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Abstract 
 

Annual financial statements of registered companies are audited by 

certified public accountants. Annual financial statement and 

Consolidation Accounting should give an accurate picture of the 

performance of the company on the time it is signed.  

 

This paper is about equity method and fair value method in the 

financial statements of Exista. Especially it is about the influence of 

changed financial statements method on equity and studying whether 

changed financial statement methods have any influence on stock price. 

  

It also covers key events such as major investments in the short history 

of Exista and enters the issues that the author considered most 

important. Last but not least the growth of Exista is compared to other 

investments companies that were selected for comparisons.  

 

This paper is a 12 ECTS BS paper in Business Administration from the 

University of Akureyri. 
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Útdráttur  

Ársreikningar skráðra fyrirtækja eru undirritaðir af löggiltum 

endurskoðendum. Ársreikningar og samstæðureikningar eiga að gefa 

glögga og skýra mynd af stöðu fyrirtækisins á þeim tíma sem uppgjörið 

er undirritað.  

 

Í þessari ritgerð er fjallað um áhrif hlutdeildaraðferðar og 

gangvirðisaðferðar í reikningsskilum Exista. Sérstaklega er fjallað um 

áhrif breyttra reikningsskilaaðferða á bókfært eigið fé ásamt því að 

kanna hvort breyttar reikningsskilaaðferðir hafa áhrif á hlutabréfaverð á 

markaði.  

 

Lauslega er sagt frá helstu atburðum eins og fjárfestingum í stuttri sögu 

Exista og komið inn á þá þætti sem skýrsluhöfundi þótti markverðastir. 

Síðast en ekki síst er vöxtur Exista borinn saman við önnur 

fjárfestingarfélög sem valin voru til samanburðar. 

 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga BS verkefni í viðskiptafræði við 

Háskólann á Akureyri 

 

Lykilorð  
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 Skilvirkni  



LOK2106  VP 

 

vii 

 

Efnisyfirlit 

Myndayfirlit ......................................................................................... ix 

1 Inngangur ............................................................................... 1 

2 Fjármálafyrirtæki ................................................................. 3 

2.1 Fjárfestingarfélög .................................................................. 3 

2.2 Starfsleyfisskyld starfsemi fjármálafyrirtækja ...................... 3 

2.3 Tengdir aðillar ....................................................................... 4 

2.4 Flöggun .................................................................................. 4 

2.5 Mörkuð fjárfestingarstefna .................................................... 5 

3 Reikningsskil .......................................................................... 7 

3.1 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar .......................................... 7 

3.1.1 Samstæðureikningsskil ........................................................ 8 

3.2 Hlutdeildaraðferð .................................................................. 8 

3.3 Gangvirðisaðferð ................................................................... 9 

3.4 Ástæður breyttra reikningskila ............................................ 10 

3.5 Óefnislegar eignir ................................................................ 10 

3.5.1 Afskriftir óefnislegra eigna................................................ 11 

4 Skilvirkni markaðarins ....................................................... 13 

4.1 Sterk skilvirkni .................................................................... 13 

4.2 Miðlungs skilvirkni ............................................................. 13 

4.3 Veik skilvirkni ..................................................................... 14 

4.4 Áreiðanleikakönnun ............................................................ 14 

5 Kennitölur ársreikninga ..................................................... 16 

5.1 V/H hlutfall ......................................................................... 16 



LOK2106  VP 

 

viii 

 

5.2 V/I hlutfall ........................................................................... 17 

5.3 Veltufjárhlutfall ................................................................... 17 

5.4 Lausafjárhlutfall .................................................................. 17 

6 Fyrirtækið ............................................................................ 18 

6.1 Upphaf Exista ...................................................................... 18 

6.2 Starfsemi Exista ................................................................... 18 

6.2.1 Starfsemi fjárfestingarfélaga ............................................. 19 

6.2.2 Viðskiptamódel Exista ...................................................... 20 

6.3 Exista á hlutabréfamarkaði .................................................. 20 

6.4 Endalok Exista ..................................................................... 22 

7 Uppgjör Exista ..................................................................... 24 

7.1 Árið 2004 ............................................................................. 24 

7.2 Árið 2005 ............................................................................. 24 

7.3 Árið 2006 ............................................................................. 25 

7.4 Árið 2007 ............................................................................. 26 

7.5 Árið 2008 ............................................................................. 29 

8 Greining á áhrifum reikningsskila .................................... 32 

8.1 Áhrif reikningsskilaaðferða á eigið fé ................................. 32 

8.2 Áhrif á fjárfesta ................................................................... 34 

8.3 Samanburður á vexti Exista ................................................. 35 

8.4 Viðskiptavild Exista ............................................................ 36 

9 Umræður .............................................................................. 38 

10 Niðurstöður .......................................................................... 41 

11 Heimildarskrá ....................................................................... A  



LOK2106  VP 

 

ix 

 

Myndayfirlit 
Mynd 1 Eignir og skuldir Exista 2007-2008 ........................................ 28 

Mynd 2 Hagnaður (tap) Exista 2007-2008 ........................................... 29 

Mynd 3 Verðþróun Exista og helstu eigna árið 2008 ........................... 30 

Mynd 4 Breyting á eigin fé og markaðsvirði hlutdeildarfélaga ........... 32 

Mynd 5 Samanburður á eigin fé með gangvirðis og hlutdeilaraðferð .. 33 

Mynd 6 Gengi Exista borið saman við eigið fé á árunum .................... 34 

Mynd 7 Heildar vöxtur á eignum samanburðarfélaga .......................... 35 

Mynd 8 Breyting eigna Exista og samanburðarfélaga ......................... 36 

Mynd 9 Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé. .................................... 37 

 

 

  



LOK2106  VP 

 

1 

 

1 Inngangur 
Tæp fjögur ár eru síðan fjármálakreppan skall á Íslandi með þeim 

afleiðingum sem við öll þekkjum. Þrír bankar voru teknir yfir og 

gríðarlegir fjármunir voru settir inn í fjármálakerfi landsins til þess að 

tryggja eins og mögulegt var eðlilegt líf fólks. Hamstrað var í 

verslunum og ótti fólks mikill á fyrstu dögum hrunsins. Nú tæpum 

fjórum árum síðar hefur lítið breyst, krónan er veik, lagaóvissa mikil og 

skuldsetning heimilanna gríðarleg.  

 

Fjármálafyrirtækið Exista var allt frá skráningu í íslensku Kauphöllina 

haustið 2006 eitt af stærstu fyrirtækjum á Íslandi. Félagið óx gríðarlega 

á skömmum tíma og spilaði stórt hlutverk í því mikla góðæri sem ríkti 

á Íslandi á árunum fyrir hrun. Árið 2007 fór Exista að gera upp hluti 

sína í finnska tryggingarfélaginu Sampo Oyj og Kaupþing banka með 

hlutdeildaraðferð. Hlutdeildaraðferð byggir á því að verðmæti þeirra 

félaga sem bókuð eru með hlutdeildaraðferð fylgja ekki skráðu 

markaðsvirði. Verðmæti eignanna í bókum Exista breyttist því ekki 

þegar eignirnar lækkuðu í verði á markaði. Félagið gaf upp kennitölur 

úr ársreikningum sínum eins og til dæmis eiginfjárhlutfall sem ekki var 

byggt á undirliggjandi eignum. Fjárfestar þurftu því að skoða 

undirliggjandi eignir og reikna sjálfir út þær kennitölur sem þeir höfðu 

áhuga á. 

 

Verkefni þetta er lokaverkefni mitt við Háskólann á Akureyri til B.S. 

gráðu við Viðskipta- og raunvísindasvið skólans. 

 

Meginn tilgangur verkefnisins er tvíþættur  

1. Að efla eiginn skilning á lestri ársreikninga og þekkja þá þætti 

sem geta haft úrslitavald þegar kemur að vali á 

fjárfestingarþáttum. 

2. Undirbúa skýrsluhöfund fyrir áframhaldandi nám í 

reikningsskilum og endurskoðun til M.Acc gráðu.  
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Rannsóknaspurningarnar sem ég ætla mér að svara eru  

1. Hvernig hefði eigið fé Existu breyst ef félagið hefði gert 

upp með gangvirðisaðferð í stað hlutdeildaraðferðar?  

2. Höfðu reikningsskilaaðferðir áhrif á fjárfesta? 

 

Undirspurningar mínar eru 

1. Hver var vöxtur Exista í samanburði við önnur 

skandinavísk fjárfestingarfélög? 

2.  Skoða áhrif reikningsskila á hlutfall viðskiptavildar af 

eigin fé? 

 

Verkefnið er í raun tvískipt, fyrri hlut þess fjallar á fræðilegan hátt um 

skilgreiningar á fjármálamarkaði og reikningshaldsreglur en sá síðari 

hefst á kynningu á Exista og helstu fjárfestingum fyrirtækisins. Fjallað 

verður í verkefninu um fjárfestingar Exista á árunum 2005 til 2008 

ásamt þeim breytingum sem félagið gekk í gegnum eftir fall Kaupþings 

banka í september 2008.  

 

Að lokum er svo fjallað um þá breytingu sem varð á rekstri Exista í 

upphafi árs 2007 þegar tekin var upp hlutdeildaraðferð í reikningskilum 

félagsins og það borið saman við hvernig uppgjör hefði litið út ef 

haldið hefi verið í sömu reikningsskilavenju og áður. 

 

Niðurstöðukafli með umræðum verður í lokin en þar mun höfundur 

draga saman þá helstu þætti sem málið varðar.  
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2 Fjármálafyrirtæki 
Margar ólíkar tegundir eru til af fjármálafyrirtækjum og má þar nefna 

viðskiptabanka, sparisjóði, tryggingarfélög, fjárfestingarsjóði og fleira. 

Fjármálafyrirtæki eru flókin í uppbyggingu og er regluverk þeirra 

viðamikið og eftirlit mikið frá opinberum eftirlitsstofnunum sem gefa 

út starfsleyfi. Fjármálafyrirtæki aðstoða fyrirtæki og einstaklinga við að 

versla með viðskiptabréf og fjármálagerninga. 

2.1 Fjárfestingarfélög 

Almennt má skilgreina fjárfestingarfélög á þann máta að þau séu 

fyrirtæki sem sérhæfi sig í að kaupa, eiga og selja önnur fyrirtæki 

ásamt öðrum eignum með arðsemi að leiðarljósi. Stærð 

fjárfestingarfélaga getur verið mjög misjöfn, allt frá litlu 

fjárfestingarfélagi sem rekið er sem einkahlutafélag til stórra 

fjárfestingarfélaga sem eru skráð á almennan hlutabréfamarkað. Um 

félögin gilda auðvitað hefðbundin lög, annars vegar lög um 

einkahlutafélög nr. 138 frá 1994 og hins vegar lög um hlutafélög nr. 2 

frá 1995. Fjárfestingarfélög sem og önnur félög sem skráð eru á 

almennan hlutabréfamarkað verða einnig að lúta reglugerðum um 

opinbera skráningu verðbréfa í kauphöll. 

