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Útdráttur 

Fram til ársins 1985 hafði fjármálaumhverfið á Íslandi tekið litlum breytingum.  

Seðlabankinn ákvarðaði vexti og vöruframboð bankanna var takmarkað.  Árin sem komu 

þar á eftir einkenndust af miklum breytingum á íslenskum fjármálamarkaði.  

Verðbréfaþing Íslands var stofnað og skipuleg viðskipti með skuldbréf hófust.  Bankarnir 

voru einkavæddir  og í kjölfarið á þeirri einkavæðingu varð aðgangur að fjármagni  

smám saman auðveldari  en áður hafði þekkst.  Fyrirtæki fóru að gefa út skuldabréf og 

markaðurinn tók þeim útgáfum vel.  Fagfjárfestar voru með mikið af peningum á milli 

handanna sem þeir þurftu að ávaxta vel og hin stutta saga af skuldabréfum fyrirtækja 

gaf til kynna að þau væru áhættulítil fjárfesting.  Allt þetta leiddi til þess að útgáfur 

skuldabréfa íslenskra fyrirtækja seldust eins og heitar lummur og engum datt í hug að 

gera kröfur um að setja fjárhagsleg skilyrði í skuldabréfin.    Á árunum 2005 - 2007 voru 

mörg fyrirtæki í sóknarhug og stækkuðu hratt, en kapp er best með forsjá.  Fyrirtækin 

voru mörg hver afar skuldsett og illa undirbúin undir þá erfiðu tíma sem fylgdu í kjölfar 

þess að fjármálabólan sprakk. Tap lífeyrissjóðanna á skuldabréfum fyrirtækja varð í 

kringum 90 milljarðar króna.  Sú reynsla þarf að nýtast sem lærdómur og þann lærdóm 

þarf að nota til að skapa öruggara umhverfi um skuldabréfaútgáfur fyrirtækja.  

Fjárfestingastefna lífeyrissjóðanna ætti að endurspegla þennan lærdóm. 

Í ritgerð þessari er rýnt í þrjú skuldabréfaútboð sem valin voru af handahófi. Rakin er 

stuttlega saga fyrirtækjanna fram að útboði, útboðið sjálft skoðað og afdrif þess.  Að 

lokum er tekið saman hvaða lærdóm má draga af útgáfunni.  Fyrirtækin sem valin eru 

verða ekki nafngreind  en  þau eru kölluð F1, F2 og F3.      

Á markaði eru bæði kaupendur og seljendur.  Talað er um seljendamarkað  þegar 

eftirspurn er meiri en framboð.  Þegar tvö af þessum þremur fyrirtækjum gáfu út sín 

skuldabréf var svokallaður seljendamarkaður til staðar.  Engin skilyrði voru í 

skuldabréfunum og heimtur lélegar. Þriðja útboðið var eftir hrun fjármálamarkaða og 

var samsuða lærdóms í því útboði og þar með komin skilyrði í skuldabréfið.  

Skuldabréfið er uppgreitt í dag.  
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1  Inngangur  

Íslenskur fjármálamarkaður hefur tekið gríðarlegum breytingum síðustu rúmu tvo 

áratugi.  Á níunda áratugnum fengu bankarnir frelsi til að ákvarða vexti sjálfir og fljótlega 

upp úr því jókst fjölbreytni á innlánsmarkaði.   Verðbréfaskráning og Kauphöll litu 

dagsins ljós  fyrir aldamótin og skráning verðbréfa varð rafræn. Ríkisbankarnir þrír voru 

einkavæddir og samkeppni á fjármálamarkaði jókst til muna. Þetta lagði grunninn að 

þeim miklu breytingum sem urðu á fjármálamarkaði á árunum 2004 – 2008.  Útgáfa 

verðbréfa jókst hratt og í stað hefðbundinna afborganalána eins og bankarnir höfðu 

boðið komu skuldabréfalán sem ýmist voru einungis borgaðir vextir af og svo ein 

afborgun (kúla) í lok lánstímans, eða vaxtagreiðslulán með einni afborgun í lok 

lánstímans.  Eftirspurn eftir skuldabréfum fyrirtækja var mikil og fjárhagsleg 

skilyrði/kvaðir fátíðar.  

Fram að fjármálakrísunni sem varð haustið 2008 var tap á skuldabréfum fyrirtækja 

nánast óþekkt.  Eitt fyrirtæki, Tæknival, fór í þrot áður en skuldabréfaflokkur þess var 

uppgreiddur og var skuldabréfið afskráð í Kauphöll Íslands í lok janúar 2007.    

Kaupendur skuldabréfa fyrirtækja eru fagfjárfestar.  Stærstu hluti þeirra eru 

lífeyrissjóðir og aðrir sjóðir.  Lífeyrissjóðirnir sýsla  með sparnað fólks. Skyldusparnað 

sem og viðbótarlífeyrissparnað þess.  Lífeyrissjóðirnir töpuðu 90 milljörðum á 

skuldabréfum fyrirtækja í kjölfar hruns fjármálamarkaða 2008 en það var u.þ.b. 20% af 

heildartapi þeirra.  Skuldabréf fyrirtækja er góð viðbót í fjárfestingaflóru fyrrgreindra 

sjóða en þó er mikilvægt að vel sé staðið að útgáfu og skilmálum þeirra.  Sjóðirnir gefa 

út fjárfestingastefnu á hverju ári.  Hún rammar inn hvernig staðið skuli að ávöxtun þess 

fjár sem þeir hafa í vörslu.   

Í rannsókn þessari er leitast við að svara þeirri spurningu hvort hægt sé að haga 

skilmálum skuldabréfa þannig að skuldabréfaútboð íslenskra fyrirtækja verði fýsilegri 

fjárfestingakostur. 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst er fræðilegur kafli.  Fyrsti hluti hans snýr 

að skuldsetningu fyrirtækja og framkvæmd útboða. Þá  er fjallað um kaupendur útboða, 

fagfjárfesta.  Þetta eru að stærstum hluta lífeyrissjóðir og aðrir sjóðir og einungis verður 

fjallað um þá.   Lífeyrissjóðir fara með skyldusparnað fólks og ættu að leggja metnað 

sinn í að ávaxta hann vel en þó með öryggi að leiðarljósi.  Aðrir sjóðir selja 
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hlutdeildarskírteini og er fjárfesting í þeim valfrjáls. Því ætti heilbrigður markaður að 

veita þeim nægjanlegt aðhald. Þá er litið til þeirrar áhættu sem fólgin er í 

skuldabréfakaupum og hvernig tekið er á henni. Til að átta sig betur á þeirri stemningu 

sem ríkti á markaðinum er saga skuldabréfaútboða og umhverfi þeirra skoðað. Þá eru 

tekin þrjú fyrirtæki og rýnt í útboð þeirra. Hvernig var rekstur þeirra fram að útboði, 

hvernig var útboðið sjálft, í hvað fóru peningarnir og hvernig gekk að endurheimta þá?  Í 

lok umfjöllunar um hvert félag fyrir sig er dreginn saman sá lærdómur sem draga má af 

útgáfunni.   
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2 Fræðilegur kafli 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á það 

að fyrirtæki ráðast í skuldabréfaútboð, hvernig almennt er staðið að slíkum útboðum og 

hvaða hagsmunaaðilar koma að þeim.  Þá verður rýnt í það hvers eðlis sú áhætta er sem 

fólgin er í því að fjárfesta í skuldabréfum fyrirtækja og hvernig mæta má slíkri áhættu. 

Vagnaveltur um áhættu kalla óhjákvæmilega á hugleiðingar um hvernig áætla má fyrir 

um framtíðina og hversu marktækar slíkar áætlanir eru.  Einnig kalla þær á hugleiðingar 

um það hvernig mæta má áhættu.   

 

2.1 Um skuldsetningu fyrirtækja 

Hægri hlið efnahagsreiknings sýnir hvernig fyrirtæki er fjármagnað. Það er ýmist 

fjármagnað með skuldum við eigendur (eigið fé) eða með skuldum við lánadrottna.  

Skuldir við lánadrottna mætti flokka sem almennar skuldir við fjármálastofnanir, bæði 

langtíma- og skammtímaskuldir og svo skuldabréf. Almennt séð eru langtímaeignir 

notaðar sem veðandlag fyrir langtímaskuldir og skammtímaeignir sem veðandlag fyrir 

skammtímaskuldir. 

Verðlagning fyrrgreindra skulda er misjöfn og tryggingastaðan einnig.  Verðlagningin 

ætti almennt séð að endurspegla áhættuna sem fólgin er í lánveitingunni.  Eigið fé ætti 

þannig að vera dýrast og svo fer það eftir gæðum trygginga hvernig aðrar skuldir 

félagsins eru verðlagðar.   

Fyrirtæki sem eru rekin í ágóðaskyni stefna að því að skila jákvæðri 

rekstrarniðurstöðu,  þ.e. að tekjur séu að jafnaði hærri en gjöld.  Sjái þau tækifæri í að 

vaxa geta þau notað rekstrarhagnaðinn til þess og/eða sótt sér nýtt fé.  Nýtt fé sækja 

þau ýmist sem eigið fé eða lánsfé.  

Mikið hefur verið rætt og skrifað um skuldsetningu fyrirtækja og sýnist sitt hverjum.  

Sé fyrirtæki rekið með tapi er það tap tekið fyrst af óráðstöfuðu eigin fé fyrirtækisins og 

því næst með hlutafé þess.    Almennt er því talað um að eigið fé sé dýrasta fjármögnun 

fyrirtækja og ástæða er sú að þar er áhættan mest. 
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Fræðin finna það sem kallað er hagkvæmasta skuldsetning fyrirtækja og er sú 

skuldsetning fundin með því að lágmarka meðal-fjármagnskostnað fyrirtækisins (WACC, 

Weighted Average Cost of Capital). WACC er fundið þannig: WACC= wdkd(1 - T) + 

weke.  Þar sem W = hlutfall eða vigt viðkomandi skuldaþáttar (skuldar eða eigin fjár), k= 

kostnaður við viðkomandi skuldaform   og T = skatthlutfall (Brigham & Houston, 2004).   

Mande, Park og Son skoðuðu hvernig stjórnunarhættir fyrirtækja hefðu áhrif á 

skuldsetningu þeirra. Þeir settu fram tilgátu um að líkur væru á því að væru fyrirtæki 

fjármögnuð með eigin fé frekar en með skuldsetningu, héldist það í hendur við góða 

stjórnunarhætti vegna þess að umboðskostnaður (e. agency cost) lækkaði meira við 

fjármögnun með eigin fé heldur en með fjármögnun með skuldum. Þeir komust einnig 

að því að stjórnunarhættir fyrirtækja hefðu meiri áhrif á fjármögnun þeirra ef 

viðkomandi fyrirtæki mætti flokka undir LMF (lítil og meðalstór fyrirtæki). Hagnýting 

þessarar rannsóknar gæti falist í því að fyrirtæki sem hafa áhuga á að fjármagna sig með 

aukningu hlutafjár ættu að huga fyrst að því að fjárfesta í bættum stjórnunarháttum 

áður en þau fara út á markaðinn til að sækja sér fé (Mande, Park, & Son, 2012).  

Þá hefur einnig verið skoðaður munurinn á fjármögnun með bankalánum 

annarsvegar og hinsvegar með skuldabréfum. Þar kom í ljós að bankar eru betur til þess 

fallnir en markaðurinn að vinna upplýsingar um fjármál með  skimun og eftirliti.  Bankar 

sérhæfa sig í að sýsla með peninga og hafa þess vegna skalahagkvæmni með því að hafa 

eftirlit með skuldum og samkeppnislega yfirburði í að ná sér í upplýsingar um skuldir. 

Einnig hafa þeir betri upplýsingar um fjárhag skuldarans en fjárfestar skuldabréfa sem 

þurfa að treysta á upplýsingar sem birtast opinberlega.   Þá kjósa fyrirtæki frekar að taka 

lán í banka ef þau sjá fyrir sér að hafa hag af því að geta breytt skilmálum lánsins á 

lánstímanum, en þau fyrirtæki sem hafa ekki þörf fyrir það eru líklegri til að velja 

skuldabréfaútgáfu.  Þegar borin eru saman fyrirtæki í Bandaríkjunum og í Evrópu  kemur 

í ljós að lagaramminn skiptir miklu máli þegar fyrirtæki taka ákvarðanir varðandi 

fjármögnun.  Í þeim löndum þar sem lögin veita sterkari kröfu- og hluthafavernd, eins og 

í Bretlandi og í Bandaríkjunum, velja menn gjarnan skuldabréfaútboð, en í öðrum 

löndum fá fyrirtækin heldur lán hjá bönkum.  Það lítur því út fyrir að lagaramminn spili 

stórt hlutverk þegar að fjármögnun fyrirtækja kemur (De Fiore & Uhlig, 2011). 
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Þá er við hæfi að nefna rannsókn gerða af Acharya, Amihud og Litov en hún sýndi 

fram á að þeim mun betri réttarstöðu sem kröfuhafar höfðu við gjaldþrot fyrirtækja 

þeim mun áhættufælnari urðu fyrirtækin. Við sameiningar fyrirtækja leitast stjórnendur 

við að ná fram fjölbreytni í rekstri og styrkja þannig stoðir rekstrarins.  Ennfremur leggja 

félögin   sig fram við að minnka hættu á sjóðsflæðisvanda. Þá  hefur komið í ljós að 

skuldsetning fyrirtækja minnkar við betri réttarstöðu kröfuhafa.  Þetta á sérstaklega við í 

löndum þar sem menn hika ekki við að skipta um stjórnendateymi við 

endurskipulagningu fyrirtækja. Niðurstaðan er því sú að betri réttarstaða kröfuhafa 

minnkar áhættusækni stjórnenda.  Áhættusækni er hinsvegar ekki alltaf af hinu slæma.  

Rannsóknin sem hér um ræðir sýndi fram á að vandinn við betri rétt kröfuhafa er að 

tækifærin fljóta framhjá, jafnvel þau sem eru fyrirtækinu í heild sinni til hagsbóta. 

(Acharya, Amihud, & Litov, 2010) 

 

2.2 Skuldabréfaútboð 

Fyrirtæki geta sótt sér nýtt fjármagn með þrennum hætti: Bæta við eigið fé, fá bankalán 

eða með því að bjóða út verðbréf (skuldabréf eða víxla).  Skuldabréfaútboð er því einn 

valkostur fyrirtækja til að fjármagna sig.  Þau eru einnig mikilvæg viðbót í 

fjárfestingaflóru lífeyrissjóða og annarra sjóða.   

Verðbréfaþing Íslands var stofnað 1985.  Fram að þeim tíma höfðu viðskipti með 

verðbréf verið stopul enda enginn skipulagður markaður með þau (Guðnason, o.fl., 

1996).   Skipuleg viðskipti með skuldabréf hófust á árinu 1986 hér á landi. (m5.is) Það 

var í eðlilegu og beinu framhaldi af auknu frelsi á fjármálamarkaði.  Skuldabréfaútboð 

geta verið skráð eða óskráð en skuldabréf eru skráð í Kauphöll Íslands. Skráningarlýsing 

er gerð í samvinnu við valda fjármálastofnun sem tekur að sér, fyrir hönd félagsins, að 

sjá um að uppfylla lög og reglugerðir sem snúa að útgáfu skuldabréfanna. Gerður er 

greinarmunur á lokuðu  og almennu útboði.  Í lokuðu útboði er einungis fyrirfram 

ákveðnum aðilum gefinn kostur á að kaupa í útboðinu.  Í almennu útboði er hinsvegar 

öllum frjálst að kaupa undirliggjandi verðbréf.  Skuldabréf fyrirtækja eru sjaldnast boðin 

til kaups í almennum útboðum enda krefjast þau haldbærrar þekkingar á skuldabréfum 

og kaupendur flokkast sem fagfjárfestar. 
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Þörfina fyrir skuldabréf á markaði má skoða frá tveimur sjónarhornum.  Frá 

sjónarhorni útgefandans, þ.e. fyrirtækisins sem gefur út skuldabréfin til að fjármagna sig 

og frá sjónarhorni fjárfesta, þ.e. þess sem vill ávaxta peningana sína.  Hagsmunaaðilar í 

skuldabréfaútboði eru þannig útgefandi skuldabréfsins og kaupendur þess.  Stærstu 

kaupendur skuldabréfa á Íslandi eru lífeyrissjóðirnir og aðrir sjóðir og því má segja að 

sjóðsfélagar lífeyrissjóða og kaupendur í öðrum sjóðum séu einnig hagsmunaaðilar í 

gegnum sjóðina því þeir pressa á þá að skila sem bestri afkomu. 

