1). Til að geta skoðað útlán bankanna til tengdra aðila þurfti 
Rannsóknarnefnd Alþingis að fá upplýsingar um hvaða fyrirtæki væru í raun og veru tengd 
og ekki aðeins samkvæmt upplýsingum frá bönkunum sjálfum heldur einnig frá opinberum 
aðilum. Frá seinni hluta ársins 2008, hafði umfjöllun um vensl fyrirtækja á Íslandi á 
uppgangstímunum fram að hruni bankakerfisins verið áberandi. Því var haldið fram að 
fyrirtæki væru tengd innbyrðis eignastengslum og í raun væru fáar en stórar 
viðskiptablokkir á Íslandi (2),(3). Þessar viðskiptablokkir voru oft tengdar bönkunum sem 
störfuðu á Íslandi, sem virkir eigendur og á sama tíma sem stórir viðskiptavinir 
þeirra(4),(5) og (6). Það var því ástæða til að ætla að krosseignatengsl íslenskra fyrirtækja 
væru flóknari en svo að hægt væri að leggja mat á þau með handvirkum aðferðum. Var því 
leitað til höfunda Viðauka 2 við skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis og er sú rannsókn 
viðfangsefni þessa meistaraverkefnis. Þær tölulegu niðurstöður sem birtar verða hér 
takmarkast af þeim niðurstöðum sem birtar voru með skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, 
því leynd hvílir yfir þeim gögnum sem aflað var við vinnu skýrslunnar en voru ekki birt í 
henni sjálfri. 

Markmið rannsóknarninnar er í raun tvíþætt. 

Að reikna út eiginlegan eignarhlut fyrirtækja og einstaklinga í fyrirtækjum og finna út 
hverjir séu í raunverulegir eigendur fyrirtækja. 

Að nota upplýsingar um eignarhald íslenskra fyrirtækja til að varpa ljósi á stærstu útlán til 
tengdra aðila innan íslensku bankanna fyrir hrun og ennfremur að varpa ljósi á stærstu 
skuldara íslenska bankakerfisins fyrir hrun.  

Greining á raunverulegu eignarhaldi fyrirtækja, byggir á reikningum um hve mikið 
fyrirtæki eiga hvort í öðru, að teknu tilliti til eignaflétta. Til grundvallar eignatengsla-
útreikningunum liggja gögn um eignarhald fyrirtækja frá Ríkisskattstjóra. Þó þurfti að 
stoppa í gagnaeyður þegar upplýsingagjöf frá fyrirtækjum var ábótavant eða þau staðsett 
erlendis og því ekki skráð hjá Ríkisskattstjóra. 

Til að greina útlán til tengdra aðila, þarf fyrst að skilgreina hvað gerir aðila tengda. 
Fjárhagslega tengdir aðilar, samkvæmt reglum Fjármálaeftirlitsins, eru skilgreindir á frekar 
matskenndan hátt. Hvorki er gefið upp ákveðið lámarkseignarhald milli fyrirtækja til að 
þau teljist fjárhagslega tengd, né hversu miklar líkur þurfi að vera á því að ef eitt fyrirtæki 
lendi í fjárhagserfiðleikum að annað tengt fyrirtæki lendi þar af leiðandi í 
greiðsluerfiðleikum (1). Því var hluti rannsóknarinnar að skilgreina hvenær aðilar eru 
fjárhagslega tengdir, sem er grundvöllur fyrir því að geta beitt verkfræðilegri greiningu á 
tengslum allra fyrirtækja á Íslandi. Tengdir aðilar eru ekki eingöngu tengdir með beinum 
eða óbeinum eignatengslum, heldur geta aðilar tengst vegna fjárhagslegra tenginga, 
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fjölskyldubanda og/eða stjórnunartengsla. Í rannsókninni eru því tengdir aðilar skoðaðir út 
frá eignatengslum, fjárhagslegum tengslum og fjölskyldu- og stjórnendatengslum. Auk 
þess að skilgreina hugtök og aðferðir til að meta áhættuhópa og útlán til þeirra, er 
aðferðafræðinni einnig beitt til að finna stærstu skuldahópana fyrir fall íslensku bankanna.  

1.1 Samantekt helstu niðurstaðna 

Allar tölulegar niðurstöður eru birtar með fyrirvara um gæði gagnanna sem þær byggja á. 
Upplýsingum um eignarhald fyrirtækja var víða ábótavant, bæði vegna ófullnægjandi skila 
gagna til Ríkisskattsstjóra en einnig vegna þess að fyrirtæki voru með lögheimili erlendis 
og því er upplýsingum um þessi fyrirtæki ekki safnað af Ríkisskattstjóra. Farið er ítarlega í 
uppruna og meðhöndlun gagna í kaflanum um gagnavinnslu. 

Þegar tengdir aðilar samkvæmt skilgreiningum rannsakenda eru bornir saman við 
skilgreiningar bankanna, virðast skilgreiningar bankanna hafa verið nokkuð 
tilviljanakenndar og ekki að sjá að neinni ákveðinni reglu hafi verið beitt. Tekin eru dæmi 
sem sýna að hópar tengdra aðila eru mjög háðir skilgreiningum á fjölskyldutengslum, 
stjórnunartengslum og lágmarks eignarhaldi.  

Reglur um útlán til tengdra aðila voru settar til að takmarka útlánaáhættu bankanna. Þegar 
útlán til tengdra aðila eru orðin mjög mikil er hætta á að bankinn verði háður 
lántakandanum. Ef lánþeginn fer í þrot, hefur það mjög alvarleg áhrif á rekstrarstöðu 
bankans. Í Niðurstöðukafla III eru tekin dæmi sem sýna að útlán einstakra banka til 
ákveðinna aðila voru orðin mikil og sumir viðskiptavinir í raun orðnir of stórir fyrir 
bankana. Sömu dæmi sýna að útlán til tengdra aðila, samkvæmt skilgreiningu höfundar, 
fara yfir 25% af eiginfjárhlutfalli bankanna en það er hámarks skuldbinging banka 
gagnvart hópi fjárhagslegra tengdra aðila samkvæmt reglugerð Fjármálaeftirlitsins um 
stórar áhættuskuldbindingar (1).  

Þegar útlán til stærstu hópa tengdra aðila eru skoðuð kemur í ljós að þessir aðilar eru oft 
meðal stærstu eigenda bankanna. Jafnframt sést að útlán til þessara hópa eru iðulega 
verulegur hluti af eiginfjárgrunni hvers banka. Stærsti skuldahópurinn áramótin fyrir fall 
bankanna var myndaður út frá Baugi Group, en heildarskuldsetning þess hóps var 508 
milljarðar króna sem nam 51,8% af eiginfjárgrunni allra bankanna þriggja. Þegar horft er á 
hópa út frá einstaklingum myndaði Jón Ásgeir Jóhannesson stærsta áhættuhópinn á sama 
tímapunkti en til þess hóps töldust 75 fyrirtæki með heildarútlán frá íslensku bönkunum 
upp á 201,5 milljarða króna. Ef einnig er tekið tillit til fjölskyldutengsla, þá samanstendur 
áhættuhópurinn af 185 fyrirtækjum. 

Með aðgangi að réttum gögnum og aðferðarfræðinni sem kynnt er í þessari ritgerð má 
greina stærstu áhættuhópa hvers banka fyrir sig. Það er ljóst að með sífellt flóknara 
eignarhaldi er nauðsynlegt að þeir sem skilgreina tengda aðila innan fjármálafyrirtækja hafi 
aðgang að greinargóðum upplýsingum um eignarhald. Þessum gögnum er nú þegar safnað 
af Ríkisskattstjóra og því gæti stofnun á vegum ríkisins, svo sem Ríkisskattstjóri, 
Hagstofan eða Fjármálaeftirlitið haldið utan um þessar upplýsingar og veitt 
fjármálafyrirtækjum aðgang að raunverulegu eignarhaldi og tengdum aðilum. Við vinnslu 
þessarar rannsóknar var grunnur lagður að slíku upplýsingakerfi á nokkrum mánuðum. Lög 
og reglugerðir skilgreina tengda aðila fremur lauslega og því mætti einnig huga að því 
hvort eftirlitsaðilar þurfi að setja vinnureglur um slíkar skilgreiningar. Það er bönkum 
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nauðsynlegt að hafa góða yfirsýn yfir eignatengsl fyrirtækja til að tryggja upplýsta 
ákvarðanatöku. Á það sérstaklega við um áhættustýringasvið bankanna, þar sem það er í 
verkahring þeirra að halda utan um lánaáhættu og taka í taumana þegar áhættan er orðin of 
mikil. 

1.2 Yfirlit 

Ritgerðin skiptist í þrjá þætti, aðferðarfræði, gagnavinnslu og niðurstöður en 
niðurstöðukaflarnir eru fjórir.  

Aðferðafræði rannsóknarinnar er líst í kafla (XXX) en hann hefst á fræðirýni þar sem farið 
er yfir rannsóknir á svipuðu viðfangsefni auk þess sem fyrri greiningar eignatengsla á 
Íslandi eru reifuð. Því næst eru hugtök skilgreind og loks eru aðferðarfræði útreikninga lýst 
í þremur undirköflum; útreikningar eiginlegs eignarhalds, áhættuhópar og auðkenning 
viðskiptafélaga. 

Í kaflanum Gögn og gagnavinnsla er farið yfir uppruna gagna sem notuð voru við 
rannsóknina, yfirlit yfir gæði þeirra og hvernig gagnasettin voru byggð upp. Einnig var 
flæði gagna lýst og farið yfir hvaða hugbúnaður var notaður við útreikninga. 

Niðurstöðunum er skipt í fjóra kafla. Fyrstu tveir kaflarnir endurspegla fyrra markmið 
rannsóknarinnar á meðan síðari tveir endurspegla seinna markmiðið. Í Niðustöðum I er 
veitt yfirlit yfir krosseignatengsl á Íslandi og hópar út frá einstaklingum og fyrirtækjum 
skoðaðir almennt. Í Niðurstöðum II eru nokkrir hópar skoðaðir sérstaklega og aðferðafræði 
þessarar rannsóknar við myndun áhættuhópa borin saman við áhættuhópa bankanna. Í 
Niðurstöðum III eru sömu hópar skoðaðir út frá útlánum. Í Niðustöðum IV eru stærstu 
útlánahópar landsins birtir, bæði út frá fyrirtækjum og einstaklingum. Í lok kaflans er 
eiginlega skuldastaða einstaklinga skoðuð, það er skuldir fyrirtækja vegnar með eignarhlut 
einstaklinga. 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Fræðirýni  

Eignatengsl hafa verið viðfangsefni bæði rannsakenda og fagaðila undanfarna þrjá áratugi. 
Flestir þeirra hafa skoðað krosseignatengsl takmarkaðra hópa fyrirtækja. Allir eiga þeir það 
sameiginlegt að gagnasöfnin sem þeir byggja á eru mun umfangsminni en það gagnasafn 
sem var lagt til grundvallar þessarar rannsóknar. Engin þeirra nær yfir efnahagslíf heillrar 
þjóðar líkt og þessi rannsókn. Hér að neðan er farið yfir þær fræðigreinar sem tengjast 
umfjöllunarefni verkefnisins. 

Árið 1988 birtust niðurstöður fyrstu rannsóknar á krosseignatengslum (7) en rannsóknin 
skoðaði eignaskiptingu milli ríkis og fylkja í Þýskalandi. Önnur rannsókn (8) var gerð á 
krosseignatengslum nokkrum árum síðar en það var rannsókn á eignartengslum í kjölfar 
einkavæðingar í Austur-Evrópu eftir hrun kommúnismans. Í greininni er leitað leiða til að 
skipta stórum ríkisfyrirtækjum upp í smærri einingar en jafnframt dreifa arðsemi eininga 
og draga úr áhættu á tapi með krosseignatengslum (8). Eignatengsl hafa einnig verið 
skoðuð með tilliti til yfirráða, þar sem yfirráð eru skilgreind sem meirihlutaeignarhald, sjá 
til dæmis (8), (9). Að auki er nýbirt grein um eignarhald og yfirráð yfir hlutafélögum á 
Ítalíu (10), þar sem fram kemur m.a. að fyrirtæki með flestar tengingar tilheyra flest 
fjármálageiranum.  

Fræðigreinar um eignarhald byggja annars vegar á flæðilíkönum og hins vegar á 
netgreiningum. Eignarhald milli fyrirtækja má setja fram sem netlíkan, stefnt net (10), þar 
sem hnútpunktar tákna fyrirtæki og leggirnir eignarhald þeirra í millum. Fylkjareikningi er 
svo beitt til að reikna samanlagt beint og óbeint eignarhald í fyrirtækjum. Þegar flæðilíkön 
eru notuð í greiningunni er flæði peninga rannsakað (8). Litið er á arð sem fyrirtæki greiðir 
eigendum sínum sem útflæði, en arðurinn er í hlutfalli við eignarhlut viðkomandi eigenda, 
og er skilgreindur sem innflæði í önnur fyrirtæki eða til mannlegra eigenda. Flæðilíkan má 
í raun túlka sem netlíkan þar sem hnútpunktar eru fyrirtæki og leggirnir tákna eignarhald. 

Ofantöldum netlíkönum hefur verið beitt til að reikna eignarhald og yfirráð (9), (11), en 
(11) er samkvæmt bestu vitund höfundar stærsta rannsókn á krosseignatengslum til þessa. 
Sú rannsókn nær til 24.877 fyrirtækja á hlutabréfamörkuðum 48 ríkja, þar á meðal Íslands. 
Í sömu rannsókn voru 106.141 eiginlegir eigendur (e. ultimate owners), það er 
einstaklingar og opinberir aðilar. Einnig hafa rannsakendur greint eignatengsl fyrirtækja og 
banka (12) en sú athugun hefur takmarkast við beint eignarhald banka í fyrirtækjum og 
öfugt, en eignarhaldið ekki reiknað með tilliti til óbeins (eiginlegs) eignarhalds. Eftir bestu 
vitund höfundar er rannsóknin sem þetta verkefni byggist á sú umfangmesta sem lagst 
hefur verið í og sú fyrsta sem greinir eignarhald allra fyrirtækja heillar þjóðar. 

Þróun eignarhalds milli fyrirtækja og banka var til sérstakrar skoðunar í Japan frá 
tímabilinu fyrir seinni heimsstyrjöld til aldamóta(12). Þar kom í ljós að fyrirtækjahópar 
fjárfestu í bönkum í auknu mæli eftir stríð og bankar í fyrirtækjum. Á þessum tíma 
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mynduðust sterkir fyrirtækjahópar með eignarhald í bönkum innan sinna vébanda. Aðkoma 
bankanna, auk eignarhalds í fyrirtækjum innan hópanna, var lánafyrirgreiðsla til fyrirtækja 
í sama hópi. Aðgengi fyrirtækja í þessum hópum að lánsfé var talsvert greiðara en annarra. 
Í þeim tilfellum var eftirlit innan bankanna með lánveitingunum ekki eins ítarlegt og ef um 
lán til ótengdra aðila væri að ræða. Fyrirtæki sem voru talin hafa mest upp úr því að vera í 
fyrirtækjahópi með banka voru félög sem voru háð greiðu aðgengi að lánsfé (12),(13). 

Stjórnarsetur einstaklinga hafa verið kannaðar sérstaklega, bæði hjá fyrirtækjum sem 
tengjast eignartengslum sem og hjá fyrirtækjum sem hafa sín í milli engin augljós 
eignatengsl (14),(15), (16), (17). Í þessum greiningum eru fyrirtæki tengd saman ef þau 
deila stjórnarmönnum (17). Fylkjareikningi er beitt til að kanna hversu mörg fyrirtæki 
tengjast þar sem þau deila stjórnarmönnum (14). Einstaklingum hefur verið gefið 
mismunandi vægi í aðkomu að fyrirtækjum, til að mynda ef stjórnarformaður er jafnframt 
forstjóri, hefur hann tvöfalt vægi á stjórn fyrirtækisins (18). Ekki er vitað til að áður hafi 
verið rannsökuð tengsl einstaklinga sérstaklega eftir mismunandi aðkomu að fyrirtækjum, 
það er sem stjórnarmenn, stjórnendur eða eigendur. Ekki er heldur vitað til að kannað hafi 
verið hvaða einstaklingar séu viðskiptafélagar út frá aðkomu þeirra að fyrirtækjum, annarri 
en eignarhaldi, líkt og gert er í þessari rannsókn 

2.1.1 Fyrri greiningar eignatengsla á Íslandi 

Erlendir aðilar höfðu fyrir hrun sýnt eignafléttum íslenska fyrirtækja áhuga. Merril Lynch 
birti til að mynda yfirlitsmynd yfir eignatengsl fyrirtækja tengd íslensku bönkunum í 
ítarlegri greiningu á þeim í mars 2006(19),(20). Yfirlitsmyndir þessar eru unnar út frá 
opinberum upplýsingum um eignarhald viðkomandi fyrirtækja og nær aðeins yfir aðila 
tengdum bönkunum. Í greiningunni er sú ályktun dregin, að fjölmörgar eignatengingar 
milli bankanna og fyrirtækja í eigendahópi þeirra, og bankanna sjálfra innbyrðis, auki 
kerfislega áhættu bankakerfisins á Íslandi (19).  

Hér á landi hefur verið þróaður hugbúnaður(21) sem gerir notanda kleift að rekja tengsl 
aðila byggð á opinberum gögnum, bæði fyrirtæki og einstaklinga. Tengslin sem 
hugbúnaðurinn teiknar, byggja til að mynda á því hvort aðilar sitji saman í stjórn fyrirtækis 
eða hvort einstaklingur eða fyrirtæki hafi komið að stofnun annars fyrirtækis. Þar sem ekki 
er haldið utan um eignarhald fyrirtækja í opinberum skrám er ekki hægt að rekja 
eignatengsl nema við stofnun fyrirtækis með hugbúnaðinum. 

2.1.2 Lagaumhverfi stórra áhættuskuldbindinga  

Reglur Fjármálaeftirlitsins um stórar áhættuskuldbindingar fjalla um fjárhagslega tengda 
aðila, þar sem aðilar teljast fjárhagslega tengdir ef þeir mynda eina áhættu vegna yfirráða 
eins aðila yfir öðrum(1). Einnig teljast aðilar fjárhagslega tengdir ef „...líkur eru á að einn 
þeirra lendi í fjárhagserfiðleikum eigi hinn eða allir í greiðsluerfiðleikum.“(1). Líkurnar 
eða tengslin eru ekki skilgreind frekar. Í íslenskum lögum er fjallað um virkan eignarhlut, 
samstarf, náin tengsl og yfirráð yfir fyrirtækjum í samhengi við yfirtökuskyldu á 
fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði og virkan eignarhlut í fjármálafyrirtækjum. Í öllum 
tilfellum er, meðal annars, lagður til grundvallar beinn eða óbeinn eignahlutur, fyrirtækja á 
milli (22),(23). Virkur eignarhlutur er nefndur í lögum um fjármálafyrirtæki en „...með 
virkum eignarhlut er átt við beina eða óbeina hlutdeild í fyrirtæki sem nemur 10% eða 
meira af eigin fé, stofnfé eða atkvæðisrétti, eða aðra hlutdeild sem gerir kleift að hafa 
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veruleg áhrif á stjórnun viðkomandi fyrirtækis.“ (22). Samstarf er einnig skilgreint í lögum 
um fjármálafyrirtæki en aðilar teljast í samstarfi ef á milli þeirra eru tengsl á borð við 
hjúskap, bein eða óbein yfirráð eða ef félag á verulegan eignarhlut í félagi. Með verulegum 
eignarhlut er átt við beint eða óbeint eignarhald á 20% hlutafjár eða ef tengsl eru á milli 
félags og stjórnarmanna og framkvæmdastjóra þess(22). Enn fremur er fjallað um náin 
tengsl í sömu lögum en með nánum tengslum er átt við að „...þegar tveir eða fleiri 
einstaklingar eða lögaðilar tengjast í gegnum ... viðskiptahagsmuni, þ.e. beint eða óbeint 
eignarhald á minnst 20% hlutafjár eða yfirráð yfir 20% af atkvæðisrétti fyrirtækis;“(22). 
Lög um verðbréfaviðskipti fjalla nánar um yfirráð og skilgreindu þau þannig að aðili teldist 
fara með yfirráð færi hann með í það minnsta 40% atkvæðaréttar í félagi(23). Mörk voru 
lækkuð í 30% með lagabreytingu snemma árs 2009 (24). 

2.2 Skilgreiningar á hugtökum  

Eftirfarandi hugtök eru notuð við greininguna: 

Aðili er einstaklingur eða fyrirtæki. Hugtakið er skilgreint sérstaklega til einföldunar þar 
sem fyrirtæki eru ýmist í eigu annarra fyrirtækja og/eða einstaklinga meðan enginn á 
einstakling. 

Félag og lögaðili eru önnur orð yfir fyrirtæki.  

Eignarhlutur, einnig nefnt eignarhald, er það hlutfall sem aðili á í fyrirtæki. Dæmi: Ef 
hlutafé fyrirtækis A er kr. 500.000 og aðili B á hlutafé upp á kr. 100.000 á aðili B 1 af 
hverjum 5 hlutum í fyrirtæki A. Aðili B á því 20% eignarhlut í fyrirtæki A. 