2.2 Starfsleyfisskyld starfsemi fjármálafyrirtækja 

Í lögum um fjármálafyrirtæki er kveðið á um hverslags starfsemi er 

leyfisskyld. Fjármálaeftirlitið veitir þeim fyrirtækjum sem uppfylla þær 

kröfur sem til þeirra eru gerðar þar til gert starfsleyfi. Þær kröfur sem 

lagðar eru á fyrirtækin eru tilgreindar í lögunum. Starfsleyfin eru sjö 

talsins og er krafan um upplýsingar, hlutverk, hlutafé eða stofnfé 

mismikil eftir hverju starfsleyfi fyrir sig. Einnig segir í lögunum að 

fjármálafyrirtæki sem fengið hafa starfsleyfi megi ein nota í firmanafni 

sínu eða til útskýringar á starfsemi sinni orðin banki, viðskiptabanki, 

fjárfestingarbanki, sparisjóður, rafeyrisfyrirtæki, verðbréfafyrirtæki, 

verðbréfamiðlun og rekstrarfélag verðbréfasjóðs (Lög um 
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fjármálafyrirtæki). Fjármálaeftirlitið (FME) er eftirlitsaðili og sér um 

útgáfu og afturköllun starfsleyfa til þessara aðila. 

2.3 Tengdir aðilar 

Í fyrirtækjarekstri þurfa stjórnendur ávallt að vera meðvitaðir um þann 

möguleika á að hagsmunaárekstur geti átt sér stað innan fyrirtækisins. 

Þegar fyrirtæki stækka í þeim tilgangi að ná fram stærðarhagkvæmni er 

meiri möguleiki á að hagsmunir geti rekist á. Hagsmunaáreksturinn á 

sér stað vegna þess að fjárfestingarfélagið reynir að þjónusta tvo 

mismunandi hópa af viðskiptavinum. Stórir bankar eða 

fjárfestingarfélög geta lent í því að mismunandi áherslur innan sviða 

geti rekist á.  

 

Krafan um að stjórnendur séu hlutlausir og beri hag fyrirtækisins 

framar öðru er hávær og réttmæt, hluthafar eiga að geta treyst því að 

stjórnendur séu ráðnir  inn í þeim tilgangi að bera ábyrgð á eignum 

þeirra. En hvernig er þá þegar stjórnandi kemur að ákvörðunum eins og 

að kaupa skuldabréf eða lána fé til fyrirtækis sem félagið er nú þegar 

hluthafi í. Stjórnandi getur tekið þá ákvörðun að til þess að tryggja 

betur fjármuni sé í lagi að setja meira fé inn í félag sem stendur ílla. 

Mikilvægt er að geta gert sér grein fyrir því hvenær nóg sé komið. 

Líkja má þessu við spilafíkn í þeim skilningi að meira og meira er lagt 

undir í þeim tilgangi að endurheimta og tryggja það sem þegar hefur 

verið lagt í verkefnið (Mishkin. Eakins, 2009, bls. 365-398). 

2.4 Flöggun  

Flöggun er það kallað þegar lögaðili sem stundar viðskipti í Kauphöll 

eignast hluti í félagi og fer atkvæðisréttur yfir eða undir viss mörk sem 

tiltekin eru. Í Íslensku kauphöllinni eru þessi flöggunarskilyrði 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 2/3 hlutafjár og 90%. Þegar 

flöggun fer fram er það tilkynningarskylt í kauphöll ásamt hjá 

viðkomandi félagi sem flöggunin á við um. Viðskipti allra lögaðila eru 
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tilkynningarskild hvort sem um er að ræða einstakling eða fyrirtæki 

(Lög um verðbréfaviðskipti) 

2.5 Mörkuð fjárfestingarstefna 

Fjárfestingarstefna er mörkuð leið sem stjórn félags setur stjórnendum 

sínum. Stjórnendur eiga svo í framhaldi að vinna eftir þeim 

ákvörðunum sem stjórnin hefur sett enda sitja í stjórn kjörnir fulltrúar 

eigenda félagsins. Vel mótuð fjárfestingarstefna er grunnurinn og með 

henni getur fjárfestir markað sér þá áhættu sem hann vill taka í sínum 

fjárfestingum.  

 

Innihald fjárfestingarstefnu getur verið misjafnt milli fyrirtækja en 

markmiðunum má oft skipta niður í níu þrep. 

1. Skilgreina markmið: Hvað vill viðskiptavinurinn, miklar 

arðgreiðslur eða hækkun á eignasafni. Skattalegt umhverfi. 

2. Skilgreina arðsemis markmið:  Skulu markmiðin vera 3% eða 20% 

á árin? Er lámark og er hámark? 

3. Skilgreina tímamörk fjárfestinga: Er mögulega þörf fyrir lausafé 

möguleikum, hvernig má binda féð? Hluti safns til langs tíma og 

hluti til skamms tíma. 

4. Skilgreina áhættuþol: Getur fjárfestir ráðið við tap upp á 10% eða 

þarf að fjárfesta í áhættulausum fjárfestingum. 

5. Skilgreina flokka fjárfestinga: Innlend, erlend skuldabréf og 

hlutabréf, bankainnistæður. Hver er áhætta og hver er arðsemi 

hvers flokks, falla öll hlutabréf í sama flokk? 

6. Skilgreina hlutdeild í fjárfestingarflokkum: Hvernig skal dreifa 

eigninni á milli flokka fjárfestinga. Tafla með skilgreiningum, er 

svigrúm eitthvað? 

7. Skrifa fjárfestingarstefnuna: Eiga fjárfestingarstefnuna skriflega, 

upplýsa hlutareigandi um hvernig skuli haga verkefnum. 

8. Val fjárfestingar: Mögulega mikilvægasti þátturinn. Val á eignum í 

safn. Fylgja alltaf fjárfestingarstefnunni. 
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9. Eftirlit, stjórnun og upplýsingargjöf: Hvað skal eiga, halda eða 

selja. Skilgreining á árangri mjög nauðsynleg. Kostnaður við kaup 

og sölu skráður (Boone, N. M., & Lubitz, L. S. 2003) 

 

Enginn skylda er á fjárfestingarfélögum að móta sér fjárfestingarstefnu 

en stjórnir lífeyrirsjóða eru skyldugar til þess. Í 36. grein laga um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða er fjallað um 

þær takmarkanir sem stjórnum lífeyrissjóða er sett þegar kemur að 

fjárfestingum. 
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3 Reikningsskil 
Öllum íslenskum félögum sem eru með sín hlutabréf og eða skuldabréf 

skráð á skipulögðum verðbréfamarkaði innan evrópska 

efnahagssvæðisins er skylt að gera samstæðureikningsskil í samræmi 

við alþjóðlega reikningsskilastaðla ( e. International Financial 

Reporting Standards) (Deloitte, 2010). Í þessum kafla verður leitast við 

að fjalla um þá þætti sem mögulega hafa áhrif á hvernig eignir eru 

flokkaðar og skráðar í ársreikningum fjármálafyrirtækja. 

 

Félög sundurgreina eignir sína í öðrum félögum niður eftir stærð þess 

hlutar sem það á í hinu félaginu. 

1. Engin áhrif (e. Non Influence): Þegar eignarhlutur félags er 

undir 20% er talað um að félag hafi lítil sem engin áhrif á 

reksturinn. Í þessum tilvikum er talað um að fjárfestir hafi lítil 

eða engin áhrif og skuli því flokka í annað hvort eignir til sölu 

eða eignir haldið (Harrison, W. T., & Horngren, C. T., 2006, 

bls. 478).  

2. Dótturfélag (e. subsidiaries): Dótturfélag telst vera það félag 

sem er undir yfirráðum annars félags, lang oftast er það félag 

kallað móðurfélag. Til að félag geti talist dótturfélag verður 

móðurfélagið að ráða yfir að lámarki 50% hlut í því (Harrison, 

W. T., & Horngren, C. T., 2006, bls. 478). 

3. Hlutdeildarfélag (e. associated): Hlutdeildarfélag telst það félag 

sem er að hluta til undir yfirráðum annars félags. Til að félag 

getir fallið undir skilgreininguna þarf eignarhlutur að vera milli 

20% og 50% (Harrison, W. T., & Horngren, C. T., 2006, bls. 

475). 

3.1 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Árið 1973 stofnuðu 10 þjóðir alþjóðlegu reikningsskilanefndina (e. 

International Accounting Standards Committe) í þeim tilgangi að semja 

og gefa út reikningsskilastaðla. Þessi nefnd gaf út svokallaða IAS 
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staðla en árið 2001 tók Alþjóðlega reikningsskilaráðið (e. International 

Accounting Standards Board) við störfum nefndarinnar. Í dag gefur 

ráðið út IFRS staðla (e. International Financial Reporting Standards). 

Hafist var handa haustið 2000 á vegum fjármálaráðuneytisins að 

endurskoða lög um ársreikninga nr. 144/1994 með hliðsjón af þeirri 

þróun sem orðið hefur innan Evrópusambandsins. Haustið 2003 skipaði 

fjármálaráðherra svo vinnunefnd til að sjá um að innleiða reglugerð 

Evrópusambandsins í heild sinni og hafa yfirumsjón með verkinu. Þá 

var nefndinni einnig ætlað að taka til umfjöllunar hvernig haga ætti 

eftirliti með framkvæmd reglugerðarinnar og hvort nýta ætti heimild 

um að tilteknir fyrirtækjahópar fengju undanþágu til ársins 2007 að 

taka upp staðlana (Sigurður Þórðarson, 2009). 

3.1.1 Samstæðureikningsskil  

Samstæðureikningsskil (e. Consolidation Accounting) er aðferð sem 

móðurfélög nota til að sameina reikningsskil á þeim fyrirtækjum sem 

þau eiga meirihluta hlutafjár í. Þá er tekið saman á einn stað 

efnahagsreikningur, rekstrarreikningur og sjóðstreymi. Eignum, 

skuldun, tekjum og gjöldum er bætt við eignir móðurfélagsins sem 

myndar þá samstæðuna. Megin tilgangur með 

samstæðureikningsskilum er sá að sína góða heildarmynd af rekstri 

félagsins. Með samstæðureikningsskilum er verið að auðvelda 

fjárfestum að lesa í ársreikninga félaga og geta þannig á einfaldan hátt 

skoðað samstæðureikning félagsins og þurfa því ekki að skoða öll þau 

félög sem félagið á hlut í. Í samstæðureikningsskilum eru viðskipti 

milli félaga tekin út og því eru viðskipti ekki tvítalin (Harrison, W. T., 

& Horngren, C. T., 2006, bls. 478). 