 

2.2.1 Framkvæmd útboða 

Félag sem hyggst gefa út skuldabréf setur sig í samband við fjármálafyrirtæki sem hefur 

leyfi til að standa fyrir skuldabréfaútgáfu skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161 frá 

2002.   Gerður er greinarmunur á því hvort útboð er lokað eða almennt.  Útboð 

skuldabréfa falla undir lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og þar er skýrt tiltekið 

hvernig staðið skuli að því.  Kjósi útgefandi að bjóða skuldabréfin einungis lokuðum hópi 

hæfra fjárfesta til kaups er litið til 50. greinar sömu laga, en hún fjallar um undanþágu 

frá gerð útboðslýsinga.  Stundum eru skuldabréf sölutryggð, en það þýðir að útgefandi 

semur við fjármálafyrirtæki um að fjármálafyrirtækið skuldbindur sig til að kaupa það 

sem út af borðinu stendur ef ekki næst að selja alla boðna hluti í útboðinu.  

Fjármálaeftirlitið er eftirlitsaðili með útboðum. (Lög um verðbréfaviðskipti, 108/2007) 

Þegar verðbréf eru boðin almenningi til kaups er það kallað almennt útboð.  Um 

almenn útboð er fjallað í VI kafla í lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007.   

Útboðslýsingar innihalda þrjú skjöl sem þó má sameina í eitt.  Þau eru útgefendalýsing, 

verðbréfalýsing og samantekt.   (Lög um verðbréfaviðskipti, 108/2007). 

Það telst vera lokað útboð þegar einungis völdum aðilum er boðið að taka þátt í því.  

Þessi aðferð er gjarnan notuð í minni útboðum  þar sem útgefendum kann að þykja 

þægilegt að spara sér þann tíma sem fer í útboðslýsingu. Einnig er þessi leið yfirleitt 

valin þegar um útboð á skuldabréfum fyrirtækja er að ræða.    Með því að fara í lokað 

útboð stuðlar fyrirtækið ekki að uppbyggingu skipulegra og sýnilegra verðbréfaviðskipta.  

Eins má segja að með því að hafa  útboðið lokað fást síður hagstæðustu kjör þar sem 

kaupendahópurinn er takmarkaður (Guðnason, o.fl., 1996).  Í lokuðum útboðum er veitt 

undanþága frá  gerð lýsinga en séu verðbréfin síðar skráð  gilda reglur um 
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upplýsingaskyldu skv. kafla 2.2.1.1. um almenn útboð (Lög um verðbréfaviðskipti, 

108/2007). 

 

2.2.1.1 Skráð og óskráð skuldabréf 

Skuldabréf geta ýmist verið óskráð eða skráð í Kauphöll Íslands.  Með skráningu 

skuldabréfa opnast stærri kaupendamarkaður enda eru heimildir fagfjárfesta til kaupa í 

óskráðum skuldabréfum takmarkaðri en í skráðum.  Ennfremur er seljanleikinn meiri og 

verðmyndun þar af leiðandi til staðar.  Með því að skrá skuldabréf í Kauphöllina 

undirgangast útgefendur nokkra tilkynningaskyldu.  Allt sem hefur verðmyndandi áhrif 

skal tilkynna til Kauphallarinnar.  Dæmi um slíkt eru uppgjör, breyting á 

lykilstarfsmönnum, breytingar í rekstri o. fl.  Fjárfestar geta auðveldlega fylgst með 

öllum tilkynningum sem varða þau fyrirtæki sem þeir kaupa í, bæði með áskriftarformi 

og með því að fara inn á heimasíðu kauphallarinnar.  (nasdaqomx.com) 

    

2.2.1.2 Sölutrygging 

Með sölutryggingu skuldbindur fjármálafyrirtækið sig gagnvart útgefanda verðbréfanna 

til að kaupa ákveðið magn þeirra sem ekki selst í almennu útboði.  Um verð hefur þá 

verið samið fyrirfram og einnig  á hvaða tíma þessi viðskipti skulu hafa átt sér stað (Lög 

um verðbréfaviðskipti, 108/2007). 

 

2.2.1.3 Viðskiptavakar 

Viðskiptavakar skuldbinda sig til að kaupa fyrirfram ákveðið magn af  verðbréfum hvort 

sem þeir geta selt þau eða ekki.  Að sama skapi skuldbinda þeir sig til að selja ákveðið 

magn af bréfum þótt þeir geti ekki keypt þau annars staðar frá.    Þannig liðka þeir fyrir 

seljanleika bréfanna og minnka sveiflur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(Kristinsson, 2002). 

 

2.2.2 Mismunandi tegundir skuldabréfa 

Skuldabréf geta verið afar ólík hvað varðar tryggingar, tímalengd, vaxtagreiðslur og aðra 

þætti.  Samkvæmt lögum um vexti og verðbætur má ekki verðtryggja 
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fjárhagsskuldbindingar sem ná til styttri tíma en 5 ára.  Þannig eru eðlilega verðtryggð 

skuldabréf alltaf til a.m.k. 5 ára.  Skuldabréf til styttri tíma eru því óverðtryggð.  Árið 

1979 voru sett lög  um stjórn efnahagsmála o.fl. (oft kölluð Ólafslög)  en þau veittu 

kröfuhöfum rétt til að verðtryggja skuldabréf (Lög um stjórn efnahagsmála ofl., 

13/1979).  Í dag er heimilt að vísitölutryggja skuldabréf sem eru veitt til lengri tíma en 60 

mánaða.  Öll skuldabréf sem veitt eru til styttri tíma en 60 mánaða eru óverðtryggð (Lög 

um vexti og verðbætur, 38/2001).  Hinsvegar er ekkert sem mælir á móti því að veita 

óverðtryggð lán til lengri tíma en 60 mánaða.    

Tvær tegundir skuldabréfa  greina sig nokkuð frá öðrum skuldabréfum.  Það eru 

breytanleg skuldabréf og sértryggð skuldabréf.  Breytanleg skuldabréf eru þannig úr 

garði gerð að lánardrottinn fær rétt á einhverjum tímapunkti til að breyta kröfunni í 

hlutafé.  Þess þarf sérstaklega að gæta varðandi þessa tegund skuldabréfa  að félagið 

þarf að taka frá hlutafé til að mæta þessari skiptingu ef af verður.  Þá þarf einnig að 

tryggja að samþykktir félagsins fjalli sérstaklega um réttarstöðu lánadrottins ef af 

skiptunum verður (Lög um hlutafélög, 2/1995).    Sértryggð skuldabréf, (e. covered 

bonds) eru bréf sem tryggð eru með tekjustraumi frá öðrum undirliggjandi bréfum.  Þau 

bréf skulu vera með veði í íbúðar-, iðnaðar-, skrifstofu- eða verslunarhúsnæði.  Þau 

mega einnig vera með veði í bújörðum eða fasteignum  sem notaðar eru til 

landbúnaðar.  Þá kveða lögin á um staðgöngutryggingar í tryggingasafninu en þær mega 

vera innstæður sem lausar eru til útborgunar, án fyrirvara (Lög um sértryggð skuldabréf, 

11/2008).  Þessi tegund skuldabréfa eru talin afar örugg bréf.    Dæmi um sértryggð 

skuldabréf er skuldabréf sem Íslandsbanki gaf út í febrúar 2012 en það er tryggt með 

tekjustraumi húsnæðislána sem bankinn veitti  (mbl.is). 

 

2.3 Að fjárfesta í skuldabréfum fyrirtækja 

Á sama hátt og skuldabréfaútgáfa er mikilvæg tegund fjármögnunar fyrir fyrirtæki er slík 

útgáfa líka mikilvæg fyrir fjárfesta.  Þeir eru með fé í sinni vörslu og vilja, að öllum 

líkindum, fjárfesta í ólíkum tegundum verðbréfa til að ná fram nægjanlegri fjölbreytni 

sem miðar að því að hámarka arðsemi en lágmarka áhættu.  Skuldabréf fyrirtækja 

flokkast undir áhættumeiri fjárfestingar og endurspeglast sú áhætta í vöxtum bréfanna.  
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Með hóflegum kaupum í þessum flokki verðbréfa er þannig hægt að auka arðsemi 

fjárfesta með viðunandi áhættu.   

 

2.3.1 Mismunandi tegundir fjárfesta    

Með aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu voru lög um verðbréfaviðskipti löguð að 

evrópsku lögunum.  Með þessum breytingum var réttarvernd kröfuhafa efld og eru nú 

fjárfestar flokkaðir eftir þekkingu sinni á fjárfestingum.   Flokka má fjárfesta í þrjá flokka 

eftir því hversu mikla þekkingu þeir teljast hafa á fjárfestingum og getu þeirra til að 

meta áhættuna sem henni fylgir.   Fjármálafyrirtækjum ber að tilkynna viðskiptavinum 

sínum hvaða flokki þeir tilheyra.   Flokkarnir eru: 

 

2.3.1.1 Almennir fjárfestar    

Undir þennan flokk falla einstaklingar, smærri fyrirtæki og félög.  Þessum flokki fjárfesta 

ber fjármálafyrirtæki að veita sérstaklega greinargóðar upplýsingar um fjárfestingakosti 

og þá áhættu sem þeim fylgir.    Ennfremur ber fjármálafyrirtækinu að meta hvort 

umrædd viðskipti hæfi viðkomandi að teknu tilliti til áhættu, fjárhagslegrar stöðu hans 

og þekkingar.  Þessi hópur fjárfesta nýtur mestrar fjárfestaverndar samkvæmt lögum. 

Almennir fjárfestar geta þó sótt um að vera meðhöndlaðir sem fagfjárfestar (Lög um 

verðbréfaviðskipti, 108/2007) 

 

 

2.3.1.2 Fagfjárfestar 

Undir þennan flokk falla þeir aðilar sem hafa viðamikla þekkingu og reynslu á 

fjárfestingum, eru til þess bærir að taka sjálfir ákvarðanir um fjárfestingar og meta 

áhættuna sem eru fólgnar í þeim.   Þessir aðilar eru: 

Lögaðilar, hér á landi eða erlendis, sem hafa starfsleyfi eða sinna lögbundinni 
starfsemi á fjármálamörkuðum, þ.m.t. fjármálafyrirtæki og fyrirtæki tengd 
fjármálasviði, vátryggingafélög, sjóðir um sameiginlega fjárfestingu og rekstrarfélög 
þeirra, lífeyrissjóðir og rekstrarfélög þeirra eftir því sem við á, seljendur hrávöru og 
hrávöruafleiðna, staðbundnir aðilar og aðrir stofnanafjárfestar. 

Stór fyrirtæki sem uppfylla a.m.k. tvö af eftirfarandi skilyrðum: 

Heildartala efnahagsreiknings er 1.847 millj. kr. eða hærri, 
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Hrein ársvelta er 3.695 millj. kr. eða hærri, 

Eigið fé er 185 millj. kr. eða meira. 

Ríkisstjórnir og sveitastjórnir, seðlabankar og alþjóðastofnanir svo sem 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Seðlabanki Evrópu, Fjárfestingabanki Evrópu og aðrar 
sambærilegar stofnanir. 

Aðrir stofnanafjárfestar sem hafa það að aðalstarfi að fjárfesta í fjármálagerningum, 
þ.m.t. aðilar sem fást við verðbréfun eigna eða önnur fjármögnunarviðskipti.   

Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 2. grein  

 

Á sama hátt og almennir fjárfestar geta sótt um að teljast fagfjárfestar, geta 

fagfjárfestar sótt um að teljast almennir fjárfestar.  Þá geta fagfjárfestar einnig óskað 

eftir því að teljast viðurkenndir gagnaðilar (Lög um verðbréfaviðskipti, 108/2007) 

 

 

2.3.1.3 Viðurkenndir gagnaðilar 

Viðurkenndir gagnaðilar teljast þeir vera  sem hafa víðtæka reynslu, þekkingu og 

sérfræðikunnáttu á fjármálagerningum og falla þeir undir flokk 1–3 hér að ofan.   

Viðurkenndir gagnaðilar njóta minnstrar verndar lagalega séð en þeir geta sótt um að 

falla undir skilgreiningu um fagfjárfesta og njóta þannig ríkari verndar. Í reynd teljast 

bankar og fjármálastofnanir vera viðurkenndir gagnaðilar.  Aðrir fjárfestar, s.s. 

lífeyrissjóðirnir, falla undir flokk fagfjárfesta eða almenna fjárfesta (Lög um 

verðbréfaviðskipti, 108/2007). 

2.3.2 Lífeyrissjóðir 

Lífeyrissjóðir teljast vera  fagfjárfestar og eru afar stórir þátttakendur á kaupendahlið 

markaðarins.   Þeir hafa víðtæka þekkingu og reynslu af fjármálagerningum.  (Lög um 

verðbréfaviðskipti, 108/2007).  Til þeirra flæðir fé sjóðsfélaga og verkefni þeirra er að 

ávaxta þetta fé á öruggan og arðsaman hátt með sem minnstum tilkostnaði.  Tvær 

megintegundir sparnaðar hjá lífeyrissjóðum eru annars vegar hefðbundinn 

lífeyrissparnaður og hins vegar séreignarsparnaður.   Rekstur lífeyrissjóða fellur undir lög 

um lífeyrissjóði nr. 129 / 1997.   Þau verkefni stjórnar sjóðsins sem lúta að 

verðbréfaviðskiptum eru m.a. að móta fjárfestingastefnu lífeyrissjóðsins og setja 
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verklagsreglur um verðbréfaviðskipti sjóðsins, en þær verklagsreglur þarf að staðfesta af 

Fjármálaeftirlitinu. Þá  ber stjórn að móta innra eftirlit sjóðsins og ferla.     

Lífeyrissjóðir gefa út fjárfestingastefnu sem tiltekur hversu hátt hlutfall hverrar 

tegundar verðbréfa skuli vera af heildinni.  Þetta hlutfall er gefið á ákveðnu bili því 

verðgildi bréfanna sveiflast og sjóðirnir þurfa að hafa ákveðið svigrúm til að losa eignir 

ef þær hækka mikið í verði. og lögum samkvæmt mega þeir m.a. fjárfesta í 

ríkispappírum, pappírum sveitarfélaga og lánasjóðs, fasteignatryggðum skuldabréfum, 

innlánum í bönkum og sparisjóðum, skuldabréfum og víxlum útgefnum af bönkum og 

sparisjóðum og hlutabréfum fyrirtækja (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða, 129/1997).  Þrír stærstu lífeyrissjóðirnir eru Almenni 

lífeyrissjóðurinn, Lífeyrissjóður Verslunarmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins.  

Þeir gefa allir upp fjárfestingastefnu sína á vefnum.  

  Í kjölfar hruns fjármálamarkaða 2008 varð tap lífeyrissjóðanna á skuldabréfum 

íslenskra fyrirtækja um 90 milljarðar króna sem nemur tæpum fimmtungi af heildartapi 

lífeyrissjóðanna (Bragason, Eyjólfsson, & Frímannsson).  Í framhaldi af því skipaði stjórn 

Landssamtaka lífeyrissjóðanna nefnd til að fjalla um hvernig lífeyrissjóðirnir gætu lært af 

þeim áföllum sem þeir urðu fyrir.  Helstu niðurstöður nefndarinnar sem snúa að 

skuldabréfum fyrirtækja eru þær að auka og herða þurfi skilmála skuldabréfa og að 

fulltrúi kröfuhafa (e. bondholder agent) verði skipaður með hverri útgáfu.  Einnig að 

skuldabréfin skuli vera skráð áður en þau fást greidd og að lokum að það skuli vera skýr 

gjaldfellingarákvæði í bréfunum (Halldórsson, Vilhjálmsson, Indriðadóttir, Sigurðsson, & 

Tryggvason, Lærdómur lífeyrissjóða af hruninu 2008 - 2009, 2010). 