Beinn eignarhlutur er eignarhlutur aðila í hlutafé fyrirtækis. 

Óbeinn eignarhlutur er eignarhlutur aðila í gegnum annað, eða önnur, fyrirtæki. Dæmi: Ef 
aðili A á fyrirtæki B 100% sem á fyrirtæki C 100%, þá á aðili A 100% í fyrirtæki C óbeint.  

Eiginlegur eignarhlutur, einnig nefnt eiginlegt eignarhald, er samanlagður beinn og óbeinn 
eignarhlutur aðila í fyrirtæki. Dæmi: Ef aðili A á 50% í fyrirtæki B og 100% í fyrirtæki C. 
Fyrirtæki C á svo 50% í fyrirtæki B. Þá á aðili A 50% beint í fyrirtæki B og 50% óbeint í sama 
fyrirtæki. Eiginlegt eignarhald (samanlagt beint og óbeint) aðila A í fyrirtæki B er þá 100%. 

Hópur er safn aðila sem tengjast innbyrðis, einnig nefnt tengdir aðilar og áhættuhópur. 

Aðalaðili er sá aðili sem hópur tengdra aðila er myndaður út frá. 

Lágmarkseignarhlutur er sá eiginlegi eignarhlutur sem aðili þarf að eiga í öðrum til að sá 
síðarnefndi sé í hópi þess fyrrnefnda. 

Viðskiptafélagar eru einstaklingar sem eiga sameiginlega aðkomu að fyrirtækjum, í 
gegnum eignarhald, stjórnarsetu eða framkvæmdastjórn. 

Framvirkur kaupsamningur sem banki selur felur í sér að kaupandi lofar að kaupa 
undirliggjandi verðbréf á tilteknum tíma á tilteknu verði og bankinn lofar að selja sömu 
eign á því verði á þeim tíma(25). Banki sem selur framvirkan samning, takmarkar áhættu 
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sína vegna verðbreytinga á undirliggjandi verðbréfi með því að kaupa viðkomandi bréf til 
að eiga til reiðu á afhendingardegi. Því má líta á að framvirkur kaupsamningur sé í raun lán 
til verðbréfakaupa(26). 

Þegar vitnað er í útlán eða heildar útlán er það samtala hefðbundinna lána, sbr. lánasamninga, 
skuldabréfa og yfirdráttarlána, og fjármögnunarlið framvirkra kaupsamninga. 

Eiginfjárgrunnur samanstendur af eiginfjárliðum úr efnahagsreikningi fjármálafyrirtækis 
að viðbættum víkjandi lánum sem uppfylla ákveðin skilyrði(22),(26). 

Til áhættuskuldbindinga teljast útlán og afleiðusamningar.(27) 

Stór áhættuskuldbinding er áhættuskuldbinding fjármálafyrirtækis gagnvart 
viðskiptamanni, eða fjárhagslega tengdum aðilum, sem nemur 10% eða meira af 
eiginfjárgrunni viðkomandi fjármálafyrirtækis. 

Útlánahlutfall áhættuhóps er skilgreint sem hlutfall heildarútlána til hópsins af 
eiginfjárgrunni. 

2.3 Útreikningar eiginlegs eignarhalds 

Útreikningar á eiginlegu eignarhaldi eru byggðir á (8) og eru settir hér fram að hætti 
höfundar. Þeir eru ennfremur útvíkkaðir síðar með tilliti til fjölskyldu- og 
stjórnunartengsla. Útreikningarnir eru byggðir á fylkjareikningi, þar sem línur tákna 
eigendur og dálkar tákna eignir. Eigendur eru ýmist einstaklingar eða fyrirtæki en eignirnar 
eru alltaf fyrirtæki.  

Skilgreinum A sem er ferningsfylki, af stærðinni n x n, þar sem n er fjöldi fyrirtækja í 
þýðinu. Línur fylkisins tákna fyrirtækin sem eigendur en dálkar fyrirtækin sem eignir. 
Stakið i,j táknar beinan eignarhlut fyrirtækis i í fyrirtæki j. Dálksumma hvers dálks er á 
bilinu 0 til 1, þar sem 0 táknar að fyrirtæki j er ekki eigu neins fyrirtækis, en gæti verið í 
eigu einstaklings eða einstaklinga. Annar möguleiki er að það skorti upplýsingar um 
eignarhald. Ef dálksumma dálks j er 1 er fyrirtæki j alfarið í eigu annarra fyrirtækja. Sé 
dálksumma á bilinu 0 til 1 getur fyrirtækið verið með blandað eignahald, þ.e. í eigu 
fyritækja og einstaklinga, eða að ekki séu til upplýsingar um nema hluta af eignarhaldi 
viðkomandi fyrirtækis. 

Skilgreinum P sem er fylki af stærðinni m x n. Línur fylkisins tákna einstaklinga sem eiga 
hlut í fyrirtækjum og dálkar tákna fyrirtækin sem eignir, þau hin sömu og í fylki A. Stakið 
k,j táknar beinan eignarhlut einstaklings k í fyrirtæki j. 

Skilgreinum fylkið I sem einingafylki af stærðinni n x n. 

Til að finna eiginlegan eignarhlut fyrirtækja í fyrirtækjum er fylki B skilgreint. Það er af 
stærðinni n x n þar sem línur tákna fyrirtæki sem eiginlega eigendur fyrirtækja í dálkum. 

Þessu er lýst með eftirfarandi jöfnu, fyrir hvert stak: 
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Eiginlegur eignarhlutur i í j er beinn eignarhlutur i í j plús beinn eignarhlutur i í k 
margfaldað með eiginlegum eignarhlut k í j. Ef þetta er reiknað fyrir öll stök og skrifað á 
fylkjaformi fæst: 

 B = A + AB  

Einangrum svo fylkið B í nokkrum skrefum: 

B – AB =A 

B(I –A) = A 

Að lokum þarf að margfalda með andhverfu (I – A) beggja vegna og fæst þá jafna fyrir 
eiginlegan eignarhluta allra fyrirtækja í öllum fyrirtækjum. 

 B = A(I – A)-1  

Við það að draga fylki A frá einingafylkinu verður mismunurinn ekki sérstæður (e. 
singular) svo fremi sem engir eignahringir séu í fylkinu og að ekkert fyrirtæki eigi sjálft sig 
að fullu. Dálksumma einstakra dálka er stærri en núll en getur verið stærri en einn þar sem 
mörg fyrirtæki geta átt eiginlegan eignarhlut í fyrirtæki j og ef hvert á annað leggjast 
eignarhlutirnir saman. Dæmi: Fyrirtæki A, sem er í eigu einstaklinga, á fyrirtæki B 100%, 
fyrirtæki B á fyrirtæki C 100%. Þá á fyrirtæki A 100% eiginlegan eignarhlut í fyrirtæki C 
og fyrirtæki B á 100% eiginlegan eignarhlut í fyrirtæki C. Dálksumma fyrirtækis C í fylki 
B er því 2. 

Fylki B gefur því ekki upplýsingar um hverjir eru endanlegir eigendur fyrirtækjanna n 
heldur sýnir það eiginleg eignatengsl allra fyrirtækja i í fyrirtækjum j, hvar sem þau koma 
fyrir í eignanetinu. 

Til að finna eiginlegan eignarhlut einstaklinga í fyrirtækjum er fylkið E skilgreint. Það er 
af stærðinni m x n, þar sem línur tákna einstaklinga sem eiga í fyritækjum og dálkar 
fyrirtækin sem eignir. Sama röð er á einstaklingum og fyritækjum og í fylki P. Á 
fylkjaformi er fylkið E fengið á eftirfandi hátt: 

E = P + PB 

Einstaklingarnir eru jafnframt endaeigendur fyrirtækjanna og tákna gildin eiginlegan 
eignarhlut einstaklings k í fyrirtæki j. Eiginleg eign einstaklings k í fyrirtæki j er bein eign 
k í j að viðbættri óbeinni eign k í j. Óbein eign k í j er fengin út frá margeldi óbeinnar 
eignar allra fyrirtækja sem eiga í fyrirtæki j og beinnar eignar k í viðkomandi fyrirtækjum. 

Ef upplýsingar um fyrirtæki j eru tæmandi er viðkomandi dálksumma 1, og þar með hægt 
að rekja eigendaupplýsingar fyrirtækis til einstaklinga að fullu. Þar sem ekki liggja fyrir 
eigendaupplýsingar um öll fyrirtæki geta eignatengsl endað hjá fyrirtækjum, það er að 
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fyrirtæki eigi í öðru fyrirtæki en engar eða ófullkomnar upplýsingar liggja fyrir um 
eignarhald eigandans.  

Til að finna hvar upplýsingar um eignarhald ná ekki alla leið til einstaklinga heldur rofna 
hjá fyrirtækjum vegna ónægra upplýsinga má leggja saman dálka eignafylkjanna A og P, 
fyrir öll fyrirtækin og draga frá einum. Þannig sést um hvaða fyrirtæki ekki liggja fyrir 
nægar upplýsingar. Skilgreinum vigurinn c og reiknum út á vigurformi: 

�� = 1 − �� �(�, �)

�

���

+  � �(�, �)

�

���

 � , ∀ �  

Hvert stak í c hefur gildi á bilinu 0 til 1. 

��

= �

0 �� ����� ����ý������ ������ ����� �� ������ℎ��� ������æ��� �
]0,1[ �� ó�����æ������ ����ý������ ������ ����� �� ������ℎ��� ������æ��� �

1 �� ����������� ����ý������ ������ ����� �� ������ℎ��� ������æ��� �
 

� 

Til að geta notað upplýsingar um gæði eignarhaldsgagna þarf að koma vigrinum c á 
fylkjaform. Skilgreint er fylkið C sem er ferningsfylki af stærð n x n með vigurinn c á 
hornalínu, en núll annars eða: 

��,� =  �
�� �� � = �

0 ������
� 

Til að sjá hvar upplýsingar um eignarhald fyrirtækja endar (þ.e. ef ekki er hægt að rekja 
upplýsingar til mennskra eigenda), hvar sem er í fyrirtækjaneti, er fylkið D skilgreint. Það 
er af ferningsfylki af stærðinni n x n og tákna línur fyrirtæki sem eigendur og dálkar 
fyrirtæki sem eignir. Á fylkjaformi er D reiknað út á eftirfarandi hátt: 

 D = C + CB   

Dálksumman (Dj) sérhvers dálks j táknar hve mikið eiginlegt eignarhald fyrirtækis endar 
hjá fyrirtækjum en ekki einstaklingum. 

�� = �

0 �� ������ℎ��� ������æ��� � ����� ℎ����� ℎ�á ������æ��
]0,1[ �� ������ℎ��� ������æ��� � ����� �ð ���ℎ����� ����� ℎ�á ������æ��

1 �� ������ℎ��� ������æ��� � ����� �ð���� ℎ�á ������æ����

� 

Stakið Dij táknar eignarhlut fyrirtækis i sem endaeiganda fyrirtækis j. 

2.4 Áhættuhópar 

Skilgreiningar Fjármálaeftirlitsins á tengdum aðilum eru nokkuð matskenndar og má túlka 
á ýmsa vegu. Eitt af markmiðum rannsóknarinnar er að finna stærstu áhættuhópana í 
bankakerfinu, en til þess þarf að skilgreina hvenær aðilar teljast til sama áhættuhóps.  
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Aðilar teljast eignatengdir ef annar aðilinn á að minnsta kosti lágmarkseignarhlut í hinum 
aðilanum og gildir það um samanlagt beint og óbeint eignarhald. 

Aðili telst fjárhagslega tengdur öðrum ef aðilarnir eru það fjárhagslega háðir að ef annar 
aðilinn lendir í fjárhagserfiðleikum þá eru líkur á að svo eigi einnig við um hinn. Aðilar 
geta til dæmis verið fjárhagslega háðir ef annar aðilinn er í ábyrgðum fyrir annan. Gögn 
um ábyrgðir lána innan bankanna reyndust hins vegar mjög takmörkuð og er því litið 
framhjá fjárhagslegum ábyrgðum í þessari rannsókn. Önnur ástæða fyrir því að aðilar geta 
verið fjárhagslega háðir er að ef eigið fé annars þeirra verður að engu þá kemst hinn í 
fjárhagsleg vandræði. Það er ef: 

eigið fé eiganda eignarhlutur í eign * verðmæti hlutafjár eignar 

Ef þetta skilyrði er uppfyllt má fullyrða að eigandinn lendi í fjárhagslegum erfiðleikum fari 
eignin í þrot, þar sem afskrifa þarf verðmæti eignarhlutarins í eigninni. Afskriftin þýðir tap 
á rekstarreikningi eigandans og þar með lækkun á eigin fé sem tapinu nemur. Þar sem 
verðmæti eignarhlutarins er hærra en bókfært eigið fé eigandans yrði eigið féð að engu og 
jafnvel neikvætt. Þar sem verðmæti hlutafjár er matskennt og ekki samræmi á milli hvernig 
fyrirtæki skrá hluti sína í öðrum félögum er verðmæti hlutafjár eignar nálgað með 
bókfærðu eiginfé hennar. 

2.4.1 Áhættuhópar út frá fyrirtækjum 

Hér er hver áhættuhópur, eða hópur tengdra aðila, myndaður út frá fyrirtæki sem kallað er 
aðalaðili. Til áhættuhóps teljast þeir aðilar sem eru eignatengdir aðalaðila. Einnig er hægt 
að útvíkka skilgreiningu á áhættuhóp með því að telja til hans aðila sem eru fjárhagslega 
tengdir aðalaðilanum. Í báðum tilfellum er litið til aðila sem tengjast aðalaðila A. Aðilar 
teljast eignatengdir A ef þeir eiga að minnsta kosti lágmarks eiginlegan eignarhlut í A eða 
að A á að minnsta kosti lágmarks eiginlegan eignarhlut í viðkomandi fyrirtækjum. Þetta er 
sýnt með dæmi á mynd 1. 

Mynd 1: Dæmi um áhættuhóp með fyrirtækið D sem aðalaðila. Fyirtæki afmörkuð með 
bláu eru fjárhagslega tengd D. Fyrirtækið X er fjárhagslega tengt D. Áhættuhópur með 
eigna- og fjárhagslegatengdum aðilum er afmarkaður með rauðu. 
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Fyrsta skrefið við ákvörðun áhættuhóps er að skilgreina hver aðalaðili sé þar sem mikill 
munur getur verið á milli hópa eftir því hvaða fyrirtæki hóparnir eru myndaðir út frá. 
Jafnvel þó fyrirtæki falli í hóp hvors annars, mynda þau ekki endilega sömu áhættuhópana 
sem aðalaðilar. Dæmi um mismunandi aðalaðila er á mynd 2. 

Þegar áhættuhópar eru myndaðir er aðeins litið til aðila sem tengjast aðalaðilanum með 
eiginlegu eignarhaldi. Ekki er litið til aðila sem tengjast aðilum í áhættuhópi aðalaðila sem 
ekki tengjast aðalaðilanum með eiginlegu eignarhaldi. Þetta er best skýrt með dæmum. 
Fyrirtæki A á 100% í fyrirtæki B og 100% í fyrirtæki C. Engin önnur tengsl eru á milli 
fyrirtækja B og C. Ef áhættuhópur er myndaður út frá fyrirtæki A sem aðalaðila falla bæði 
fyrirtæki B og C í þann hóp en ef hópurinn myndaður út frá B sem aðalaðila þá fellur 
fyrirtæki A aðeins í þann hóp en ekki fyrirtæki C, þar sem engin tengsl eru þeirra í milli. 

Mynd 2: Dæmi um tvo áhættuhópa út frá fyrirtækjum þar sem eingöngu eru eigna-
tengdir aðilar. Vinstra megin er fyrirtæki B aðalaðili en hægra megin er fyrirtæki D 
aðalaðili. 

2.4.2 Áhættuhópar út frá einstaklingum 

Þegar áhættuhópar eru myndaðir út frá einstaklingum er litið til eiginlegra eignahluta 
einstaklingsins í fyrirtækjum en eðli málsins samkvæmt er enginn eigandi að einstaklingi. 
Ef litið er á tvo, eða fleiri, einstaklinga sem sömu áhættu, til dæmis vegna fjölskyldu eða 
viðskiptatengsla, er hópur myndaður út frá samanlögðu eiginlegu eignarhaldi þeirra í 
fyrirtækjum. Þetta er sýnt með dæmi á mynd 3. Ennfremur falla engin fyrirtæki í 
áhættuhóp út frá einstaklingi vegna fjárhagslegra tengsla. 
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Mynd 3: Dæmi um áhættuhópa út frá einstaklingum. Að ofan eru hópar myndaðir út fá 
eintaklingi 1 annars vegar og einstaklingi 2 hins vegar. Að neðan er hópur út frá 
samanlögðu eiginlegu eignarhaldi einstaklings 1 og 2. 

2.5 Auðkenning viðskiptafélaga 

Í lögum um fjármálafyrirtæki er ekki eingöngu fjallað um samstarf vegna eignarhalds, 
heldur líka vegna annarrar aðkomu einstaklinga að fyrirtækjum, það er með stjórnarsetu 
eða framkvæmdastjórn (22). Í þessari rannsókn er skilgreiningin á samstarfi einstaklinga 
útvíkkuð og hugtakið viðskiptafélagar skilgreint. Einstaklingar teljast viðskiptafélagar ef 
þeir eiga sameiginlega aðkomu að fyrirtækjum í formi eignarhalds, stjórnarsetu, 
framkvæmdastjórn eða gegna öðrum lykilstörfum, eru til dæmis fjármálastjórar.  

Markmiðið með auðkenningu viðskiptafélaga er að greina hvaða aðilar geta talist 
viðskiptafélagar í þeim skilningi að leiðir þeirra liggja saman með ofangreindum hætti. 
Skilgreinum fylkið BB af stærðinni m x n. Línur tákna einstaklinga sem aðila að 
fyrirtækjum og dálkar fyrirtækin. Stökin í fylkinu tákna hvort einstaklingur kemur að 
fyrirtæki eða ekki. Fylkið BB er svo margfaldað með sjálfu sér byltu og fæst þá fylkið BB2 
sem er ferningsfylki að stærðinni m x m: 
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BB2 = BB · BBT 

Í fylkinu BB2 tákna línur og dálkar einstaklinga og stökin hversu vel tengdir aðilar eru. 
Fylkið er samhverft, þ.e. sömu einstaklingar raðast í sömu röð í línur og dálka. Hornalínan 
segir til um hversu mörgum fyrirtækjum einstaklingur tengist en önnur stök setja til um 
hversu vel eða oft einstaklingur i tengist einstaklingi j í gegnum samstarf eða eignarhald á 
fyrirtækjum. 

Í einföldustu mynd er aðeins leitast eftir hvort einstaklingur komi að fyrirtæki og tekur 
stakið Bij þá gildið 1 en 0 ef aðili kemur ekki að fyrirtæki. Einnig er hægt að gefa aðkomu 
einstaklinga að fyrirtækjum mismunandi vægi, til dæmis á bilinu 0 til 1, eftir mikilvægi 
stöðunnar sem þeir gegna. Ef sami einstaklingur kemur að fyrirtæki á fleiri en einn hátt, er 
hægt að leggja saman stuðlana sem viðkomandi fengi hjá sama fyrirtæki. Allt fer þetta eftir 
því hvernig leitast er eftir því að skilgreina samstarf einstaklinga innan fyrirtækis, en 
útreikningar eru framkvæmdir eins hvort sem tengsl eru tvíundatala, það er tengsl við 
fyrirtæki eða ekki, eða vegin samtala aðkomu einstaklinga að fyrirtæki. Forvinna gagna 
yrði þó mismunandi og má rökstyðja að vegin samtala gæfi nákvæmari mælingu um 
samstarf aðila. 
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3 Gögn og gagnavinnsla 

Í rannsókninni voru árin 2003 til og með 2008 til skoðunar. Öll gögn sem aflað var 
takmörkuðust við þetta tímabil. Tvær stöðumyndir af eignarhaldi fyrirtækja voru gerðar, 
annars vegar þann 31. desember 2007, áramótin fyrir fall bankanna og hins vegar 31. 
desember 2008, áramótin eftir fall bankanna. Vegna þess hve gögn um eignarhald voru 
gloppótt, sérstaklega snemma á rannsóknartímabilinu, reyndist ekki unnt að draga upp 
mynd af eignarhaldinu um hver áramót frá 2003 fram yfir fall. Áhættuhópar byggðir á fyrri 
stöðumyndinni voru keyrðir saman við útlán bankanna á sama tímapunkti. Áhættuhópar 
byggðir á síðari stöðumyndinni voru keyrðir saman við útlán 30. september 2008, það er 
mánaðamótin fyrir fall bankanna. 

3.1 Grunngögn um eignarhald 

Upplýsingar um eignarhald fyrirtækja á Íslandi komu frá Ríkisskattsjóra en þar er haldið 
utan um svokallaða hlutafjármiða sem fyrirtækjum er uppálagt að skila árlega. 
Hlutafjármiði er gefinn út fyrir hvern hluthafa fyrirtækis og tiltekið er á miðanum hve 
marga hluti hver eigandi á. 