3.2 Hlutdeildaraðferð  

Sé eignarhlutur fjárfestis í félagi á milli 20 og 50% má nota 

hlutdeildaraðferð (e. equity method) í reikningsskilum. Þó svo að 

eignarhlutur nái ekki 20% getur fyrirtækið beitt hlutdeildaraðferð hafi 

það til að mynda mann í stjórn félagsins eða tekur á einhvern annan 
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hátt þátt í stjórnun eða stefnumótun félagsins (Harrison, W. T., og 

fleiri, 2006, bls 475). Falli áhrif niður eða eignarhlutur minnkar skal 

félag leggja niður hlutdeildaraðferðina og taka upp gangvirðisaðferð 

(Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007, bls 1184). Þegar 

hlutdeildaraðferð er beitt eru fjárfestingar færðar inn á kostnaðarverði 

en eru síðan aðlagaðar að breytingum á hreinni eign 

hlutdeildarfélagsins. Í afkomu fjárfestingafélagsins kemur fram 

hlutdeild í hagnaði eða tapi hlutdeildarfélaga (Harrison, W. T., og fleiri 

2006 bls 476) 

3.3 Gangvirðisaðferð  

Gangvirði eða markaðsvirði er það verð sem er á tiltekinni eign á 

einhverjum ákveðnum tíma. Í uppgjörum félaga er notast við það 

opinbera lokaverð sem er á félagi í lok uppgjörsdags sé um skráð félag 

að ræða (Edmonds, T. P., Edmonds, C. D., McNair, F. M., Olds, P. R., 

& Schneider, N. W. 2006 bls 284). Sé eignarhlutur fjárfestis í félagi 

lægri en 20% er gert ráð fyrir því að fjárfestirinn hafi lítil eða engin 

áhrif innan þess fyrirtækis. Hægt er þó að meta sem svo að um veruleg 

áhrif sé að ræða hafi fjárfestir til dæmis með mann í stjórn félagsins. Sé 

félag skráð á markað og fyrir liggur markaðsverð skal nota 

gangvirðisaðferð (e. fair value method) til að meta fjárfestinguna, sé 

félagið óskráð og ekki liggur fyrir markaðsverð skal færa inn 

fjárfestinguna á því virði sem varð til við öflun á henni, svokallaðri 

kostnaðaraðferð. Þegar fyrirtæki notar gangvirðisaðferðina er arður 

metinn inn þegar hann er móttekinn og sýnir því eingöngu fram á tap 

eða hagnað í gegnum rekstur eftir sölu fjárfestingarinnar. Lækki eða 

hækki eignir í verði sem eru bókaðar með gangvirðisaðferð á milli 

tímabila hefur það bein áhrif á eigið fé félagsins. Gangvirðisaðferðin 

krefst þess að fyrirtæki flokki hlutabréfin sín í tvo flokka, sem hlutabréf 

haldið til sölu (e. Held for trading) eða sem veltufjáreign (e. At fair 

value) (Harrison, W. T., og fleiri 2006 bls 471). Meginn munurinn á 

gangvirðisaðferð og hlutdeildaraðferð er sá að með hlutdeildaraðferð er 

hlutdeild í hagnaði hlutdeildarfélagsins færð inn sem tekjur en í 
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gangvirðisaðferðinni eru eignirnar endurmetnar stöðugt til að sjá hver 

sé raun eignastaðan. Meti fyrirtæki það svo að félag sem það á hlut í sé 

að fara að hækka verulega í verði er hagstæðara að bóka eignina inn 

með gangvirðisaðferð enda kemur öll hækkunin þá strax inn. 

3.4 Ástæður breyttra reikningsskila 

Mjög margar ástæður geta legið að baki því að skipt sé um 

reikningsskilaaðferð. Stjórnendur hafa að sjálfsögðu hag af því að láta 

rekstur fyrirtækisins líta sem best út. Góð afkoma ætti að efla og laða 

að fjárfesta ásamt því að geta tryggt gott lánshæfi á alþjóðlegum 

fjármálamörkuðum. Slæm afkoma ætti að hafa þver öfug áhrif þó svo 

að til séu fjárfestar sem skoða mikið fyrirtæki sem eru í vanda.  

 

Pólitískar ástæður geta legið að baki í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

skattgreiðslur og breyttra aðstæðna í lagaumhverfi. Árangurstengdar 

launagreiðslur geta haft mikið um það að segja hvernig fyrirtæki gera 

upp, stjórnendur vilja hámarka hagnað til þess að fá sem hæstar 

greiðslur (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007, bls. 1172-1174).  

3.5 Óefnislegar eignir  

Óefnislegar eignir (e. intangible assets) eru þær eignir í fyrirtæki sem 

eru ekki snertanlegar. Eignirnar myndast í fyrirtækjum á margan hátt 

en þeim má flokka niður í þrjá flokka. 

1. Heimild frá hinu opinbera á borð við einkaleyfi (e. patent), 

vörumerki (e. trademarks) eða höfundarrétt (e. copyrights). 

2. Viðskiptavild sem myndast þegar fyrirtæki er keypt.  

3. Einokunarmöguleikar fyrirtækis á einhverjum verðmætum hlut 

líkt og sérleyfi (e. franchise) (Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & 

Kimmel, P. D, 2003, bls. 431). 

 

Mjög mikilvægt er að blanda ekki saman hugtökunum viðskiptavild og 

óefnislegar eignir, en til óefnislegra eigna geta verið mjög verðmætir 

hlutir eins og sérleyfi, einkaleyfi, vörumerki, höfundarréttur og fleira 
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(Harrison, W. T., & Horngren, C. T. 2006 bls 334-336). Miklvægt er að 

gera sér grein fyrir því að dæma ekki alla viðskiptavild sem uppblásna 

bólu því í mörgum tilfellum á hún sér góðar og eðlilegar skýringar. 

Viðskiptavild er flokkuð með öðrum óefnislegum eignum og myndast 

þegar fyrirtæki eru keypt en ekki við kaup á einstökum 

rekstrarfjármunum. Viðskiptavildin er mismunur á kaupverði fyrirtækis 

og hreins verðmætis eigna þess, hún er því afgangsstærð þegar búið er 

að meta bæði efnislegar og óefnislegar eignir. (Weygandt, J. J., Kieso, 

D. E., & Kimmel, P. D, 2003, bls. 580-581). 

 

Rannsóknar og þróunarkostnaður er einn flóknasti liðurinn þegar 

kemur að því að meta óefnislegar eignir. Fyrirtækjum er skylt að 

gjaldfæra kostnað þegar hann verður til og mega í mjög fáum tilvikum 

færa hann sem eign (Harrison, W. T., & Horngren, C. T. 2006 bls 337). 

3.5.1 Afskriftir óefnislegra eigna 

Afskriftir óefnislegra eigna fylgja í grunninn þeirri einföldu hugmynd 

að afskrifað er eftir því sem við á. Dæmi gæti verið um lyfjafyrirtæki 

sem kaupir einkaleyfi á að framleiða tiltekið lyf í 10 ár, einkaleyfið 

yrði þá afskrifað á 10 árum með þeirri aðferð sem fyrirtækið velur. 

Afskriftir krefjast ekki fjárútláta og hafa því ekki áhrif á starfsemi 

félaga. Afskriftir eru því eingöngu reiknaður liður, settar fram í þeim 

tilgangi að sína fram á raunverulegt mat á eignum.  

 

Mikilvægt er að afskrifa óefnislegar eignir á raunverulegum 

nýtingartíma. Kaupi fyrirtæki einkaleyfi til 20 ára á tækni sem talin er 

líkleg að endist á markaði í 4 ár verður að afskrifa einkaleyfið á 4 árum 

(Harrison, W. T., & Horngren, C. T. 2006 bls 334). Viðskiptavild er á 

hinn bóginn ekki afskrifuð þar sem flest fyrirtæki líta svo á að um eilífa 

eign sé að ræða. Þó verður að afskrifa viðskiptavildina um leið og hún 

telst ofmetin (Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. 2003. Bls 

434). Til að meta um hvort ofmat sé á óefnislegum eignum öðrum en 

viðskiptavild er farið í að meta hvort um virðisrýrnun sé að ræða og er 
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það framkvæmt með því að meta gangverð heildareigna við bókfært 

verð með viðskiptavild (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007, bls. 585-

586). Virðisrýrnun á viðskiptavild er flókið ferli sem byggir mikið á 

framtíðaráætlunum. Ef þær standast ekki þarf að færa viðskiptavildina 

niður. Fyrst þarf þá að skilgreina sjóðsskapandi eignir (e. Cash 

generating unit) og svo er viðskiptavildinni dreift á þær og síðan eru 

þær prófaðar árlega (KPMG, 2006) 

  



LOK2106  VP 

 

13 

 

4 Skilvirkni markaðarins  
Kenningin um skilvirkni markaða (e. Efficient-market hypothesis) er 

vel þekkt í hag- og viðskiptafræði og er oftast gengið út frá því að 

markaðir séu skilvirkir. Fullkomlega skilvirkur markaður byggir á 

þeirri hugmynd að allir fjárfestar séu jafnir, þegar að segja hafi aðgang 

að sömu upplýsingunum og að allar nýjar upplýsingar um félög komi 

strax inn í verðið. Því ættu öll fyrirtæki að vera rétt verðmetin og seld á 

því verði sem fylgir áhættunni sem fylgir kaupunum.  Skilvirkni 

hlutabréfamarkaðar er oft flokkuð niður í þrjá flokka (Bodie, Z., 

Marcus, A. J., & Kane, A., 2005, bls. 373). Gríðarlega mikið hefur 

verið skrifað um kenninguna um skilvirkni markaðarins en flest bendir 

til að almennt séu markaðir á milli þess að vera skilgreindir miðlungs 

og veik skilvirkir. 

4.1 Sterk skilvirkni  

Með sterkri skilvirkni (e. Strong-form) er átt við að allar upplýsingar 

komi strax inn í verð hlutabréfanna Þá er átt við allar opinberar 

upplýsingar sem og allar mögulegar upplýsingar sem innherjar 

mögulega búa yfir. Þessi skilgreining gengur mjög langt og er mjög 

ólíklegt að fyrir finnist svona markaður enda ógerlegt fyrir markaðinn 

að búa alltaf yfir öllum þeim upplýsingum sem innherjar kunna að búa 

yfir. Til að koma í veg fyrir að innherjar geti hagnast á því að fjárfesta 

með upplýsingar sem eru ekki opinberar eru sértækar reglur um 

viðskipti innherja og hvernig þeir geti fjárfest í fyrirtækjum sem þeir 

eru innherjar í (Findlay, M. C., & Williams, E. E. 2001). 

 

4.2 Miðlungs skilvirkni  

Með miðlungs sterkri (e. Semi-strong form) er átt við að allar opinberar 

upplýsingar séu komnar inn í verðið og að um leið og nýjar upplýsingar 

eru kynntar komi þær skjótt inn í verðið. Verð hlutabréfa ætti því að 

vera rétt verðmetin enda alla almennar upplýsingar til staðar fyrir 
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fjárfesta. Rannsóknir Conklin (1982) leiddu meðal annars til þess að 

hrávörumarkaður með korn var skilgreindur miðlungs skilvirkur. Enda 

um leið og nýjar upplýsingar voru birtar er varðaði útflutning og 

uppskeru kom það inn í verðið. Engar sannanir fundust því fyrir því að 

verðið endurspeglaði ekki allar mögulegar upplýsingar (Chance, D. M. 

1985). Í miðlungs skilvirkum markaði ætti því ekki að vera hægt að 

búa til högnunar tækifæri (e. Arbitrage) sökum þess að þá mætti búast 

við aukinni arðsemi á grunni fyrirliggjandi upplýsinga. 

4.3 Veik skilvirkni  

Með veikri skilvirkni (e. Weak form) er átt við að verð hlutabréfanna 

endurspeglar fyrra verð og þau viðskipti sem það verð hafði mótast af. 

Verð hlutabréfa í fortíðinni gefur ekki spádómsgildi um verð til 

framtíðar og því ómögulegt að nota tæknilega greiningu til að hagnast. 