 

2.3.2.1 Almenni lífeyrissjóðurinn 

Fjárfestingastefnu Almenna lífeyrissjóðsins er að finna á vef sjóðsins (www.almenni.is)  

Fjárfestingastefnan er nokkuð ítarleg  41 síðna skýrsla sem samþykkt er af stjórn 

félagsins.  Meðfylgjandi tafla sýnir fjárfestingastefnuna í prósentum í mismunandi 

söfnum sjóðsins. 
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Tafla 1  Fjárfestingastefna Almenna lífeyrissjóðsins árið 2012 

 

Kafli 5 í fjárfestingastefnu Almenna lífeyrissjóðsins fjallar um þær viðmiðanir sem 

sjóðsstjóri á að hafa til hliðsjónar  í ákvörðun um fjárfestingu í verðbréfum.  Þegar 

kemur að því að fjárfesta í skuldabréfum fyrirtækja notast sjóðurinn við eftirfarandi 

viðmið: 

 

 

Tafla 2  Viðmið Almenna lífeyrissjóðsins við kaup á skuldabréfum fyrirtækja 

Fyrirtæki geta óskað eftir því að fá metna lánshæfiseinkunn.   Hafi fyrirtæki ekki 

lánhæfiseinkunn eiga sjóðsstjórar að hafa eftirfarandi til hliðsjónar við mat á 

skuldabréfum.  Keypt eru skuldabréf af rekstrarfélögum ef kennitölur þeirra eru 

eftirfarandi : 

 Eiginfjárhlutfall 30% eða hærra 

 Veltufjárhlutfall hærra en 1,0  

 Lausafjárhlutfall að minnsta kosti 0,6 
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 Vaxtaþekja ekki undir 1 

 

Ef viðskiptavild er hluti af eigin fé fyrirtækisins skal leggja fram virðismatsskýrslu sem 

styður það.  Vikið er frá eiginfjárhlutfalli og viðmiðið fært niður í 20% ef um 

fasteignafélag er að ræða.  Þessi viðmið eru töluvert stífari en kveðið er á um í 

fjárfestingastefnu sjóðsins frá 2007.   Meðfylgjandi tafla sýnir fjárfestingastefnu sjóðsins 

fyrir árið 2007 í mismunandi söfnum.  

 

 

Tafla 3  Fjárfestingastefna Almenna lífeyrissjóðsins árið 2007 

 

Engin viðmið er að finna í fjárfestingastefnunni fyrir árið 2007 varðandi skuldabréf 

(almenni.is).  Almenni lífeyrissjóðurinn hefur tekið saman greinargerð sem er nokkurs 

konar viðbrögð við skýrslu Úttektarnefndar lífeyrissjóða.  Í greinargerðinni er fjallað um 

fjárfestingar lífeyrissjóðsins, afdrif þeirra og hvaða lærdóm má draga af þeim.  Þá hefur 

lífeyrissjóðurinn sett fram hvaða aðgerða hann ætlar að grípa til og hefur gripið til. 

Greinargerðina er að finna á ytri vef sjóðsins (Greinargerð vegna skýrslu úttektarnefndar 

lífeyrissjóða).   
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2.3.2.2 Lífeyrissjóður Verslunarmanna. 

Fjárfestingastefnu Lífeyrissjóðs Verslunarmanna fyrir árið 2012 er að finna á vef sjóðsins 

(www.live.is) Lítil umfjöllun er sérstaklega um skuldabréf fyrirtækja en þau rúmast innan 

umfjöllunar um önnur verðbréf hjá sjóðnum sem skulu að hámarki vera 15% af safni 

sjóðsins.  Í fjárfestingastefnunni fyrir árið 2012 er talað um að þegar fjárfest er í 

skuldabréfum  fyrirtækja skuli fyrirtækin hafa trausta eiginfjárstöðu og skila góðum 

hagnaði. Einnig eiga skuldabréfin að vera skráð og hlutabréf útgefandans eiga líka að 

vera skráð eða stefnt að skráningu þeirra.   Engin töluleg viðmið er að finna í stefnunni 

(live.is). 

 

2.3.2.3 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 

Fjárfestingastefnu Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fyrir árið 2012 er að finna á vef 

sjóðsins (www.lsr.is).  Meðfylgjandi tafla sýnir fjárfestingastefnu A-deildar sjóðsins og er 

ein sambærileg tafla fyrir hvern hluta sjóðsins  (a-deild, b-deild og séreignardeild).  Engin 

töluleg viðmið er að finna í stefnunni en þar stendur þó að þegar fjárfest er í 

skuldabréfum fyrirtækja skuli keypt skuldabréf í stærri fyrirtækjum sem hafa trausta 

eiginfjárstöðu og góða rekstarafkomu og aðallega skuldabréf af fyrirtækjum sem skráð 

eru í Kauphöll Íslands.  Ekki er kveðið á um að skuldabréfin sjálf þurfi að vera skráð 

(lsr.is). 

 

 

http://www.live.is/
http://www.lsr.is/
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Tafla 4  Fjárfestingastefna LSR árið 2012 

 

2.3.3 Aðrir sjóðir 

Aðrir mikilvægir aðilar á markaðinum, auk lífeyrissjóðanna, eru verðbréfasjóðir eins og 

Íslandssjóðir, Landsvaki og Stefnir, en þessir sjóðir eru allir í eigu bankanna þriggja, 

Íslandsbanka, Landsbanka og Arion banka – í sömu röð.  Fyrrgreindir sjóðir ásamt 

lífeyrissjóðunum mynda langstærstan hluta kaupenda skuldabréfa íslenskra fyrirtækja. 

Þeir, líkt og lífeyrissjóðirnir, setja  sér ákveðna fjárfestingastefnu og gæta að hag 

sjóðsfélaga.   Um þessa sjóði gilda lög nr.  128/2011 sem leystu af hólmi samnefnd lög 

nr. 30/2003. Þessir sjóðir starfa innan ramma fyrrgreindra laga.  Þeir hafa mismunandi 

sjóði innan sinna vébanda, allt frá sjóðum sem fjárfesta einungis í ríkispappírum upp í 

sjóði sem taka meiri áhættu og vænta þ.a.l. hærri ávöxtunar.  Sjóðirnir eru rekstrarfélög 

og leggja allir áherslu á að þeir séu óháðir eigendum sínum, bönkunum, enda ber þeim 

að starfrækja sjóðina í sérstöku fjármálafyrirtæki, rekstrarfélagi.  Félögin eru 

starfsleyfisskyld og hefur Fjármálaeftirlitið eftirlit með þeim (Lög um verðbréfasjóði, 

fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði , 128/2011). 
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Íslandssjóðir voru stofnaðir árið 1994 en hétu þá Rekstrarfélag VÍB hf.  Íslandssjóðir 

reka í dag einn sjóð, Skuldabréfasafn, sem fjárfestir í skuldabréfum fyrirtækja.  Í 

fjárfestingastefnu þess sjóðs er tiltekið að markmið hans sé að fjárfesta allt að 15% í 

öðrum skuldabréfum en þó heimilt að kaupa allt að 20%.  Verklagsreglur sjóðsins má 

finna á vef Íslandssjóða undir reglum og samþykktum og  Fjárfestingastefnu Íslandssjóða 

fyrir árið 2012 er að finna á vef sjóðsins. Samkvæmt þeim þurfa skuldabréf að standast 

viðmiðunarreglur sem Íslandssjóðir hafa sett sér.  Félagið þarf helst að hafa 

lánshæfismat.  Það þarf að hafa trausta eiginfjárstöðu og góða rekstrarafkomu.  Þá er 

meðal annars litið til þess hversu góður tekjugrunnurinn er, hverjar skuldirnar eru og 

hver útgreiðsluröð þeirra er við gjaldþrot.  Þá er litið til gæða eigna og hæfi fyrirtækisins 

til að mæta óvenjulega erfiðu árferði.  Litið er til eigenda félagsins og stjórnenda, 

sjóðsstreymis og fjármögnunar (islandssjodir.is).  

Landsbréf reka verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði.   Landsbankinn 

keypti, í ársbyrjun 2011, Rose Invest og breyttu nafninu í kjölfarið í Landsbréf.  Í mars 

2012 tóku þeir yfir sjóði Landsvaka  (landsbref.is). 

Stefnir var stofnað 1996 og er stærsta sjóðastýringafyrirtæki landsins.  Stefnir, eins og 

hinir sjóðirnir hefur sett sér ítarlegar starfsreglur sem vistaðar eru á ytri vef sjóðsins. Þar 

er einnig að finna fjárfestingastefnu hvers sjóðs en engin töluleg viðmið um það hvaða 

skilyrði þurfa að vera til staðar til að fjárfest sé í viðkomandi skuldabréfi.  Hinsvegar 

skoðar sérstakur fjárfestingahópur hvert og eitt útboð áður en ákvörðun um fjárfestingu 

í því er tekin.  Þar er farið yfir útgefandann, útgáfuna og metið hvort hún þyki vænlegur 

fjárfestingakostur. (stefnir.is) 

 

2.4 Áhættan sem fólgin er í kaupum á skuldabréfum 

Kaup á skuldabréfum hefur í för með  sér ýmiskonar áhættu.  Sem dæmi má nefna  

vaxtaáhættu, endurfjármögnunaráhættu, greiðslufallsáhættu (skuldaraáhættu), 

verðbólguáhættu, gengisáhættu,  lausafjáráhættu, flöktáhættu og áhættu-áhættu.  Hér 

verður stuttlega vikið að hverri áhættutegund fyrir sig. 

Vaxtaáhætta eða markaðsáhætta er sú áhætta nefnd þegar vextir á markaði hækka 

eða lækka mikið frá þeim kjörum sem eru á skuldabréfinu.  Ef  t.d. skuldabréf ber 5% 

vexti og vextir á markaði fara hækkandi, lækkar verð skuldabréfsins þar sem fjárfestar 
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geta fengið betri ávöxtun á peningana sína.  Hins vegar ef vextir á markaði hafa lækkað 

og eru almennt lægri en 5%, hækkar verð skuldabréfsins því fjárfestar líta á þetta 

skuldabréf sem betri fjárfestingakost en önnur bréf, að því gefnu að aðrir áhættuþættir 

bréfsins séu eins.   

Endurfjármögnunaráhætta er sú áhætta sem fólgin er í því að þurfa að taka við 

afborgunum af skuldabréfi og endurfjárfesta.  Hættan er fólgin í því að finna ekki sömu 

ávöxtunarmöguleika.    Endurfjármögnunaráhætta er því meiri eftir því sem afborganir 

bréfsins eru framþyngri. Sama má segja um bréf sem eru mjög löng.  

Endurfjármögnunaráhætta eykst þegar vextir lækka almennt og minnkar þegar vextir 

almennt hækka.   

Greiðslufallsáhætta er hættan á að útgefandi bréfsins greiði ekki afborganir og vexti á 

réttum tíma. Á mörkuðum þar sem matsfyrirtæki starfa fylgir mat á skuldabréfunum 

sem á að segja fyrir um þessa áhættu en þar sem slíkum fyrirtækjum er ekki fyrir að fara 

er það fjárfesta að meta þessa áhættu. 

Verðbólguáhætta er hættan á að vextir skuldabréfsins þeki ekki almenna verðbólgu 

að viðbættum markaðsvöxtum.   

Gengisáhætta er áhætta þess sem kaupir bréf í annarri mynt en sinni grunnmynt.  Ef 

mynt bréfsins styrkist gagnvart grunnmynt hans hagnast hann og ef mynt bréfsins 

veikist gagnvart grunnmynt hans tapar hann.   

Markaðsáhætta eða seljanleikaáhætta er áhættan sem fólgin er í því að ekki náist að 

selja allt útboðið á raunvirði  í frumútboði.  Því stærra sem bilið er á milli kaup og 

sölutilboða í  upphafi því meiri er þessi áhætta.  Þetta gerir það einnig að verkum að 

erfitt er fyrir stofnanafjárfesta að verðmeta bréfin í bókhaldinu því markaðsverð er á 

nokkuð breiðu bili (Fabozzi, 2007).  

 

Ávinningur af því að fjárfesta í skuldabréfum felst í þremur megin þáttum:  

 Vaxtagreiðslum 

 Nafnverðsafborgunum 

 Gengishækkun bréfs  
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Af þeim áhættum sem hafa hvað mest áhrif á verð skuldabréfa er 

greiðslufallsáhættan (e. credit risk).   Eftir því sem áhættan er minni þeim mun lægri eru 

vextir skuldabréfsins.  Þannig eru ríkispappírar álitnir áhættulausir pappírar á meðan 

skuldabréf fyrirtækja bera hærri vexti. Mismunurinn á þessum tveimur pappírum er 

kallaður markaðsálag eða áhættuálag.  Á sama hátt og skipta má 

skuldabréfamarkaðinum upp í ríkispappíra og fyrirtækjapappíra, má skipta 

fyrirtækjaskuldabréfum upp í fjárfestingahæf bréf og bréf í ruslflokki.   Samsvarandi 

vaxtamunur ætti að vera á þessum bréfum (Servátka & Theocharides, 2011). 

Þegar fjallað er um áhættu vegna skuldabréfa verður ekki hjá því komist að rýna í 

fortíðina og reyna að skoða hvort eitthvað í henni geti gefið okkur betri sýn á framtíðina.  

Graham Hazarika og Krishnamoorthy skoðuðu kreppuna miklu og  rýndu einnig í hrunið 

2008-2009.  Markmið þeirrar rannsóknar var að greina þá þætti sem ýttu undir að 

fyrirtæki lentu í gjaldþroti eða urðu til þess að virði þeirra breyttist.  Höfundar komust 

að því að skuldsett fyrirtæki með verri flokkun á skuldabréfum sínum voru líklegri til að 

lenda í fjárhagslegum vandræðum í kreppunni en fyrirtæki sem voru minna skuldsett og 

með betri  flokkun á skuldabréfum sínum.  Þeir komust einnig að því að fyrirtæki nýttu 

sér skattalegar tilhliðranir sem lántaka veitir þeim á þessu tímabili, umfram það að 

fjármagna sig með eigin fé.  Þó var sú lántaka ekki næg til að hafa áhrif á það að 

fyrirtækin færu í þrot.  Líkleg ástæða þess er sú að fyrirtæki sem eru að horfa til þess að 

nýta sér skattahagræði af skuldsetningu eru væntanlega þegar að skila hagnaði.  Að 

lokum var fyrri niðurstaðan borin saman við aðstæður á árunum 2008–2009, þ.e.a.s. að 

fyrirtæki með lægri flokkun á skuldabréfum sínum og hærri skuldsetningu voru líklegri til 

að lenda í fjárhagslegum vandræðum en fyrirtæki sem voru minna skuldsett og með 

betri flokkun á sínum skuldabréfum.   Munur á skattalegri meðhöndlun eftir því hvort 

fyrirtæki eru fjármögnuð með skuldum eða eigin fé  hvetur fyrirtæki til að fjármagna sig 

með skuldum.  Þessi skattalegi mismunur er einnig einn af lykilþáttunum í því að reikna 

út hagkvæmustu skuldsetningu fyrirtækja með því að lágmarka WACC.  Höfundar 

komust einnig að því að flokkun sem matsfyrirtæki gáfu skuldurum gæfi góða 

vísbendingu um gæði skulda þeirra (Graham, Hazarika, & Krishnamoorthy, 2011).   