3.1.1 Heimtur hlutafjármiða 

Skil á hlutafjármiðum til Ríkisskattstjóra voru ekki fullnægjandi á rannsóknartímabilinu. Í 
sumum tilfellum skiluðu fyrirtæki inn hlutafjármiðum aðeins hluta af tímabilinu sem til 
rannsóknar var (2003–2008), jafnvel aðeins eitt árið. Einnig eru dæmi um að fyrirtæki hafi 
aldrei skilað hlutafjármiðum á tímabilinu – jafnvel þótt þau hafi verið í rekstri samkvæmt 
fyrirtækjaskrá1. Þegar skil á rekstrarframtölum voru borin saman við skil á hlutafjármiðum 
kom í ljós að fyrirtæki skiluðu stundum rekstrarframtölum án þess að skila hlutafjármiðum 
eins og sjá má í töflu 105517. 

Fjöldi hlutafélaga var nokkuð stöðugur á tímabilinu á meðan fjöldi eignarhaldsfélaga óx 
um rúm 50%, úr 19.477 félögum árið 2003 í 29.894 árið 2008, sem að hluta til skýrist af 
breytingum sem gerðar voru á skattkerfinu í upphafi tímabilsins2. Eins og sjá má batna skil 
á hlutafjármiðum mikið árin 2005 og 2006 en dala aftur árið 2008. Skilin 2008 miðast við 
14. ágúst 2009 og má búast við að þau hafi batnað eftir því sem leið á árið 2009. Þann 14. 
ágúst 2009 höfðu 13.073 fyrirtæki skilað inn hlutafjármiðum 2008, samanborið við 20.951 
árið áður, en skilafrestur var til 10. febrúar 2009.  

  

                                                             
1 Fyrirtækjaskrá er rekin af Ríkisskattsjóra og heldur utan um upplýsingar um öll rekstrarfélög. Nánar er farið 
í fyrirtækjaskrá síðar. 
2
 Árið 2003 var tekjuskattur á fyrirtæki lækkaður úr 30% í 18%(31). 
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Tafla 1: Skil hlutafjármiða og rekstrarframtala almennra hlutafélaga og 
einkahlutafélaga. Fjöldi fyrirtækja er fjöldi þeirra fyrirtækja sem eru samkvæmt 
fyrirtækjaskrá í rekstri 31. desember ár hvert. Fjöldi hlutafjármiða er fjöldi fyrirtækja 
sem skiluðu hlutafjármiðum. Fjöldi rekstrarframtala er fjöldi fyrirtækja sem skiluðu 
rekstrarframtali. Hlutföllin eru fjöldi fyrirtækja sem skiluðu viðkomandi upplýsingum af 
heildarfjölda fyrirtækja í fyrirtækjaskrá. 

Ár 
Rekstrar-

form 
Fjöldi 

fyrirtækja 
Fjöldi 

hlutafjármiða 
Hlutfall 

hlutafjármiða 

Fjöldi 
rekstrar-
framtala 

Hlutfall 
rekstrar-
framtala 

2003 hf. 901 332 37% 828 92% 

2003 ehf. 19.477 4.268 22% 16.790 86% 

2004 hf. 876 572 65% 818 93% 

2004 ehf. 21.170 9.265 44% 18.891 89% 

2005 hf. 862 623 72% 799 93% 

2005 ehf. 23.565 15.607 66% 20.964 89% 

2006 hf. 862 679 79% 801 93% 

2006 ehf. 25.815 19.126 74% 22.685 88% 

2007 hf. 866 626 72% 786 91% 

2007 ehf. 28.465 20.297 71% 23.841 84% 

2008 hf. 861 456 53% 270 31% 

2008 ehf. 29.894 12.601 42% 10.105 34% 

3.1.2 Gæði skráninga 

Við skoðun gagnanna komu í ljós nokkrir hnökrar á upplýsingum um eignarhald. Í 
allnokkrum tilfellum voru fyrirtæki skráð eigin eigendur að fullu, það er félagið sjálft átti 
allt hlutaféð. Árið 2007 átti 91 fyrirtæki allt hlutafé í sjálfu sér og 72 fyrirtæki árið 2008. 
Þá eru ekki taldir einstaklingar í rekstri sem í eðli sínu eiga sjálfa sig. Það getur ekki staðist 
að félag eigi allt hlutafé í sjálfu sér, nema um sjálfseignarstofnun sé að ræða, því þá væri 
enginn með stjórn eða yfirráð í félaginu. Samkvæmt hlutafjárlögum (28), má félag ekki 
eiga meira en 10% af eigin hlutum. Veitt er undanþága fyrir stærri hlut vegna sérstakra 
ástæðna og þá í takmarkaðan tíma eða að hámarki þrjú ár. Undanþága fyrir stærri hlut tekur 
þó ekki á hve stór eigin hlutur má vera að hámarki, en það er nokkuð ljóst að fyrirtæki 
getur ekki átt allt hlutafé í sjálfu sér.  

Í nokkrum tilfellum skiluðu fyrirtæki hlutafjármiðum þar sem enginn hluthafi var skráður 
fyrir nokkrum hlut. Það lítur því út fyrir að ekkert hlutafé sé í viðkomandi fyrirtækjum, 
sem getur ekki staðist því til að mynda er lágmarkshlutafé fyrir einkahlutafélög 500.000 
krónur og fyrir hlutafélög 4 milljónir króna.  

3.1.3 Eignahringir 

Þegar eignatengsl eru rannsökuð er gert ráð fyrir að hægt sé að rekja allar eignir til 
mennskra eigenda, annars gæti fyrirtækjasamsteypa átt sjálfa sig. Eignarhringir eru 
skilgreindir sem safn fyrirtækja, tveggja eða fleiri, sem eiga hvort annað að fullu án þess að 



 

17 

nokkur einstaklingur komi þar nærri. Í gögnum Ríkisskattstjóra eru nokkur dæmi um slíka 
eignahringi. Til dæmis fyrirtækin Strata ehf. og Toplux Holding ehf. Strata var skráð fyrir 
öllu hlutafé Toplux Holding en hlutafé Strata var skráð 50% í eigu sjálfs síns og 50% í eigu 
Toplux Holding. Eins og sjá má á mynd 4 er enginn utanaðkomandi eigandi að þessu 
tveimur félögum og því um eignahring að ræða. 

Mynd 4: Dæmi um eignahring í skráningu hlutafjármiða. 

Eignahringir sem þessi voru meðhöndlaðir sérstaklega í útreikningum því eignahringir gera 
það að verkum að ekki er hægt að taka andhverfuna af mismuni fylkjanna (I – A), eins og 
minnst var á í aðferðarfræðikaflanum, vegna þess að mismunurinn I – A yrði sérstæður (e. 
singular). Þar sem eignahringir eru í eðlu sínu lokaðir og engir aðrir endanlegir eigendur 
koma við sögu var eignahald að minnsta kosti eins aðila í hringnum yfirskrifað og 
viðkomandi fyrirtæki skráð sem eigendalaust. Þannig var hægt að reikna (I – A)-1. Þessir 
eignahringir eru í eðli sínu ótengdir (skv. gögnunum) öðrum áhættuhópum og koma því 
ekki við sögu við útreikninga útlána til stærri áhættuhópa.  

3.1.4 Önnur gögn um eignarhald 

Til viðbótar við hlutafjármiða Ríkisskattstjóra var stuðst við fundargerðir lánanefnda 
bankanna, en þar kom iðulega fram hver eða hverjir væru eigendur fyrirtækja sem tóku 
stærri lán hjá bönkunum. Komu þessar upplýsingar að gagni þegar fyrirtæki höfðu annað 
hvort ekki skilað inn hlutafjármiðum á tímabilinu, vegna vanrækslu, eða vegna þess að 
fyrirtækin voru með aðsetur erlendis og því ekki skattskyld á Íslandi (og skila þess vegna 
ekki inn hlutarfjármiðum). Fundargerðirnar voru á formi rafrænna textaskjala en ekki á 
töflu- eða gagnagrunnsformi og var því leitað í þeim með textaleit. Ekki var leitað að öllu 
óútskýrðu eignarhaldi heldur var leitast við að skýra eignarhald fyrirtækja sem annað hvort 
stóðu á bak við háar skuldir eða voru í eignakeðju fyrirtækja sem skulduðu mikið.  

Nefndin hafði einnig aðgang að Excel skjölum sem Samkeppniseftirlitið hafði unnið, en sú 
vinna var skammt á veg komin og upplýsingarnar ekki eins ítarlegar og hlutafjármiðar 
Ríkisskattstjóra. Þau gögn voru notuð til prófana en ekki við útreikning eignarhalds. 

3.2 Gagnasett til útreikninga eiginlegra 

eignahluta 

Fyrir útreikningana á eiginlegum eignahlutum voru útbúin fjögur gagnasett fyrir 
tímapunktana tvo (31. desember 2007 og 31. desember 2008), tvö á hvorum tímapunkti. 
Fyrra gagnasettið á hvorum tímapunkti geymir upplýsingar um eignarhald allra fyrirtækja. 
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Í hinu seinna voru bankarnir skráðir eigendalausir, með því að yfirskrifa upplýsingar um 
eignarhald þeirra áður en útreikningar voru framkvæmdir. Með því að meðhöndla 
eignarhald á bönkum sérstaklega eru undanskilin lán milli fjármálastofnana, svokölluð 
millibankalán. Einnig væri óeðlilegt að telja dóttur- eða hlutdeildarfélög banka til sérstakra 
áhættuhópa, þó svo þau séu ekki fjármálastofnanir og lán til þeirra því ekki millibankalán, 
því þau starfa í skjóli eigenda sinna. Dæmi: Ef banki ákveður að stofna fasteignafélag um 
þær fasteignir sem hýsa starfsemi hans gæti slíkt fasteignafélag verið fjármagnað með 
lánum frá bankanum sjálfum. Lán til fasteignafélags banka frá bankanum sjálfum ættu ekki 
að teljast til áhættuskuldbindinga bankans til hlutahafa hans. Ákvörðun bankans að reka 
fasteignafélag um fasteignir sínar, fremur en að hafa þær á efnahagsreikningi sínum, eykur 
ekki áhættu í rekstri bankans. Með því að skrá bankana eigendalausa, lenda þeir ekki í 
áhættuhópi eignarhaldsfélaga sem áttu stóran hlut í bönkunum við útreikninga á útlánum til 
áhættuhópa. 

Þar sem heimtum á hlutafjármiðum var ábótavant á rannsóknartímanum var ekki unnt að 
búa til heilsteypt gagnasett um eignarhald fyrirtækja hvert ár. Því var „stoppað upp í 
eyðurnar“ með gögnum frá árunum á undan og á eftir, sem og upplýsingum úr 
lánanefndafundagerðum. Í gagnasettinu um eignarhald 31. desember 2007 var miðað við 
tekjuárið 2007, það er eignarhald við árslok 2007. Í þeim tilfellum sem fyrirtæki höfðu 
ekki skilað inn hlutafjármiðum fyrir tekjuárið 2007 var miðað við næsta ár á undan sem 
viðkomandi fyrirtæki hafði skilað hlutafjármiðum. Ef engar upplýsingar finnast frá árunum 
2003–2007 var litið til tekjuársins 2008. Þess var þó gætt að fyrirtæki hafi verið til við lok 
árs 2007, það er hafi verið stofnað fyrir lok árs 2007 og hvorki gjaldþrota né hætt starfsemi 
um áramótin 2007/2008 samkvæmt fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Á sama hátt var notast 
við upplýsingar frá árunum á undan til að búa til gögn um eignarhald fyrirtækja í lok árs 
2008 ef hlutafjármiðum 2008 hafði ekki verið skilað. Gætt var að fyrirtæki hafi verið 
starfandi á árinu 2008, þ.e. að þau hafi verið stofnuð fyrir lok árs 2008 og hefðu enn verið 
starfandi við upphaf ársins 2008. Ekki var gerð krafa um að fyrirtæki störfuðu út árið 2008, 
eins og gert var fyrir fyrirtækin árið 2007, þar sem fall bankanna átti sér stað á 
haustmánuðum 2008 og fóru mörg félög í þrot í kjölfarið. Þessum fyrirtækjum var haldið 
inni í gagnasettinu til að geta skoðað útlán til þeirra við fall bankanna. 

Heildarfjöldi fyrirtækja með upplýsingum um eignarhald í gagnasettunum er 25.712 árið 
2007 og 26.407 árið 2008. Þar eru meðtalin erlend félög, bæði þau sem voru með íslenska 
kennitölu vegna bankaviðskipta á Íslandi en einnig erlend fyrirtæki sem ekki voru með 
íslenska kennitölu. Skil á hlutafjármiðum sömu ár voru hins vegar 20.923 og 13.057. Alls 
voru 93.171 hluthafi, einstaklingur og fyrirtæki, skráður fyrir hlut í einu eða fleiri 
fyrirtækjum árið 2007 og 94.784 árið 2008. Þar af voru 85.858 einstaklingar árið 2007 og 
87.240 árið 2008. Eftir að öll gögn Ríkisskattstjóra og önnur gögn sem rannsóknarnefndin 
hafði aðgang að höfðu verið skoðuð, stóðu eftir 4.045 hluta- og einkahlutafélög með að 
fullu óútskýrt eignarhald. 

3.3 Fyrirtækjaskrá 

Ríkisskattstjóri starfrækir fyrirtækjaskrá samkvæmt lögum nr. 17/2003(29). Í 
fyrirtækjaskrá eru geymdar upplýsingar um „...einstaklinga, félög og aðra aðila sem 
stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkisins, 
stofnanir og fyrirtæki í eigu sveitarfélaga, félög, samtök og aðila, aðra en einstaklinga, 
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sem hafa með höndum eignaumsýslu, eru skattskyldir eða bera aðrar skattalegar skyldur 
og aðra starfsemi sem Ríkisskattstjóri sér ástæðu til að skrá í fyrirtækjaskrá.“(29). Í 
skránni er haldið utan um „...kennitölu, heimilisfang, rekstrar- eða félagsform, stofndag, 
nafn, lögheimili og kennitölu forráðamanna, atvinnugreinanúmer samkvæmt 
atvinnugreinaflokkun Hagstofu Íslands, slit félags og önnur þau atriði sem skylt er að skrá 
um starfsemi félaga og fyrirtækja samkvæmt lögum eða nauðsynlegt eða hagkvæmt þykir 
að skrá vegna hagsmuna opinberra aðila eða miðlunar upplýsinga til opinberra aðila, 
fyrirtækja og almennings.“(29). Úr fyrirtækjaskrá eru fengnar upplýsingar um fjölda 
fyrirtækja á hverjum tíma sem og upplýsingar um rekstrarform og atvinnugreinaflokkun 
þeirra. Einnig eru upplýsingar um stjórnarsetu, framkvæmdastjóra, prókúruhafa og 
endurskoðendur sóttar úr fyrirtækjaskrá. Í fyrirtækjaskrá er ekki að finna upplýsingar um 
eignarhald fyrirtækja. 

3.4 Gögn um eigið fé 

Upplýsingar um eigið fé eru fengnar úr rekstrarframtölum fyrirtækja en rekstraraðilum er 
skylt að skila inn rekstrarframtölum árlega til Ríkisskattstjóra (30). Skili rekstraraðili ekki 
inn rekstrarframtali áætlar Ríkisskattstjóri tekjur á viðkomandi aðila og er heimilt að „bæta 
allt að 15% álagi við þá skattstofna sem hann áætlar“(30). Heimtur á rekstrarframtölum 
eru mun betri en á hlutafjármiðum, eins og tafla 105517 hér framar sýnir, enda geta 
fyrirtæki orðið fyrir fjárhagslegu tjóni ef á þau eru áætlaðar hærri tekjur en aflað var, fyrir 
utan álagið sem hugsanlega lagt er á. 

Í þeim tilfellum sem fyrirtæki höfðu ekki skilað inn rekstrarframtali fyrir viðkomandi ár 
var leitað eftir gögnum næstu ára á undan og eftir. Til að reikna verðmæti eignarhluta við 
árslok 2007 voru fyrst skoðuð rekstarframtöl 2007. Ef þeim hafði ekki verið skilað voru 
skoðuð rekstarframtöl árin 2006 og svo árið 2008. Til að reikna verðmæti eignarhluta við 
árslok 2008 var fyrst skoðað rekstrarframtal 2008, ef það var ekki til staðar voru skoðuð 
rekstarframtöl 2007 og 2006. Ákveðið var að líta ekki lengra aftur í tímann. 

3.5 Útlán bankanna  

Þegar útlán til fyrirtækja og einstaklinga voru skoðuð, var ekki aðeins litið til eiginlegra útlána, 
heldur einnig fjármögnunarhlið framvirkra samninga. Bankarnir létu Rannsóknarnefnd Alþingis í 
té upplýsingar um útlán þeirra og framvirka samninga að beiðni nefndarinnar. Gögnin voru á 
mánaðargrunni yfir lánstímann og skráð niður á kennitölur viðskiptavina og afmörkuðust af 
starfsemi móðurfélaga bankanna. Gögnin komu úr margvíslegum kerfum bankanna þriggja og 
voru á mismunandi sniði. Nefndin vann úr þessum upplýsingum, bæði um útlán og framvirka 
samninga. Höfundur hafði aðgang að þessum upplýsingum, á sambærilegu sniði milli banka, 
fram að birtingu skýrslu nefndarinnar. 

3.6 Eiginfjárgrunnar 

Upplýsingar um eiginfjárgrunna bankanna eru aðgengilegar í birtum ársskýrslum þeirra. 
Ólíkt gögnum um útlán ná upplýsingar um eiginfjárgrunna til samstæðna bankanna í heild, 
en ekki aðeins til móðurfélaga þeirra. Til að meta áhrif stærðar eiginfjárgrunna 
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samstæðnanna í samanburði við móðurfélögin, voru upplýsingar um eiginfjárgrunna 
móðurfélaganna úr skýrslum bankanna til Fjármálaeftirlistsins bornar saman við uppgefna 
eiginfjárgrunna samstæðnanna í ársskýrslum. Í ljós kom að það var hlutfallslega lítill 
munur á stærð eiginfjárgrunna móðurfélaganna annars vegar og samstæðnanna í heild hins 
vegar. Þar sem skýrslurnar frá Fjármálaeftirlitinu náðu ekki yfir allan rannsóknartímann 
var stuðst við upplýsingar um eiginfjárgrunna úr ársskýrslum bankanna(26). Þegar 
heildarútlán hópa eru skoðuð sem hlutfall af eiginfjárgrunni er það hlutfall því aðeins 
varlega áætlað en ekki skeikar miklu. 

3.7 Flæði gagna við útreikninga 

Gögnunum var komið fyrir í SQL gagnagrunni. Grunngögnin sem unnið var út frá voru öll 
aðgengileg í aðskildum töflum í sama grunninum og hægt að samkeyra upplýsingar með 
því að tengja mismunandi töflur saman á kennitölum.  

Gagnasettinn voru útbúin með fyrirspurn (e. query) í SQL þar sem skilyrði voru sett fram, 
til að mynda að fyrirtæki ætti að vera starfandi árið 2007 til að það teldist með í 
gagnasettinu fyrir árslok 2007. Ennfremur ef fyrirtæki skilaði ekki inn hlutafjármiðum fyrir 
árið 2007 var leitað í hlutafjármiðum fyrir árin 2003 til og með 2006. Aðeins nýjustu 
eigendaupplýsingar voru notaðar ef skilað var inn fyrir fleiri ár. Var þetta gert í einni 
fyrirspurn fyrir grunninn að A fylkinu, það er eign fyrirtækja í fyrirtækjum og annarri 
fyrirspurn fyrir grunninn að P fylkinu, það er eign einstaklinga í fyrirtækjum. Niðurstöður 
fyrirspurnanna voru svo keyrðar út í textaskrár en uppbygging þeirra var í raun þriggja 
dálka vigur sem innihélt; kennitölu eiganda, kennitölu eignar og eignarhlut. Einnig voru 
skrifaðir út listar með kennitölum allra fyrirtækja annars vegar og með kennitölum allra 
einstaklinga hins vegar. 

3.7.1 Útreikningar á eiginlegu eignarhaldi 

Útreikningar á eiginlegu eignarhaldi voru framkvæmdir í Matlab. Til að hægt væri að lesa 
fylkin inn í Matlab þurfti að skipta kennitölum fyrirtækja og einstaklinga út fyrir númer 
lína og dálka í fylkjum. Skrifaður var Perl kóði, sem byggðist upp á for lykkjum, sem 
skipti kennitölunum út í hvoru fylki um sig, byggða á kennitölulistunum sem skrifaðir 
höfðu verið út samhliða eignaupplýsingunum. Kennitölum fyrirtækja og einstaklinga hafði 
þá verið gefin númer áður. Perl skilaði þá A og P fylkjunum sem þriggja dálka vigrum sem 
voru í raun fylki á rýru (e. sparse) sniði, þar sem dálkarnir táknuðu eiganda, eign og 
eignarhlut. Núllstaki var bætt neðst í vigrana. Með núllstaki er átt við að eigandi með hæsta 
númeri var skráður fyrir eignarhlut upp á núll í eign með hæsta númeri. Það var gert til að 
tryggja að Matlab læsi fylkin inn í réttri stærð. 