Í raun er hægt að segja sem svo að sé um veika skilvirkni að ræða hafi 

allir sama möguleika á að hagnast óháð þekkingu eða getu til greininga 

(Findlay, M. C., & Williams, E. E. 2001). 

4.4 Áreiðanleikakönnun  

Áreiðanleikakönnun (e. Due diligence) er ákveðin rannsókn sem 

framkvæmd er af sérfræðingum á fjármálamarkaði á útgefanda og 

verðbréfum hans áður en þau eru boðin almenningi til kaups.  

Rannsóknin á að leiða til ákveðins áreiðanleika útboðs- og 

skráningarlýsingar, hvort sem upplýsingar eru jákvæðar fyrir 

útgefandann eða ekki. Helsti tilgangur þess er neytendavernd og 

athugun á því að skráningarlýsingin innihaldi allar nauðsynlegar 

upplýsingar og að engu mikilvægu atriði sé sleppt.  

 

Skyldur milligönguaðila varðandi áreiðanleikakönnunina eru að afla 

þeirra gagna sem eru nauðsynleg til að skráningarlýsing gefi rétta mynd 

að útgefanda og verðbréfum hans og að engu atriði sé sleppt sem áhrif 

getur haft á mat á útgefanda. Skyldur endurskoðanda varðandi 

áreiðanleikakönnunina er að endurskoða reikninga samkvæmt lögum, 
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reglum og góðri endurskoðunarvenju. Honum ber einnig að ganga úr 

skugga um að upplýsingar sem fram komi í skráningarlýsingu séu í 

samræmi við reikninga. Aðrir sérfræðingar sem koma að könnuninni 

eru til að mynda lögfræðingar og gæti þeim verið ætlað að kanna stóra 

samninga, lagaumhverfi, lögmæti ákvarðana, málaferli ef við á, 

starfsmannamál, samkeppnismál, einkaleyfi og svo framvegis. 

Áreiðanleikakönnun er í senn málsvörn ef þeir sem ritað hafa undir 

skráningarlýsingu er stefnt til greiðslu skaðabóta vegna rangra og eða 

ófullnægjandi upplýsinga í útboðs- og skráningarlýsingu (Deloitte, 

2011). 
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5 Kennitölur ársreikninga 
Kennitölur eru reiknuð stærð sem unnin er upp úr árs og 

árshlutareikningum fyrirtækja. Kennitölur geta verið í formi hlutfalls 

eða upphæðar. Kennitölur eru oft settar fram í ársreikningum en engin 

krafa er þó gerð um það. Hver kennitala þjónar sérstökum tilgangi en 

þeim er þó skipt niður í flokka eftir því hvaða þætti þær mæla. 

5.1 V/H hlutfall  

V/H hlutfallið (e. price to earning ratio) er hlutfallið á milli 

markaðsvirðis og hagnaðar eftir skatta. Hlutfallið er mest notaða 

hlutfallið þegar skoðað er verð hlutabréfa. Það segir til um hversu mörg 

ár tekur að greiða fyrir bréfin með hagnaði bréfana. Þegar hlutfallið er 

hátt gefur það til kynna að fjárfestar telji að arður félagsins eigi eftir að 

hækka á komandi árum. Hlutfallið getur einnig verið mjög hátt ef 

arðgreiðslur hafa verið lágar á því tímabili sem er til skoðunar. Hafi 

verið tap á rekstrinum á tímabilinu verður hlutfallið neikvætt og því 

ekki nothæft. 

 

Skoða þarf verðþróun á hlutabréfunum til að ganga úr skugga um 

notagildi þess því að hlutfallið eitt og sér segir lítið um möguleika á 

væntum hagnaði. Hátt V/H hlutfall getur helgast af of háu 

markaðsverði miðað við hagnað og einnig getur það þýtt að 

arðgreiðslur hafi dregist mjög saman á tímabilinu og þá þarf að meta 

hvort um sé að ræða tímabundin samdrátt eða varanlegan. 

 

Fylgni er á milli V/H hlutfalls og áhættu, félag með mjög lágt V/H 

hlutfall ætti að vera góður fjárfestingarkostur en mögulegt er að þeirri 

fjárfestingu fylgi meiri áhætta (Bodie, Z., Marcus, A. J., & Kane, A., 

2005, bls. 668-669). 
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5.2 V/I hlutfall  

V/I hlutfallið (e. Price to book ratio) er hlutfallið á milli markaðsvirðis 

félags og eigin fé þess. Ef hlutfallið er hátt eru fjárfestar því tilbúnir að 

greiða hátt verð fyrir hlutabréfin miðað við bókfært verðmæti þeirra. 

Fjárfestar telja þá að eignir félagsins séu vanmetnar samkvæmt 

bókhaldi. Margar ástæður geta þó legið að baki því að hlutfallið sé hátt, 

til að mynda getur bókfært verð hlutdeildarfélags verið bókað með 

hlutdeildaraðferð og verið vanmetið miðað við markaðsvirði. Ef að 

hlutfallið er undir einum telja fjárfestar að eignir félagsins séu ofmetnar 

(Bodie, Z., Marcus, A. J., & Kane, A., 2005, bls. 668-669). 

5.3 Veltufjárhlutfall  

Veltufjárhlutfall (e. Current ratio) er veltufjármunir deilt með 

skammtímaskuldum. Veltufjárhlutfallið gefur til kynna getu fyrirtækis 

til að greiða sína skammtímaskuldir með því að selja eignir. Hátt 

veltufjárhlutfall gefur því til kynna að fyrirtæki standi vel að vígi þegar 

kemur að greiðslu skammtímaskulda en lágt hlutfall gefur til kynna að 

verri stöðu (Bodie, Z., Marcus, A. J., & Kane, A., 2005, bls. 667). 

5.4 Lausafjárhlutfall  

Lausafjárhlutfall (e. Quick ratio) er hlutfall handbærs fjárs og krafna á 

móti skammtímaskuldum. Lausafjárhlutfallið mælir sömu eiginleika og 

veltufjárhlutfallið en tekur eingöngu inn í peninga og kröfur. Því er 

ætlað að gefa mynd af hvernig félag er í stakk búið til að standast 

skammtímaskuldbindingar. Lausafjárhlutfallið er betra til þess fallið að 

meta greiðslugetu (e. Liquidity) heldur en veltufjárhlutfall sökum þess 

að vörubirgðir eru ekki teknar með eins og í veltufjárhlutfallinu, en 

vörubirgðir eru að jafnaði tregseljanlegar (Bodie, Z., Marcus, A. J., & 

Kane, A., 2005, bls. 667).  
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6 Fyrirtækið 

6.1 Upphaf Exista 

Fjármálafyrirtækið Exista hf á sögu sína að rekja allt til ársins 2001 en 

þá bar það nafnið SP-eignarhaldsfélag ehf og var það stofnað af átta 

sparisjóðum í þeim eina tilgangi að fara með eignarhald þeirra í 

Kaupþingi. SP-eignarhaldsfélag var strax stærsti hluthafi í Kaupþingi 

með 11,1% hlut og hafði enga aðra starfsemi aðra en að halda utan um 

þessa fjárfestingu. Rúmu ári síðar eða í október 2002 var nafni 

félagsins breytt í Meiður ehf. Í framhaldi keypti félagið hluti SPRON í 

Kaupþingi og átti í lok árs 2002 20,8%. Í lok árs 2002 verður svo 

viðsnúningur í Meiði en þá kaupa Bakkabræður Holding 55% hlut í 

Meiði að stærstum hluta af Kaupþingi og Spron. Bakkabræður holding 

voru fyrstu hluthafarnir í Meiði sem voru ekki hluti af 

sparisjóðakerfinu, Kaupþing lánaði fyrir kaupunum og var kaupverðið 

um 2,4 milljarðar. Bakkabræður Holding var félag í eigu bræðrana 

Ágústs og Lýðs Guðmundssona. Meiður sem var þá þegar stærsti 

hluthafinn í Kaupþingi fjárfesti svo á árinu 2003 í 8,88% hlut 

Íslandsbanka í Búnaðarbankanum en fyrirhugað var að sameina 

Kaupþing og Búnaðarbankann sem svo varð rauninn með KB banka. 

Það er svo ekki fyrr en árið 2005 að félagið tekur upp nafnið Exista 

(Magnús Sveinn Helgason, 2010, bls. 142-144). 

6.2 Starfsemi Exista 

Eins og áður hefur komið fram þá var Exista stofnað í þeim eina 

tilgangi að halda utan um hluti í Kaupþingi og var lítil sem enginn 

starfsemi hjá félaginu önnur. Árið 2005 hófst svo uppbygging félagsins 

á fullu og voru 6 starfsmenn á launaskrá félagsins. Starfsemi Exista 

varð tvíþætt á árinu 2005 enda Exista farið að starfa í fleiru en beinum 

fjárfestingum eftir að Skipti hf sem var í 45% eign Exista keypti 98,8% 

hlut ríkisins í Símanum og 19,64% hlut í Vátryggingarfélagi Íslands af 

Kaupþing banka. Árið 2006 gekk tvíþættingin endanlega eftir en þá var 
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Sigurður Valtýsson ráðinn inn sem annar forstjóri og varð verksvið 

hans fjármálasvið á meðan Erlendur Hjaltasson var forstjóri 

fjárfestingasviðs. Sigurður var áður framkvæmdarstjóri hjá MP 

Fjárfestingarbanka hf og hafði starfað þar í 6 ár áður en hann tók við 

stöðu forstjóra. Forstjórar félagsins áttu að stýra hver sínum armi 

félagsins sem skilgreindir voru sem kjarnastarfsemi félagsins, þ.e.a.s 

fjármálaþjónusta og hins vegar fjárfestingar. 

 

Með kaupum á 80% eignarhluta í Vís eignaðist Exista félagið að fullu 

en fyrir það var greitt með hlutum í Exista sjálfu. Eigendur VÍS 

eignuðust því 18,5% hlutafjár Exista og var kaupverð skráð á 53,2 

miljarða króna og samsvaraði það um 65,8 milljarða heildarverðmæti 

VÍS. Þar sem greitt var fyrir hlutina í Vís með hlutum í Exista eignaðist 

Kaupþing banki sem seljandi stórs hluta í Vís aukinn hlut í Exista og 

fór hann uppí 20,9% hlut. Kaupþing banki tilkynnti jafnframt að 

bankinn myndi greiða út arð á árinu til hluthafa sinna með bréfum í 

Exista. Exista var stór leikandi á Íslenskum fjármálamarkaði frá 2005 

til 2008 og var eitt af stærstu félögunum í Íslensku Kauphöllinni 

(ICEX) allt þar til bankahruni kom haustið 2008. 

6.2.1 Starfsemi fjárfestingarfélaga 

Starfsemi fyrirtækja gengur í flestum tilfellum út á að selja vörur og 

þjónustu. Fyrirtæki kaupa inn vörur og leggja á hana álagningu sem 

skilar félaginu tekjur sem það notar svo til þess að greiða laun og annan 

rekstrarkostnað. Í tilfelli fjárfestingarfélaga er tekjumyndunin tvíþætt, 

fjárfestingarfélag sem starfar eingöngu við fjárfestingar líkt og Exista 

gerði allt til 2005 hefur engar raunverulegar tekju frá sölu. 