Önnur áhugaverð rannsókn var gerð á sögulegum gögnum skuldabréfa á 150 ára 

tímabili, frá 1866–2008.  Þar kom í ljós að skuldabréfamarkaðurinn hefur hrunið með 
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reglulegu millibili á þessu tímabili og að kreppan mikla  sem skall á árið 1929 var alls ekki 

sú versta.   Arðsemi og flökt á hlutabréfamarkaði og hagvöxtur gefa góða vísbendingu 

um vænt gjaldþrot fyrirtækja á skuldabréfamarkaði.  Hinsvegar er markaðurinn ekki að 

verðleggja skuldabréf með markaðsálagi í takt við það sem svo síðar hefur komið í ljós 

varðandi gjaldþrot.  Þ.e.a.s. fyrirtæki sem fara í þrot hafa ekki endilega haft skuldaraálag 

sem endurspeglar áhættuna á kaupum á viðkomandi skuldabréfi.  Að jafnaði má segja 

að skuldaraálag sé helmingi hærra en hættan á gjaldþroti segir til um.  Þannig fái þeir 

sem kaupa skuldabréf hóflega þóknun fyrir viðskiptin umfram hitt eðlilega áhættuálag 

(skuldaraálag) (Longstaff, Giesecke, Schaefer, & Strebulaev, 2011) 

Það er mikilvægt fyrir fjárfesti að meta vel gæði eiginfjár þess fyrirtækis sem hann 

hyggst fjárfesta í.  Viðskiptavild er gjarna eignfærð í efnahagsreikningi viðkomandi 

félags.  Viðskiptavild svarar til mismunar á milli bókfærðs virði eigna og  kaupvirði þeirra. 

Viðskiptavild er óáþreifanleg eign og gæti t.d. legið í orðspori og góðu vörumerki, en hún 

gæti einnig legið í því að viðkomandi eign hafi verið keypt of háu verði.    Við 

endurskoðun ársreikninga gera endurskoðendur svokallað virðismat en með því leggja 

þeir mat á þær framtíðartekjur sem þessi mismunur á að skapa. Ef virðismatið sýnir fram 

á óbreyttar tekjur er hin eignfærða viðskiptavild óbreytt en ef þessar framtíðartekjur 

hafa einhverra hluta vegna minnkað er hin eignfærða viðskiptavild lækkuð til að standa 

undir lækkuðum framtíðartekjum. (Brigham & Houston, 2004)  Þegar ársreikningar 

fyrirtækis eru skoðaðir má sjá að fyrirtæki eru að vasast í allskyns rekstri.  Reikningar 

félags lýsa rekstri fyrirtækja en til þess að leggja raunverulegt mat á fyrirtæki þarf að 

skilja rekstur þess til fullnustu.  Þá er það einnig mikilvægt að skilja mun á góðum og 

slæmum bókhaldsvenjum og hvernig hægt er að reyna að blekkja með bókhaldi.  Fram 

til ársins 1998 gjaldfærðu t.d. bresk fyrirtæki viðskiptavild á því ári sem hún var keypt.  

Það var íhaldssöm leið sem lækkar í einni færslu eigið fé en skilar næstu árin þar á eftir 

hærri arðsemi eigin fjár.  (Pennman, 2010).  Nýleg rannsókn sem framkvæmd var sýndi 

fram á að aukin tíðni þess að viðskiptavild rýrnar er í beinu sambandi við það að við 

samruna sé hin keypta eign yfirverðlögð.  (Gu & Lev, 2011)   
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2.5 Hvernig mætum við áhættunni? 

Þótt hér á undan hafi verið talin  upp ýmiskonar áhætta sem fjárfestir stendur frammi 

fyrir við kaup á skuldabréfum þýðir það ekki að skuldabréf séu ekki áhugaverður 

fjárfestingakostur.  Aðalatriðið er að vera meðvitaður um áhættuna og reyna svo eftir 

fremsta megni að lágmarka hana.  Það má gera með ýmsum hætti.  Sum skuldabréf eru 

tryggð sérstaklega.  Dæmi um slík skuldabréf er síðasta útgáfa Íslandsbanka en þar voru 

gefin út sértryggð skuldabréf (e. covered bonds), bréf tryggð með fasteignalánum sem 

bankinn á (mbl.is).  Ef hins vegar skuldabréfin eru ekki tryggð sérstaklega er enn meiri 

ástæða til að greina reksturinn og fjárhagslegan styrk félagsins og þá þætti sem geta 

orðið til þess að greiðslufall verði hjá fyrirtækinu.  Greining kennitalna getur auðveldað 

fjárfestum að meta getu útgefanda skuldabréfsins til að borga afborganir af bréfinu og 

vexti.  Ennfremur er rétt að skoða fjárhagsáætlanir, atvinnugreinina í heild og 

framtíðarhorfur ásamt öllum öðrum gögnum sem fjárfestirinn kemst yfir.  Þeim mun 

meira sem viðkomandi hyggst kaupa af skuldabréfum, þeim mun meiri ástæða er til að 

rýna vel í kaupin.  Ekkert kemur í staðinn fyrir góðan skilning á umhverfi fyrirtækis og 

rekstrarhæfi þess. 

Erlendis eru fyrirtæki metin af matsfyrirtækjum, s.s. Moodys og Standard & Poors.  

Slíkt mat er þó ekki í boði hérlendis nema fyrir stöku fyrirtæki og sjaldnast í boði fyrir 

almenn fyrirtæki.  Einnig má skoða skuldatryggingarálag á viðkomandi skuldabréfaflokk 

ef það er í boði.  Slíkt álag gæti gefið ákveðna vísbendingu um áhættu við kaup á 

undirliggjandi skuldabréfum.  Það er varhugavert að rýna í einhvern einn þátt sem hér 

að ofan hefur verið nefndur.  Vænlegra til árangurs er að meta  undirliggjandi skuldabréf 

út frá mörgum þáttum. 

 

2.5.1 Kennitölur  

Kennitölur geta m.a. gefið okkur vísbendingar um greiðsluhæfi fyrirtækja.  Hér að neðan 

eru nokkrar kennitölur, útskýring á því hvernig þær eru reiknaðar og hvað þær meta.  

Rétt er að hafa í huga að það getur reynst erfitt að bera saman kennitölur mismunandi 

fyrirtækja, sér í lagi ef þessi fyrirtæki eru í mismunandi atvinnugreinum. 
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Eftirfarandi kennitölur eru algengar þegar skuldsetning fyrirtækja er skoðuð.  Þær 

geta t.d. gefið vísbendingu um hversu áhættusamt það er að kaupa skuldabréf í 

viðkomandi félagi. 

 Vaxtaþekja = hagnaður fyrirvexti og skatta / vaxtagreiðslur 

Gefur vísbendingu um hvort fyrirtækið er að búa til nógu mikið af lausu fé til 
að borga vexti af lánum félagsins. 

 Lausafjárhlutfall = (veltufjármunir – birgðir) / skammtímaskuldir. 

 Veltufjárhlutfall = veltufjármunir / skammtímaskuldir 

 Eiginfjárhlutfall = eigið fé / eigið fé + skuldir 

 Gíring = vaxtaberandi lán / eigið fé 

Kennitölurnar einar og sér segja kannski ekki allt um það félag sem rýnt er í.  

Hinsvegar ef þær eru skoðaðar yfir nokkurra ára tímabil gætu þær bent á ákveðna þróun  

(Magnússon, 2002) . 

 

 

2.5.2 Skilmálar skuldabréfa 

Til að stemma stigu við því að fyrirtæki geti farið of frjálslega með það fé sem þeim er 

treyst fyrir þegar fjárfestar kaupa skuldabréf eru oft settar fjárhagslegar kvaðir í útboðið.  

Dæmi um slíkar kvaðir gæti t.d. verið bann við frekari skuldsetningu.  Tilgangur þess 

væri þá að tryggja að fyrirtækið skuldsetji sig ekki um of og stefni þannig í hættu 

greiðsluhæfi félagsins.  Ýmsar aðrar tegundir fjárhagslegra kvaða eru notaðar, s.s. að 

halda ákveðnum kennitölum innan ákveðins ramma.  Gjaldfellingarákvæði að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum og/eða ráðstöfunarákvæði.  Bann við útgreiðslu arðs 

gæti einnig komið til greina sem fjárhagsleg kvöð, jafnvel þótt lánveitendur séu að 

einhverju leyti varðir gegn óhóflegum arðgreiðslum í hlutafélagalögunum, en þar segir: 

„Í móðurfélagi er óheimilt að úthluta það miklum arði að andstætt sé góðum  
rekstrarvenjum með tilliti til fjárhagsstöðu samstæðunnar, enda þótt arðsúthlutun sé 
annars heimil“  (lög nr. 2/1995 XII kafli 99. grein ) .   
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 Bann við sölu eigna væri álitlegur kostur til að tryggja að eignir sem eru grundvöllur 

að tekjustreymi fyrirtækisins séu ekki seldar út úr því. Margar samhliða verkandi kvaðir 

geta verið settar inn í samninga með það að sjónarmiði að treysta hag fjárfesta.     

Fjárhagslegar kvaðir eru nokkuð algengar í almennum lánveitingum banka jafnvel þótt 

þar séu jafnframt teknar tryggingar.  Það ætti því að vera ærin ástæða fyrir fjárfesta að 

íhuga þennan þátt vel.  Vandinn er hinsvegar sá að jafnvel þótt vandað sé til verka 

varðandi það að setja fjárhagslegar kvaðir þá dugar það eitt og sér skammt.  Það þarf 

líka að fylgja því eftir að kvaðirnar haldi og hvernig bregðast skuli við ef þær gera það 

ekki.   Rannsóknir hafa leitt í ljós að fjárhagslegar kvaðir skipta máli.  Það hefur komið í 

ljós að skuldabréf sem hafa miklar fjárhagslegar kvaðir auka verðgildi sitt á meðan 

skuldabréf sem ekki hafa slíkar kvaðir rýrna að verðgildi.  Af því leiðir að við verðmat 

fyrirtækja sem gefið hafa út skuldabréf, hefur það jákvæð áhrif á verðmat fyrirtækjanna 

að hafa kvaðir í skuldabréfunum og að sama skapi hefur það neikvæð áhrif á verðmat 

fyrirtækjanna að hafa engar slíkar kvaðir (Wizman & Asquith, 1990).   

Roth, Yaxuan og Wald skoðuðu skuldabréfaútboð fyrirtækja frá  yfir 50 löndum, 

útgefin í Bandaríkjunum á árunum 1991–2007 og komust að þeirri niðurstöðu að í 

löndum sem búa við  mikil/góð réttindi kröfuhafa nota útgefendur skuldabréfa færri 

fjárhagslegar kvaðir.  Það segir okkur að betra regluverk kemur í stað fjárhaglegra kvaða 

og lækkar þannig umboðskostnað slíkra útgáfa.  Þá kom það einnig í ljós að skuldabréf 

útgefin af fyrirtækjum þar sem réttur hluthafa var mikill höfðu tilhneigingu til að hafa 

fleiri en færri fjárhagslegar kvaðir (Roth, Yaxuan, & Wald, 2011).    

 

2.5.3 Beinar tryggingar  

Þær tryggingar sem við þekkjum best eru bein veð í fasteignum.  Það hefur þó ekki 

tíðkast fram að þessu að skuldabréf innlendra fyrirtækja séu tryggð með beinum veðum 

en það þýðir ekki að það sé algjörlega óhugsandi.   Nýleg skuldabréfaútgáfa 

Íslandsbanka  er einmitt tryggð með tekjustreymi af slíkum lánum.   Það er í raun enginn 

eðlismunur á almennum bankalánum og skuldabréfum sem gefin eru út af fyrirtækjum 

þannig að allar tryggingar sem tíðkast að taka í bönkum eru tækar sem tryggingar í 

slíkum pappírum.   
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2.5.4 Frjálst fjárflæði (e.FCF eða Free cash flow) og framtíðarhugleiðingar 

Þegar fjallað er um frjálst fjárflæði er skilgreiningin þessi: Frjálst fjárflæði = hagnaður 

eftir skatta + afskriftir - fjárfestingar í fastafjármunum - fjárfestingar í lausafjármunum 

Hér er því átt við raunverulega peninga (þess vegna eru afskriftum bætt við) sem 

fyrirtækið býr til með rekstrinum og getur notað til að borga afborganir af lánum, vexti 

og arð til eigenda.  M.ö.o. þeir peningar sem fyrirtækið getur greitt út til fjárfesta eftir 

að það hefur nýtt það lausafé sem það þarf til að fjármagna vöxt.  

Það að reikna út FCF er í eðli sínu ekki ýkja flókið.  Vandinn liggur frekar í 

forsendunum sem liggja þar til grundvallar.  Algengt er að setja upp spá um frjálst 

fjárflæði, t.d. til nokkurra ára.  Tilgangur slíkrar spár er þá að upplýsa fjárfesta um getu 

félagsins til að standa straum af afborgunum af nýrri útgáfu.  

Að ýmsu ber að huga þegar áætlanir um frjálst fjárflæði eru skoðaðar.  Eðlilega eru 

forsendur þess grundvallaratriði.  Spurningar eins og hversu mikill vöxtur er 

réttlætanlegur í líkani sem þessu.  Þeim mun meiri vöxtur sem settur er inn, þeim mun 

glæsilegri eru  niðurstöðutölurnar.  Eins er rétt að horfa vel á kostnaðartölur og þá 

sérstaklega ef um sameinað fyrirtæki er að ræða.  Ofmat á samlegðaráhrifum getur leitt 

til betri framtíðaráætlana en efni standa til.   Það er því með upplýsingar um frjálst 

fjárflæði sem aðrar upplýsingar, að þeim mun betur sem fjárfestar kynna sér 

undirliggjandi forsendur og gögn, þeim mun líklegri eru þeir til að komast að réttri 

niðurstöðu. 

Á sama tíma og það er nauðsynlegt að reyna að átta sig á því hvernig nánasta framtíð 

fyrirtækisins lítur út eru allar tilraunir til að meta framtíðina afar brothættar.  Til að 

áætlanir sem þessar séu sem nýtanlegastar þarf að þekkja forsendur áætlanarinnar vel 

og skilja annmarka hennar. (Brealey, Myers, & Allen, 2008) 

Nassim Nickholas Taleb setti fram kenninguna um Svarta svaninn en hann er 

samnefnari yfir stóra atburði sem hafa mikil áhrif á okkur en enginn sá fyrir.  Dæmi um 

svarta svani eru uppgötvun pensilíns, heimsstyrjaldir, internetið og  fjármálakreppan 

2008.  Allt eru þetta atburðir sem enginn sá fyrir en höfðu gríðarlega mikil áhrif.      

Við fjárhagsáætlanir er ómögulegt að spá fyrir um svarta svani en við þurfum samt 

sem áður að vera vakandi yfir því að þeir muni koma (Taleb, ForaTv, 2008). 
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Makridakis, Hogarth og Gaba velta fyrir sér áætlanagerð í viðskiptum og komust að 

þeirri niðurstöðu að á sama tíma og góð áætlanagerð er afar mikilvæg er hún nær 

ómöguleg.  Að framtíðin sé full af atburðum sem ómögulegt sé að spá fyrir um og að 

tími sé kominn til að nálgast viðfangsefnið með nýjum aðferðum.  Þeir settu upp 

eftirfarandi líkan. 
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Mynd 1  Lestaróvissa og kókóshnetuóvissa 

 

Þeir flokkuðu óvissu upp í tvo flokka og kölluðu þá Lestaróvissu og Kókóshnetuóvissu.  

Tökum sem dæmi manneskju sem mælir hversu langan tíma það tekur hana að fara til 

vinnu með lest.    Mælingin er endurtekin aftur og aftur og á endanum er hún komin 

með nokkuð nákvæma lýsingu á því hversu langan tíma það getur tekið hana að ferðast 
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til vinnu með lest,  að því gefnu að það sé fylgni á milli þess sem gerist í fortíðinni og 

þess sem framtíðin mun bera í skauti sér.  Óvissan um það hversu langan tíma þetta 

ferðalag tekur kallast lestaróvissa.    Gefum okkur svo að  eitt skiptið þegar viðkomandi 

er á leið til vinnu lendir hann í því óhappi að grýlukerti fellur á höfuðið á honum,  brunað 

er með hann á spítala og hann þarf að liggja þar í tvær vikur áður en honum er hleypt 

heim á ný.  Slíkur atburður myndi falla undir kókóshnetuóvissu.  Þ.e.a.s. slík óvissa er 

álíka ólíkleg og að kókóshneta detti á viðkomandi þegar hann gengur fram hjá pálmatré.  