Textaskrár A og P fylkjanna voru svo lesnar inn í Matlab með load skipun og þriggja dálka 
vigrarnir skilgreindir sem fylki á rýru formi með skipuninni spconvert. Því næst voru 
nokkrar eignatengingar yfirskrifaðar í A fylkinu til að tryggja að fylkið (I – A) væri 
andhverfanlegt, eins og farið var yfir í hér framar. Einnig var eignarhald á bönkunum 
yfirskrifað í gagnasettunum þar sem það átti við, en eins og áður var getið voru bæði 
framkvæmdir útreikningar þar sem eignarhald bankanna var skráð og þar sem þeir voru 
skráðir sem án eigenda. 
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Útreikningarnir á eiginlegu eignarhaldi tóku svo við, en þar sem fylkin voru skilgreind rýr 
voru útreikningarnir ekki minnisfrekir og hægt að framkvæma þá á hefðbundinni borð- eða 
fartölvu. Þegar reynt var að lesa fylkin inn á hefðbundnu fylkjaformi stöðvaðist ferlið strax 
við innlestur, svo ekki var hjá því komist að nota rýr fylki í Matlab – enda voru A og P 
fylkin rýr, þ.e. innihéldu að mestu núllstök. 

Eftir útreikninginn, sem tók aðeins nokkrar sekúndur, voru niðurstöðufylkin skrifuð út í 
textaskrár með save skipun í Matlab, en þar sem niðurstöðufylkin voru mun þéttari en 
grunnfylkin A og P, þ.e. innihéldu mun færri núllstök, tók mun lengri tíma að skrifa þau út, 
enda var gagnagrunnstenging milli Matlab og SQL ekki fyrir hendi. Fylki eiginlegra 
eignahluta einstaklinga í fyrirtækjum E, var sínu stærst. Í mörgum tilfellum var skráður 
eiginlegur eignarhlutur hverfandi en gildi aftan við 20. aukastaf voru skorin frá. 

Niðurstöðuskrárnar voru lagaðar með Perl kóða þar sem sniði talna var komið á form sem 
hægt var að lesa inn í SQL. Loks voru öll fylki, A, B, D, P og E lesin inn í SQL grunn, hvert 
í sína töflu, sem og númeraðir kennitölulistar einstaklinga og fyritækja. Að lokum voru 
allar töflurnar indexaðar, með index skipun í SQL, til að flýta uppflettingu í þeim. 

Flett var upp í töflunum með SQL fyrirspurnum þar sem kennitölulistarnir og fylkin með 
upplýsinum um eignarhald, beint (A og P) eða eiginlegt (B, D og E) voru tengd saman með 
join skipunum. Þar sem þjóðskrá og fyrirtækjaskrá var aðgengileg á sama 
gagnagrunnsþjóni var hægt að tengja nöfn einstaklinga og fyrirtækja við kennitölur og leita 
eftir eignarhaldi hvort heldur sem var eftir nafni eða kennitölu. 
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4 Niðurstöður I – Krosseignatengsl 

Í þessum kafla verður veitt yfirlit yfir tengsl fyrirtækja á Íslandi. Skoðað er sérstaklega 
hversu mörgum öðrum fyrirtækjum, fyrirtæki almennt tengjast og skoðaðir eru sérstaklega 
stærstu hópar fyrirtækja þegar fyrirtæki er aðalaðili. Þá eru og skoðaðir stærstu hóparnir 
þegar einstaklingur er aðalaðili.  

4.1 Yfirlit yfir eignatengsl á Íslandi 

Í lok árs 2007 voru í fyrirtækjaskrá 60.377 rekstraraðilar (fyrirtæki, félagasamtök, 
sjálfseignarstofnanir, sveitarfélög o.s.frv.) þegar frá eru taldir einstaklingar í atvinnurekstri. 
Af rúmlega 60 þúsund rekstraraðilum voru 19.708 (32,6%) aðilar sem ekki tengdust 
neinum öðrum rekstaraðilum eignartengslum, þ.e.a.s. áttu ekki hlut í öðrum rekstraaðila og 
voru ekki að neinu leyti í eigu rekstaraðila. Ef einungis er horft til algengustu rekstarforma 
fyrirtækja, hlutafélaga og einkahlutafélaga eru alls 29.331 félög í rekstri í lok árs 2007, þar 
af eru 3.750 (13%) félög sem ekki tengjast neinum öðrum félögum eignartengslum. Önnur 
fyrirtæki tengdust flest fáum öðrum fyrirtækjum en hins vegar var hluti viðskiptanetsins á 
Íslandi þétt ofinn.  

Alls voru 1.307 fyrirtæki skráð á Íslandi með eignir upp á 500 milljónir króna eða meira í 
lok árs 2007. Mynd 5 sýnir 816 þessara fyrirtækja (62,4%), sem öll tengdust eignatengslum 
á einhvern hátt. Eins og sjá má á myndinni eru eignartengslin flókin og ekki auðvelt að 
aðgreina ákveðnar viðskiptablokkir. Greinilega sést hversu mörgum öðrum fyrirtækjum 
bankarnir tengjast. Einnig vekur athygli keðja fyrirtækja, Actavis Pharma Holding 1 – 5 og 
Actavis eignarhaldsfélag en keðjan er sýnd sérstaklega á mynd 7. 

Mynd 6 sýnir skýrari mynd af eignatengslum en hún sýnir fyrirtæki skráðum á Íslandi með 
eignir upp á 500 milljónir króna eða meira samkvæmt rekstrarframtali. Eignatengsl eru 
aðeins sýnd ef bein eign er 10% eða meiri. Hópurinn sem tengdist allur innbyrðis telur 453 
(90,6%) fyrirtæki. Eins og sjá má tengdust mörg stórfyrirtæki landsins.  
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Mynd 5: Eignatengsl fyrirtækja með yfir 500 milljónir króna í eignir 31. desember 2007. 
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Mynd 6: Eignatengsl fyrirtækja með yfir 500 milljónir króna í eignir 31. desember 2007. 
Örvar milli fyrirtækja merkja að minnsta kosti 10% eignartengsl.  
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Mynd 7: Lengsta keðja stórra fyrirtækja: Keðja fyrirtækja kennd við Actavis. Eigendur 
Actavis Pharma Holding 1 hf. eru Novator ehf. með 78% hlut, NBI hf. með tæplega 5% 
hlut, Landsbanki Luxembourg S.A. með 6,5% og Straumur Burðarás Fjárfestingafélag 
með 6,7% hlut. 

Stór hópur fyrirtækja á Íslandi tengist allur innbyrðis. Þá tengjast flest fyrirtæki fáum öðrum 
fyrirtækjum. Í lok árs 2007 voru 866 hlutafélög og 28.465 eignarhaldsfélög starfandi, þar af 
voru 796 (92%) hlutafélög með þekkt eignarhald og 24.490 (86%) einkahlutafélög. Fjöldi 
fyrirtækja tengdust engum öðrum fyrirtækjum, 112 hlutafélög (14,1% félaga með þekkt 
eignarhald) og 16.298 einkahlutafélag (66,5% félaga með þekkt eignarhald), eins og sjá má í 
töflum 2 og 3. Alls áttu 356 (41,1%) hlutafélög ekki hlut í öðrum félögum og það sama á við 
um 23.531 (82,6%) einkahlutafélög. Alls voru 243 (30,5% af félögum með þekkt eignarhald) 
hlutafélög sem höfðu ekki annað félag sem eiganda og það sama á við um 19.580 (80,0% 
félaga með þekkt eignarhald) einkahlutafélaga. Mynd 8 sýnir hversu mörgum öðrum félögum 
(ekki einstaklingum) hlutafélög tengdust, ef þau tengdust einhverjum félögum á annað borð. 
Eins og sjá má tengdist stærsti hluti hlutafélaga fáum öðrum félögum beint. Mynd 9 sýnir 
sömu upplýsingar fyrir einkahlutafélög. Meðalfjölda og miðgildi eigna og eigenda hluta- og 
einkahlutafélaga má sjá í töflu 4. 

Tafla 2: Upplýsingar um almennar tengingar hlutafélaga. *Þessi félög áttu hugsanlega 
hlut í fyrirtækjum með óþekkt eignarhald. 

Eigendur Eiga ekki hlut í öðrum 

fyrirtækjum* 

Eiga hlut í a.m.k. einu 

öðru fyrirtæki Samtals 

Óþekkt eignarhald 50 20 70 

Einungis einstaklingar 112 131 243 

A.m.k. 1 fyrirtækis eigandi 194 359 553 

Samtals 356 510 866 
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Tafla 3: Upplýsingar um almennar tengingar hlutafélaga. *Þessi félög áttu hugsanlega 
hlut í fyrirtækjum með óþekkt eignarhald. 

Eigendur 
Eiga ekki hlut í öðrum 

fyrirtækjum* 

Eiga hlut í a.m.k. 

einu  öðru fyrirtæki 
Samtals 

Óþekkt eignarhald 3.701 274 3.975 

Einungis einstaklingar 16.298 3.282 19.580 

A.m.k. 1 fyrirtækis eigandi 3.532 1.378 4.910 

Samtals 23.531 4.934 28.465 

 

Mynd 8: Fjöldi fyrirtækja sem hlutafélög tengdust. Bláu súlurnar sýna fjölda eigenda 
hlutafélaga, en rauðu súlurnar fjölda eigna hlutafélaga. Að frátöldum þeim félögum sem 
ekkert annað félag á hlut í. 
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Mynd 9: Fjöldi fyrirtækja sem einkahlutafélög tengjast. Bláu súlurnar sýna fjölda eigenda 
einkahlutafélaga, en rauðu súlurnar fjölda eigna einkahlutafélaga. Að frátöldum þeim 
félögum sem ekkert annað félag á hlut í. 

Tafla 4: Meðaltöl og miðgildi fjölda eiganda og eigna hluta- og einkahlutafélaga. 

Hlutafélög Einkahlutafélög 

Eigendur Eignir Eigendur Eignir 

Meðaltal 11 3 0 0 

Miðgildi 1 1 0 0 

4.2 Stærstu hóparnir í fyrirtækjanetinu 

Stærð hópa tengdra aðila ræðst af ákvörðun lágmarkseignarhalds. Ennfremur hvort 
fjárhagslega tengdir aðilar og aðilar sem tengjast stjórnunarlegum tengslum sé taldir með í 
hóp tengdra aðila. Mikill munur á fjölda fyrirtækja í hópunum eftir því hvort bankarnir og 
dótturfélög þeirra eru talin með eður ei. Ef bankarnir og dótturfélög þeirra eru taldir með 
myndar Exista hf. stærsta hópinn 31. desember 2007, en á þeim tíma átti Exista rúman 23% 
eiginlegan hlut í Kaupþingi og falla því öll félög sem Kaupþing á að fullu í hóp Exista. Hér 
eftir verður þó litið framhjá eignarhaldi á bönkum. Það er gert því eitt megininntak rannsóknar 
þessarar er að kanna þá áhættu sem fólgin var í útlánum til tengdra aðila, en lán milli 
fjármálastofnana flokkast ekki til sömu áhættu og önnur lán eins og áður hefur komið fram. 

4.2.1 Hópar myndaðir út frá fyrirtækjum 

Þegar stærsti hópur tengdra aðila er skoðaður sem fall af lágmarkseignarhaldi sést að stærð 
hópsins breytist nokkuð með því. Stærsti hópur tengdra aðila, í gagnasettum án eignarhalds í 
bönkum fer úr rúmum 600 fyrirtækjum við 10% lágmarkseignarhald í 400 fyrirtæki við 50% 
lágmarkseignarhald, þegar ekki tekið tillit til fjárhagslega tengdra aðila. Ríkissjóður Íslands 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 Fleiri

Fj
ö

ld
i f

yr
it

æ
kj

a 
í h

ó
p

Fjöldi eigenda/eigna

Eigendur

Eignir



 

29 

myndar stærsta hópinn en það er vegna þess að allar stofnanir ríkisins, ráðuneyti og 
sveitarfélög falla undir ríkissjóð. Önnur félög í hópi ríkissjóðs eru félög á borð við Gagnaveitu 
Skagafjarðar, Baðfélag Mývatnssveitar og Fjárfestingafélag Austurlands. Mynd 10 sýnir stærð 
stærsta hópsins sem fall af lámarkseignarhlut. 

 

Mynd 10: Stærsti hópur fyrirtækja sem fall af lágmarkseignarhlut (ekki er tekið tillit til 
fjárhagslegra tengdra aðila). Í öllum tilfellum er Ríkissjóður aðalaðili hóps. 

 

Mynd 11: Stærsti hópur fyrirtækja sem fall af lágmarkseignarhlut, með og án 
fjárhagslega tendum aðilum, þegar Ríkissjóður er frátalinn. Eigið fé aðalaðila er að 
lágmarki 500.000 krónur 
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Þegar litið er fram hjá Ríkissjóði og öðrum opinberum aðilum eru stærstu hóparnir töluvert 
minni og fer mest í rúm 200 fyrirtæki við 10% lágmarkseignarhald, samanber mynd 11. Í lok 
árs 2007 myndaði Baugur Group stærsta hópinn við allar lágmarksprósentur en árið 2008 
myndaði Fjárfestingarfélagið Gaumur stærsta hópinn í öllum tilfellum, nema við 30% 
lágmarks eignarhald, en þá var hópur Baugs fjölmennastur. Næst á eftir Baugi og Gaumi 
mynduðu ýmist Milestone, Exista eða FL GROUP stærstu hópana, eftir því hvert 
lágmarkseignarhaldið er. Á mynd 11 sést einnig að töluverður munur er á fjölda fyrirtækja í 
stærsta hóp milli ára og hefur fyrirtækjunum fækkað nokkuð þegar liðið er á árið 2008. 

Rétt er að útskýra nánar af hverju hópar Baugs Group og Fjárfestingarfélagsins Gaums er ekki 
sami hópurinn, þó svo að Baugur Group falli í hóp Fjárfestingarfélagsins Gaums og 
Fjárfestingarfélagið Gaumur sé hluti af félögum í hóp Baugs Group. Þegar Baugur Group er 
skilgreindur sem aðalaðili fellur Fjárfestingarfélagið Gaumur í hans hóp eins og sjá má á 
mynd 12, ásamt fjölda annarra félaga. Þegar Fjárfestingarfélagið Gaumur er skilgreint sem 
aðalaðili fellur Baugur Group í hóp þess, þar sem Fjárfestingarfélagið Gaumur á 38,3% í 
Baugi Group. Fjölmörg fyrirtæki, sem falla í hóp Baugs Group, falla ekki í hóp Gaums. Til 
dæmis eignarhaldsfélagið Teymi ehf. og dótturfélög þess, og Eignarhaldsfélagið ISP ehf. sem 
fellur í hóp Baugs sem fjárhagslega tengdur aðili. Að sama skapi eru fyrirtæki í hópi 
Fjárfestingarfélagsins Gaums sem eru ekki í hópi Baugs, til dæmis 101 Chalet ehf. og Gaumur 
– Fasteignir ehf. Þegar vísað er til stærstu hópanna er því verið að tala um þá aðalaðila sem 
mynda stærstu hópana, og tveir aðalaðilar geta verið mjög tengdir en myndað mismunandi 
hópa eins og er tilfellið með Baug Group og Fjárfestingarfélagið Gaum. 

Ef fjárhagslega tengdum aðilum er bætt við hópana, stækka þeir til muna. Þegar fyrirtæki er 
með neikvætt eigið fé verður það samkvæmt skilgreiningunni fjárhagslega tengt öllum 
fyrirtækjum sem það á eiginlegan eignarhlut í. Þess vegna eru skoðaðir sérstaklega stærstu 
hóparnir þegar tekið er tillit bæði til fjárhagslegra og eignarlegra tenginga, en gerð krafa um 
að aðalaðili verði að hafa að minnsta kosti jákvætt eigið fé upp á hálfa milljón króna. 

Í töflu 5 er skýrt frá hvaða aðalaðilar mynda tuttugu stærstu hópana. Í lok árs 2007 mynduðu Baugur 
Group, Fjárfestingarfélagið Gaumur og Exista stærstu hópana. Þessir hópar skera sig úr og eru með 
50 - 90% fleiri aðila en næstu hópar þar á eftir. Nokkrir hópanna í töflu 5 eru hluti af stærri hópum í 
sömu töflu. Þetta á til dæmis við um Teymi sem Baugur Group á stóran hlut í, Skipti sem Exista á 
og þar með Símann sem Skipti á. Einnig átt Baugur Group yfir 20% í FL Group og teljast því mörg 
fyrirtæki í hópi FL Group einnig til hóps Baugs Group. Fjárfestingafélagið Gaumur er 
meirihlutaeigandi í Baugi Group og eru því flest fyrirtæki í hópi Gaums úr hópi Baugs. Mynd 12 
sýnir hóp Baugs Group á þessum tímapunkti. Frá 31. desember 2007 og fram að falli eru ekki 
miklar breytingar á því hvaða aðalaðilar mynda stærstu hópanna. Undantekningin er Gagn ehf. sem 
stekkur í 6. sæti síðla árs 2008. Hinn 31. desember 2007 var það skráð með neikvætt eigið fé, en 
eigið fé Gagns var orðið 14 milljónir króna í árslok 2008. Langflest fyrirtæki í hópi Gagns eru 
fyrirtæki sem Gagn er fjárhagslega tengt.  
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Tafla 5: Fjölmennustu hópar fyrirtækja 31. desember 2007, með fjárhagslega tengdum 
aðilum og 20% lágmarkseignarhaldi. Í sviga er röð hópanna í lok árs 2008. 

Röð Aðalaðili Nafn Fjöldi 

1 (1) 4807982289 Baugur Group hf.        184 

2 (2) 5603891409 Fjárfestingafélagið Gaumur ehf 158 

3 (3) 6106012350 Exista hf.           142 

4 (4) 6012730129 FL GROUP hf.          96 

5 (5) 6312051780 Icelandair Group hf.      94 

6 (7) 6403881109 Milestone ehf.         81 

7(8) 4602070880 Skipti hf.           80 

8(9) 6003902289 Atorka Group hf.        69 

9(10) 5002696779 Síminn hf.           69 

10(11) 6102973079 Samherji hf.          68 

11(12) 5711060940 Teymi hf.           64 

12(13) 5402912259 Landsbanki Íslands hf.     63 

13(14) 5608820419 Kaupþing banki hf.       62 

14(15) 5007973399 Eignarhaldsfélag hlutafélaga ehf. 61 

15(16) 5111051610 Fjárfestingafélagið Máttur ehf. 60 

16(17) 6906892009 Vátryggingafélag Íslands hf.  59 

17-20(18-20) 4108861629 Bakkavör Group hf.       57 

17-20(18-20)  6702012360 Hið íslenska númeraflutningsfélag 57 

17-20(18-20) 6801695009 Kaupfélag Skagfirðinga  (svf) 57 

17-20 (-) 4909050730 IG Invest ehf.         57 

(6) 6501882099 Gagn ehf. 
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Mynd 12: Hópur myndaður af Baugi Group, miðað við 20% lágmarks eignarhald og með fjárhagslega tengdum 

aðilum.Hópar myndaðir út frá einstaklingum 
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Við skoðun hópa þar sem einstaklingur er aðalaðili og lágmarks eiginlegur eignarhlutur er 
20%, myndar Karl Wernersson fjölmennasta hópinn bæði í lok árs 2007 og í lok árs 2008. 
Listi yfir þá einstaklinga sem mynda stærstu hópana á þessum tímapunktum má finna í töflu 6. 
Flestir einstaklinganna eru á listanum bæði árin en athygli vekur að Finnur Ingólfsson myndar 
sjötta stærsta hópinn í lok árs 2007, sem samanstendur af 48 fyrirtækjum, en fellur út af topp 
tuttugu listanum undir lok ársins 2008, en þá eru einungis 17 fyrirtæki í hópi Finns. Mynd 13 
sýnir hópinn myndaðan með Karl Emil Wernersson sem aðalaðila í lok árs 2007. 

Tafla 6: Fjöldi fyrirtækja í stærstu hópunum þegar einstaklingur er aðalaðili 31. desember 
2007 annars vegar og 31. desember 2008 hins vegar. 

Nafn Röð 2007 Fjöldi 2007 Röð 2008 Fjöldi 2008 

Karl Emil Wernersson    1 83 1 82 

Steingrímur Wernersson   2 77 2 75 

Jón Ásgeir Jóhannesson   3 75 3 71 

Björgólfur Guðmundsson   4 52 6 41 

Ólafur Ólafsson     5 49 4-5 47 

Finnur Ingólfsson     6 48 - - 

Björgólfur T Björgólfsson   7 47 4-5 47 

Magnús Kristinsson    8 38 7 40 

Stefán Páll Þórarinsson   9 35 9 34 

Lóa Skarphéðinsdóttir    10-11 34 13-14 31 

Pétur Guðmundsson     10-11 34 10 33 

Sigfús Jónsson     12-13 33 11-12 32 

Kristbjörg Antonsdóttir   12-13 33 11-12 32 

Þorsteinn Már Baldvinsson   14 32 - - 

Kristján V Vilhelmsson   15 30 13-14 31 

Jón Þór Hjaltason     16 29 15 30 

Kristín Björk Hjaltadóttir  17 28 16-17 29 

Ágúst Guðmundsson     18-20 27 - - 

Jón Helgi Guðmundsson    18-20 27 16-17 29 

Lýður Guðmundsson     18-20 27 - - 

Sturla Snorrason     - - 8 36 

Þórarinn Arnar Sævarsson   - - 18 27 

Vilhelm Róbert Wessman   - - 19 26 

Benedikt Sveinsson    - - 20 26 

Eins og sjá má á töflum 5 og 6 verma aðilar, sem kenndir hafa verið við fyrirtækin í töflu 5 
eða þekktir fyrir aðkomu sína að þeim, mörg af efstu sætum í töflu 6. Það kemur til vegna 
þess að einstaklingarnir eiga eiginlegan eignarhlut í sömu fyrirtækjum og fyrirtækin sem voru 
aðalaðilar í töflu 5 í gegnum eignarhald sitt í aðalaðilunum. Hins vegar eru hóparnir myndaðir 
út frá fyrirtækjum og eigendum þeirra sjaldnast þeir sömu sem kemur helst til af þrennu: 
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Ef einstaklingur á fyrirtæki A ekki að fullu á hann minni eiginlegan eignarhlut í fyrirtækjum 
sem fyrirtæki A á eignarhluti í. 