Tekjumyndun verður til þegar fjárfestingar hækka í verði og koma 

þannig inn í rekstrareikning (e. Income statment) félagsins en ekki inn í 

sjóðstreymi (e. Cash flow). Tekjur sem félögin færa inn hjá sér eru því 

eingöngu breyting á markaðsvirði þeirra eigna sem þau eiga og 

myndast tekjurnar inn í rekstur fjárfestingarfélagsins þó svo að 

hagnaður sé ekki innleystur. Á þetta þó í raun við um öll fyrirtæki sem 
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eiga til að mynda smá eignir í skráðum félögum og færi inn hjá sér í 

rekstur með gangvirðisaðferð. Hjá fjárfestingarfélögum getur því verið 

um gríðarlegar sveiflur að ræða þegar kemur að tekjum. Raunverulegar 

tekjur sem koma inn í sjóðstreymi félagsins eru því eingöngu 

útgreiddur arður frá fjárfestingum ásamt vaxtartekjum. Mikilvægt er að 

átta sig á því að allan rekstrarkostnað þarf að greiða þegar hann fellur 

til eins og laun og vaxtakostnað.  

6.2.2 Viðskiptamódel Exista  

Viðskiptamódel Exista gekk í grunninn út á það sem lýst er hér að ofan, 

þ.e.a.s. að fjárfesta í gróðavænlegum fyrirtækjum og nýta hækkun hluta 

þeirra sem innkomu í rekstrareikning félagsins. Frá árunum 2001 til 

2005 var gríðarleg aukning á hagnaði félagsins og kom hann að mestu 

leiti inn vegna mikillar hækkunar á hlutabréfum í Kaupþing og 

Bakkavör group. Við kaup félagsins á Vís kom inn annar tekjuliður 

sem kom beint inn í sjóðstreymi Exista, en fram að því hafði afkoma 

frá rekstri verið neikvæð enda litlar sem engar eignir seldar og mikil 

aukning varð í fjárfestingum. Exista greiddi hluthöfum sínum út arð á 

árunum 2005 til 2007 að upphæð 16 milljörðum króna sem voru 

fjármagnaðar með lántöku. 

6.3 Exista á hlutabréfamarkaði 

Exista var skráð á hlutabréfamarkað Íslensku kauphallarinnar í 

september 2006 og var það mikið uppgangsár hjá Exista. Fyrst er að 

nefna þá hlutafjáraukningu sem var farið í í september samhliða 

skráningu í kauphöllina. Kaupþing sem á sama tíma átti stóran hlut í 

félaginu sá um útboðið og má því segja að Kaupþing hafi haft beinan 

hag af því að útboðið gengi vel. Hluthöfum fjölgaði úr 10 í 31.410 en 

Bakkabræður Holding B.V var með lang stærstan hlut eða 47,38%. 

Exista var á markaði allt til loka dags 22.desember 2008 en áður eða 

þann 6.október sama ár voru viðskipti með félagið stöðvuð líkt og í 

öllum öðrum fjármálafyrirtækum á Íslandi. Hluthafafundur Exista sem 

var haldinn 30. október 2008 samþykkir að hlutir í félaginu yrðu 
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tafarlaust afskráðir úr kauphöllinni enda engin verðmyndun á félaginu. 

Þann 6.október eða daginn sem viðskipti voru stöðvuð stóð gengi 

bréfanna í 4,62 á hlut en voru komin í 0,04 þegar Exista fór úr 

kauphöllinni. 

 

Örlagaárið 2008 er mörgum hluthöfum minnistætt en í upphafi árs var 

gengi 18,55 á hlut, miklar vangaveltur höfðu verið upp í þjóðfélaginu 

vegna mikillrar lausafjárkreppu, bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. 

Fyrsti ársfjórðungur endaði þannig að tap varð á rekstri Exista í fyrsta 

skipti og var tapið 43,8 milljónir evra en á þessum tíma var gengi evru 

komið í tæpar 118 krónur.  

 

Í lok annars ársfjórðungs var komið að þolmörkum og ekkert sem benti 

til þess að bréf Exista, Kaupþings og Sampo myndu hækka að 

einhverju ráði, þrátt fyrir það fullyrti Lýður Guðmundsson í 

sjónvarpsviðtali þann 1. febrúar 2008 að lausafjárstaðan væri frábær og 

félagið væri ekki í neinum vandræðum, einnig tók hann fram að eignir 

félagsins væru þær bestu í sínum flokki og taldi upp Kaupþing, Sampo, 

Storebrand og Vís (Stöð 2, 2008). Sú breyting varð á að Lýður 

Guðmundsson stjórnarformaður Exista fór inn í stjórn Sampo og sat þar 

frá 15. apríl 2008 og allt til 7. apríl 2009 (Salonen, Jarmo. 2010).  

 

Á þriðja ársfjórðungi fór að draga til tíðinda og í lok september var svo 

farið að Glitnir banki var kominn í hendurnar á Ríkinu eftir að Ríkið 

hafði lagt til 600 milljónir evra inn sem nýtt hlutafé og þannig orðið 

75% hluthafi í bankanum. Eftirleikurinn er flestum kunnur, en á næstu 

dögum hrundu hinir íslensku bankarnir eins og spilaborgir og eftir að 

Kaupþing banki var tekinn yfir þann 9. október var ljóst að um lífróður 

yrði að ræða. Exista sem stærsti hluthafinn í Kaupþingi tapaði 

gríðarlegum upphæðum og fátt sem gat bjargað félaginu annað en nýtt 

hlutafé. 
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Þann 30. október var afdrifaríkur hluthafafundur hjá Exista en þar voru 

eftirfarandi aðgerðir samþykktar. 

1. Auka mátti hlutafé um allt að 50 milljarða króna  

2. Auka mátti lántökur um rúma 7 milljarða króna sem breyta 

mætti í hlutafé.  

3. Stjórn var veitt heimild til að kaupa eigin hluti í Exista, allt að 

10% á genginu frá 0,01 – 40 krónum á hlut.  

4. Félagið skyldi tafarlaust skráð úr kauphöll 

5. Stjórn var veitt heimild til ótakmarkaðar sölu á öllum eignum 

félagsins. (Exista, 2008a) 

 

Þann 7. nóvember var svo send inn beiðni til kauphallar þar sem óskað 

var eftir því að félagið yrði afskráð. Taldar voru upp þrjár megin 

ástæður sem allar snérust um þá miklu óvissu sem væri á 

fjármálamarkaði um þær mundir (Exista, 2008b). Það var svo ekki fyrr 

en 8. desember 2008 að félagið BBR ehf. skráði sig fyrir 50 milljörðum 

hluta í félaginu. BBR ehf. var félag í eigu þeirra bræðra Lýðs og Ágúst 

Guðmundssona sem eftir þessi viðskipti héldu á samtals 87,9% í Exista 

í gegnum BBR og Bakkabræður holding (Logos, 2009).  

6.4 Endalok Exista 

Mikil umræða var í upphaf árs 2009 um stöðutökur gegn Íslensku 

krónunni og að bankar og önnur stórfyrirtæki bæru ábyrgð á veikri 

stöðu krónuna en evran stóð í 169,16 krónum þann annan janúar. 

Exista sá sér ekki annað fært en að senda út fréttatilkynningu þann 10. 

janúar til þess að árétta að fyrirtækið hefði hag af sterkri krónu og það 

hefði eytt miklum fjármunum til að verja eigið fé sitt á undanförnum 

árum með svokölluðum varnasamningum (e. Hedge). Exista hafði allt 

frá ársbyrjun 2007 gert upp félagið í evrum en til þess þarf að fá leyfi 

frá Ársreikningaskrá, Skilyrði fyrir undanþágu eru að uppfylla að 

lágmarki 1 eða 2 skilyrði sem eru. 

1. Félög sem eru með meginstarfsemi sína erlendis eða eru hluti 

af erlendri samstæðu þar sem starfrækslugjaldmiðill er annar. 
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2. Félög sem eiga erlend dótturfélög eða hlutdeild í erlendum 

félögum og meginviðskipti eru við þessi félög. 

3. Félög sem hafa meginstarfsemi sína hér á landi en verulegur 

hluti tekna þeirra kemur frá erlendum aðilum í öðrum 

gjaldmiðli. 

4.  Félög sem hafa verulegan hluta fjárfestinga sinna í erlendum 

fjárfestingarvörum og skuldir þeim tengdar í erlendum 

gjaldmiðlum, enda fari þau fram úr þeim stærðarmörkum sem 

tilgreind eru í 2. tölul. 1. mgr. 1. Gr (Lög um Ársreikninga) 

 

Þann 7. júlí 2010 var endapunktur í skammri lífssögu Exista en þá 

veitti Héraðsdómur Reykjavíkur stjórn Exista heimild til að leita eftir 

nauðasamningum við kröfuhafa sína. Stjórn Exista var á þessum tíma 

skipuð fulltrúum helstu kröfuhafa félagsins og var það mat hennar að 

þetta væri besta leiðin til að hámarka endurheimtur kröfuhafana. 

Samkvæmt frumvarpi að nauðasamningnum eignuðust kröfuhafar 

félagið að fullu sem skyldi rekið áfram þó í breyttri mynd.  

 

Þann 10. október 2010 kom sú niðurstaða sem flestir höfðu búist við í 

langan tíma en þá staðfesti Héraðsdómur Reykjavíkur nauðasamning 

Exista og viku síðar eða þann 17. október var síðasti dagur til að skjóta 

úrskurðinum til Hæstaréttar sem ekki var gert og var því úrskurðurinn 

endanlegur og nauðasamningur kominn á. Exista átti 24,75% hlut í 

bankanum við fall hans sem var í lok mars 2007 í 795 sæti yfir stærstu 

fyrirtæki í heimi á lista Forbes. Bókfært tap Exista var því rúmir 2 

milljarðar evra á einni nóttu. Áður höfðu stjórnendur Exista neyðst til 

þess að selja hluti félagsins í Sampo á versta tíma.   
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7 Uppgjör Exista 
 Í þessum kafla verður farið yfir þær helstu fjárfestingar sem farið var í 

á árunum 2004 til 2008.  

7.1 Árið 2004 

Í ársskýrslu Meiðs fyrir árið 2004 kom fram að dótturfélög Meiðs eru 

þrjú. Bakkabraedur S.á.r.l í Luxemborg, Meidur holding S.A í 

Lúxemborg og Tjarnargata 35 ehf í Reykjavík. Stærstu eignirnar eru þó 

tæpur 17% hlutur í Kaupþing-Búnaðarbanka og rúmur 27% hlutur í 

Bakkavör Group. Eignir eru rúmir 63 milljarðar á meðan skuldir eru 

ekki nema 36 milljarðar, eigninfjárhlutfallið er því mjög hátt eða rúm 

41%. Allar eignir eru skráðar með gangvirðisaðferð og hækka því og 

lækka eigið fé breytist verðmæti eignanna.  

7.2 Árið 2005 

Í árskýrslu Exista 2005 er fyrst farið að nota alþjóðlega 

reikningsskilastaðla í samræmi við IFRS. Í skýrslunni kemur fram 

gríðarlegur vöxtur á eignum og skuldum. En merkilegast er að sjá að 

hagnaður hefur aukist frá 15 milljörðum árið 2004 og uppí 50 

milljarða. En hvaðan kom þessi hagnaður?  