Kókóshnetan er í þessu tilfelli sjaldgæfur atburður sem hefur alvarlegar afleiðingar.  Lífið 

sjálft, rétt eins og rekstur fyrirtækja, er samblanda af lestaróvissu og kókóshnetuóvissu. 

Leiðin sem þeir leggja til að notuð sé til þess að áætla fyrir um framtíðina felst í 

þremur atriðum: 

1. Viðurkenna að óvissan er til staðar. Það er ekki vænlegur valkostur að hunsa 

óvissuna.  Lykillinn að því að fást við óvissu er að búa til mismunandi sviðsmyndir 

eftir því hvernig framtíðin getur litið út. 

2. Áætla stærð hennar á raunhæfan máta.  Skoða fortíðina – sé dæmi tekið af 

skuldabréfaútgáfu má væri hugsanlegt að rýna í hvernig öllum 

skuldabréfaútboðum fyrirtækja hefur reitt af í gegnum tíðina  

3. Mikla áhrif hennar því við megum vera viss um að hún hefur fram að þessu verið 

vanmetin. 

 

(Makidakris, Hogarth, & Gaba, 2009) 

 

2.5.5 Lög og reglugerðir 

Á sama tíma og miklar breytingar hafa orðið á fjármálastarfsemi á Íslandi síðustu þrjá 

áratugi hefur lagaramminn utan um starfsemina tekið miklum breytingum.  Fram til 

ársins 1985 voru í gildi sér lög um hvern viðskiptabanka.  Það var svo árið 1985 sem sett 

voru lög sem giltu um alla viðskiptabanka og árið  2002 voru sett lög sem náðu utan um 

öll fjármálafyrirtæki.  Tilgangur þeirra laga var að tryggja að fjármálafyrirtæki væru rekin 

á heilbrigðan og eðlilegan hátt.  Þessi lög ná einnig um starfsheimildir rekstrarfélags sem 



 

35 

rekur verðbréfasjóði   (Lög um fjármálafyrirtæki, 161/2002), en þau lög eru enn í gildi 

(Hreinsson, Gunnarsson, & Benediktsdóttir, Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 5. bindi, 

2010). 

Ísland gekk í EFTA (Evrópska fríverslunarsambandið) árið 1970 (efta.int).   Árið 1994 

gekk í gildi samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið og aðilar að þeim samningi voru 

þrjú EFTA ríki, Ísland, Noregur og Lichtenstein auk allra 27 Evrópusambandsríkjanna. 

Með þessum samningi bundust þessi 30 ríki þeim böndum að fólk, fjármagn, vörur og 

þjónusta gátu flætt óhindrað eins og um eitt ríki væri að ræða. Þegar lög um 

verðbréfaviðskipti 108/2007 tóku gildi á Íslandi var innleidd tilskipun Evrópuþingsins 

(MiFid tilskipun). Í þessum lögum er að finna ýmis ákvæði sem eru til þess fallin að auka 

fjárfestavernd. Þá hafa lög Evrópusambandsins varðandi fyrrgreinda þætti verið tekin 

upp jafnharðan og þau hafa verið gefin út innan EES svæðisins (eeas.europa.eu).  Þetta 

þýðir að á Íslandi er í gildi í grófum dráttum sami lagarammi og  í Evrópu hvað varðar 

fjármálamarkaðinn.   Því má líta svo á að rannsóknir sem vísa í lagaramma í Evrópu hafi 

ákveðið yfirfæranlegt gildi á Íslandi. 
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3 Skuldabréfaútboð á Íslandi  

3.1 Upphaf (1985 – 1999) 

Íslenski verðbréfamarkaðurinn er afar ungur.  Verðbréfaþing Íslands var stofnað árið 1985 

og má segja að við stofnun þess hafi skipulegur verðbréfamarkaður hafist hér á landi.    Fram 

að þeim tíma sáu bankar og fjármálastofnanir um að fjármagna fyrirtæki og öfluðu fjár 

mestmegnis með innlánum.  Það var svo árið 1986 sem bankarnir fengu frelsi til að ákvarða 

vexti sjálfir en fram að þeim tíma höfðu vextir verið ákveðnir af Seðlabanka Íslands.  

Lánaumhverfið einkenndist því af fábreyttu lánsframboði og fábreyttum 

fjármögnunarmöguleikum.  Árið 1979 voru sett lög um stjórn efnahagsmála, oft kölluð 

Ólafslög.  Með þeim lögum varð verðtrygging út- og innlána möguleg.  Fyrstu 

verðbréfafyrirtækin litu dagsins ljós en vöruframboð þeirra endurspeglaði fábreytt framboð 

markaðarins. Í fyrstu voru það einna helst Spariskírteini ríkisins sem gengu kaupum og sölu á 

markaðinum en svo var það árið 1989 sem sett voru á markaðinn ný skuldabréf, húsbréf, en 

þau voru gefin út af ríkinu til að fjármagna nýtt húsnæðislánakerfi.  Í dag eru þessi húsbréf 

viðmið fyrir verðbréfamarkaðinn rétt eins og ávöxtun Spariskírteina ríkissjóðs.  Árið 1992 

gerðu fjármálaráðuneytið og Seðlabankinn með sér samkomulag um endurskipulagningu 

viðskipta ríkissjóðs og bankans.  Þetta samkomulag  fól í sér að   ríkissjóður  hóf að selja 

ríkisbréf á uppboðum í stað þess að draga á lánalínu í Seðlabankanum.  Þessi breyting er talin 

hafa valdið straumhvörfum í þróun verðbréfamarkaðarins.  Markaðurinn var á þessum tíma 

afar grunnur og ómarkviss og eitt af því sem hafði áhrif á það var hversu margir og litlir 

flokkarnir voru með ríkisverðbréf.  Með því að fækka flokkunum og stækka þá urðu viðskipti í 

hverjum flokki tíðari og verðmyndun þar af leiðandi markvissari.  Fram að þessum tíma hafði 

hið opinbera nánast staðið eitt að skuldabréfamarkaðinum.  Markaðsaðstæður voru þannig 

að það var ekki fýsilegur kostur fyrir fyrirtæki að gefa út skuldabréf, bankalán voru hagstæðari.  

Í kjölfar vaxtalækkana á verðbréfamarkaði síðla árs 1993 myndaðist svigrúm fyrir aðra aðila en 

hið opinbera til að fara inn á markaðinn.  Það voru einkum stærri fyrirtæki sem gáfu út 

skuldabréf á þessum tíma.  Útgáfa fyrirtækja á skuldabréfum á þó afar smá í sniðum, eða 

innan við 2% af heildarútgáfu skuldabréfa (Guðnason, o.fl., 1996). 

   Árið 1997 var Verðbréfaskráning Íslands stofnuð.  Tilgangur stofnunar hennar var að sýsla 

rafrænt með verðbréf á íslenskum verðbréfamarkaði og hófst rafræn verðbréfaskráning 

formlega árið 2000 (vbsi.is) . 



 

37 

Árið 1997 var FBA stofnaður með sameiningu nokkurra fjárfestingasjóða og var hann svo 

einkavæddur árið 1999. Með stofnun hans varð til fyrsti bankinn á Íslandi sem var bæði 

viðskiptabanki og fjárfestingabanki og fetuðu hinir bankarnir fljótlega í fótspor hans og komu 

sér upp fjárfestingabankaeiningum (Hreinsson, Gunnarsson, & Benediktsdóttir, Skýrsla 

rannsóknarnefndar Alþingis 4. bindi, 2010).  

 

3.2 Blómaskeið (2000 – 2007) 

Upp úr aldamótunum var komin sú umgjörð sem gerði eftirleikinn mögulegan.  Íslenskur 

verðbréfamarkaður hafði vaxið hratt, skráning verðbréfa var orðin rafræn og bankarnir 

tilbúnir í að takast á við hlutverk sín sem umsjónaraðilar að útboðum.  Þekking og 

reynsla af útboðum jókst á þessum árum.  Árin 2000 og 2001 voru ca. 20 útboð hvort ár 

og þar var ríkið fyrirferðarmest.  Einstaka banki og fyrirtæki sáust þó bjóða verðbréf til 

kaups.  Árið 2002 var ár Íslandsbanka en rúmur helmingur útboða voru víxlar útgefnir af 

honum. Enn voru útboðin þó fá, eða í kringum 20.  Árið 2003 var 50% aukning útboða og 

bankarnir orðnir allsráðandi sem útgefendur.  Fleiri fyrirtæki voru þó farin að nota 

skuldabréfaútboð til fjármögnunar á þessu ári.  Árið 2004 tvöfaldaðist fjöldi útboða, 

ríkið hélt áfram að gefa út áþekkan fjölda ríkisvíxla og íbúðabréfa sem áður.  Árið 2005 

varð hinsvegar algjör sprenging í útgáfu verðbréfa.  Bankarnir fjármögnuðu sig sem 

aldrei fyrr á þessum markaði og nú virtust fyrirtæki hafa tekið við sér.  Ríkið hélt áfram 

að gefa út víxla  á árinu.  Árið 2006 hélt útgáfan áfram að vaxa og náði hámarki árið 

2007.  Það ár voru útgefnir á þriðja hundrað flokka víxla og skuldabréfa.  Útgáfur banka 

og fjármálastofnana voru fyrirferðarmestar á því ári, enda var farið að þrengja að 

lánalínum þeirra erlendis á þeim tíma.  (vbsi.is) 

 

3.3 Fallið mikla (2008 – dagsins í dag) 

Árið 2008  var líflegt framan af eins og undangengið ár hafði verið.  Eftir fall bankanna 

haustið 2008 dró heldur úr útgáfu verðbréfa og má segja að hún hafi ekki verið svipur 

hjá sjón síðan.  Gengisvísitala krónunnar nær tvöfaldaðist á rúmu ári (seðlabanki.is) sem 

þýddi samsvarandi hækkun erlendra skuldbindinga fyrirtækja sem voru með 

skuldbindingar í erlendri mynt.     Frá hausti 2008 hefur útgáfan einkennst af útgáfu 
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ríkispappíra, skuldabréfum sveitarfélaganna og einstakra fyrirtækja.  Ríkispappírar hafa 

verið fyrirferðarmestir og hefur það komið fagfjárfestum vel að hafa þó þann 

fjárfestingakost.  (vbsi.is) 
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4 Markmið rannsóknarinnar 

 Saga skuldabréfaútboða íslenskra fyrirtækja er afar stutt.  Eiginlega svo stutt að erfitt er 

að leggja mat á framtíð hennar út frá fortíð hennar.   Fyrstu ár skuldabréfaútboða 

einkenndust af því að hætta á tapi var hverfandi og því þóttu skuldabréf íslenskra 

fyrirtækja álitleg viðbót í fjárfestingaflóruna.  Áhrif hruns íslensku bankanna voru þau að 

fyrstu árin lagðist skuldabréfaútgáfa fyrirtækja nánast alveg af, en nú er eitt og eitt 

fyrirtæki að gefa út skuldabréf.  Dæmi um skuldabréfaútgáfu íslensks fyrirtækis eftir 

hrun er útgáfa Landsvirkjunar, Hörpunnar og Marels.   Sveiflurnar hafa því verið ýktar 

hér á landi en ýktar sveiflur á ungum markaði geta verið tækifæri ef við kjósum að líta 

þannig á það.  Tækifæri til að læra af reynslunni og gera betur. 

Almennt má segja að ef skuldabréfaútboð er áhugaverður fjármögnunarkostur fyrir 

fyrirtæki, þá gætu þau  einnig hentað viðskiptabönkum þeirra  og einnig verið 

áhugaverður fjárfestingakostur fyrir fjárfesta.  Markmið rannsóknarinnar er að taka 

saman hvernig staðið hefur verið að skuldabréfaútboðum íslenskra fyrirtækja og rýna í 

hvort við getum lært af reynslunni. 

Áhugavert er að skoða hvað fræðin segja okkur og skynsemin.  Fræðin eru aldrei góð 

ein og sér ef skynsemin er ekki með í för. Í bólum eins og við höfum nú nýverið gengið í 

gegnum getur skynsemin verið fljót að víkja fyrir hjarðhegðun.  

 

Í rannsókn þessari er leitast við að svara þeirri spurningu hvort skilmálar í skuldabréfum 

leiði til þess að skuldabréfaútboð íslenskra fyrirtækja verði fýsilegri fjárfestingakostur. 
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5 Dæmi um útboð - Rýni  

Í þessum kafla eru valin þrjú fyrirtæki og útboð þeirra skoðuð.   Til einföldunar eru 

fyrirtækin kölluð F1, F2 og F3.   Útboð F1 og F2 voru árið 2006 en útboð F3 var árið 

2009.  Útboðin voru valin af handahófi en útgáfuárið var valið af ásettu ráði.    Kostirnir 

við það að velja útboð sem voru gerð árið 2006 og 2009 eru þeir að á þessum 

tímapunkti ættu þeir sem sáu um útboðin að hafa viðað að sér einhverri reynslu í að sjá 

um útboð.  Eins og áður hefur komið fram er reynsla Íslendinga þegar kemur að 

fjárfestingabankaviðskiptum afar stutt, enda varð skuldabréfaútboð ekki alvöru 

valkostur fyrir fyrirtæki fyrr en upp úr aldamótunum.  F1 og F2 voru að gefa út 

skuldabréf á tímum þar sem peningar virtust óþrjótandi auðlind og áhyggjur af 

endurfjármögnun þekktist ekki.  Bankarnir virtust ósnertanlegir og framtíðin afar björt.  

F3 gaf hinsvegar út skuldabréf í kjölfar hruns fjármálamarkaða og því er fróðlegt að 

skoða hvaða áhrif það hefur á útboð þeirra, ef það hefur haft einhver áhrif.   

Það er auðvelt að vera vitur eftirá og þótt hér sé verið að rýna í þrjú útboð er ekki verið 

að leggja dóm á rekstur þessara fyrirtækja, fjárhagsskipan eða útboðin sjálf.  

Tilgangurinn er eingöngu sá að skoða viðkomandi útboð og afdrif þeirra með það fyrir 

augum að mögulega sé hægt að standa betur að málum þannig að þessi 

fjárfestingakostur sé vænlegur. 

Öll þrjú fyrirtækin voru áberandi og mikilvægur hlekkur í íslenskri fyrirtækjaflóru.  Þau 

voru öll talinn áhugaverður fjárfestingarkostur enda seldust skuldabréf þeirra vel.    Það 

sem er áhugavert  við þessi þrjú útboð sem valin voru, er að fyrirtækin fóru misjafnlega í 

gegnum síðustu hagsveiflu.   F1 fór í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu,  F2 er í 

gjaldþrotameðferð og F3 sigldi tiltölulega áfallalaust í gegnum þetta erfiða tímabil. 

 

5.1 Fyrirtæki 1  

5.1.1 Um fyrirtæki 1 fram að útboði 

Fyrirtækið er þjónustufyrirtæki og rekur smásölu.  Árið 2001 voru fasteignir aðskildar frá 

félaginu í sérstakt fasteignafélag.    Í janúar 2006 var ákveðið að selja allt hlutafé í 

fyrirtækinu og varð eftir það hluti af samsteypu sem það hafði ekki áður tilheyrt. 

Fljótlega eftir að það var fært undir hatt þeirrar samsteypu var ákveðið að fara út í 
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skuldabréfaútboð.  Á þeim tímapunkti var komin ný stjórn í félagið og nýr 

framkvæmdastjóri tekinn við.  Sá framkvæmdastjóri sem tók við var mikill 

framkvæmdamaður og má því segja að breytingar hafi legið í loftinu.  Fyrirtækið hefur 

verið í traustum rekstri til margra ára og starfar í fákeppnisumhverfi.   