Ef einstaklingur á eignarhlut í aðalaðila A stærri en lágmarkseignarhald og fleiri aðilar eiga 
einnig stærri lágmarkseignarhlut í A munu allir aðilarnir falla í hóp myndaðan út frá aðalaðila 
A en aðeins fyrirtækið A og fyrirtæki sem það á eignarhluti í myndu falla í hóp myndaðan út 
frá einstaklingnum. 

Engin fyrirtæki falla í hóp einstaklinga vegna fjárhagslegra tengsla. 

Hér eru hópar út frá einstaklingum aðeins myndaðir úr frá eiginlegu eignarhaldi 
einstaklinganna sjálfra. Þeir eru ekki tengdir við aðra einstaklinga, vegna fjölskyldubanda eða 
viðskiptavensla. Hefði hópur myndaður út frá Ágústi og Lýð Guðmundssonum, sem eru 
bræður og viðskiptafélagar, myndu fleiri félög falla í þann hóp en hóp hvors um sig því 
eignarhaldsfélagið sem þeir voru kenndir við og áttu meirihluta í, Exista, átti lágmarks 
eiginlegan eignarhlut í mörgum fyrirtækjum. Þeir eignarhlutir voru þó ekki alltaf nægjanlega 
stórir til að viðkomandi eignarhlutur margfaldaður með eignarhaldi hvors bræðranna um sig 
dygði til að þeir ættu lágmarkseignarhald í viðkomandi fyrirtækjum. Þess vegna eru mun færri 
fyrirtæki í áhættuhópum mynduðum út frá þeim hvorum í sínu lagi. 

Mynd 13: Stærsti hópur myndaður út frá einstaklingi sem aðalaðila, 31. desember 2007. 
Hópurinn er myndaður út frá Karli E. Wernerssyni og miðað er við 20% 
lámarkseignarhald. 
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5 Niðurstöður II – Áhættuhópar: 

samanburður á skilgreiningu 

höfundar og bankanna 

Í þessum kafla eru bornar saman skilgreiningar bankanna á áhættuhópum, það er það sem 
bankarnir kalla tengda aðila við skilgreiningu áhættuhópa út frá aðferðafræði rannsóknarinnar. 
Bæði eru fjölskipuðustu hópar bankanna bornir saman við hópa myndaða út frá eignatengslum 
og svo ef fjárhagslega tengdum aðilum er bætt við. Síðar eru nokkrir hópar skoðaðir 
sérstaklega með tilliti til:  

hversu næmir áhættuhópar geta verið fyrir skilgreiningu á lágmarks eignarhaldi og aðalaðila  

áhrif þess að skilgreina hjón og fjölskyldu sem eina áhættu  

áhrifa þess að tengja einstaklinga sem tengjast stjórnunarlega við aðalaðila. 

Dæmin voru valin til að gefa yfirlit yfir áhættuhópa sem tengdust öllum viðskiptabönkunum, þá 
gjarnan með eignarhaldi í viðkomandi bönkum en ekki er um tæmandi lista aðila tengdum 
bönkunum að ræða. Hóparnir voru einnig til umfjöllunar í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis en 
sú umfjöllun byggðist að hluta til á þeirri greiningu sem unnin var í þessari rannsókn.  

5.1 Skilgreiningar bankanna á áhættuhópum 

Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis er fjallað um hvernig bankarnir útfærðu reglur 
Fjármálaeftirlitsins um hvenær og hvernig skuli tengja aðila saman í áhættuhópa (26). Var það 
oftast í höndum lána- eða áhættunefnda bankanna. Stundum virtust skilgreiningar þeirra í litlu 
samræmi við lög og reglur eins og nokkur dæmi eru um. Tvö eru nefnd hér: 

„Á fundi áhættunefndar Glitnis þann 25 janúar 2008 var niðurstaðan að lán til Baugs Group til 
að kaupa Wham væri ekki hluti af áhættu Baugs, þó svo að Baugur eignist við viðskiptin 
49.5% hlut í Wham.“ 

„Stoðir Eignarhaldsfélag á 39% hlut í Baugi Group. A+B hlutir eru þó 79,6%. Aðrir eigendur eru 
Bague SA í eigu Hreins Loftssonar og fleiri aðila sem á 12,9% A hlut, Kevin Standford með 21,6% 
A hlut, Don McCarthy með 9% A hlut og Starfsmenn Baugs með 17,3% A hlut. Kevin Standford er 
einnig eigandi Styrks og Stoða en með minna en 5% eignarhlut í báðum félögum. 

Litið er á Stoð[ir] og Baug sem fjárhagslega ótengd félög. Stoðir er fjárhagslega sterkt, með 
stóran hlut í Glitni, Tryggingamiðstöðinni, Landic Property, Refresco, Royal Unibrew og 
Bayrock Group. Eigið fé Stoða var 115 milljarðar króna, eignir félagsins voru bókfærðar á 
401 milljarða króna. Tap á árinu var 47 milljarðar króna. Baugur var með eigið fé 103 
milljarðar króna, eignir félagsins voru bókfærðar á 293 milljarða króna og hagnaður á árinu 
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var 7 milljarðar króna. Félögin eru bæði fjárhagslega sterk og ekki eru miklar líkur á að annað 
lendi í greiðsluerfiðleikum lendi hitt í fjárhagserfiðleikum.“  

Dæmi þessi eru úr skjölum frá Glitni og Sparisjóðsbankanum sem bankarnir sendu 
Rannsóknarnefndinni. Upplýsingar um skilgreiningar allra bankanna á tengdum aðilum voru 
unnar úr gögnum sem bankarnir tóku saman og sendu nefndinni og er nánar getið í skýrslunni 
sjálfri og viðauka II við hana (26). Rétt er að hafa í huga að bankarnir tengdu aðeins aðila sem 
þeir voru með útlán til og því er eðlilegt aðila vanti í áhættuhópa bankanna þó svo þeir séu 
jafnvel í meirihlutaeigu aðalaðila eða meirihluta eigandi aðalaðila.  

5.2 Samanburður á stærð áhættuhópa 

Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis er fjallað um tengda aðila og hópa myndaða út frá skilgreiningu 

allra bankanna. Ef einhver bankanna þriggja tengdi aðila við hóp þá telst sá aðili til hópsins, jafnvel þó 

hann vantaði í skilgreiningu hinna bankanna.  

sýnir dæmi um fjölda aðila í hóp samkvæmt þessum skilgreiningum og ber þær saman við 
hópa myndaða með aðferðafræði þessarar rannsóknar. Hóparnir sem myndaðir eru í þessari 
rannsókn eru myndaðir út frá þeim aðalaðila sem hópar bankanna voru kenndir við því það 
talin besta nálgun við hópa bankanna. Til hópanna teljast allir aðilar sem ná 20% 
lágmarkseignarhaldi. Einnig eru skoðaðir hópar þar sem fjárhagslega tengdum aðilum er bætt 
við hópana. Eins og sjá má er fjöldi aðila í hóp yfirleitt mun meiri samkvæmt aðferðafræði 
höfundar jafnvel þó aðeins sé tekið tillit til aðila sem tengjast eignatengslum, það er án 
fjárhagslega tengdra aðila. Í þrjátíu og þremur tilvikum er hópurinn stærri, í fimm tilvikum eru 
hóparnir jafn stórir og í átta tilvikum eru þeir minni. Ef litið er á hópa að meðtöldum 
fjárhagslega tengdum aðilum er munurinn enn meiri. 

Mesti munurinn er á skilgreiningum á hópi Fjárfestingafélagins Gaums, þegar ekki er litið til 
fjárhagslega tengdra aðila, þar sem munurinn er 110 fyrirtæki. Þar á eftir koma Milestone, 
Kaupþing banki, Exista, FL Group og Landsbanki Íslands með mismun upp á 45–53 aðila. Ef 
fjárhagslega tengdir aðilar eru teknir með er mesti munurinn á hópi Exista, eða 119 aðilar, en í 
þann hóp bættust 72 fjárhagslega tengdir aðilar. Einnig fjölgar töluvert í hópum FL Group og 
Atorku Group sem eru á meðal þeirra hópa sem mestu munar á í skilgreiningu höfundar og 
bankanna. Í hópum út frá einstaklingum munar mestu á hópum Björgólfs Guðmundssonar, 
eða 18 aðilum og þar á eftir er Björgólfur T. Björgólfsson, sonur hans. Í þessari rannsókn falla 
14 fleiri aðilar í hóp skilgreindum út frá honum. 

Í nokkrum tilvikum gefa skilgreiningar þessarar rannsóknar minni hópa. Í þeim tilfellum er 
hópur myndaður út frá öðrum aðalaðila en hópur bankanna er kenndur við eða erlend félög 
sem ekki eru skráð í gögnum Ríkisskattstjóra. Bankarnir töldu 24 lögaðila til hóps Bergs-
Hugins, en fjöldi fyrirtækja í hópi Bergs-Hugins er 5 samkvæmt aðferðafræði 
rannsóknarinnar. Bergur–Huginn ehf. er hins vegar hluti af hópi Kjalars sem telur 46 aðila í 
stað 5 aðila Bergs–Hugins ehf. Jakob og Valgeir ehf. er hluti af hópi mynduðum með Þorbirni 
hf. sem aðalaðila, en sá hópur telur 27 aðila (í stað 8 aðila þegar Jakob og Valgeir ehf eru 
skilgreint sem aðalaðili), samanborðið við 9 aðila í hópi Jakobs og Valgeirs samkvæmt 
bönkunum. Þetta sýnir mikilvægi þess að aðalaðilar séu rétt skilgreindir. Annað dæmi er 
Property Group A/S. Bankarnir töldu 11 aðila til hóps Property Group A/S, en flest félaganna 
í lista bankanna eru dótturfélög Property Group sem voru ekki skrá í gagnasafni um 
eignartengsl íslenskra félaga. 
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Tafla 7: Samanburður á stærð hópa samkvæmt skilgreiningu bankanna og skilgreiningu 
tengdra aðila í þessari rannsókn. 

Aðalaðili Nafn Eigna- og 
fjárhagslega 

Aðeins 
eignatengdir 

Samkvæmt 
bönkunum 

Mismunur 
eignatengdra 

6905061060 AN Holding ehf.         4 4 4 0 

6003902289 Atorka Group hf.         69 42 16 26 

5603840179 Bergur–Huginn ehf.        5 5 24 -19 

 
Björgólfur Guðmundsson     52 52 25 27 

 
Björgólfur T Björgólfsson    47 47 29 18 

6905922749 Brautarholt ehf.         1 1 11 -10 

6102692229 BYR sparisjóður, höfuðstöðvar  29 29 11 18 

6006089910 Crosslet Vale Limited      3 3 1 2 

5405922769 Eignarhaldsfélagið AREV ehf.  19 19 5 14 

6106012350 Exista hf.            142 70 23 47 

4806002150 Eyrir Invest ehf.        10 8 5 3 

5603891409 Fjárfestingafélagið Gaumur ehf. 158 158 48 110 

6012730129 FL GROUP hf.           96 59 14 45 

7003943799 Fons hf.             28 28 6 22 

6205070910 Gift fjárfestingarfélag ehf.   9 9 3 6 

5505003530 Glitnir banki hf.        37 37 4 33 

6602881049 Hlutafélagið Eimskipafélag Íslands 46 22 20 2 

5108002220 Jakob Valgeir ehf.        10 8 9 -1 

2509612009 Jákup á Dul Jacobsen      13 13 18 -5 

1903478269 Karl Steingrímsson       5 5 3 2 

5608820419 Kaupþing banki hf.        62 62 13 49 

2907602169 Kevin Gerald Stanford      6 6 3 3 

6312911129 Kjalar hf.            47 46 16 30 

4505993529 Landic Property hf.       50 20 15 5 

5402912259 Landsbanki Íslands hf.      63 63 18 45 

 
Magnús Jónatansson       18 18 4 14 

6403881109 Milestone ehf.          81 80 27 53 

4502049270 Mosaic Fashions Finance Limited 5 5 4 1 

6409042830 Nordic Partners ehf.       25 25 25 0 

6704002390 Norvik hf.            17 17 16 1 

3110178888 Property Group A/S       6 6 11 -5 

909603269 Robert Tchenguiz        11 11 21 -10 

4103061740 Salt Investments ehf.      11 11 10 1 

6102973079 Samherji hf.           68 49 24 25 

4209871109 Saxhóll ehf.           30 30 12 18 

5101069540 Scanbox Entertainment A/S    1 1 7 -6 

 
Skúli Þorvaldsson        5 5 3 2 

6102695089 Sparisjóður Reykjavíkur og nágr. 37 37 5 32 

6102693389 Sparisjóðurinn í Keflavík    53 18 12 6 

6902080400 Stapi fjárfestingarfélag ehf.  1 1 1 0 

7010861399 Straumur-Burðarás Fjárfestingafélag 26 26 9 17 

4707080420 Stytta ehf.           3 3 1 2 

6304071250 Suðurnesjamenn ehf.       21 4 4 0 

6806062500 Sund ehf.            4 4 12 -8 

6801081020 Svartháfur ehf.         2 2 1 1 

6004942019 Víking ehf.           3 3 3 0 



 

38 

5.3 Umfjöllun um einstaka áhættuhópa 

5.3.1 Samson eignarhaldsfélag ehf. 

Samkvæmt skilgreiningu Landbanka Íslands frá 30. september 2008 tilheyrði Samson áhættuhópi 
aðila tengdum Björgólfi Guðmundssyni, eins og sýnt er í töflu 8. Glitnir tengir einnig saman 
Samson eignarhaldsfélag og Björgólf Guðmundsson, en Björgólfur er ekki hluti af skilgreiningu 
Kaupþings. Bæði Glitnir og Kaupþing tengja Samson eignarhaldsfélag við Samson Properties ehf. 
Landsbankinn og Kaupþing tengja báðir Fjárfestingarfélagið Gretti ehf. við Samson 
eignarhaldsfélag, en önnur félög eiga bankarnir ekki sameiginleg í sínum skilgreiningum.  

Tafla 8: Fyrirtæki tengd Samson eignarhaldsfélagi. Félagið xxx var skráð á einkennisnúmerið 
7010, sem er útibúsnúmer Kaupþings Banka í Lúxemborg og má gera ráð fyrir að félagið hafi 
verið í viðskiptum við bankann þar. Kennitala á Rainwood S.A. fannst ekki heldur einungis 
einkennisnúmerið 9000088560. Gera má því ráð fyrir að fyrirtækið hafi verið í viðskiptum við 
erlend dótturfélög Landsbankans. Þau fyrirtæki sem íslensku útibúin lánuðu til en voru ekki 
skráð sem tengdir aðilar hjá viðkomandi banka eru merkt með Y.  

Aðalaðili Tengdir aðilar Útlán frá íslenskum útibúum 

Glitni

r 

Landsbanki 

Íslands Kaupþing Glitnir 

Landsbanki 

Íslands Kaupþing 

Samson eignarhaldsfélag ehf. X X X X X X 

Björgólfur Guðmundsson X X X 

Samson Properties ehf. X X X Y X 

Amber International Ltd X 

Árvakur hf. X X 

Fjárfestingarfélagið Klaki ehf. X 

Landsprent ehf. X X 

Vatn og land ehf. X 

West Ham United Football Club plc X X 

Fjárfestingarfélagið Grettir ehf. X X X 

Bell Global Investment Sarl X 

Forsida ehf. X 

Grettir eignarhaldsfélag ehf. X X 

Hansa ehf. X 

Ólafsfell ehf. X Y X 

Rainwood S.A. X 

Empennage Inc X X 

Landsbanki Íslands hf., aðalstöðv X Y 

Landsbanki Íslands hf. útibú X 

Rauðsvík ehf. X Y X 

xxx með einkennisnúmer 7010 X 

Heildarfjöldi aðila í hóp 9 9 8 8 6 4 

Það er því greinilegt af þessu dæmi og öðrum hér síðar að skilgreiningar bankanna áttu oft 
lítið sameiginlegt. Skoðað var hvort bankarnir innanlands hefðu lánað til þessara félaga.3 

                                                             
3
 Skoðuð var útlánastaða Glitnis og Landsbankans í september 2008 og Kaupþings í júní 2008 þar sem 

skilgreiningar þeirra um tengda aðila eru frá þessum tíma. 
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Þegar tafla 8 er skoðuð sést að Landsbankinn lánaði til Samson Properties ehf. og Rauðsvíkur 
ehf., en telur þessi félög ekki til tengdra aðila þó svo að Samson Properties ehf. eigi Rauðsvík 
að fullu. Glitnir lánar til Ólafsfells ehf. en telur það ekki til aðila tengdum Samson, en 
Ólafsfell er að fullu í eigu Björgólfs Guðmundssonar (og því á Samson eignarhaldsfélag 
ekkert í Ólafsfelli). Fleiri félög í eigu feðganna eru ekki tengd Samson-hópnum, til dæmis AB 
Capital ehf., Actavis Group hf., Actavis Pharma Holding 2 ehf., Avion Aircraft Trading hf., 
CCP hf., Danberg ehf., en öll þessu félög voru með meira en 100 milljónir í útlán frá íslensku 
bönunum þann 30. september 2008. Þar var eignarhlutur Björgólfsfeðganna að minnsta kosti 
20%. Tengingar bankanna virðast því hafa verið nokkuð handahófskenndar og mikið 
ósamræmi milli bankanna í skilgreiningum þeirra.  

Þegar skilgreiningar höfundar á Samson hópnum er bornar saman við skilgreiningar bankanna 
sést að hópur höfundar telur fleiri félög og tengir bæði Björgólf Guðmundsson og son hans, 
Björgólf T. Björgólfsson, við Samson eignarhaldsfélag ehf. Miðað við 20% lágmarks eignarhald 
eru 16 aðilar í hópnum. Mynd 14 sýnir þessa aðila og tengingu þeirra innbyrðis. Rauðir 
hnútpunktar tákna einstakling, dökkbláir eru fyrirtæki sem annað hvort eiga að minnsta kosti 40% 
í Samson eignarhaldsfélagi ehf. eða fyrirtæki sem Samson eignarhaldsfélag á að minnsta kosti 
40% í. Ljósbláir hnútpunktar tákna á sama hátt félög sem tengjast Samson eignarhaldsfélagi með 
að minnsta kosti 20% eignarhaldi og svartir hnútpunktar tákna félög sem tengjast með að minnsta 
kosti 10%. Að lokum er vert að athuga að ef Björgólfur Guðmundsson væri skilgreindur sem 
aðalaðili væru 52 félög í hópnum. Ef Björgólfur T. Björgólfsson væri notaður sem aðalaðili til að 
mynda hópinn væru 47 aðilar í hópnum. Björgólfur Guðmundsson og Björgólfur T. Björgólfsson 
eru feðgar og tengjast því fjölskylduböndum. Ef þeir væru því skilgreindir sem sameiginleg 
áhætta, væri hópurinn enn stærri. 

Mynd 14: Hópur tengdra aðila þegar Samson er aðalaðili 31. desember 2007 
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5.3.2 Ker ehf. og Kjalar hf. 

Í bönkunum var mismunandi hvort fyrirtæki Ólafs Ólafssonar voru kennd við Ker ehf. eða Kjalar 
hf. Eins og sjá má á myndum 15 og 16 breytast áhættuhóparnir töluvert eftir því hvort Ker ehf. 
eða Kjalar hf. er skilgreindur sem aðalaðili. Þegar Ker ehf. er aðalaðilinn virðast eignatengslin 
nokkuð einföld. Ólafur Ólafsson á Kjalar hf. að mestu leyti, sem á hlut í Ker ehf. Fjöldi aðila í 
hópi Kers hf. er 18 (miðað við 20% lágmarks eignarhlutfall), samanborið við 7 aðila samkvæmt 
skilgreiningu Glitnis og 13 aðila samkvæmt skilgreiningu Kaupþings, eins og sjá má í töflu 9.4 
Ekki verður mikil breyting samkvæmt gögnum á aðilum tengdum Keri ehf. frá 31. desember 2007 
fram að falli bankanna. Eldsneytisafgreiðslan á Keflavík og Bifreiðastöð Íslands eru ekki tengd 
hópunum við fall en að öðru leyti eru tengdir aðilar hinir sömu.  