 

Líkt og árið á undan kemur þessi hagnaður til af því að hlutabréfaverð 

eigna Exista hefur hækkað mikið eða um nánast alla 50 milljarðana og 

eru allar eignirnar skráðar inn í bækur félagsins með gangvirðisaðferð. 

Á árinu var greiddur út 1 milljarður króna í arð sem var fjármagnaður 

með lántökum. Skuldir félagsins uxu um 47 milljarða en 27 af þeim 

kom til vegna lána og 20 með útgáfu á nýjum hlutum í félaginu. 

Stærsta fjárfesting ársins var kaup Skipta hf á 98,8% hlut í 

Landsímanum við stærstu einkavæðingu Íslandssögunar. Exista var 

stærsti hluthafinn með 45% eignarhald í Skiptum og eignaðist því 

43,6% hlut í Símanum hf. Greiddi Skipti 66,7 milljarða króna fyrir 

Landsímann miðað við gengi þess tíma. Einnig hóf Exista að kaupa 
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hluti í Vátryggingarfélagi Íslands hf oftast nefnt VÍS og eignaðist á 

árinu 19,64 % hlut. Í lok árs var eiginfjárhlutfall Exista komið uppí rúm 

59%.  

7.3 Árið 2006 

Áður en til hlutafjáraukningar í september kom voru greiddir út 5 

milljarðar króna í arð en þessi arðgreiðsla var fjármögnuð með lántöku 

uppá rúma 6 milljarða. Stærstu kaup ársins voru kaup á 80,8% hlut í 

VÍS eignarhaldfélagi hf en það félag á og rekur meðal annars 

Vátryggingarfélag Íslands hf oftast nefnt VÍS. Við þessi kaup skapaðist 

viðskiptavild (e. Goodwill) uppá rúma 44 milljarða króna. VÍS 

eignarhaldsfélag hf og Eignarhaldsfélagið Exista ehf voru sameinuð 

Exista hf og varð því Exista hf beinn eigandi að stærsta 

vátryggingarfélagi Íslands með 100% eign. Fyrsta vísbendingin um 

markaðsverð á hlutabréfum Exista kom fram við þessi kaup á VÍS. Í 

kjölfar sölunnar tilkynnti Kaupþing í frétt til Kauphallarinnar að áætlað 

verðmæti VÍS í viðskiptunum væri 65,8 milljarðar króna. Kaupverðið 

greiddi Exista með útgáfu á eigin bréfum og tilkynnti Kaupþing að 

markaðsvirði Exista eftir yfirtökuna á VÍS væri áætlað um 288 

milljarðar króna eða sem jafngildir 26,6 kr. á hlut.  

 

Í sex mánaða uppgjöri félagsins sést vel hversu umsvif Exista voru á 

árinu en eignir jukust um 92% og skuldir um 155%. Af þessu má sjá að 

skuldsetning félagsins var farin að aukast verulega en þó var 

eiginfjárhlutfallið enn mjög sterkt eða 46%. Hlutafjárútboð Exista fór 

fram í september og var útboðsgengi Exista 21,5 krónur á hlut og voru 

seldir að 233 milljarða króna virði. Um var því að ræða 19% lægra verð 

en þegar Exista keypti hlutinn í Vís af Kaupþing banka og greiddi fyrir 

með eigin hlutabréfum. Áræðanleikakönnun var framkvæmd af 

Deloitte og LOGOS áður en kom til skráningar á markað og tók 

markaðurinn félaginu fagnandi, allavega seldust öll bréf sem boðin 

voru til sölu. 
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Árshlutareikningur þriðja fjórðungs er fyrsti reikningurinn sem kemur 

út eftir að félagið hafði verið skráð í kauphöllina 15. september. Gengi 

bréfana hafði á þessum 15 dögum hækkað um 2,65%. 

7.4 Árið 2007 

Árið 2007 var ábyggilega það áhugaverðasta þegar litið er til þeirra 

spurninga sem má spyrja sig varðandi reksturinn. Strax í upphafi árs 

var farið að meta eign félagsins í Kaupþing banka inn í reksturinn með 

hlutdeildaraðferð, það hafði Exista ekki gert áður þó svo að það hefði 

fullkomlega heimild til þess með Kaupþing banka, Bakkavör, Flögu 

Group og Skipti. Exista tók uppá því að fara að gera félagið upp í 

evrum og ráðist var í að fjárfesta í Sampo Oyj í Finnlandi. Í fyrsta 

ársfjórðungsuppgjöri kemur fram að Exista hf hefur með kaupunum á 

hollenska félaginu Exafin B.V eignast 11,6% hlut í Sampo og er þá 

eftir kaupin stærsti einstaki hluthafinn í Sampo með 15,58%. Við þessi 

kaup færir Exista eignina inn í bækur sínar með hlutdeildaraðferð. 

Telja má að samkvæmt þeim alþjóðlegu reikningsskilastöðlum sem 

gert er upp eftir væri eðlilegra að bóka félagið með gangvirðisaðferð 

því ekki er um að ræða að Exista hafi yfir að ráða 20% hlut né að 

félagið hefði mann í stjórn félagsins (Salonen, Jarmo. 2010).  

 

Stjórn félagsins ákvað að greiða út 124 milljónir evra eða sem svaraði 

rúmum 10 milljörðum króna í arð til hluthafa, enda var bókfærður 

hagnaður 57,2 milljarðar króna á fyrsta ársfjórðungnum. 

Eiginfjárhlutfall lækkaði þó nokkuð á fyrstu 3 mánuðum ársins eða úr 

43% niður í 39% þó svo að gefið hafi verið út hlutafé að andvirði 146 

milljónir evra. Félagið var í gríðarlegum vexti enda höfðu eignir 

félagsins vaxið um 54% frá áramótum en eigið fé einungis um 39%. Á 

öðrum ársfjórðungi óx félagið áfram og voru eignir félagsins metnar í 

lok fjórðungsins á 7,7 milljarða evra eða um 75% meira en um áramót 

2006, gengi félagsins í kauphöllini var komið í 34,4 krónur á hlut og 

hafði hækkað um 52,9% á sama tímabili. Hagnaður tímabilsins eftir 

skatta var eingöngu brot af því sem kom fram á fyrsta ársfjórðungi en 
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var þó 35,9 milljónir evra á móti 174 milljónum á fyrstu 3 mánuðum 

ársins. Aukið var við kaup á hlutum í Sampo og í lok júní hélt Exista á 

18,9% hlut í félaginu. 

 

Í skýrslu sem kom út vegna sex mánaða uppgjörsins kom fram að 

félagið byggi við sterka lausafjárstöðu þó svo að félagið væri 

fjármagnað að 62% hluta með hreinu lánsfé og eingöngu 16% með 

skuldabréfum. Markaðsvirði hlutdeildarfélaganna Kaupþings banka og 

Sampo var á þessum tíma vanmetið í bókum félagsins um 18,7 

milljónir evra. Þar sem hlutdeildaraðferð var beitt gat Exista ekki nýtt 

sér þessa hækkun í bókum félagsins. 

 

Á þriðja ársfjórðungi fór að draga til tíðinda í rekstri Exista en strax 

eftir að sex mánaðar uppgjörið var kynnt þann 27.júlí fóru bréf Exista 

að lækka í kauphöllinni. Bréfin voru í lok ágústs komin niður í 33,8 og 

höfðuð því lækkað um 12,8% á rúmum mánuði. 25. júlí eða tveim 

dögum áður en hálfs árs uppgjörið var kynnt kom tilkynning (flöggun) 

frá kauphöllinni í Helsinki þess efnis að Exista hefði aukið hlut sinn í 

Sampo Oyj í 19,93%, 10. ágúst barst svo aftur tilkynning en þá að 

Exista réði nú yfir 20% hlut í Sampo. Engar tilkynningar berast frekar 

af viðskiptum með hluti í Sampo en í lok tímabils er Exista skráð 

eigandi að 19,98% hlut. Í lok þriðja ársfjórðungs voru heildareignir 

komnar í 8,5 milljarða evra eða 746 milljarða króna á gengi þess dags, 

var því aukning eigna kominn upp í 93% á árinu en skuldir höfðu vaxið 

mun hraðar eða um 131%. Þó var það þannig að 4,75 milljarðar af 

þessum 8,5 voru tilkomnir vegna Kaupþings banka og Sampo sem 

bókfærð voru inn í bækur Exista með hlutdeildaraðferð.  

 

Á næstu síðu má sjá mynd þar sem sýnd er breyting á eignum og 

skuldum frá því að félagið tekur upp hlutdeildaraðferð í 

reikningsskilum sínum. Á myndinni er einnig sýnt hvernig eignirnar 

hefðu þróast hefði gangvirðisaðferð verið beitt. 
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Mynd 1 Eignir og skuldir Exista 2007-2008  Heimild: Ársreikningar Exista 

Hér má sjá hvernig línurnar vaxa samsíða fyrstu 2 uppgjör ársins 2007 

en svo fer að halla verulega undan á 3 ársfjórðungi og vaxa skuldirnar 

mikið á móti eignum. Rauða lína sýnir svo raunverulega eign hefði 

gangvirðisaðferð verið beitt á hluti Kaupþings banka og Sampo. Í lok 3 

ársfjórðungs er bókfært eiginfjárhlutfall komið niður í 32,1% og bréfin 

komin niður í 32,4 krónur á hlut. Hefði gangvirðisaðferð verið beitt 

hefði eiginfjárhlutfallið verið 30,78% 

 

Ársreikningur Exista kom út 31. janúar 2008 og ljóst var að staðan 

hafði versnað mikið frá því um mitt ár. Gengi hlutabréfanna var komið 

niður í 19,75 sem var 12,2% undir verðinu í upphafi árs og lækkað um 

rúm 50% frá því að bréfin seldust hæst á 40,25 á hlut þann 18. júlí. 

Bókfærðar eignir jukust á á árinu um 82%, eigið fé um 25% og skuldir 

um 126%. Bókfært verðmæti hlutdeildarfélagana tveggja Kaupþings 

banka og Sampo var 992 milljónum evra yfir markaðsvirði í lok ársins 

og því raunverulegt eiginfjárhlutfall 19,61%. 
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7.5 Árið 2008 

Sé fyrsti ársfjórðungur 2008 borin saman við þann fyrsta árið 2007 sést 

lækkun á hagnaði uppá rúmar 680 milljónir evra. Sé eingöngu 

skoðaður fjórði árshluti 2007 sést augljóslega að gríðarlegt tap varð á 

rekstrinum þá, en samanlagður hagnaður fyrstu þriggja árshluta var 

869,5 milljónir evra en í árslok var hann kominn í 573,9 milljónir evra.  

 

Mynd 2 Hagnaður (tap) Exista 2007-2008 Heimild: Ársreikningar Exista 

Við lok fyrsta ársfjórðungs hafði gengið fallið niður í 10,4 krónur sem 

samsvarar 78,4% lækkun ásamt því að krónan hafði fallið um tæp 30% 

en evran stóð í 91,18 krónum í upphafi árs en var kominn í tæpar 118 

krónur í lok mars.  