 

5.1.2 Um útboðið   

Tilgangur útboðsins var að  endurfjármagna skuldir félagsins.  Samþykkt var að gefa út 

skuldabréf fyrir 5 milljarða og var því skipt í tvo hluta. 3,5 milljarðar voru boðnir 

lokuðum hópi fjárfesta til kaups í byrjun maí 2006 og um mánaðamótin september–

október sama ár voru 1,5 milljarðar einnig boðnir lokuðum hópi til kaups. 

Umsjónaraðili útboðsins var Glitnir hf., og sölutryggði bankinn jafnframt útboðið.   

Þau gögn sem fylgdu útboðinu voru þessi: 

 Ársskýrsla 2003 – 2004 – 2005 fyrir útgefandann.   

 Yfirlýsing umsjónaraðila, útgefanda og endurskoðanda. 

 Lýsing á útgefanda, sölu og skráningu, skilmálum bréfsins og frekari 
upplýsingar. 

 Auglýsing um skráninguna. 

Um var að ræða skuldabréf til fimm ára með einni afborgun en árlegum 

vaxtagreiðslum. Engar fjárhagslegar 

kvaðir fylgdu skuldabréfinu en 

hugsanlegt er að þær hafi verið kynntar 

á kynningarfundum tengdum útboðinu.  

Þá fylgdu ekki heldur neinar 

fjárhagsáætlanir né nokkrar 

framtíðarhugleiðingar um vöxt.       

Meðfylgjandi tafla sýnir skilmála 

skuldabréfsins en í henni má sjá að 

fyrirtækið gerir ráð fyrir að  



 

42 

endurfjármagna allt útboðið vorið 2011 (nasdaqomxnordic.com). 

Tafla 5   Upplýsingar um skilmála skuldabréfs fyrirtækis 1 

 

5.1.3 Fjárhagslegar upplýsingar. 

Árið 2006 var eignfærð 10 milljarða króna viðskiptavild. Eigið fé það ár voru tæpir 7 

milljarðar. Eigið fé án viðskiptavildar er því neikvætt um 3 milljarða króna.  

Viðskiptavildar er getið í skýringum ársreiknings vegna ársins 2006 og er hún sögð vera 

vegna kaupa á F1 og er mismunur á kaupverði og gangvirði undirliggjandi eigna. M.ö.o. 

verið er að borga 10 milljörðum meira fyrir eignir  félagsins en gangverð þeirra er talið 

vera og er það yfirverð réttlætt þannig að það muni skapa félaginu tekjur í framtíðinni.  

Árið 2007 var þessi sama viðskiptavild metin á 4,5 milljarða og hélst það mat nánast 

óbreytt til ársins 2010 en þá var hún talin einskis virði. Áhrif þessa mats á viðskiptavild 

voru þau að eigið fé lækkaði um sömu fjárhæð.  Það ásamt tapi ársins 2010 hafði þau 

áhrif að eigið fé endaði í mínus 5,2 milljörðum króna.   Fleiri  eignaliðir tóku miklum 

breytingum á tímabilinu.  Á árinu 2011 keypti félagið skv. samkomulagi um fjárhagslega 

endurskipulagningu eignir fasteignafélags og hækkuðu varanlegir rekstrarfjármunir um 7 

milljarða kr.    

Nú er ljóst að félagið varði miklum peningum í kaup á fyrirtækjum en um það var ekki 

fjallað í útboðslýsingunni.  Miklar sveiflur hafa því verið á eignahlið félagsins enda 

tímarnir óvenjulegir sem hér eru skoðaðir.  
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Mynd 2  Eignir F1 frá 2002–2011 í þús. kr. 

 

 

Í árslok 2005 og 2006, samkvæmt ársreikningi félagsins, var skuldahliðin gróflega 

svona í milljörðum króna.  Á þessari mynd sést vel hversu miklar breytingar urðu á 

fjármögnun félagsins á þessum árum. 
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   Inni í skammtímaskuldum voru birgðalán og næsta árs afborgun langtímalána, 

samtals 2,3 milljarður króna.  Þegar horft er á fjárhæð útboðsins og hún sett í samhengi 

við stærð efnahagsreikningsins mátti fjárfestum vera það ljóst að tilgangur útboðsins gat 

ekki verið eingöngu að endurfjármagna félagið.  Eitthvað hlaut að standa út af borðinu 

þar.  Áhugavert er í þessu samhengi að líta á ársreikning í lok árs 2006, en þá hefði 

endurfjármögnun átt að vera um garð gengin enda báðir hlutar útboðsins seldir.  Skuldir 

móðurfélags jukust á þessum tíma um 13 milljarða króna eða rúmlega tvöfölduðust.   Ef 

horft er á skuldir félagsins til lengri tíma sjást miklar sveiflur.  

 

Mynd 4  Þróun skulda F1 frá 2002 - 2011 

 

 Við nánari skoðun á ársreikningi má sjá að mestar sveiflur eru vegna 
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2006 m.t.t. þeirra.    Reikninga vegna ársins 2010 er ekki að finna á tilkynningasíðu 

Kauphallarinnar eins og reglur kveða á um.  Félaginu var gert að greiða peningasekt 

(mbl.is).  Ársreikninga vegna ársins 2011 er að finna á heimasíðu félagsins og þar má sjá 

að strax árið 2010 var búið að setja viðskiptavild félagsins niður í 0 kr.   Á þessum tíma 

hafði verið skipt um endurskoðendaskrifstofu. Það lítur því þannig út að tveir þættir 

skipti miklu máli varðandi virðisrýrnunarpróf (og þar með talið mat á viðskiptavild);  

persónulegt mat endurskoðanda og staða efnahagsmála hverju sinni.  Virði 

viðskiptavildar fór úr 10 milljörðum niður í ekkert á fimm árum.  Mat á viðskiptavild 

hefur óhjákvæmilega samsvarandi áhrif á eigið fé félagsins enda sveiflast það í takt við 

breytingar á eigin fé fyrirtækisins sbr. meðfylgjandi mynd. Auðvitað eru þó fleiri þættir 

sem hafa áhrif á þróun eigin fjár, s.s. endurmat eigna og rekstrarniðurstaða. 

 

 

 

Mynd 5  Þróun viðskiptavildar og  eigin fjár F1 á árunum 2002- 2011 

 

Þá er einnig áhugavert að sjá að án viðskiptavildar er eigið fé orðið neikvætt strax 

árið 2006.  Viðskiptavildin eins og hún er skráð í reikningum félagsins, eins og áður hefur 

komið fram, reyndist ekki vera 10 miljarða króna virði því eftir að IFRS 

reikningsskilaaðferðin var innleidd var gert virðisrýrnunarpróf og hún lækkuð í 3 

-10.000.000 

-5.000.000 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

í þ
ú

su
n

d
u

m
 k

ró
n

a
 

Þróun viðskiptavildar og eigin fjár F1 

viðskiptavild 

Eigið fé 



 

46 

milljarða. Eigið fé fór þá í –300 milljónir skv. leiðréttum (IFRS) ársreikningi fyrir árið 2006 

sem var gefinn út samhliða ársreikningi 2007. 

 

 

Mynd 6  Þróun eigin fjár F1 með og án viðskiptavildar frá 2002-2011 
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Mynd 7  Aðrar kennitölur hjá F1 frá 2002–2011 

 

5.1.4 Afdrif útboðsins – hvað var selt og hvernig gekk að endurheimta? 

Skuldabréfaflokkurinn var, eins og áður hefur verið sagt, gefinn út í tveimur hlutum.  Í 

maí 2006 og  um mánaðamót september/október sama ár.  Fyrra útboðið var upp á 3,5 

milljarða króna og það seinna upp á 1,5 milljarð.  Mikil skuldaaukning varð í fyrirtækinu 

og rúmlega tvöfölduðust skuldir þess á milli áranna 2005 og 2006.  Á þessum árum gekk 

félagið vasklega fram í að kaupa önnur smærri félög og sameina inn í reksturinn.  Tvö 

rekstrarár voru félaginu mjög erfið. Árið 2008 féllu bankarnir og krónan með og hafði 

það eðlilega mikil áhrif á félagið þar sem skuldir voru að einhverju leyti í erlendri mynt.  

Árið 2010 varð mikið tap á félaginu og var það m.a. til komið vegna 

ábyrgðarskuldbindinga félagsins fyrir móðurfélag þess.  Það er ljóst af tilkynningum á 

kauphöll í mars 2010 að ábyrgðaskuldbindingar voru vantaldar í ársreikningi 2009 upp á 

3,3 milljarða króna. Í júlí sama ár kom tilkynning um að F1 væri að hluta til í 

sjálfskuldarábyrgð fyrir skuldbindingum móðurfélags, þær skuldbindingar væru komnar 

á gjalddaga og ekki hafi verið greitt af þeim á árinu.   Tilkynning um rekstrarvanda 

fasteignafélags sem var leigusali F1 kom í október og loks var tilkynnt í maí 2011, eða á 

gjalddaga skuldabréfaflokksins, að samkomulag hafi náðst með eigendum skuldabréfa í 

umræddum flokki um að þeir fái gerðar upp kröfur sínar með nýju hlutafé í F1. Ekki náði 

tilkynningin yfir það hvert skiptiverðið var (nasdaqomxnordic.com).   
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5.1.5 Lærdómur 

Af þessu útboði má draga margs konar lærdóm.  Það fyrsta sem hnotið er um er að í 

útboðslýsingunni er vísað í reglugerð nr. 434 / 1999, útboðslýsingin er undirrituð 22. júní 2006 

af forstjóra fyrirtækisins og framkvæmdastjóra markaðsviðskipta umsjónaraðila útboðsins.  

Þessi reglugerð var felld úr gildi 23. mars 2006 og í staðinn kom reglugerð nr. 245 / 2006.   

Þetta hafði ekki áhrif á útboðið en einkennir líklega hraðann sem var á hlutunum á þessum 

tíma.  Annað sem stingur í augu er að í febrúar 2006 kaupir fyrirtæki sem er í rekstri allt 

hlutafé í F1.  Í útboðslýsingunni eru einungis ársreikningar F1, engar upplýsingar um 

kaupandann og engar rekstraráætlanir um hið sameinaða félag.  Ennfremur er áhugavert að 

bera saman fjárhæð útboðsins við heildarskuldbindingar félagsins.  Það þarf ekki mikla 

spásagnargetu til að sjá að útboðið er fyrir meiru en einungis endurfjármögnun skulda.  

Ennfremur er ekki alveg ljóst af reikningum félagsins að skuldir hafi yfir höfuð verið 

endurfjármagnaðar, þ.e.a.s. að andvirði útboðsins hafi verið notað til að greiða upp eldri 

skuldir.  Það telst þó ekki til vanefnda þótt peningurinn fari ekki í það sem hann átti að fara í.  

Meðferð viðskiptavildar í ársreikningum áranna 2006–2010 er einnig áhugaverð.  Hún er 

metin frá 10 milljörðum króna niður í ekkert á þessum fimm árum.  Kvaðir um eignfjárhlutföll 

mega sín lítils í slíkum sveiflum.   

Engar fjármálakvaðir eru í útboðinu og engin kennitöluviðmið.     Það er rétt að halda því til 

haga að á þessum árum sem útboðið var nær fjármálabólan hámarki.     
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5.2 Fyrirtæki 2   

5.2.1 Um fyrirtæki 2 fram að útboði 

Fasteignafélagið F2 var stofnað árið 1999.  Árið 2002 var  annað fyrirtæki sameinað F2.  

Félagið óx hratt á næstu árum.  Árið 2004 keypti félagið fimm félög og  það sama ár voru 

þrjú dótturfélög sameinuð F2.   Á árinu 2005 keypti félagið danskt fasteignafélag.    Með 

kaupum sínum á þessu danska félagi var F2 komið með rekstur bæði á Íslandi og í 

Danmörku.  Félagið hélt áfram að vaxa með kaupum á öðrum félögum á árinu 2006, 

bæði á Íslandi og í Danmörku.  Í september 2007 var samþykkt yfirtökutilboð í danskt 

fasteignafélag, fyrirtæki X, og í september það sama ár var gefinn út sá 

skuldabréfaflokkur sem hér er til skoðunar og var tilgangur hans að fjármagna umrædd 

kaup.  F2 hafði stækkað gríðarlega mikið á undangengnum árum.  Meðfylgjandi mynd 

sýnir niðurstöðutölu efnahagsreiknings á árunum 2003–2007.   Eignir félagsins tæplega 

þrettánfaldast á fimm ára 

tímabili og tæplega 

þrefaldast á árinu 2007 

(nasdaqomxnordic.com).   

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8  Eignir F2 á árunum 2003-2007 
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5.2.2 Um útboðið  

Árið 2008 var viðburðarríkt í sögu félagsins.   Í byrjun árs 2008 keypti F2 fasteignasjóði 

fyrir rúma 20 milljarða kr.  Í maí sama ár eða einungis átta mánuðum eftir kaupin á 

fyrirtæki X er tilkynnt um sölu á þessu sama fyrirtæki á vef Kauphallarinnar.     Í júlí 2008 

var tilkynnt á vef Kauphallarinnar um skráningu á umræddum skuldabréfaflokki.     

Tilgangur útboðsins var að fjármagna kaup á danska félaginu X.  Engar kvaðir fylgdu 

útboðinu og engin kennitöluviðmið.  Útboðið var nokkuð stórt eða 7,1 milljarður ISK.  

Hinsvegar var það ekki stórt ef það er borið saman við stærð útgefandans.   Til 

samanburðar var eigið fé félagsins í árslok 2006 tæpir 23 milljarðar og langtímalán tæpir 

100 milljarðar.  Rekstrarhagnaður ársins 2006, sem reyndar var óvenjulega hár, var 11,4 

milljarðar. 

Um var að ræða vaxtagreiðslubréf sem skyldi greiða ársfjórðungslega breytilega vexti 

með 2,2% álag á Reibor.  Fyrsti gjalddagi vaxta var í desember 2007, fjórir 

vaxtagjalddagar á árinu 2008 og ein afborgun með áföllnum vöxtum í mars 2009 

(nasdaqomxnordic.com). 

 

5.2.3 Fjárhagslegar upplýsingar 

Félagið óx, eins og áður hefur komið fram, gríðarlega á árunum 2002–2007.  Árið 2004 

gerði félagið í fyrsta sinn upp skv. alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IFRS.     Frá þeim 

tíma eru fasteignir félagsins í fyrsta sinn flokkaðar sem fjárfestingaeignir og metnar á 

gangverði.  Þetta var gert í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal nr. 40 en skv. 

honum er stuðst við framtíðarsjóðsflæði eigna.  Endurmat fasteigna var eignfært og 

tekjufært í gegnum rekstrarreikning.   Hagnaður ársins frá og með árinu 2004 fól því í sér  

bæði  endurmat fasteigna og hagnað vegna rekstrar fasteigna, en það var einmitt aðal 

atvinnustarfsemi félagsins.   Í ljósi þeirra reikningsskilaaðferða er áhugavert að bera 

saman hagnað félagsins annarsvegar og fyrrgreinda tekjufærslu hinsvegar.  Mynd 9 sýnir 

þessa tvo liði rekstrarreiknings á árunum 2004–2007.  Á henni má vel sjá að árin 2006 og 

2007 var tekjufært endurmat fasteigna hærri fjárhæð en hagnaður ársins.  Það þýðir að 

fyrir þessa tekjufærslu er tap á rekstrinum.   
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Mynd 9  Hagnaður og tekjufært endurmat fasteigna F2 á árunum 2004–2007 

 

Annar áhugaverður samanburður er að bera saman hagnað af reglulegri starfssemi 

við greidda vexti. Hér sést að á árunum 2006 og 2007 dugði hagnaður af reglulegri 

starfsemi ekki til að  greiða vexti af þeim lánum sem félagið hafði tekið. 

 

Mynd 10  Hagnaður af reglulegri starfsemi og greiddir vextir hjá F2 á árunum 2003–2007  

(nasdaqomxnordic.com). 
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5.2.4 Afdrif útboðsins – hvað var selt og hvernig gekk að endurheimta? 