Þegar Kjalar ehf. er aðalaðilinn breytist hópurinn töluvert. Við bætast fjárhagslega tengdir 
aðilar og eignatengslin verða flóknari, eins og sjá má á mynd 16. Oranje ehf. tengist Kjalari 
ehf. sem fjárhagslega tengdur aðili, þ.e.a.s. hlutur Oranje ehf. í Kjalar er það stór að ef hlutafé 
Kjalars verður að engu, lendir Oranje ehf. í greiðsluerfiðleikum. Einnig sést að Kaupþing 
banki hf. er hluti af tengdum aðilum. Eiginlegur hlutur Kjalar ehf. í Kaupþingi banka voru 
rúm 10% þannig að ef Kaupþing banki yrði gjaldþrota myndi Kjalar hf. lenda í 
greiðsluerfiðleikum. Þetta dæmi sýnir skýrt hversu mikil áhrif skilgreining aðalaðila hefur á 
hóp tengdra aðila og aftur ósamræmið milli skilgreininga bankanna. 

Tafla 9: Aðilar tengdir Ólafi Ólafssyni samkvæmt skilgreiningu Glitnis og Kaupþings. 

Ker hf. - tengdir aðilar Glitnir 

Kaupþing (aðilar tengdir 

Kjalar) 

Jónar Transport hf. X X 

Kjalar hf. X X 

Samskip hf. X X 

Bakkavogur ehf. X 

Egla hf. X 

Ker hf. X 

Kjalar Invest B.V. X 

Fordace Limited X 

Hanna Ólafsdótttir X 

ICELAND SEAFOOD International ehf. X 

Jónar Transport hf. X 

Kimono X 

Marine Choice Limited X 

Ólafur Ólafsson X 

Sable Air ApS X 

Samskip Holding B.V. X 

Sigurdsson & Olafsson X 

                                                             
4
 Landbankinn virðist ekki hafa verið með útlán til helstu aðila tengdum Ólafi Ólafssyni. 
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Mynd 15: Tengdir aðilar Kers ehf. 31. desember 2007. Eini einstaklingurinn er Ólafur 
Ólafsson.  

Mynd 16: Aðilar tengdir Kjalar hf. 31. desember 2007. Eini einstaklingurinn er Ólafur 
Ólafsson.  
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Mynd 17: Hópur tengdra aðila 31. desember 2007 þegar Ólafur Ólafsson er aðalaðili. 

5.3.2.1. Ólafur Ólafsson og viðskiptafélagar 

Þegar Ólafur Ólafsson er skilgreindur sem aðalaðili er hópur tengdra aðila svipaður því þegar 
Kjalar hf. er skilgreindur sem aðalaðili, eins og sjá má þegar mynd 17 er borin saman við 
mynd 16 framar. Við hópinn bætast þau félög sem Ólafur Ólafsson á sjálfur beinan hlut í, þ.e. 
ekki í gegnum Kjalar ehf, en það eru félögin Miðhraun ehf og Harlow Equities S.A., sem aftur 
á Partridge Management Group S.A. Að auki tengist Ólafur Kimi ehf. minningarfélagi. 

Við greiningu á viðskiptafélögum kom í ljós að Ólafur Ólafsson tengist tveimur eintaklingum 
sterkum stjórnunartengslum, þeim Hjörleifi Þór Jakobssyni og Ásbirni Gíslasyni. Ásbjörn var 
meðal annars forstjóri Samskipa og stjórnarmaður í Kjalar hf. og Eglu hf. Þá var hann 
varamaður í stjórn Kers ehf. Hjörleifur var meðal annars stjórnarformaður Samskipa, 
framkvæmdastjóri Kjalars hf. og Eglu ehf. Öll voru þessi fyrirtæki í meirihlutaeigu Ólafs 
Ólafssonar. Ef þessir þrír aðilar eru tengdir saman sem ein áhætta og hópur myndaður út frá 
samanlögðum eignarhlut þeirra, stækkar hópurinn eins og sjá má á mynd 18 annars vegar og í 
töflu 10 hins vegar þar sem fjöldi lögaðila í hópunum, þegar Ólafur Ólafsson er aðalaðili, er 
borinn saman við fjölda tengdra aðila þegar Ker hf. og Kjalar ehf. eru aðalaðili. Þegar Ólafur 
Ólafsson er skilgreindur sem aðalaðili er Kaupþing banki ekki hluti af hans hópi, en Kaupþing 
banki er hluti af hópnum þegar Ólafur, Ásbjörn og Hjörleifur eru tengdir saman. Þetta er 
sérstaklega áhugavert í ljósi þess að „Aðili sem hyggst eignast, einn sér eða í samstarfi við 
aðra, virkan eignarhlut í fjármálafyrirtæki skal tilkynna Fjármálaeftirlitinu fyrir fram um 
áform sín“ (22) en virkur eignarhlutur er „Bein eða óbein hlutdeild í félagi sem nemur 10% 
eða meira af hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétti...“(22).  



 

43 

 

Mynd 18: Fjöldi fyrirtækja í hópum mynduðum út frá Keri, Kjalari, Ólafi Ólafssyni og 
viðskiptafélögum, sem fall af lágmarkseignarhaldi, 31. desember 2007  

Tafla 10: Fjöldi aðila í hópum eftir lágmarks eignarhaldi og skilgreiningu aðalaðila. 

31. desember 2007 31. desember 2008 

Lágmarks- 

eignarhald 

[%] Ker Kjalar 

Ólafur 

Ólafsson 

Ólafur Ólafsson 

og 

viðskiptafélagar Ker Kjalar 

Ólafur 

Ólafsson 

Ólafur Ólafsson 

og 

viðskiptafélagar 

10 25 59 60 74 23 58 58 72 

20 18 47 49 60 16 45 47 58 

30 15 42 43 47 14 41 42 46 

40 12 32 31 36 12 32 31 36 
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Mynd 19: Tengdir aðilar 31. desember 2007, þegar Ólafur Ólafsson, Hjörleifur Þór Jakobsson 
og Ásbjörn Gíslason eru skilgreindir saman sem aðalaðili. Dótturfélög Kaupþings banka, sem 
og beinar eignartengingar Kaupþings við önnur félög eru ekki sýnd. 



 

45 

5.3.3 Baugur Group hf 

Stærð Baugs Group hf. gerir það að verkum að net tengdra aðila er flókið, eins og sjá má á mynd 20. 
Þrír einstaklingar eru á myndinni, Jóhannes Jónsson, Ása K. Ásgeirsdóttir og Jón Ásgeir 
Jóhannesson. Jóhannes og Ása tengjast Baugi þegar lágmarks eignarhald er 10%, en þau eru 
foreldrar Jóns Ásgeirs. Jón Ásgeir var skráður með yfir 40% eiginlegt eignarhald í Baugi. Tveir 
fjárhagslega tengdir aðilar tengdust Baugi, annars vegar Eignarhaldsfélagið ISP ehf. í eigu 
Ingibjargar Stefaníu Pálmadóttur og hins vegar BGE Eignarhaldsfélag ehf., sem var að mestu í eigu 
Skarphéðins Bergs Steinarssonar, Gunnar Snævars Sigurðssonar, Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og 
Stefáns Hilmars Hilmarssonar en þeir voru jafnframt meðal æðstu stjórnenda Baugs. 

5.3.3.1. Jón Ásgeir Jóhanesson og fjölskylda 

Þegar Jón Ásgeir Jóhannesson er skilgreindur sem aðalaðili er hópur tengdra aðila mjög svipaður 
aðilum tengdum Baugi þar sem Jón Ásgeir var einn mest áberandi eigandi Baugs. Ef Jón Ásgeir og 
Ingibjörg S. Pálmadóttir, eiginkona hans, eru skilgreind sem ein áhætta stækkar hópur tengdra aðila 
töluvert og stækkar hópurinn enn frekar ef Jón Ásgeir, Ingibjörg og nánasta fjölskylda Jóns eru skil-
greind sem ein áhætta, það er faðir hans, móðir og systir talin með. Myndir 21, 22 og 23 sýna þetta.  

Mynd 24 og tafla 11 bera saman fjóra tegundir hópa. Í fyrsta lagi þar sem Baugur Group er aðalaðili, 
í öðru lagi þar sem Jón Ásgeir er aðalaðili, í þriðja lagi þar sem hópur er myndaður út frá 
samanlögðu eignarhaldi Jóns Ásgeirs og Ingibjargar og loks hópur myndaður út frá samanlögðu 
eignarhaldi Jóns Ásgeirs, Ingibjargar og nánustu fjölskyldu Jóns. Sem dæmi eru 184 aðilar í hópi 
Baugs group 31. desember 2007 þegar miðað er við 20% lámarks eignarhald. Ef Jón Ásgeir er 
skilgreindur sem aðalaðili þá eru einungis 75 lögaðilar í hópnum. Aðilunum fjölgar í 95 ef Jón 
Ásgeir og Ingibjörg eru skilgreind sem ein áhætta og ef öll nánasta fjölskylda Jóns er skilgreind sem 
ein áhætta fjölgar lögaðilum í 185. Fjöldi aðila í hópum er einnig mjög næmur fyrir því hvert 
lámarks eignarhaldið er. Í hópi Jóns og fjölskyldu hans eru 93 aðilar ef miðað er við 40% lámarks 
eignarhald, en þeir eru 211 ef miðað er við 10% lágmarks eignarhald. Þetta dæmi sýnir hversu hópar 
tengdra aðila geta verið háðir skilgreiningum á fjölskyldutengslum og lágmarkseignarhaldi.  

Hópur fyrirtækja tengdum Jóni Ásgeiri er dæmi um hvernig skilgreiningar höfundar á 
áhættuhóp er ólík skilgreiningum bankanna. Hópur Baugs Group var með 8–19 tengda aðila 
miðað við hátt á annað hundrað, þegar aðferðafræði áhættuhópa er beitt. Tafla 12 sýnir dæmi 
um aðila sem bankarnir skilgreindu sem tengda Baugi. Þar má sjá að Landic Property ehf., 
sem Baugur Group hf á yfir 30% hlut í, er hvorki skilgreint sem hluti af hópi Baugs í 
Landsbankanum né Kaupþingi, þó svo að báðir þessir bankar hafi lánað til Landic Property 
ehf. Það er því óhætt að segja að bankarnir hafi vanáætlað útlánaáhættu sína til aðila tengdum 
Baugi Group samanborið við mat höfundar (nánar er farið í útlán í næsta kafla). 

Tafla 11: Fjöldi tengdra aðila 31. desember 2007 annars vegar og 31. desember 2008 
hins vegar. 

31. desember 2007 31. desember 2008 

Lágmarks 

eignarhlutur 

[%] 

Baugur 

Group 

Jón 

Ásgeir 

Jón Ásgeir 

og 

Ingibjörg 

Jón Ásgeir, 

Ingibjörg og 

fjölskylda 

Baugur 

Group 

Jón 

Ásgeir 

Jón 

Ásgeir og 

Ingibjörg 

Jón Ásgeir, 

Ingibjörg og 

fjölskylda 

10 211 152 185 211 168 129 168 189 

20 184 75 95 185 138 71 90 168 

30 150 45 68 127 125 55 63 101 

40 105 5 11 93 76 15 21 81 



 

46 

Mynd 20: Aðilar tengdir Baugi 31. desember 2007. Dótturfélög Glitnis Banka, sem og beinar eignartengingar 

Glitnis við önnur félög eru ekki sýnd. 
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Mynd 21: Hópur aðila tengdur Jóni Ásgeiri Jóhannessyni.  
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Mynd 22: Hópur tengdra aðila þegar Jón Ásgeir Jóhannesson og Ingibjörg S. Pálmadóttir 
eru skilgreind sem ein áhætta.  
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Mynd 23: Hópur tengdra aðila þegar Jón Ásgeir Jóhannesson, Ingibjörg S. Pálmadóttir og 
nánasta fjölskylda þeirra eru tengd saman sem ein áhætta.  
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Mynd 24: Fjöldi fyrirtækja í hópum mynduðum út frá Baugur Group hf., Jóni Ásgeiri 
Jóhannessyni og fjölskyldu, sem fall af lágmarkseignarhaldi, 31. desember 2007. 

Tafla 12: Dæmi um fyrirtæki sem falla í Baugs Group hópinn samkvæmt skilgreiningu 
bankanna. Greint er frá öllum fyrirtækjum sem falla í hóp Baugs Group samkvæmt 
skilgreiningu bankanna. Útlán bankanna til fyrirtækja sem ekki voru skilgreind sem hluti 
af aðilum tengdum Baugi í viðkomandi banka eru táknuð með Y. 

 Tengdir aðilar Útlán frá íslenskum útibúum 

Baugur Group hf Glitnir 
Landsbanki 

Íslands Kaupþing Glitnir 
Landsbanki 

Íslands Kaupþing 

Baugur Group hf. X X X X X X 

Fjárfestingafélagið Gaumur ehf. X X X X X X 

Hagar hf. X X X X X X 

Hagkaup X X     

Styrkur Invest ehf. X X     

Landic Property hf. X  X Y Y 

Pönnu Pizzur ehf. X     

Þyrping hf. X  X Y Y 

Eignarhaldsfélagið ISP ehf. X X    

Ingibjörg S. Pálmadóttir X X    

Jón Ásgeir Jóhannesson X X Y X  
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5.4 Exista hf. 

Exista hf. var eignarhaldsfélag í meirihlutaeigu bræðranna Lýðs og Ágústs Guðmundssona og 
var félagið virkur hluthafi í Kaupþingi banka, það er með meira en 10% eignarhlut (22). Mynd 
28 sýnir áhættuhóp myndaðan í kringum Exista hf. en Exista tengist stórum félögum á borð 
við Skipti hf. (eignarhaldsfélag Símans og fleiri félaga), Bakkavör Group og dótturfélögum 
þeirra, Vátryggingafélagi Íslands og Kaupþing banka. Exista átti 23,5% í Kaupþingi banka. 
Myndin sýnir ekki fjárhagslega háða aðila sem falla í hóp Exista en þeir voru 124 við 
áramótin 2007/2008, þar af voru einungis 47 með meira en 500 þúsund í eigið fé og 64 voru 
með neikvætt eigið fé og því tæknilega gjaldþrota. Tveir einstaklingar falla í Exista hópinn, 
fyrrnefndir Ágúst og Lýður Guðmundssynir en þeir áttu 22,75% prósent eiginlega eignarhluti 
hvor í Exista, í gegnum félag sitt Bakkabræður hf., sem átti Bakkabræður Holding B.V. að 
fullu sem aftur átti 45,5% hlut í Exista hf. Dótturfélög Kaupþings sem og eignir bankans eru 
ekki sýndar á mynd 28, en þess má geta að á þessum tímapunkti átti Kaupþing banki yfir 27% 
hlut í Skiptum ehf. 

5.5 Milestone ehf. 

Milestone ehf. tengdust tveir einstaklingar, Karl Emil Wernersson sem átti 49% eiginlegan 
hlut í Milestone ehf. 31. desember 2007 og Steingrímur Wernersson, bróðir Karls, sem átti 
tæpan 48% eiginlegan hlut. Eignarhlutir þeirra voru bæði í eigin nafni og í gegnum 
eignarhaldsfélagið Leiftra Ltd., sem var alfarið í eigu þeirra. Milestone ehf átti svo hlut í 
fjölda annarra fyrirtækja svo sem Sjóvá-Almennum tryggingum hf., Áttum ehf., Þætti 
eignarhaldsfélagi ehf., Földungi ehf., Driver ehf., Milestone Import Export Ltd, Askar China 
ehf., Rákungi ehf., auk smærri hlutar í öðrum fyrirtækjum. Inn í Milestone hópinn falla einnig 
SJ1 ehf., sem átti hluti í SJ2 ehf., sem myndaði flókin eignartengsl með Þætti International 
ehf., Fjárfestingafélaginu Mætti ehf., Skeggja ehf., Kari ehf og BNT hf. Aðeins eitt félag var 
fjárhagslega tengt Milestone ehf. 31. desember 2007, en það er félagið Sáttur ehf sem átti 
bæði hlut í Milestone ehf og Skeggja ehf. Mynd 26 sýnir hóp myndaðan í kringum Milestone 
ehf um 31. desember 2007. 
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Mynd 25: Hópur lögaðila tengdir Exista. Fjárhagslega tengdir aðilar ekki sýndir. 
Dótturfélög Kaupþings banka, sem og beinar eignartengingar bankans ekki sýndar. Auk 
þess eru hvorki sýnd 0,027% eign Líftryggingafélag Íslands í Kaupþingi né hverfandi 
hlutur Sensa í Kaupþingi banka (<0,0001%).  
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Mynd 26: Hópur tengra aðila þegar Milestone er aðalaðili 31. desember 2007. 
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6 Niðurstöður III – Útlán til tengdra 

aðila 

Hér verða skoðuð heildarútlán til þeirra hópa sem fjallað var um í kaflanum á undan, bæði 
hópana þar sem fyrirtæki eru aðalaðilar og þar sem einstaklingarnir, einn eða fleiri, eru 
skilgreindir sem aðalaðilar. Heildarútlán frá hverjum banka til áhættuhópanna eru skoðuð sem 
fall af lágmarkseignarhaldi, en í öllum tilfellum eru fjárhagslega tengdir aðilar hluti af 
hópunum þar sem það á við. Í flestum tilfellum er miðað við eignarhald 31. desember 2007 og 
útlán á sama tímapunkti, en í nokkrum tilfellum var ástæða til að sýna breytingu á útlánum á 
síðustu mánuðum fram að falli bankanna. 

6.1 Samson eignarhaldsfélag ehf. 

Útlán til hópa tengdra aðila þegar Samson eignarhaldsfélag ehf. er aðalaðili, eru ekki næm 
fyrir skilgreiningu á lágmarkseignarhlut hvorki hjá Kaupþingi né Glitni banka. Samson telst til 
stórra áhættuskuldbindinga hjá Glitni í lok árs 2007 en lánin voru nær eingöngu til Samson 
eignarhaldsfélags sjálfs. Landsbankinn var ekki með nein útlán til hópsins ef 
lágmarkseignarhlutur er skilgreindur yfir 26%. Ef lágmarkseignarhald er lægra, kemur 
Fjárfestingarfélagið Grettir ehf. inn í hópinn og Grettir ehf. átti lán hjá Landsbankanum. 
Samson á 25,6% hlut í Gretti ehf. í gegnum Ópera Fjárfestingar ehf., sem Samson á að fullu. 
Fjárfestingarfélagið Grettir ehf. er eina félagið í hópnum sem er með lán frá Landsbankanum 
þegar lágmarkseignarhlutur er yfir 10%. Lánin til Grettis voru ekki það há að þau teldust til 
stórra áhættuskuldbindinga, eins og sjá má á mynd 27. 

 

Mynd 27: Hlutfall heildarútlána til Samson eignarhaldsfélags og tengdra aðila af 
eiginfjárgrunni sem fall af lágmarkseignarhaldi 31. desember 2007 
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6.2 Ker ehf. og Kjalar hf. 

Útlán til hópsins þegar Ker ehf. er skilgreint sem aðalaðili töldust ekki til stórra áhætta hjá 
neinum bankanna í lok árs 2007 en hópurinn er þó nærri því hjá Kaupþingi. Eins og sést á 
mynd 28 er hlutfall heildarlána til Kers–hópsins ekki næmt fyrir skilgreiningu á lágmarks 
eignarhaldi og skýrast útlánin að mestu af lánum til Kjalar hf. Kjalar á beint tæp 92% í Keri 
og nær 98% þegar einnig er tekið tillit til óbeins eignarhalds.  

 

Mynd 28: Hlutfall heildarútlána til Kers og tengdra aðila sem hlutfall af eiginfjárgrunni, og 
sem fall af lágmarkseignarhaldi 31. desember 2007. 

Hópar aðila tengdum Kjalar hf. töldust til stórra áhættuskuldbindinga hjá Glitni og Kaupþingi. 
Heildarútlánin frá hvorum banka voru yfir 10% af eiginfjárgrunni þeirra. Kjalar og tengdir 
aðilar eru hins vegar ekki stórir skuldarar hjá Landsbankanum um áramótin 2007/2008. Við 
lágmarkseignarhlut 35% hækka útlánin töluvert hjá Glitni og Landsbanka, eins og sjá má á 
mynd 29, sem skýrist af því að HB Grandi kemur inn í hópinn. Útlán Glitnis til áhættuhóps 
Kers teljast ekki til stórra áhættuskuldbindinga, á meðan útlán Glitnis til áhættuhóps Kjalars 
eru yfir 10% af eiginfjárgrunni og telst því stór áhættuskuldbinding. Þetta dæmi sýnir því 
hversu mikilvægt það er að velja réttan aðalaðila þegar horft er á hópa tengdra aðila. 
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Mynd 29: Hlutfall heildarútlána til Kjalars og tengdra aðila sem hlutfall af eiginfjárgrunni, 
og sem fall af lágmarkseignarhaldi 31. desember 2007. 

6.2.1 Ólafur Ólafsson og viðskiptafélagar 

Eins og áður kom fram, svipar áhættuhópnum mynduðum út frá Ólafi Ólafssyni til áhættuhóps 
Kjalars. Í lok ársins 2007 taldist fjárfestirinn Ólafur Ólafsson og félög honum tengd því til 
stórra áhættuskuldbindinga (1) hjá Glitni, þegar lágmarkseignarhald er skilgreint sem 30%. 
Útlán Kaupþings til Ólafs og fyrirtækja sem hann á eiginlega eignarhluti í, voru einnig 
umtalsverð. Þau voru ekki svo há að útlánin teldust til stórra áhættuskuldbindinga í lok árs 
2007. Heildarútlán Glitnis og Kaupþings til Ólafs og félaga í hans eigu jukust umtalsvert frá 
áramótum fram til septemberloka 2008. Taldist Ólafur og félög tengd honum til stórra áhætta 
hjá báðum bönkum á þeim tímapunkti, jafnvel þó gerð væri krafa um 50% lágmarks 
eignarhald eins og sjá má á mynd 30.  