  

Á aðalfundi félagsins þann 28. febrúar 2008 samþykkti stjórnin að ekki 

skyldi greiða út arð vegna starfsársins 2007 (Exista, 2008c) þó svo að 

um gríðarlegan bókfærðan hagnað hafi verið að ræða eða 573,9 

milljónir evra. Stjórn hefur verið búið að vera ljóst í þónokkurn tíma að 

eign Exista í Kaupþingi og Sampo sem bókuð voru í félagið með 

hlutdeildaraðferð myndi ekki hækka í bráð og var markaðsvirði þeirra 

eigna 1,2 milljörðum evra undir bókfærðu verði í lok mars eða tæp 

28% yfir verðmati, samt var ekkert gert í því að lækka þessar eignir í 

efnahagsreikningi félagsins. Hefði Exista kosið að lækka þessar eignir í 
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bókum félagsins hefði bókfærð eiginfjárstaða versnað og þannig 

eignifjárhlutfallið líka. 

 

Þann 30.júní stóð gengi evru í rúmum 126 krónum og verð á hlutum 

Exista í 7,52 krónum ásamt því að bókfært verð hlutdeildarfélaga var 

rúmum 1,3 milljörðum evra yfir skráðu markaðsvirði.  

 

Mynd 3 Verðþróun Exista og helstu eigna árið 2008   

 Heimild: Bloomberg og Fjármálaeftirlitið 

Mynd 3 sýnir á einfaldan hátt verðmyndun helstu eigna Exista á 

markaði og hvernig hlutabréf eigna þeirra lækkuðu mikið, athyglisvert 

er að sjá að bréf Exista lækkuðu margfalt meira en til að mynda 

Kaupþing banki sem féll svo í kjölfarið af því að fjármálaeftirlit Breta 

tók Kaupþing Singer og Friedlander banka yfir sökum þess að hann gat 

ekki staðið við lausafjárskuldbindingar sínar. 

 

Á fjórða og síðasta ársfjórðungi var hamskiptatímabil hjá Exista. Þann 

7. október var gengið frá sölu á öllum hlutum Exista í Sampo sem voru 

líkt og í árslok 2007 19,98% af heildarhlutafé Sampo. Hlutirnir voru 

allir seldir til fagfjárfesta og var söluverð 11,5 evrur á hlut. Við þessa 

sölu þurfti Exista að bókfæra tap uppá 1,4 milljarða evra og skuldir 

-75,00%

-65,00%

-55,00%

-45,00%

-35,00%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

3.1.2008 3.2.2008 3.3.2008 3.4.2008 3.5.2008 3.6.2008 3.7.2008 3.8.2008 3.9.2008

Exista Sampo Kaupþing Storebrand



LOK2106  VP 

 

31 

 

félagsins lækkuðu um 1,3 milljarða evra (Exista, 2008d). Gengi bréfana 

í Sampo var í lok þess dags 12 evrur á hlut og hafði lækkað um 18% á 

aðeins viku, líklegast vegna söluþrýstings frá Exista. Svo virðist sem 

markaðurinn hafi tekið vel í þau tíðindi að Exista væri komið út úr 

hluthafahópnum og að vissu lágmarksverði væri náð. Á næstu sjö 

dögum hækkuðu hlutabréfinn í viðskiptum um heil 23% og voru 

kominn uppí 14,72 evrur á hlut.  

 

Tveimur dögum eftir söluna á Sampo eða þann 9. október gekk í gegn 

salan á 8,69% hlut Exista í Storebrand, seldir voru allir hlutirnir til 

fjármálafyrirtækisins Gjensidige. Söluverð var 20 norskar krónur á hlut 

(Exista, 2008e). Sama dag og salan á Storebrand fór í gegn tók 

fjármálaeftirlitið yfir rekstur Kaupþings og skipaði sérstaka skilanefnd 

og tók yfir völd hluthafafundar. Öllum var ljóst í hvað stefndi hjá 

Exista og að ef að ekki kæmi inn nýtt hlutafé væri félagið gjaldþrota 

enda Kaupþing banki bókfærður með hlutdeildaraðferð uppá 2 

milljarða evra. Þegar ljóst var að Kaupþing banki væri gjaldþrota og 

kominn í hendurnar á skilanefndum neyddist Exista til þess að bókfæra 

allt tapið vegna hlutabréfanna í einu. Hefði Exista beitt gangvirðiaðferð 

við mat á eignunum hefði tapið komið inn í félagið jafnar. 
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8 Greining á áhrifum reikningsskila 

8.1 Áhrif reikningsskilaaðferða á eigið fé 

Skoðum nú hvernig eigið fé félagsins breyttist á árinu 2007 og 2008 

 

Mynd 4  Breyting á eigin fé og markaðsvirði hlutdeildarfélaga 

Bláa línan á vinstri ás í mynd 4 sýnir breytinguna á markaðsvirði þeirra 

eigna sem eru skráðar í reksturinn með hlutdeildaraðferð miðað við 

bókfært verð þeirra. Auðveldlega má sjá hversu ofmetnar eignirnar eru 

en einungis í fyrstu tveimur uppgjörum ársins 2007 er markaðsvirði 

eignanna hærra en bókfært verð þeirra eða þegar bláa línan er fyrir ofan 

núll. Á einu ári eða í lok árs 2007 er bókfært virði eignana ofmetið í 

eignasafni félagsins um 992,3 milljónir evra og í níu mánaða uppgjöri 

2008 um 1245,9 milljónir evra.  

 

Rauða línan er á hægri ásnum, en á henni má sjá bókfært eigiðfé Exista 

á sama tímabili. Í þriggja mánaða uppgjöri ársins 2007 er skráð eigið fé 

rúmar 2.643 milljónir evra en í lok árs rúmar 2.368 milljónir evra, eigið 

fé hefur því eingöngu lækkað um 274,6 milljónir evra á meðan 

markaðsvirði hlutdeildar eigna hefur lækkað um 992,3 milljónir og 

greiddur var út arður að upphæð 124 milljónir evra í apríl 2007. 
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Til að setja þessar tölur í eitthvað samhengi var bókfært verð eigna í 

hlutdeildarfélögum rúm 20% yfir markaðsvirði í lok árs 2007 en eigið 

fé lækkaði eingöngu um rúm 10% frá fyrsta uppgjöri 2007 til loka 

ársins. 

 

En skoðum nú hvaða áhrif það hefði haft á reksturinn ef hlutirnir í 

Sampo og Kaupþing hefðu verið bókaðir í reksturinn með 

gangvirðisaðferð. 

 

Mynd 5 Samanburður á eigið fé með gangvirðisaðferð og hlutdeilaraðferð 2007-2008. 

Heimild: Ársreikningar Exista 

Mynd 5 sýnir með rauðu hvernig eigið fé félagsins þróaðist með 

skráningu Kaupþings og Sampo með hlutdeildaraðferð og er þetta sama 

rauða línan og á mynd 4. En skoðum nú bláu línuna. Bláa línan sýnir 

hvernig þær breytingar sem urðu á markaðsvirði Kaupþings og Sampo 

hefðu haft á eigið fé Exista hefði gangvirðisaðferð verið notuð. 

Eignastaðan er því í raun ofmetin um tæpan milljarð evra sem hefði 

haft bein áhrif á eigið fé félagsins og skilað eiginfjárhlutfalli uppá 

19,61% í stað 29,57% eins og var skráð í bækurnar. 
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8.2 Áhrif á fjárfesta 

 

Lítum nú á gengi bréfa Exista frá því að hlutdeildaraðferð var tekin upp 

og sjáum þróun hlutabréfa Exista á markaði. 

 

Mynd 6 Gengi Exista borið saman við eigið fé á árunum 2007-2008 Heimild: 

Ársreikningar Exista  

Ljóst má vera að gengi bréfanna endurspeglar skilvirkni markaðarins 

og að fjárfestar eru búnir að taka inn í verðið þá gríðarlegu raunlækkun 

sem hefur orðið á þeim eignum sem skráðar eru með hlutdeildaraðferð. 

Bláa línan á hægri ás er gengi hlutabréfa Exista í kauphöllinni, rauða 

línan er bókfært eigið fé og græna línan er eigið fé félagsins hefði 

gangvirðisaðferð verið notuð í stað hlutdeildaraðferðar. 

 

Á myndinni sést vel hvernig gengi hlutabréfa Exista fellur í samræmi 

við raunverulega breytta eiginfjár stöðu. Þessi niðurstaða sýnir fram á 

að skilvirkni markaðarins er frekar sterk og að fjárfestar eru 

fullkomlega meðvitaðir um allar breytingar sem fyrirtæki gera á 

reikningshaldsreglum sínum. Breytingar á markaðsvirði eigna Exista 

koma því strax niður á hlutabréfaverðinu alveg óháð 

reikningsskilaðferð. 
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8.3 Samanburður á vexti Exista 

Skoðum nú aðeins vöxt Exista í alþjóðlegu samhengi. Valin voru 

nokkur fjárfestingarfyrirtæki, eitt skráð í Svíþjóð annað í Noregi og að 

lokum eitt Íslenskt. 

 

Valin voru Sænska fjárfestingarfélagið Industrivarden sem er í miklum 

tengslum við Handelsbanken og á í honum 21% hlut. Norska banka og 

tryggingarfélagið Gjensidige sem til að mynda keypti hluti Exista í 

Storebrand og að lokum FL-Group Íslenskt fjárfestingarfélag sem átti 

stóran hlut í Íslandsbanka. 

 

Mynd 7 Heildar vöxtur á eignum samanburðarfélaga árin 2006-2008 Heimild: 

Bloomberg og Fjármálaeftirlitið 

Myndin sýnir samanlagða hækkun á eignum frá ársbyrjun 2006. Engin 

gögn voru aðgengileg um þriðja ársfjórðung 2008 hjá FL-Group. 

Myndin sýnir hinn gríðarlega vöxt á eignum Exista og FL-Group á 

meðan hin erlendu eru að vaxa miklu hægar, erfitt er að fullyrða um 

ástæður þess hvers vegna eigna aukningin er jafn mikil og raun ber 

vitni hjá þessum tveim íslensku félögum.  
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Mynd 8 Breyting eigna Exista og samanburðarfélaga milli tímabila. Heimild: 

Ársreikningar og árshlutareikningar. 

Mynd 8 sýnir eignabreytingu í prósentum á milli tímabila. Á henni sést 

vel hversu ofsafengin eignabreyting varð á eignum milli tímabila. Telja 

má að þegar horft er í þessi gögn að um óeðlilegan vöxt hafi verið að 

ræða. 

8.4 Viðskiptavild Exista 

Viðskiptavild Exista og annara skráðra félaga var mikið í umræðunni 

eftir að lánsfjárkreppan byrjaði að í ágúst 2007 og mikið rætt um hvort 

um raunverulegar eignir væru að ræða hjá fyrirtækjunum. 