Í ágúst 2008 gekk fyrirhuguð sala á X til baka. Í nóvember  sama ár var nýr forstjóri 

ráðinn og kynnt að félagið vinni að stefnumótun. Í byrjun árs 2009 var félagið enn að 

vinna í stefnumótun og sendi frá sér tilkynningu um að farið hafi verið fram á það við 

skuldabréfaeigendur í útboðinu sem hér er til skoðunar, að vaxtagreiðslur frestist sem 

vera áttu í desember 2008 til mars 2009 en þá muni áfallnir vextir ásamt höfuðstól 

greiðast.  Í febrúar var svo send út ný tilkynning um að engar greiðslur af 

skuldabréfaflokkum séu fyrirhugaðar í febrúar og mars. Í apríl náði félagið að selja 

nokkrar eignir og sótti um greiðslustöðvun.  Félagið fékk heimild til að leita 

nauðasamninga í nóvember 2009 og óskaði eftir gjaldþrotaskiptum í byrjun árs 2010 

sem var samþykkt.  Gjaldþrotaskipti eru enn í gangi og ekki ljóst hvenær þeim lýkur. 

Ýmis málaferli eru einnig í gangi við félagið.  Ekki er ljóst hversu mikið fæst upp í 

skuldabréfaflokk þennan (nasdaqomxnordic.com).   

 

 

5.2.5 Lærdómur 

Þegar útboðið átti sér stað voru reikningar félagsins vegna ársins 2005 lagðir til 

grundvallar.  Á þeim tíma var félagið búið að innleiða fyrrgreinda alþjóðlega 

reikningsskilastaðla.  Eigið fé var lágt eða um 15%, en án eignfærðrar matshækkunar 

fjárfestingaeigna var það innan við 10%.  Hafi átt að fjármagna kaupin á X einungis með 

lántöku, eins og útboðslýsingin greindi frá, stefndi eigið fé, að öðru óbreyttu, í tæp 14% 

og innan við 9% ef matshækkunin var ekki talin með.  Hér var því lítið borð fyrir báru til 

að mæta skakkaföllum.  Ennfremur mátti kaupendum vera ljóst að félagið var í 

sóknarhug en þó er ólíklegt að fyrirséð hafi verið sú gríðarlega stækkun sem reyndin 

varð (sjá mynd 9).  Engar fjárhagslegar kvaðir voru á þessum skuldabréfaflokki og engin 

kennitöluviðmið.   Tilkynning um sölu X barst nokkrum mánuðum eftir tilkynningu um 

kaup á félaginu, rétt eins og um skammtíma stöðutöku væri að ræða.  Ekki var að sjá á 

tilkynningum í kauphöll að útgefandi hygðist greiða upp skuldabréfaflokkinn við sölu 

félagsins enda var flokkurinn skráður í Kauphöllinni eftir að tilkynning um söluna var 
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skráð.  Hafi þeir ekki haft í hyggju að greiða upp flokkinn var tvennt í stöðunni,  annars 

vegar ætluðu stjórnendur félagsins að nota andvirði sölunnar í að kaupa annan 

jafndýran rekstur, greiða upp aðrar skuldbindingar félagsins eða jafna á móti tapi 

(hugsanlega sambland af fyrrgreindu).   

 

5.3 Fyrirtæki 3 

5.3.1 Um fyrirtæki 3 fram að útboði 

F3 hannar og framleiðir tæki og búnað til útflutnings.  Um er að ræða fyrirtæki sem er 

með starfsemi í yfir 30 löndum og er með tæplega 4 þúsund starfsmenn.  Félagið er því  

eitt af stærstu félögum landsins.    Það var stofnað 1983 og hefur stækkað bæði með 

innri og ytri vexti.  Félagið er skráð á Kauphöll Íslands og í tilkynningu til Kauphallar 

Íslands er listi yfir 15 stærstu hluthafa í félaginu, þrír stærstu hluthafar eiga um 64% og 

15 stærstu hluthafarnir eiga 85%.  Mikill vöxtur einkenndi árin fyrir útboð það sem hér 

er til skoðunar.  Árið 2007 keypti félagið fyrirtækið Z en m.a. var farið í útboð árið 2008 

til að fjármagna þau kaup.  (sjá mynd z)  

 

 

Mynd 11  Fjármögnun vegna kaupa á Z 

  Með kaupum á Z náði félagið þeim áfanga að nær fimmfalda stærð sína frá byrjun 

árs 2006 en það var yfirlýst stefna félagsins að stækka með ytri vexti enda var félagið 

stórtækt í fyrirtækjakaupum víða um Evrópu árin 2006 og 2007.  Þessi mikli vöxtur var 
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fjármagnaður bæði með því að bjóða til sölu nýtt hlutafé í félaginu, sölu eigna og einnig 

með lántöku.  Í kynningu með uppgjöri ársins 2007 er talað um að árið 2008 myndi 

einkennast af uppbyggingu og uppskeru. Engin frekari kaup á fyrirtækjum séu fyrirhuguð 

og áherslan sé á innri vöxt og hagræðingu (nasdaqomxnordic.com).  

  

5.3.2 Um útboðið   

Til skoðunar er skuldabréfaútboð sem félagið réðst í árið 2009.  Samhliða tilkynningu um 

útboðið var tilkynnt um að félagið hafi tryggt langtímafjármögnun upp á 30 milljarða 

króna.   Útboðið var því hluti af endurfjármögnun félagsins og var m.a. notað til að 

greiða upp skuldabréf sem gefin voru út í tengslum við kaupin á Z (sjá mynd 12).  

Útboðið var upp á 3,6 milljarða og var með vaxtagreiðslur á hálfsárs fresti og 

endurgreiðslu höfuðstóls í nóvember 2011. Kjörin voru reibor að viðbættum 500 

punktum.  Nýlunda var í þessu útboði að nú bætast fjárhagsleg skilyrði inn í útboðið.  

Líklegt má telja að það sé vegna beiðna frá fjárfestum sem á þessum tímapunkti hafa 

enn verið að vinna úr tapi vegna fjárfestinga í skuldabréfum fyrirtækja sem voru ótryggð 

og með engar fjárhagslegar kvaðir né kennitöluviðmið.  Fjárhagslegu kvaðirnar sneru að 

eftirfarandi þáttum: 

Stefna og starfsemi félagsins mátti ekki breytast og yfir 75% af veltu þurfti að tengjast 

þjónustu við matvælaiðnað. 

Félagið skuldbatt sig til að ráðast ekki í meiri fjárfestingar en sem næmi 12 milljónum 

EUR og ennfremur máttu lánveitingar vegna fjárfestinga ekki vera á gjalddaga á undan 

þessum skuldabréfaflokki. 

Þá er fjallað um arðgreiðslur.  Þær voru ekki bannaðar en tæki hluthafafundur 

ákvörðun um að greiða út arð á meðan þessi skuldabréfaflokkur væri ógreiddur bar 

honum að bjóðast til að greiða hann upp. Að öðrum kosti hefði það leitt til gjaldfellingar 

á flokkinum. 

Að lokum var veðsetningarbann á félaginu nema gegn samþykki 2/3 hluta 

skuldabréfaeigenda í þessum flokki.   

Hér eru því komnar nokkuð hamlandi kvaðir sem á sama tíma treysta stöðu þeirra 

sem kaupa í útboðinu (nasdaqomxnordic.com). 
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5.3.3 Fjárhagslegar upplýsingar 

Félagið hefur vaxið gríðarlega síðasta áratug.  Mestur var vöxturinn á árunum 2006-2008 

en félagið hefur haldist nokkuð svipað að stærð eftir það.   

  

Mynd 12 Vöxtur heildareigna F3 á árunum 2003-2011 

 

Vöxturinn var fjármagnaður bæði með lántökum og útgáfu nýrra hluta.  Einnig voru 

seldar út úr félaginu einingar sem síður þóttu passa inn í viðskiptamódelið.  Félagið 

eignfærir háa viðskiptavild og er áhugavert að skoða eiginfjárhlutfall félagsins með og án 

viðskiptavildar. 

 

Mynd 13 Þróun eigin fjár F3 með og án viðskiptavildar. 
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Rekstur félagsins hefur verið sveiflukenndur en síðustu sex árin hafa litið þannig út   

 

Mynd 14 Afkoma F3 

Félagið hefur gjaldfært þróunarkostnað í kringum 5–6% af sölu.   

Stærðarhagkvæmnin sem félagið sóttist eftir við kaupin sem ráðist var í 2006 og 2007 

virðist vera að skila sér á árunum 2010 og 2011.  Félagið setti sér tvíþætta stefnu um 

vöxt.  Ytri vöxt sem framkvæmdur var frá árinu 2006 og svo innri vöxt árin eftir að ytri 

vöxtur kláraðist.  Félagið stefnir á að ná 1.000 miljarða EUR í sölu árið 2015 en það þýðir  

að félagið þarf að ná að meðaltali 12% vexti á ári (nasdaqomxnordic.com).  

 

5.3.4 Afdrif útboðsins – hvað var selt og hvernig gekk að endurheimta? 

 

Félagið tilkynnti í október 2010 að það ætti í óformlegum viðræðum við erlenda banka 

um fjármögnun fyrirtækisins.  Tilgangur þeirrar fjármögnunar var að fá stöðugri og 

hagkvæmari fjármögnun til lengri tíma litið.  Gengið var frá þeirri fjármögnun í 

nóvember 2010 og í samræmi við ákvæði skuldabréfs í flokki 09 1 var það greitt upp 

(nasdaqomxnordic.com). 
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5.3.5 Lærdómur 

Þegar fyrirtæki fer í endurfjármögnun skulda og engin kvaðir eru á útboðinu ræður 

fyrirtækið sjálft hvort/hvernig það hagar uppgreiðslu skulda.  Eðlilegt má telja að 

kröfuhafinn sjálfur meti það hvort hann vilji fá kröfuna greidda á þessum tímapunkti eða 

bíði með það til gjalddaga kröfunnar.  Það sama á við um aðrar kvaðir sem settar voru í 

þennan skuldabréfaflokk.  Tökum sem dæmi fyrirtæki sem fer í stórtækar breytingar á 

rekstri félagsins, selur hugsanlega peninga-kú félagsins, eða færir yfir á aðra kennitölu.  

Kröfuhafi getur, án þess að geta rönd við reist, staðið frammi fyrir því að greiðslugeta 

skuldara er verulega skert.    

Annað sem má flokka sem lærdóm, er að F3 fer í mikinn ytri vöxt og er fjármögnunin 

ekki eingöngu í formi lána.  Félagið selur eignir, eykur hlutafé og tekur lán.  Með því eru 

eigendur að standa við fjárfestinguna og gefa tóninn út á markaðinn að þeir hafi trú á 

henni.  Einnig skal það áréttað að F3 er skráð í Kauphöllina og á því hægara um vik að 

sækja sér aukið hlutafé með þessum hætti.   

Það er áhugavert að skoða viðskiptavild félagsins og hinn klassíska samanburð á eigin 

fé með og án viðskiptavildar.  Í raun má segja að ef viðskiptavild er dregin frá eigin fé 

fyrirtækisins er  eigið fé þess neikvætt allt frá árinu 2008.  Hinsvegar skiluðu árin 2010 

og 2011 góðri afkomu sem styrkti eigið fé .  
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6 Niðurstöður 

Það sem einkennir þau þrjú fyrirtæki sem hér eru tekin til skoðunar er að þau voru í 

miklum framkvæmdahug á árunum 2005–2007.  Þau stækkuðu með ytri vexti, þ.e.a.s. 

keyptu vöxtinn.  

F1 fór í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu,  hluthafar töpuðu sínu en 

skuldabréfaeigendur fengu hlut í félaginu upp í kröfur sínar. F2 er í gjaldþrotameðferð 

og er ekki ljóst hvort/hversu mikið fæst upp í skuldir.  F3 er í fullum rekstri og er það 

útboð sem hér er til skoðunar uppgreitt. 

Fyrirtækin voru öll nokkuð skuldsett þegar alþjóðlega fjármálakreppan skall á Íslandi 

haustið 2008.  F1 og F2  voru illa undir það búin að takast á við kókóshnetuóvissu eða að 

mæta svörtum svönum en F3 náði að sigla í gegnum þetta tímabil og virðist í dag vera að 

uppskera árangur mikils ytri vaxtar í formi stærðarhagkvæmni.  Mikill vöxtur getur því 

verið bæði jákvæður og neikvæður.  Það virðist auðvelt að missa yfirsýn í miklum vexti 

en ef vel tekst til geta fyrirtæki uppskorið ríkulega.   Aðalatriðið virðist vera hvernig 

staðið sé að vextinum og hversu traustur rekstrargrundvöllur viðkomandi félags er. 

Það er ekki hægt að fjalla um ytri vöxt án þess að fjalla um viðskiptavild.  Ytri vöxtur 

felst í kaupum á fyrirtækjum.  Ef kaupverð fyrirtækis er hærra en bókfært verð eigna 

þess liggur mismunurinn í viðskiptavild.  Viðskiptavild er bókfærð sem eign og hækkar 

eigið fé.  Með upptöku á IFRS stöðlunum undirgangast fyrirtæki virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavildinni.  Virðisrýrnunarprófið gengur út á að leggja mat á það hvort 

viðskiptavildin standi undir þeim tekjustraumi sem hún á að gera.  Ef svo er ekki er 

viðskiptavildin lækkuð og samsvarandi gjaldfærsla fer í gegnum rekstrarreikning 

félagsins.  Slík gjaldfærsla var t.d. framkvæmd í leiðréttum ársreikningi fyrir árið 2006 

hjá F1 og varð eigið fé neikvætt við þá aðgerð.  Rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að 

lækkun á viðskiptavild á oftast rætur sínar að rekja til þess að fyrirtæki kaupa önnur 

fyrirtæki á of háu verði.  Það hlýtur því að vera mikilvægt fyrir kröfuhafa að hafa 

einhvers konar öryggisventil eða útgönguleið þegar kemur að miklum ytri vexti 

fyrirtækja.   
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6.1 Skilmálar skuldabréfa 

Íslensk lög eru löguð að lögum Evrópusambandsins.  Í rannsókn sinni skoðuðu þeir Roth, 

Qi og Wald hvaða áhrif lagalegt umhverfi hefur á skilmála skuldabréfa og komust að því 

að þau lönd sem búa við sterkari kröfuhafavernd nota færri skilyrði í skuldabréfum en 

þau lönd sem búa við minni kröfuhafavernd (Roth, Yaxuan, & Wald, 2011).  Í rannsókn 

sinni nefna DeFiore og Uhlig Bandaríkin sem dæmi um svæði þar sem réttindi kröfuhafa 

eru mikil en Evrópu sem dæmi um svæði þar sem réttindi kröfuhafa eru síðri (De Fiore & 

Uhlig, 2011).  Íslensk fyrirtækjaskuldabréf ætti skv. þessu að hafa fleiri en færri skilyrði.   

Á því tímabili sem hér er til umfjöllunar er tap á skuldabréfakaupum nánast óþekkt og 

mikil eftirspurn er eftir fjárfestingartækifærum og takmarkanir á skuldabréfaútboðum 

nánast óþekktar.  Sá sem hefði sett skilyrði í fyrir kaupum hefði einfaldlega ekki fengið 

að kaupa í útboðum.  Um leið og engir skilmálar eru í skuldabréfum hafa fyrirtæki 

frjálsar hendur, gagnvart kröfuhöfum skuldabréfa.  Heimtur skuldabréfaútboða þeirra 

sem hér eru til skoðunar hjá F1 og F2 eru ekki góðar.  Þau útboð voru ekki með neinum 

skilmálum.  Skuldabréfaútboðið sem var til skoðunar hjá F3 hafði hinsvegar m.a. 

skilmála sem miðuðu að því að viðhalda réttarstöðu kröfuhafa útboðsins.  Á skilmálana 

reyndi þegar félagið fór í gegnum endurfjármögnun og í framhaldi af henni var 

kröfuhöfum boðið að flokkurinn yrði greiddur upp.  Hér er það því á valdi kröfuhafans 

hvort hann vill eiga bréfin áfram eða fá þau greidd.   