Ef litið er á Ólaf og tvo viðskiptafélaga hans sem tengda, þ.e. þá Hjörleif Þór Jakobsson og Ásbjörn 
Gíslason sem fjallað var um í Niðurstöðukafla II, og áhættuhóp út frá sameigninlegu eignarhaldi 
þeirra, mynduðu þeir einnig stóra áhættu gagnvart Kaupþingi í lok árs 2007, þegar lágmarks 
(sameiginlegt) eignarhald var 25% eða lægra. Ekki er mikill munur á útlánum bankanna til hópanna 
út frá Ólafi einum annars vegar og hópanna út frá Ólafi og viðskiptafélögum hans tveimur hins 
vegar, þar sem ekki er mikill munur á undirliggjandi áhættuhópum. 
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6.3 Baugur Group hf. 

Þegar heildarútlán bankanna þriggja til Baugs Group og tengdra félaga eru skoðuð sést að þau 
mynduðu umtalsverða áhættu hjá þeim öllum. Jafnvel þó lágmarkseignarhald sé skilgreint 
sem 50%, voru útlán til Baugs og tengdra félaga yfir 10% af eiginfjárgrunni hvers banka um 
sig í lok árs 2007 og töldust þar með til stórra áhættuskuldbindinga. Með lækkandi 
lágmarkseignarhaldi fjölgar í hópnum og heildarútlánin til stækkandi hópsins aukast. Við 40% 
lágmarkseignarhald eru allir bankarnir með heildarútlán yfir 30% af eiginfjárgrunni sínum til 
hópsins og er ljóst að áhættuhópurinn mynduðu svo stóra áhættu hjá öllum bönkunum að 
enginn þeirra hafði efni á að Baugur Group, eða fyrirtæki honum tengd, færu í þrot. Þegar 
lágmarkseignarhaldið er skilgreint sem 20% eru útlánin frá Glitni og Landsbanka á milli 60 
og 70% af eiginfjárgrunni þeirra. Útlánaskuldbindingar Baugs voru þarna orðnar of stórar 
fyrir íslenska bankakerfið í heild sinni og má því leiða að því líkur að Baugur Group og tengd 
félög hafi haft tangarhald á bönkunum. 

Mynd 31 sýnir útlánahlutfall bankanna þriggja til fyrirtækja tengd Baugi Group sem fall af 
lágmarkseignarhaldi. Þegar hún er skoðuð sést aukning í útlánum Landsbankans og Glitnis til 
hópsins í kringum 37% lágmarkseignarhald, sem skýrist af því að Baugur Group átti 37% í 
Stoðum, sem áður hétu FL Group, en það félag var með stór lán frá bæði Glitni og 
Landsbankanum. Hvorki Glitnir né Landsbankinn flokkuðu Stoðir/FL Group með Baugi 
Group sem tengda aðila jafnvel þó Baugur ætti svo stóran hlut í Stoðum. Við 33% 
lágmarkseignarhald kemur annað stökk í útlánum frá öllum bönkunum, þó mest hjá Glitni og 
Landsbanka, en það skýrist því að Landic Properties fellur í áhættuhópinn. 

 

Mynd 31: Hlutfall heildarútlána Baugs Group og tengdra aðila sem hlutfall af 
eiginfjárgrunni, og sem fall af lágmarkseignarhaldi 31. desember 2007. 

6.3.1 Jón Ásgeir Jóhannesson og fjölskylda 

Í framhaldi af greiningu á útlánum til fyrirtækja tengdum Baugi Group er vert að skoða útlán 
til áhættuhópa myndaða út frá stærsta eiginlega hluthafa Baugs, einnig með tilliti til 
lágmarkseignarhalds. Einnig er athyglivert að skoða hvernig áhættuhóparnir stækka sé litið til 
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sameiginlegs eignarhalds Jóns Ásgeirs og eiginkonu hans, Ingibjargar S. Pálmadóttur. Einnig 
ef hópurinn er myndaður út frá sameiginlegu eignarhaldi þeirra hjóna og nánustu fjölskyldu 
Jóns Ásgeirs, það er föður hans, móður og systur. 

Hópar sem eru myndaðir út frá Jóni Ásgeiri Jóhannessyni teljast til stórra áhættuskuldbindinga 
þegar skilgreining á lágmarkseignarhaldi fer niður í 30%. Þá telst hann og félög honum tengd, til 
stórra áhættuskuldbindinga hjá öllum bönkunum þremur, það er að segja útlán þeirra til félaganna 
voru yfir 10% af eiginfjárgrunni hvers banka fyrir sig. Þó svo Jón Ásgeir hafi verið stærsti 
eiginlegi einstaklingshluthafi Baugs Group mynda félög honum tengd ekki nærri eins stóra áhættu 
og hópur myndaður út frá Baugi Group (eins og fjallað var um framar), þar sem færri dótturfélög 
Baugs Group falla í hóp Jóns Ásgeirs við sama lágmarkseignarhald. Þetta kemur skýrt í ljós þegar 
hóparnir eru bornir saman við lágt lágmarkseignarhald. Þá myndar hópur aðila tengdum Jóni 
Ásgeiri álíka áhættu og Baugs Group hópurinn. Engu að síður myndar hópur Jóns Ásgeirs 
verulega stóra áhættu gagnvart öllum bönkunum þegar lágmarkseignarhald er skilgreint sem 20% 
og þá sérstaklega hjá Glitni og Landsbanka. 

Þegar lagt er saman eignarhald Jóns Ásgeirs og Ingibjargar S. Pálmadóttur í fyrirtækjunum og 
hóps tengdra aðila, mynduðum út frá þeim hjónum, eykst útlánahlutfallið. Hópurinn myndar 
stóra áhættu við 35% lágmarkseignarhald (á meðan hópur tengdur Jóni Ásgeiri einum 
myndaði stóra áhættu við 30%). Þetta skýrist af tvennu. Annars vegar vegna þess að 
sameiginlega eiga þau hjón stærri hlut í Baugi Group og því eykst eignarhald þeirra í Baugi 
og dóttur- og hlutdeildarfélögum samkvæmt því. Hins vegar vegna fjárfestingarfélags 
Ingibjargar, Eignarhaldsfélagið ISP ehf. sem var alfarið í eigu Ingibjargar.  

Að lokum er fjölskylda Jóns Ásgeirs Jóhannessonar skilgreind sem ein áhætta, þ.e. Jón Ásgeir 
Jóhannesson, Ingibjörg S. Pálmadóttir eiginkona hans, Jóhannes Jónsson faðir hans, Ása K. 
Ásgeirsdóttir móðir hans og Kristín Jóhannesdóttir systir hans og áhættuhópar myndaður út 
frá sameiginlegu eiginlegu eignarhaldi þeirra í fyrirtækjum. Hópur myndaður út frá þeim telst 
stór áhætta hjá öllum bönkunum, jafnvel þótt gerð væri krafa um 50% eignarhald til að mynda 
áhættuhóp eins og sjá má á mynd 46.  

Jón Ásgeir var stór viðskiptavinur hjá öllum bönkunum sem og fjölskylda hans öll. Líkt og 
áhættuhóparnir út frá Baugi group, myndaði fjölskyldan í heild svo stóra áhættu hjá 
bankakerfinu að fullyrða má að enginn bankanna hafi haft efni á að gjaldfella lán á aðila 
tengdum þeim, vegna hugsanlegra keðjuverkandi áhrifa. Þess má geta að fjölskyldan átti 
samanlagt yfir 10% eiginlegan eignarhlut í Glitni banka. Hvorki liggja fyrir upplýsingar um 
hvort samþykki Fjármálaeftirlitsins hafi verið veitt fyrir sameiginlegum eignarhlut þeirra né 
hvort eftir því hafi verið leitað. Eignarhlutir þeirra koma að mestu í gegnum hlut FL Group 
Holding Netherlands B.V. og FL GLB Holding B.V., sem voru dótturfélög FL Group. 
Fjölskyldan átti hins vegar hverfandi hluti í Kaupþingi og Landsbanka. 
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Mynd 32: Hlutfall heildarútlána Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og aðila tengdum honum, sem 
hlutfall af eiginfjárgrunni og sem fall af lágmarkseignarhaldi þann 31. desember 2007. 

 

 

Mynd 33: Hlutfall heildarútlána Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, Ingibjargar Pálmadóttur og 
aðila tengdum þeim, sem hlutfall af eiginfjárgrunni og sem fall af lágmarkseignarhaldi 
þann 31. desember 2007. 
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Mynd 34: Hlutfall heildarútlána Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, fjölskyldu hans og aðila 
tengdum þeim, sem hlutfall af eiginfjárgrunni og sem fall af lágmarkseignarhaldi þann 
31. desember 2007. 

6.4 Exista hf. 

Eignarhaldsfélagið Exista myndaði stóra áhættu í öllum bönkunum þremur í árslok 2007, 
jafnvel þó hóparnir séu skoðaðir út frá háu lágmarkseignarhaldi, eins og sjá má á mynd 35. 
Um leið og krafa um lágmarkseignarhald fer niður fyrir 40% eru heildarútlán Glitnis og 
Kaupþings komin yfir 25% af eiginfjárgrunni þeirra en hópurinn stækkar ekki með tilliti til 
útlánaáhættu þótt krafa um lágmarkseignarhald sé lækkuð í 20%. Exista hópurinn myndar því 
mjög stóra áhættu hjá Glitni og Kaupþingi og voru þeir bankar talsvert undir því komnir að 
Exista og tengd félög gætu staðið í skilum. 

Við 45% lágmarkseignarhald bætast Bakkabræður Holding B.V. í hópinn sem skýrir stökk í 
útlánum frá Kaupþingi og við 43% eignarhald bætist Skipti hf. og dótturfélög þess, þ.m.t. 
Síminn hf., í hópinn sem skýrir útlánaaukningu hjá Glitni og Kaupþingi. Aðrar skarpar 
breytingar í útlánum hópsins skýrast af því að þegar eignarhlutfallið fer í 39% bætast 
Bakkavararfyrirtækin við, en þau voru bæði með lán frá Glitni og Kaupþingi. Lyfja bætist við 
í 35% og Húseignarfélagið Sigtún 38 ehf. í 20%. 

Í árslok 2007 átti Exista 23% hlut í Kaupþing Banka í gengum dótturfélag sitt Exista B.V. 
sem skráð var í Hollandi.  Exista var því virkur hluthafi í Kaupþing banka á sama tíma og 
Exista og tengd félög mynduðu mjög stóra áhættu sem lánþegar.  
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Mynd 35: Hlutfall heildarútlána til Exista og tengdra aðila sem hlutfall af eiginfjárgrunni 
og sem fall af lágmarkseignarhaldi þann 31. desember 2007. 

6.5 Milestone ehf. 

Hópur tengdra aðila þegar Milestone er skilgreint sem aðalaðili telst aðeins til stórra 
áhættuskuldbindinga hjá Glitni banka, þar sem heildarlán til hans eru yfir 10% af eiginfjárgrunni. 
Þegar mynd 36 er skoðuð sést mikil aukning í heildarútlánum þegar lágmarkseignarhald er í 
kringum 15%. Þetta skýrist af eignarhaldi Milestone í N1 og BNT. Með þeirri viðbót fara 
heildarútlán Glitnis yfir 25% af eiginfjárgrunni. Aukningin í kringum 12% lágmarkseignarhald 
hjá Landsbankanum skýrist af eignarhaldi í Teymi hf. Þess má geta að Milestone átti yfir 5% 
eiginlegan eignarhlut í Glitni banka í gegnum Þátt International, sem var eignarhaldsfélag sem 
Milestone átti að rúmum þremur fjórðu hlutum í gegnum ýmsar tengingar. 
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Mynd 36: Hlutfall heildarútlána Milestone og tengdra aðila sem hlutfall af eiginfjárgrunni 
og sem fall af lágmarkseignarhaldi þann 31. desember 2007.
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7 Niðurstöður IV – Stærstu hópar með 

tilliti til útlána 

Eitt af markmiðum verkefnisins var að finna stærstu útlánaáhættuna, það er þá hópa sem 
skulda mest. Hér verður það gert bæði fyrir hópa út frá fyrirtækjum og einstaklingum. Áður 
hefur verið fjallað um að útlán til tengdra aðila eru háð skilgreiningu á lámarkseignarhaldi. 
Þess vegna er ekki hægt að tala um ,,stærsta áhættuhópinn“ heldur er réttara að tala um stærsta 
áhættuhópinn miðað við ákveðið lágmarkseignarhald. Hér er umfjöllun takmörkuð við 20% 
lágmarkseignarhald og eingöngu litið til eignatengdra aðila. Fjárhagslega tengdir aðilar eru 
ekki taldir með. Það var gert til að forðast hópa með mjög mörgum fjárhagslega tengdum 
aðilum með neikvætt eigið fé. Byggt er á gagnasettunum þar sem litið er framhjá eignarhaldi 
banka. Þegar áhættuhópar eru myndaðir skiptir máli hvaða aðili er skilgreindur sem aðalaðili. 
Heildarútlán til hóps eru því háð aðalaðila. Þegar fjallað er um stærstu útlánahópana út frá 
einstaklingum, þá eru heildarútlán allra fyrirtækja sem viðkomandi einstaklingur á eiginlegan 
eignarhlut í margfölduð með eiginlega eignarhlutnum. 

Skoðaðir eru stærstu skuldahóparnir og þeir einstaklingarnir sem stóðu á bak við útlánin í 
heild. Útlánin eru ekki greind niður á banka heldur eru þau samtala lána frá bönkunum 
þremur, borið saman við samanlagða eiginfjárgrunna sömu banka. Á það jafnt við þá hópa 
sem höfðu aðeins útlán frá einum banka og þeim sem voru með lán frá fleiri en einum. 
Töflurnar í þessum kafla taka saman heildarskuldir bæði í evrum og íslenskum krónum og er 
miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands. Samkvæmt því var evran í árslok 2007 skráð á 91,2 
krónur en 30. september 2008 stóð evran í 145,49 krónum. 

7.1 Hópar út frá fyrirtækjum 

Þegar hóparnir eru skoðaðir út frá 20% lágmarkseignarhaldi og aðeins horft til eignatengsla, sést að 
fjöldi fyrirtækja í hópunum með stærstu útlánin er misjafn. Fjölskipuðustu hóparnir eru tengdir 
Fjárfestingarfélaginu Gaumi ehf. og Baugi Group hf. Þeir eru mjög skuldsettir og skipa efstu sætin í 
heildarútlánum enda deila Baugur og Gaumur fjölda fyrirtækja eins og farið var yfir í Niðurstöðum 
I. Hópa með 20 stærstu heildarútlánin í lok árs 2007 má sjá í töflu 13. Ef töflurnar yfir stærstu 
hópana og skuldsettustu hópana eru bornar saman sést að marga aðalaðila má einungis finna á topp 
tíu yfir stærstu hópana eða á topp tíu yfir skuldsettustu hópanna. Það er því hægt að fullyrða að 
heildarútlán fylgja ekki endilega fjölda fyrirtækja í hópi.  

Í Niðurstöðum II kom fram að skyldir aðilar geta myndað svipaða hópa eins og sést best á því að 
tveir stærstu hóparnir með tilliti til útlána eru Baugur Group hf. og Fjárfestingarfélagið Gaumur ehf. 
Því er mikilvægt þegar banki íhugar útlán til einhvers aðila að hann skoði útlánastöðu þess hóps sem 
aðilinn á heima í og meti út frá því hver stærsta áhættan er fyrir bankann. 
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Tafla 13: Skuldsettustu hóparnir 31. desember 2007. Eingöngu eignatengsl með 20% 
lágmarks eignarhaldi. Heildarútlán frá Glitni, Kaupþingi og Landsbanka deilt með 
heildareiginfjárgrunni allra þriggja. 

Röð Aðalaðili 
Milljarðar 

EUR 
Milljarðar 

ISK 
Hlutfall af 

eiginfjárgrunni Fjöldi 

1 Baugur Group hf. 5,58 508,69 51,8 182 

2 Fjárfestingafélagið Gaumur ehf. 5,37 489,77 49,9 158 

3 FL GROUP hf. 3,13 285,03 29,0 59 

4 Styrkur Invest ehf. 2,62 239,38 24,4 25 

5 Tryggingamiðstöðin hf. 2,61 238,24 24,3 15 

6 TM fé ehf. 2,60 237,52 24,2 6 

7 Kynnisferðir ehf. 2,55 232,78 23,7 12 

8 Eik fasteignafélag hf. 2,52 230,14 23,4 10 

9 Eik properties ehf. 2,52 230,14 23,4 10 

10 Unity Investments ehf. 2,43 222,05 22,6 6 

11 F-Capital ehf. 2,11 192,54 19,6 7 

12 Milton ehf. 2,10 191,20 19,5 7 

13 Gaumur Holding S.A. 2,05 186,75 19,0 63 

14 Sólin skín ehf. 2,03 185,18 18,8 6 

15 Mosaic Fashions Finance Limited 2,01 182,93 18,6 5 

16 Landic Property hf. 1,99 181,72 18,5 20 

17 Arena Holding ehf. 1,97 179,89 18,3 12 

18 Þyrping hf. 1,92 175,08 17,8 10 

19 FS6 ehf. 1,91 174,32 17,7 5 

20 101 Skuggahverfi hf. 1,91 174,25 17,7 6 

7.2 Hópar út frá einstaklingum 

Á sama hátt og þegar fyrirtæki er skilgreint sem aðalaðili má skilgreina einstakling sem 
aðalaðila og skoða hópa myndaða út frá eignarhaldi þeirra sem áhættuhóp. Miðað er við 20% 
lámarkseignarhald. Um heildarskuldir er að ræða, það er að segja bæði persónulegar skuldir 
og skuldir fyrirtækja. Skuldir einstaklinganna eru þó mjög litlar samanborið við samanlagðar 
skuldir fyrirtækjanna í hópunum og hafa skuldir einstaklinganna ekki áhrif á röð skuldugustu 
hópa út frá einstaklingum. Í töflum hér síðar er auk útlánastöðu hópanna út frá 
einstaklingunum skráður fjöldi fyrirtækja sem myndar hvern hóp. Eins og sjá má á töflum 14 
og 15 er ekki mikil fylgni milli fjölda aðila í hóp og heildarskuldsetningar. 

Eins og sést á töflum hér síðar eru margir af stærstu hópunum út frá einstaklingum, með tilliti 
til skuldsetningar, myndaðir út frá þeim einstaklingum sem fjallað var um í fyrri köflum. Jón 
Ásgeir Jóhannesson myndar samkvæmt þessu stærsta skuldahópinn í lok árs 2007, með 
heildarútlán upp á rúman 201 milljarð króna eða 2,2 milljarða evra, á gengi við lok árs 2007. 
Hann er stærsti einstaklingshluthafinn í Baugi Group. Á eftir honum eru bræðurnir Ágúst og 
Lýður Guðmundssynir með jafn mikla heildarskuld, rúman 121 milljarð króna eða tæpa 1,3 
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milljarða evra. Áhættuhópar út frá þeim eru þeir sömu við 20% lágmarkseignarhald því þeir 
bræður fjárfesta mikið í sameiningu. Þeirra þekktustu fjárfestingar eru í Bakkavör og Exista 
sem fjallað var um í Niðurstöðuköflum II og III. Fast á hæla þeim er efsti erlendi 
einstaklingurinn, Robert Tchenguiz, en fyrirtæki í hans hópi skulduðu samtals 110 milljarða 
króna eða 1,2 milljarða evra við lok árs 2007. Feðgarnir Björgólfur Guðmundsson og 
Björgólfur T. Björgólfsson eru þeir síðustu á listanum til að mynda hópa sem skulda yfir 
milljarð evra, eða í kringum 100 milljarða króna í lok árs 2007, en þeir stóðu þeir á bak við 
Samson eignarhaldsfélag, stærsta hluthafa Landsbankans. Ofarlega á lista er einnig hópur 
aðila tengdum Ólafi Ólafssyni forsvarsmanni Kjalars og Kers. Bræðurnir Karl og Emil 
Wernerssynir eru í 10. og 11. sæti yfir skuldsettustu hópa tengdra aðila en hópar tengdir þeim, 
hvorum um sig, skulduðu rúmlega 460 milljónir evra í árslok 2007, sem gera tæpa 43,4 
milljarða króna á gengi þess tíma, en bræðurnir eru kenndir við fjárfestingarfélagið Milestone. 

Sum fyrirtæki falla í fleiri en einn hóp þar sem allir þeir einstaklingar sem hafa yfir að ráða 
eiginlegum eignarhlut upp á 20% eða meira fá þau í sinn hóp. Þar sem einstaklingar fjárfesta 
mikið í sameiningu verða hópar þeirra líkari og þar með heildarútlán til þeirra, samanber 
tiltekna feðga og bræður. 

Tafla 14: Stærstu skuldahópar tengdir einstaklingum 31. desember 2007 út frá 20% 
lágmarkseignarhaldi. Heildarútlán frá Glitni, Kaupþingi og Landsbanka deilt með 
heildareiginfjárgrunni allra þriggja. 