Af þeim fagfjárfestum sem kaupa skuldabréf fyrirtækja ættu Lífeyrissjóðirnir að draga 

vagninn í því að fara fram á að fleiri skilyrði verði sett í skuldabréf.  Lífeyrissjóðirnir 

ávaxta sparnað almennings og ættu þ.a.l. að vera íhaldssamari en aðrir fagfjárfestar.   

Rannsókn Wizman & Asquith sýndi fram á að þau fyrirtæki sem hafa gefið út 

skuldabréf með fjárhagslegum kvöðum eru hærra metin þegar kemur að sölu þeirra en 

ef þau hefðu ekki fjárhagslegar kvaðir í bréfunum (Wizman & Asquith, 1990)  

Að þessu sögðu ætti það að vera sameiginlegur ávinningur fjárfesta og útgefenda að 

setja fjárhagsleg skilyrði í skuldabréf fyrirtækja. 
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6.2 Útboðslýsingar og eftirlit 

Á örmarkaði eins og íslenskur skuldabréfamarkaður er, er mikil sérhæfing erfið.  Því gæti 

það verið flókið mál að vera með sér einingu sem sinnir einungis eftirliti með því að 

fyrirtæki haldi skilmála skuldabréfa.   Bankar eru betur til þess fallnir en markaðurinn að 

vinna upplýsingar um fjármál með skimun og eftirliti  (De Fiore & Uhlig, 2011).  Það væri 

því hægt að sjá fyrir sér að þar sem bankar hafa hlutfallslega yfirburði í því að sinna 

eftirliti tækju þeir það að sér.  Oft fara hagsmunir bankanna og hagsmunir 

skuldabréfaeigenda saman þar sem báðir eru lánveitendur og leiða má líkum að því að í 

einhverjum tilfellum séu skilmálar bankalána og skuldabréfalána svipaðir eða þeir sömu.  

Hér þarf þó að draga skýr mörk á milli þess að fylgjast með að skilmálar skuldabréfa séu 

haldnir og því hvað gert skuli ef skilmálar eru ekki haldnir.  Finna þarf flöt á því hvaða 

ferli tekur við ef fyrirtæki halda ekki skilmálana.  Þegar svo útgáfu vex fiskur um hrygg 

væri hugsanlega hægt að hafa sérstakt matsfyrirtæki í því að meta íslensk fyrirtæki og 

fylgjast með því að þau haldi skilmála skuldabréfaútboða.  

 

6.3 Löggjöfin 

Íslendingar hafa innleitt tilskipanir Evrópusambandsins og eru því í grófum dráttum með 

Evrópuvædda löggjöf.  Mikil bragarbót var gerð á fjárfestavernd þegar lög um 

verðbréfaviðskipti og Mifit tilskipunin voru innleidd hér á landi.  Með þeim voru 

fjárfestar gróflega flokkaðir í almenna fjárfesta og fagfjárfesta og er fjárfestavernd fyrri 

hópsins ríkari en þess síðari, enda eiga þeir að teljast sérfræðingar á sviði fjárfestinga.  

Þeir fjárfestar sem í þessari ritgerð er horft til, lífeyrissjóðir og aðrir sjóðir, teljast til 

fagfjárfesta.   

Bandarískur lagarammi  þykir veita sterkari kröfuhafavernd en sá evrópski (og þá 

væntanlega sá íslenski.)  Rannsóknir hafa sýnt fram á að með betri réttarstöðu kröfuhafa 

minnkar skuldsetning fyrirtækja (De Fiore & Uhlig, 2011).  Betri réttarstaða kröfuhafa 

minnkar einnig áhættusækni stjórnenda (Acharya, Amihud, & Litov, 2010).  Það er því 

eðlilegt að álykta sem svo að löggjöfin spili stórt hlutverk í því hvernig fjármagnsskipan 

fyrirtækja er. 

 

 



 

61 

6.4 Fagfjárfestar 

Lífeyrissjóðir  fara með  lífeyrissparnað fólks sem og séreignarsparnað.  Þeir eru því 

nokkurs konar umboðsmenn sjóðsfélaga þegar kemur að fjárfestingum og ættu að vera 

afar íhaldssamir.  Í kjölfar fjármálahrunsins haustið 2008 töpuðu lífeyrissjóðirnir samtals 

90 milljörðum króna á skuldabréfum íslenskra fyrirtækja.  Það er því einfalt að komast 

að þeirri niðurstöðu að þeir ættu að vera í sífelldri endurskoðun með það hversu vel 

þeim tekst til við að ávaxta fé fólks. Tap sjóðanna vegna skuldabréfakaupa ætti því að 

vera þeim áhyggjuefni og innblástur í mikla endurskoðun á vinnubrögðum.  Af þeim 

þremur lífeyrissjóðum sem hér voru til skoðunar hafði einungis einn sett inn nákvæm 

mælanleg viðmið sem hann notast við, við kaup á skuldabréfum fyrirtækja.  Það var 

Almenni lífeyrissjóðurinn (almenni.is).  Sá sami lífeyrissjóður var með ítarlega skýrslu 

sem sýndi fjárfestingastefnu fyrir árið 2012. Ennfremur hefur sjóðurinn tekið saman 

greinargerð um umfjöllun Úttektanefndar lífeyrissjóða um Almenna lífeyrissjóðinn. Í 

þessari greinargerð er einnig að finna yfirlit um þær aðgerðir sem sjóðurinn hefur farið í 

(Greinargerð vegna skýrslu úttektarnefndar lífeyrissjóða).     Í fjárfestingastefnu 

Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins er viðmiðið að fjárfest sé á bilinu 0–10% í 

skuldabréfum stærri fyrirtækja sem hafa trausta eiginfjárstöðu, skili góðri afkomu og 

aðallega í skráðum fyrirtækjum.  Í fjárfestingastefnu ársins 2007 eru viðmiðin 2–12% en 

annað er eins orðað.  Hér ættu sjóðsfélagar að fara fram á ítarlegri fjárfestingastefnu. 

(lsr.is).   Í fjárfestingastefnu Lífeyrissjóðs Verslunarmanna fyrir árið 2012 kemur fram í 

umfjöllun um fjárfestingar í skuldabréfum fyrirtækja að þau skuli hafa trausta 

eiginfjárstöðu, skila góðri afkomu,  skuldabréfin skuli skráð og stefnt sé að skráningu 

hlutabréfa félagsins.  Þá er fjallað um að horft skuli til þess hvort félagið hafi farið í 

gegnum fjárhagslega endurskipulagningu, hvort það hafi verið stofnað með samruna 

tveggja fyrirtækja eða hvort það hafi verið stofnað frá grunni.  Skv. fjárfestingastefnu 

þess sama sjóðs fyrir árið 2007 kaupir sjóðurinn í skuldabréfum fyrirtækja sem skráð eru 

í Kauphöll Íslands, hafa trausta eiginfjárstöðu og skila góðri afkomu.  Hér væri ekki úr 

vegi að sjóðsfélagar færu fram á það að hafa fjárfestingastefnu ítarlegri gagnvart 

kaupum í skuldabréfum fyrirtækja (live.is).  Lærdómurinn sem fulltrúar lífeyrissjóðanna 

drógu saman virðist, miðað við ofangreint, ekki hafa ratað inn í fjárfestingastefnu allra 

lífeyrissjóða.  Sá varnagli er þó sleginn hér að það kann að vera að notast sé við slík 

viðmið þótt þau séu ekki sýnileg sjóðsfélögum.   
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6.5 Hvernig skuldabréfaútboð getum við átt von á að sjá? 

Bólur einkennast af hjarðhegðun.  Skynsemin víkur fyrir kappi og enginn vil vera 

eftirbátur annarra.  Aðstæður voru þannig fyrir hrun fjármálamarkaða á Íslandi að 

lífeyrissjóðirnir voru fullir af peningum (séreignarsparnaður og skyldusparnaður) og mikil 

pressa á þeim að vera ekki eftirbátar annarra í ávöxtun.  Aðrir sjóðir höfðu yfirlýsta 

stefnu um að vaxa hratt.  Útgáfa ríkisbréfa hélt ekki í við aðrar útgáfur enda ríkið í lítilli 

lánsfjárþörf.  Fyrirtæki sáu nýja möguleika í að ná sér í lánsfé með því að gefa út 

skuldabréf.  Bréfin voru kærkomin viðbót í fjárfestingaflóru lífeyrissjóðanna enda var tap 

á slíkum bréfum nánast óþekkt og fyrirtækin kepptust um að skila góðum afkomutölum.  

Engin skilyrði voru í þessum bréfum enda var stemmingin á þeim tíma þannig að sá sem 

hefði sett fram óskir um skilyrði hefði orðið af þeim fjárfestingakosti.   

Nú eru aðrir tímar, fyrirtæki hafa gengið í gegnum miklar þrengingar, sum hafa lifað 

af en önnur ekki.   Almennt má segja að skuldsetning fyrirtækja á Íslandi sé mikil og líkur 

eru á að þau verði það áfram næstu misseri.  Þá hafa lífeyrissjóðirnir og aðrir 

fagfjárfestar tapað miklum fjármunum í kaupum á skuldabréfum fyrirtækja og líkur eru  

á að þeir vilji læra af þeirri bitru reynslu.  Niðurstaðan ætti því að vera sú að þrýstingur 

verði í þá átt að á meðan fyrirtæki eru að komast á lygnari sjó verði krafa um ítarleg 

skilyrði í skuldabréfum sem gefin verða út.  Lífeyrissjóðirnir ættu að vera leiðandi í þeirri 

umræðu enda eru þeir vörsluaðilar m.a. skyldusparnaðar fólks. 

Rannsóknir sýna að því ítarlegar sem fjárfestavernd er bundin í lög, þeim mun færri 

skilyrði þurfa að vera í skuldabréfum.  Þær segja okkur ennfremur að því meira sem 

fjárfestavernd er bundin í lögum þeim mun líklegri eru fyrirtæki til að verða sér út um 

fjármagn með útgáfu nýrra hluta og auka þannig eigið fé í stað skulda.  Í rannsókn De 

Fiore & Uhlig er vísað í amerísk lög þegar fjallað er um ríka kröfuhafavernd, en evrópsk 

lög þegar fjallað er um lakari kröfuhafavernd.  Því virðist það vera svo að þrátt fyrir 

miklar framfarir í lagalegu umhverfi kröfuhafa á Íslandi er enn rými til að bæta 

réttarstöðu þeirra.  Skv. fyrrgreindu ætti því að vera til staðar eftirspurn eftir 

skuldabréfaútgáfu ef skuldastaða fyrirtækjanna er yfir höfuð þannig að svigrúm sé til 

þess.  Skuldabréfaútgáfa, ef rétt er að henni staðið, er enn sem fyrr ákjósanleg viðbót 

við fjárfestingatækifæri fagfjárfesta. 
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6.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Hér er einungis stuðst við þau gögn sem aðgengileg eru á síðu Kauphallarinnar og á vef 

fyrirtækja og sjóða.  Því má vera að til staðar séu í fyrirtækjum, lífeyrissjóðunum og 

öðrum sjóðum, frekari upplýsingar sem varpa öðru ljósi á málin en það sem hér er 

dregið fram.  Þá eru hér fáum skuldabréfaútgáfum fylgt eftir og til að búa til raunsanna 

mynd af markaðinum væri rétt að skoða fleiri útgáfur.  Hinsvegar gefur saga þessara 

þriggja útgáfa vísbendingu um hvernig heildin var.  
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7 Umræður 

Í ritgerðinni hefur verið leitast við að svara þeirri spurningu hvort hægt sé að  haga 

skilmálum skuldabréfa þannig að skuldabréfaútboð íslenskra fyrirtækja verði fýsilegri 

kostur.  Við umfjöllun um skuldabréf fyrirtækja þarf að skoða bæði útgefanda 

skuldabréfsins (fyrirtækin) sem og kaupendur (fagfjárfesta).  Útgefendur vilja eðlilega 

hafa sem fæstar kvaðir og skyldur og lægsta vexti á meðan fagfjárfestar vilja háa vexti og 

ýmis skilyrði í skuldabréfunum.  Á eftirspurnarmarkaði víkja fjárfestar frá skilyrðum 

sínum og á framboðsmarkaði víkja útgefendur frá skilyrðum sínum.  Á markaði þar sem 

jafnvægi myndast á milli framboðs og eftirspurnar ætti því hið rétta verð og réttu 

skilyrði að nást.   

Fræðin skilgreina það sem kallast hagkvæmasta skuldsetning fyrirtækja.  Hún er 

fundin með því að lágmarka heildarvaxtakostnað fyrirtækja.  Hagkvæmasta skuldsetning 

fyrirtækja gerir  ekki ráð fyrir að fyrirtæki þurfi að ganga í gegnum tímabil eins og 

svartan svan (Taleb, ForaTv, 2008) eða standa af sér áhættu eins og kókóshnetuáhættu 

(Makidakris, Hogarth, & Gaba, 2009).    Þá hefur lagaramminn áhrif á það hvernig 

fyrirtæki fjármagna sig, þ.e.a.s. hvort þau kjósa að fjármagna sig með bankalánum eða 

með útgáfu skuldabréfa (De Fiore & Uhlig, 2011).  Hann hefur einnig áhrif á það hversu 

mikil áhersla er lögð á fjárhagslegar kvaðir í skuldabréfaútgáfum.  Þannig er meiri 

áhersla lögð á fjárhagslegar kvaðir í löndum þar sem kröfuhafavernd er minni og minni 

áhersla lögð á fjárhagslegar kvaðir í löndum þar sem kröfuhafavernd er meiri (Roth, 

Yaxuan, & Wald, 2011). 

Í ritgerðinni er saga skuldabréfaútboða reifuð lauslega með það að markmiði að sýna 

hversu hröð þróun þeirra varð á stuttum tíma.  Rýnt er í þrjú skuldabréfaútboð, saga 

félaganna rakin gróflega fram að útboðunum og afdrif þeirra könnuð.  Þá er tekinn 

saman sá lærdómur sem draga má af hverju útboði fyrir sig.  Að lokum er skoðað 

hvernig fagfjárfestar brugðust við miklu tapi á kaupum skuldabréfa í kjölfar hruns 

fjármálamarkaðarins sem varð haustið 2008. 
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7.1 Frekari rannsóknir 

Áhugavert hefði verið að kanna hug útgefenda sem og fjárfesta með spurningalista 

og rýna þannig í hvort væntingar þessara aðila  um framtíð skuldabréfaútboða liggi í 

sömu átt.  Þá væri einnig áhugavert og upplýsandi að skoða hvað veldur breytingum á 

viðskiptavild fyrirtækja og hvaða áhrif upptaka IFRS staðlanna hefur á hana. 
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8 Lokaorð 

Þrátt fyrir að mikið tap á skuldabréfum fyrirtækja hafi átt sér stað í kjölfar hruns 

fjármálamarkaða á Íslandi er ekki þar með sagt að varan sem slík sé óhentug.  Það væri 

réttara að líta svo á að hún þurfi, rétt eins og mörg fyrirtæki hafa þurft að gera, að fara í 

gegnum endurskipulagningu.  Það er engum hollt að vera án aðhalds og eftirlits,  hvorki 

útgefendum skuldabréfa né heldur kaupendum þeirra.  Lífeyrissjóðirnir og aðrir fjárfestar 

eiga að gera kröfur um að fjárfestingar þeirra séu eins öruggar og mögulegt er.  Sjóðsfélagar 

og eigendur hlutdeildarskírteina eiga að gera kröfu um að fjárfestingastefna þeirra sem fara 

með sparnað þeirra sé opinber og augljós.   Á heilbrigðum markaði togast á framboð og 

eftirspurn, við það myndast eðlilegt verð og eðlilegir varnaglar.  Því verður áhugavert að 

fylgjast með því hvernig útgáfa skuldabréfa fyrirtækja muni þróast í framtíðinni.   
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