Röð Nafn Milljónir EUR Milljarðar ISK Fjöldi 

1 Jón Ásgeir Jóhannesson     2.209,4 201,5 75 

2 Lýður Guðmundsson        1.333,6 121,6 27 

3 Ágúst Guðmundsson        1.333,6 121,6 27 

4 Robert Tchenguiz        1.202,6 109,7 11 

5 Björgólfur Guðmundsson     1.074,5 98,0 52 

6 Björgólfur T. Björgólfsson    846,2 77,2 47 

7 Ólafur Ólafsson         845,0 77,1 49 

8 Pálmi Haraldsson        792,7 72,3 20 

9 Jóhannes Kristinsson      681,4 62,1 19 

10 Magnús Kristinsson       495,6 45,2 38 

11 Gervimaður útlönd        491,7 44,8 372 

12 Karl Emil Wernersson      469,2 42,8 83 

13 Gylfi Ómar Héðinsson      467,8 42,7 13 

14 Gunnar Þorláksson        465,5 42,5 13 

15 Steingrímur Wernersson     462,7 42,2 77 

16 Lóa Skarphéðinsdóttir      461,7 42,1 34 

17 Kristján V Vilhelmsson     406,0 37,0 30 

18 Þorsteinn Már Baldvinsson    399,3 36,4 32 

19 Jón Kristjánsson        391,2 35,7 15 

20 Gabríela Kristjánsdóttir    390,6 35,6 14 
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Við fall bankanna hafði skuldastaða fyrirtækja tengdum þessum aðilum breyst mikið sem og 
röð efstu manna. Eðlilegast er að bera saman heildarskuldbindingarnar í evrum, þar sem stór 
hluti af útlánunum var í erlendri mynt og vegna þess hve gengi íslensku krónunnar hafði 
breyst mikið milli þessar tveggja tímapunkta.  

Sá einstaklingur sem myndaði skuldsettasta hópinn við fall var hinn erlendi Robert Tchenguiz 
sem áður hafði verið í 4. sæti. Heildarskuldir félaga tengdum honum voru tæpir 2,2 milljarðar 
evra, sem er aukning á skuldsetningu upp á rúm 80% á níu mánaða tímabili. Fyrirtæki tengd 
Jóni Ásgeiri mynda sem fyrr skuldsettasta hóp tengdum íslenskum einstaklingi en 
heildarskuldir hópsins tengd honum höfðu lækkað í evrum en hækkað sé miðað við íslenskar 
krónur. Skuldir félaga tengdum Ólafi Ólafssyni jukust um rúman helming og var sá hópur sá 
þriðji skuldsettasti. Á eftir Ólafi koma Björgólfsfeðgar, sem standa nokkurn veginn í stað í 
evrum talið og hópar tengdir þeim mynda þá síðustu sem skulduðu yfir milljarð evra við fall.  

Athyglisvert er að Gervimaður útlönd myndar hóp sem skuldaði yfir 600 milljónir evra við 
fall eða rúman 101 milljarð króna, en Gervimaður útlönd er skráður fyrir eignarhlutum í 
fyrirtækjum þegar eigandi er búsettur erlendis og nánari deili ekki gefin upp á honum. Á bak 
við Gervimann útlönd stendur því líklega hópur af einstaklingum og fyrirtækjum, sem ekki 
hafa íslenska kennitölu. 

Tafla 15: Stærstu skuldahópar tengdir einstaklingum 30. september 2008 út frá 20% 
lágmarkseignarhaldi 20%. Heildarútlán frá Glitni, Kaupþingi og Landsbanka deilt með 
heildareiginfjárgrunni allra þriggja. Eignatengsl eru fengin út frá eign við lok árs 2008. 

Röð Nafn Milljónir EUR Milljarðar ISK Fjöldi 

1 Robert Tchenguiz        2.175,5 316,5 11 

2 Jón Ásgeir Jóhannesson     1.560,2 227,0 71 

3 Ólafur Ólafsson         1.318,2 191,8 47 

4 Björgólfur Guðmundsson     1.007,2 146,5 41 

5 Björgólfur T Björgólfsson    864,3 125,8 47 

6 Gervimaður útlönd        681,5 99,2 395 

7 Karl Emil Wernersson      619,3 90,1 82 

8 Steingrímur Wernersson     611,6 89,0 75 

9 Gylfi Ómar Héðinsson      463,5 67,4 13 

10 Gunnar Þorláksson        462,2 67,2 13 

11 Magnús Kristinsson       447,0 65,0 40 

12 Pálmi Haraldsson        399,2 58,1 22 

13 Lóa Skarphéðinsdóttir      392,3 57,1 31 

14 Mendi Gertner          389,2 56,6 1 

15 Moises Gertner         389,2 56,6 1 

16 Jón Helgi Guðmundsson      385,8 56,1 29 

17 Jákup á Dul Jacobsen      374,3 54,5 13 

18 Jóhannes Jónsson        351,6 51,2 15 

19 Ása K Ásgeirsdóttir       350,5 51,0 15 

20 Benedikt Sveinsson       344,5 50,1 26 
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Karl og Steingrímur Wernerssynir voru á meðal 10 efstu við fall en Ágúst og Lýður 
Guðmundssynir féllu niður í 32. og 33. sæti. Á meðal stærstu skuldara 2008 eru bræðurnir 
Mendi og Moises Gertner en í gögnum höfundar voru þeir aðeins skráðir fyrir einu fyrirtæki. 
Það er fyrirtækið Crosslet Vale sem skuldaði Kaupþingi 390 milljónir evra í lok september 
2008, en sú skuld var til komin vegna kaupa á hlutabréfum í Kaupþingi. 

Lista yfir alla hópa myndaða út frá einstaklingum með lágmarkseignarhaldi 20% og 
heildarskuldarstöðu yfir milljarð íslenskra króna er að finna í viðauka II við skýrslu 
Rannsóknarnefndar Alþingis. 

7.3 Eiginleg skuldastaða einstaklinga 

Hér framar voru skoðuð heildarútlán til tengdra aðila þegar einstaklingur var skilgreindur sem 
aðalaðili. Hægt er að skoða útlánastöðuna út frá öðru sjónarhorni með því að margfalda saman 
eiginlegan eignarhlut hvers einstaklings í fyrirtæki og skuldir þessi fyrirtækis. Sem dæmi, ef 
einstaklinur A á 50% í fyrirtæki X og X skuldar 2 milljónir, þá væru skuldir „eignastöðu A“ 2 
milljónir* 50% eða 1 milljón. Hér er þetta kallað eiginleg skuldastaða. Rétt er að minna á að á 
móti þessum skuldum eru mismiklar eignir eftir því hvaða fyrirtæki og einstaklingar eiga í hlut.  

Töflur 16 og 17 sýna heildarútlán bankanna til fyrirtækja margfölduð með eiginlegum 
eignarhlut hvers einstaklings auk skulda viðkomandi einstaklings við bankana í eigin nafni. 
Túlka má þessar tölur sem hverjir skulduðu íslensku bönkunum mest í lok árs 2007 og við fall 
bankanna. Hér er ekki verið að mynda hópa út frá lágmarkseignarhaldi heldur eru útlánin lögð 
saman í hlutfalli við eignarhluti. Töflurnar sýna 20 efstu skuldara í lok árs 2007 og við fall og 
töflur með öllum sem skulda meira en milljarð íslenskra króna á hvorum tímapunkti eru að 
finna í fylgiskjali við viðauka II við skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis. 

Einstaklingurinn með hæstu eiginlegu skuldastöðununa tímapunktum er Robert Tchenguiz 
með 1,2 milljarða evra í lok árs 2007 og 2,1 milljarð evra við fall sem er nokkurn veginn það 
sama og hóparnir sem Tchenguiz myndaði út frá 20% lágmarkseignarhaldi. Í lok árs 2007 er 
Jón Ásgeir í öðru sæti með tæpa 1,2 milljarða evra, næstum jafn mikið og Tchenguiz en við 
fall voru samanlagðar skuldir Jóns Ásgeirs undir milljarði evra og skipaði hann þá 3. sætið. 
Ólafur Ólafsson fer úr 3. sætinu 2007 með 670 milljarða evra í 2. sætið við fall með 1,1 
milljarð evra sem er næstum tvöföldun milli ára.  

Einstaklingar sem tengjast Jóni Ásgeiri fjölskylduböndum færast ofar á listann sé miðað við 
vegnar skuldir félaga þeirra frekar en hóp myndaðan út frá 20% lágmarkseignarhaldi. 
Foreldrar Jóns Ásgeirs, Ása K. Ásgeirsdóttir og Jóhannes Jónsson eru í 5. og 6. sæti við lok 
árs 2007 og í 6. og 7. sæti við fall. Eiginkona Jóns Ásgeirs, Ingibjörg S. Pálmadóttir er í 9. 
sæti á báðum tímapunktum. Þar sem hérna eru skuldir fyrirtækjanna lagðar saman miðað við 
eiginlega eignarhluti viðkomandi í þeim, er hægt að leggja eiginlegar skuldir einstaklinganna 
saman því eignarhlutirnir skarast ekki. Hjónin er hægt að tengja saman og skoða sem einn 
aðila. Ef heildarútlán til Jóns Ásgeirs og Ingibjargar eru lögð saman nema heildarskuldir 
þeirra meiru en skuldir Robert Tchenguiz í lok árs 2007, eða rúmum 1,7 milljarðum evra en 
við fall námu heildarskuldir þeirra hjóna tæpum 1,3 milljörðum evra, sem er meira en skuldir 
Ólafs Ólafssonar sem er í 2. sæti. 

Gervimaður útlönd, þ.e. óþekkt erlent eignarhald, stendur fyrir skuldir upp á rúmar 320 
milljónir evra í lok árs 2007 og rúmar 290 milljónir evra við fall en það skipar þeim aðilum í 
14. og 15. sæti. 
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Tafla 16: Tuttugu stærstu skuldarar út frá samanlögðum útlánum íslenska hluta 
bankanna 31. desember 2007. Heildarútlán frá Glitni, Kaupþingi og Landsbanka deilt með 
heildareiginfjárgrunni allra þriggja. Skuldir eru vegnar út frá eignarhlut viðkomandi í 
fyrirtækjunum. 

Röð Nafn Milljónir EUR Milljarðar ISK 

1 Robert Tchenguiz        1.243,6 113,4 

2 Jón Ásgeir Jóhannesson     1.117,9 102,0 

3 Ólafur Ólafsson         670,2 61,1 

4 Hannes Þór Smárason       568,4 51,8 

5 Ása K. Ásgeirsdóttir       557,1 50,8 

6 Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir 556,3 50,7 

7 Jóhannes Jónsson        554,1 50,5 

8 Björgólfur Guðmundsson     518,9 47,3 

9 Pálmi Haraldsson        437,7 39,9 

10 Björgólfur T. Björgólfsson    431,2 39,3 

11 Lýður Guðmundsson        399,8 36,5 

12 Ágúst Guðmundsson        399,8 36,5 

13 Jóhannes Kristinsson      388,1 35,4 

14 Magnús Kristinsson       344,8 31,4 

15 Lóa Skarphéðinsdóttir      311,3 28,4 

16 Gervimaður útlönd        310,4 28,3 

17 Jákup á Dul Jacobsen      306,0 27,9 

18 Jón Helgi Guðmundsson      284,9 26,0 

19 Karl Emil Wernersson      254,2 23,2 

20 Hreinn Loftsson         251,5 22,9 
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Tafla 17: Tuttugu stærstu skuldarar út frá samanlögðum útlánum íslenska hluta 
bankanna 30. september 2008. Heildarútlán frá Glitni, Kaupþingi og Landsbanka deilt 
með heildareiginfjárgrunni allra þriggja. Skuldir eru vegnar út frá eignarhlut viðkomandi í 
fyrirtækjunum. Eignatengsl eru fengin út frá eign við lok árs 2008. 

Röð Nafn Milljónir EUR Milljarðar ISK 

1 Robert Tchenguiz        2.104,9 306,2 

2 Ólafur Ólafsson         1.128,2 164,1 

3 Jón Ásgeir Jóhannesson     864,3 125,7 

4 Björgólfur Guðmundsson     516,8 75,2 

5 Björgólfur T. Björgólfsson    481,7 70,1 

6 Ása K. Ásgeirsdóttir       430,6 62,6 

7 Jóhannes Jónsson        429,7 62,5 

8 Hannes Þór Smárason       410,6 59,7 

9 Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir 390,7 56,8 

10 Jákup á Dul Jacobsen      349,8 50,9 

11 Jón Helgi Guðmundsson      323,5 47,1 

12 Karl Emil Wernersson      313,3 45,6 

13 Egill Ágústsson         298,5 43,4 

14 Steingrímur Wernersson     294,5 42,8 

15 Gervimaður útlönd        288,5 42,0 

16 Magnús Kristinsson       266,2 38,7 

17 Alisher Burkhanovich Usmanov  237,1 34,5 

18 Pálmi Haraldsson        236,9 34,5 

19 Lóa Skarphéðinsdóttir      218,3 31,8 

20 Kevin Gerald Stanford      214,8 31,3 
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8 Lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á eignafléttur í íslensku atvinnulífi og rekja 
eignarhald aðila, sem voru áberandi í íslensku atvinnulífi misserin fram að falli bankanna og 
útlán til þeirra. Var það gert að beiðni Rannsóknarnefndar Alþingis. Í umboði hennar hafði 
höfundur einstakan aðgang að þeim gögnum sem rannsóknin byggir á. Aðgengi að þeim 
takmarkaðist við þann tíma sem nefndin starfaði, það er fram að útgáfu skýrslunnar á 
vormánuðum 2010. Fyrir utan aðgang að lánabókum bankanna gerði aðgengi að 
hlutafjármiðunum þessa rannsókn framkvæmanlega, þar sem upplýsingar Ríkisskattstjóra 
voru einu gögnin um eignarhald fyrirtækja á landsvísu sem til voru á gagnagrunnsformi.  

Útreikningurinn á eiginlegu eignarhaldi er grunnurinn að greiningu áhættuhópa þar sem 
áhættuhópar, eða hópar tengdra aðila, eru skilgreindir út frá eignarhaldi. Eiginlega 
eignarhaldið gerir það að verkum, að hægt er koma auga á endaeigendur fyrirtækja á skjótan 
hátt sem og að auðkenna fyrirtæki sem eru innan marka um lágmarks eiginlegt eignarhald – 
óháð eignafléttum.  

Við ákvörðun aðferðarfræðinnar við skilgreiningar á áhættuhópum var einnig kannað hvort 
aðilar, sem tengdust öðrum aðilum í áhættuhópi aðalaðila, þó þeir tengdust ekki aðalaðila með 
eiginlegu eignarhaldi. Í stað þess að aðili falli eingöngu í hópinn ef aðalaðili á meira en 
lámarkseignarhlut í honum. Dæmi: Aðili B á meira en lágmarkseignarhald í aðalaðila A en 
einnig meira en lágmarkseignarhald í aðila C. Ef áhættuhópur er myndaður út frá aðalaðila A 
myndi aðili B falla í þann hóp því hann á meira en lágmarkseignarhald í A sem og aðili C þar 
sem aðili B á meira en lágmarkseignarhald í C. Gerðar voru tilraunir með þess háttar 
tengingar á gögnunum, en með þessari skilgreiningu féllu það mörg fyrirtæki í áhættuhópana 
að í raun var aðeins einn stór áhættuhópur á Íslandi, fyrir utan smærri nær ótengd fyrirtæki. 
Eins og sjá má á myndum í Niðurstöðum I. 

Í reglum Fjármálaeftirlitsins eru áhættuhópar, eða tengdir aðilar, skilgreindir á matskenndan 
máta. Í rannsókninni eru þeir skilgreindir með reiknilíkani sem ákvarðar hvaða aðilar séu 
tengdir með tilliti til stórra áhættuskuldbindinga. Með þessari aðferðarfræði eru aðilar taldir til 
áhættuhópa sem bankarnir höfðu ekki talið tengda, ýmist vegna þess að eignarhaldið var of 
flókið, lágmarkseignarhald var skilgreint hærra eða að eintaklingar hafi metið aðila ótengda á 
einhvern huglægan hátt. Stærð áhættuhópa og útlán til þeirra er háð skilgreiningu á 
lágmarkseignarhaldi. Rannsóknin sýnir að bankarnir miðuðu við hærra lágmarkseignarhald en 
20%, eins og gert var í þessari rannsókn, til að tengja aðila saman, samanber dæmið um 
Wham í Niðurstöðum I. Myndirnar um heildarútlán sem fall af lágmarkseignarhaldi í 
Niðurstöðum III sýna það. Það skiptir máli hvort fjárhagslega tendir aðilar séu taldir til sama 
hóps, en á samanburðinum á áhættuhópum í þessari rannsókn og áhættuhópum bankanna, sem 
farið var yfir í Niðurstöðum II, er ljóst að bankarnir hafa ekki talið fjárhagslega tengda aðila 
með í myndun áhættuhópa. 

Ríkisskattstjóri ætti að veita aðgengi að hlutafjármiðum því þá gæti Fjármálaeftirlitið, með 
kerfi byggðu á aðferðarfræði þessarar rannsóknar, fylgst nánar með hvernig bankarnir 
skilgreina tengda aðila og þar með stórum áhættuskuldbindingum bankanna. Einnig myndi 
slíkt kerfi hjálpa til við að koma auga á eignarhald sem er falið eða flækt í stórar eignarfléttur. 
Fjármálaeftirlitið gæti gengið enn lengra og skilgreint tengda aðila skýrar en nú er gert. 
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Jafnvel haldið utan um kerfi sem þetta og veitt bönkunum aðgang að því. Myndu þá bankarnir 
allir sitja við sama borð og lægi ljóst fyrir hvaða aðilar teldust tengdir hverju sinni í stað þess 
að hver og einn túlki hinar matskenndu reglur á sinn hátt. Bankarnir hafa líka hag af betri 
yfirsýn yfir þá áhættu sem þeir standa frammi fyrir með útlánum til tengdra aðila. 

Í rannsókinni voru tekin dæmi sem notuð voru til næmnigreiningar á lágmarkseignarhaldi og 
einnig til að sýna áhrif þess að leggja saman eiginlega eignarhluti aðila sem teljast í samstarfi 
samkvæmt lögum. Þá bæði vegna hjúskapar og vegna sameiginlegrar aðkomu að fyrirtækjum. 
Einnig voru framkvæmdir útreikningar á öllu gagnasafninu til að koma auga á stærstu hópa 
fyrirtækja út frá fyrirtækjum annars vegar og út frá einstaklingum hins vegar, bæði með tilliti 
til fjölda og útlána. Hægt væri að útvíkka þessa rannsókn með því að taka tillit til 
samstarfsaðila í almennri leit að stærstu hópum. Einfaldasta fyrsta skrefið í þá átt væri að 
samkeyra við þjóðskrá til að tengja fjárfesta við maka sína. Næsta skref væri að samkeyra við 
útreikningana í auðkenningu viðskiptafélaga. Mikilvægt er að skoða samanlagðar fjárfestingar 
hjóna og samstarfsaðila til að hægt sé að koma upp um viðleitni aðila til að fela samstarf sitt 
með dreifðu eignarhaldi. Á það kannski helst við þegar um er að ræða eignarhluti í 
fjármálafyrirtækjum og tryggingafélögum, en samþykki Fjármálaeftirlitsins þarf fyrir að eiga 
meira en 10% í þeim. 

Við greiningu á útlánum til áhættuhópa kom berlega í ljós að á meðal þeirra aðila sem fengu 
bestu fyrirgreiðsluna hjá bönkunum voru aðilar sem áttu stóra hluti í viðkomandi bönkum. 
Dæmin sýna að bankarnir höfðu lánað einstaka áhættuhópum umfram þau 25% af 
eiginfjárgrunni sínum sem heimilt er samkvæmt reglum Fjármálaeftirlitsins. Áberandi er að 
þeir aðilar sem teknir voru sem dæmi í Niðurstöðuköflum II og III voru bæði meðal hluthafa 
bankanna og meðal stærstu áhættuhópa í Niðustöðukafla IV. Einnig er það sláandi að 
fyrirtæki, sem mynda stærstu áhættuhópana með tilliti samanlagðra útlána bankanna allra, 
skuli hafa verið með fyrirgreiðslu upp á um það bil helming alls eiginfjár bankakerfisins á 
þeim tíma. Það má velta því fyrir sér hvort það hefði verið raunin hefði Fjármálaeftirlitið haft 
öflugri verkfæri til að greina eignatengingar eða hvort það stafi af mismunandi þröngri túlkun 
á tengdum aðilum. 

Íslenskt samfélag er enn að vinna úr afleiðingum bankahrunsins. Það er ljóst að hið opinbera þarf 
að skapa skýrari umgjörð um áhættuhópa tengdra aðila en núna er gert.  Fjármálaeftirlitið þarf að 
skilgreina betur hvað séu tengdir aðilar og loka fyrir möguleika á matskenndri túlkun. Það þarf að 
veita bönkunum aðhald en matskenndar skilgreiningar gefa bönkunum rými til að meta 
áhættuhópana þrengri en ella til að geta lánað tengdum aðilum meira en ella væri leyfilegt. 
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