Viðskiptavild myndaðist í bókum Exista við kaupin á Vís árið 2006 en 

fram að því hafði engin viðskiptavild verið í bókum félagsins. Við 

kaupin á Vís kom inn tæplega 44 milljarða króna viðskiptavild á þeim 

tíma þegar félagið gerði ennþá upp í krónum. Eftir kaupin á Vís var 

ljóst að gríðarlegur hluti af eigin fé félagsins var bundinn í þeirri 

viðskiptavild sem varð til af kaupunum. Um áramótin 2006/2007 fór 

Exista svo að gera félagið upp í evrum og þar sem viðskiptavildin hafði 

komið til vegna kaupa á íslensku félagi byrjaði viðskiptavildin að 

sveiflast í takt við krónuna. Um áramótin 2007/2008 fór gengi 
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krónunar svo að gefa mikið eftir og orsakar það þá lækkun sem verður 

á virði viðskiptavildarinnar 

 

Mynd 9 Viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé. Heimild: Árs- og árshlutareikningar Exista 

2006-2008 

Bláu stöplarnir eru hlutfall viðskiptavildar miðað við bókfært eigið fé 

Exista. Rauðu stöplarnir eru viðskiptavild sem hlutfall af eigin fé hefðu 

hlutirnir í Kaupþingi og Sampo verið bókaðir með gangvirðisaðferð í 

stað hlutdeildaraðferðar. Ljóst má vera að um áramótin 2007-2008 hafi 

viðskiptavildin verið 34% af eigið fé en ekki tæp 20% eins og lesa 

mátti út úr ársreikningunum.   
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9 Umræður 
Áhættusækni og lítið dreift eignasafn var alla tíð hjá Exista. Félagið var 

í upphafi eingögnu stofnað til að halda utan um hluti í einu fyrirtæki, 

þegar að segja Kaupþingi. Segja má að röð atburða hafi leitt 

stjórnendur útí frekari fjárfestingar þegar ílla viðraði á alþjóðlegum 

fjármálamarkaði og má nefna aukin kaup Exista á Sampó á öðrum og 

þriðja ársfjórðungi 2007. Ljóst má vera að vöxtur Exista var ekki í takt 

við það sem telja má sem eðlilegan vöxt, þó er það þannig að segja má 

að tengsl Exista við Kaupþing hafi verið það sem bæði hafi hjálpað til 

við vöxtinn og orðið félaginu að falli. Þær eignir sem Exista seldi á 

mjög lágu verði eins og til dæmis Sampo, Storebrand og fleiri eru sterk 

félög í dag og eru verðmeiri en þegar Exista fjárfesti í þeim. 

Stjórnendur tóku þá ákvörðun að selja þessar eignir til þess að bjarga 

félaginu frá falli nægðu ekki til og má því segja að betra hefði verið 

fyrir almenna hluthafa og kröfuhafa hefðu stjórnendur strax óskað eftir 

greiðslustöðvun. Meira hefði fengist fyrir þessar eignir hefðu þær verið 

seldar í samstarfi við kröfuhafana. Sem dæmi má nefna er sala Exista á 

19,98% hlut í Sampo en þar hækkuðu bréfin um 23% á sjö dögum eftir 

sölu Exista. Þegar seldir eru jafnstórir hlutir eins og þessi mætti búast 

við því að fjárfestir væri tilbúinn að greiða hærra verð fyrir hlutinn 

heldur en gengi bréfa á almennum markaði, enda um að ræða sölu á 

mjög ráðandi hluti í félagi. Fjárfestar eru oftast tilbúnir að greiða hærra 

verð til að mynda ef það tryggir þeim mann í stjórn félagsins. Auðvitað 

voru markaðsaðstæður erfiðar þegar Sampo var selt en er það mat mitt 

að selt hafi verið á of lágu verði. 

 

Í þessari rannsókn var ekki farið út í að meta áhættu né 

viðskiptasiðferði og hvað þá hvort um lögbrot hafi verið að ræða. Mörg 

mál hafa hins vegar verið rekin fyrir dómstólum á síðustu árum er 

varða Exista og mörg munu líklega verða rekin á komandi árum. Exista 

heitir í dag Klakki ehf og er í eigu kröfuhafa sinna. 
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Margar siðferðislegar spurningar komu upp þegar farið var í gegnum 

gögnin um Exista, en erfitt er að meta hvort þær hafi haft einhver áhrif 

á gengi félagsins. Þó er auðvelt að efast um hvers vegna stjórnendur 

mátu það þannig að eðlilegt sé að fjármagna arðgreiðslur með 

lántökum frekar en með sölu eigna eða útgreiðsu á lausafé.  

 

En er hægt að draga einhvern lærdóm af fjármálakreppunni haustið 

2008? Já hlýtur að vera einfalt svar við því enda ljóst að áhættusækni 

ásamt mögulegu ofmati á eigin þekkingu ýtti mönnum af stað í 

fjárfestingar sem skiluðu miklu tapi. Stjórnendur Exista voru ekki þeir 

einu sem stigu feilspor enda tap Íslensku lífeyrissjóðanna áætlað um 

480 milljarðar króna. Allir Íslendingar töpuðu því fjármunum í hruninu 

hvort sem þeir voru virkir fjárfestar eða ekki.  

 

Mörkuð fjárfestingarstefna unnin af stjórnum fyrirtækja er það 

veganesti sem stjórnendur fyrirtækja þurfa að hafa til að vinna eftir og 

mikilvægt er fyrir minni fjárfesta að geta séð það svart á hvítu hver 

áhættan sé í hverjum fjárfestingarkosti fyrir sig. Umræðan í þjóðfélginu 

á árunum fyrir hrun var á þá leið að ekki væri hægt að tapa peningum 

með því að fjárfesta í Íslenskum bönkum og öðrum skráðum 

fyrirtækjum. Raunin var jú eins og við vitum öll í dag að öllum 

fjárfestingum fylgir áhætta og að ekki getur allt hækkað um ókomna 

framtíð. 

 

Fjárfestingarfélög sem reiða sig alfarið á að eignir þess hækki í verði 

eru miklu næmari fyrir verðbreytingum á markaði heldur en fyrirtæki 

sem hafa tekjur sýnar í gegnum sjóðsstreymi. Versni markaðshorfur er 

erfiðara fyrir félögin að fjármagna sig og ef engar eignir eru seldar 

kemur til mikið rekstrartap þar sem allan rekstrarkostnað þarf að greiða 

þegar hann fellur til. Ljóst má vera að það sem réð baggamunin þegar 

kom að Exista var fall Kaupþings Banka og sú fjármálakreppa sem reið 

yfir á alþjóðavettvangi. Það tap sem myndaðist við fall Kaupþings 

virðist óyfirstíganlegt að mati rannsakanda. Fátt er hægt að sjá í fljótu 
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bragði sem hefði getað bjargað félaginu annað en það að losa sig við 

hluta af eignum sínum í Kaupþings banka fyrir árslok 2007. Exista sem 

var kjölfestufjárfestir í bankanum hefði þó strax við sölu byrjað að 

veikja stöðu bankans enda líklegt að markaðurinn hefði litið á söluna 

sem flótta og minnkandi trú á bankanum. Exista hefði þá jafnframt 

þurft að taka strax á vandamálum sínum með því að bókfæra tapið 

vegna sölu bréfanna í stað þess að halda þeim inni í bókum félagsins 

með hlutdeildaraðferð.  

 

Eftirspurn eftir hlutabréfum var mikil og allstaðar þar sem er umfram 

eftirspurn hækkar verðið. Verðbólga í þjóðfélaginu hafði einnig sú 

áhrif að vextir á almennum innlánsreikningum var neikvæð og jók það 

á hlutabréfakaup almennings sem tók á fullan þátt í þeirri eignabólu 

sem var ríkjandi í kauphöllinni. 

 

Stjórnendur Exista mættu í sjónvarpsviðtöl og fullyrtu að eiginfjárstaða 

félagsins væri sterk þegar raunin var að undirliggjandi eignir voru ekki 

í neinu samræmi við þær fullyrðingar. Fagfjárfestar áttu stærstan hluta í 

félaginu og þó svo að um almenningshlutafélag væri að ræða áttu 

tuttugu stærstu hluthafarnir í árslok  2007 84,7% og 28.864 minnstu 

áttu 1,15% samanlagt. Verðmyndun á hlutabréfum Exista í 

kauphöllinni var því öll í höndum stærstu eigandanna.  
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10 Niðurstöður 
Verkefni þetta hefur verið mér hugleikið í langan tíma og tel ég mig 

hafa náð þeim markmiðum sem ég setti mér í upphafi þessarar 

rannsóknar. 

 

Rannsóknarspurningin var í tveimur hlutum ásamt tveimur 

undirspurningum. 

 

Í fyrsta lagi: Hvernig hefði eigið fé Existu breyst hefði félagið gert upp 

með gangvirðisaðferð í stað hlutdeildaraðferðar. Niðurstaðan var 

þannig að val á reikningsskilaðferðum í tilfelli Exista hafði þau áhrif að 

virði hlutdeildarfélaganna var læst inni í bókum félagsins. Það hefur 

þau áhrif að allar kennitölur úr rekstrinum sem reikna má út frá 

markaðsvirði, bókfærðu verði og eigin fé gefa ekki rétta mynd af 

stöðunni á hverjum tíma fyrir sig og nauðsynlegt er fyrir fjárfesta að 

skoða undirliggjandi eignir þegar þessum reikningsskila aðferðum er 

beitt. 

 

V/I hlutfallið sem er hlutfallið á milli markaðsvirði félags og eigin fjár 

þess og hins vegar eiginfjárhlutfall sem er hlutfallið á milli bókfærðs 

verðs og eigin fé gefa í raun rangar upplýsingar um raunverulega stöðu 

félagsins. V/I hlutfallið gefur ranga mynd af þeirri ástæðu að eigið fé er 

ofmetið í bókum félagsins og eiginfjárhlutfallið gefur ranga mynd af 

því að bæði bókfært verð eigna og eigið fé er ofmetið. Niðurstaðan er 

því sú að meti fjárfestingarfélag eignir sýnar í hlutdeildarfélögum með 

hlutdeildaraðferð sé ekki marktækt að nota þessar kennitölur úr 

ársreikningum félagsins. Ekki er hægt að bera þær saman við 

kennitölur annara sambærilegra félaga til þess að taka ákvörðun um 

fjárfestingu í einu félagi frekar en öðru. 

 

Seinni rannsóknarspurningin var að kanna hvort reikningsskilaaðferðir 

höfðu áhrif á fjárfesta.Það var alveg ljóst í tilfelli Exista að fjárfestar 
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eru fullkomlega meðvitaðir um stöðu mála á hverjum tíma fyrir sig. 

Gengi hlutabréfa Exista fellur á markaði eftir því hver undirliggjandi 

eign er hverju sinni og hefur því breytt reikningsskila aðferð ekki nein 

áhrif á gengi hlutabréfanna. Exista greiddi út arð árið 2007 vegna ársins 

2006 en enginn arður var greiddur út vegna ársins 2007 þrátt fyrir að 

bókfærður hagnaður væri rúmar 570 milljónir evra. Því er ljóst að 

stjórnendur beittu ekki hlutdeildaraðferð í ársreikningum sínum til þess 

að hafa leyfi til þess að greiða sér út arð. Niðurstaðan er því sú að 

reikningsskilaaðferðir höfðu ekki áhrif á fjárfesta. 

 

Í þriðja lagi var rannsóknarspurningin að bera saman vöxt Existu 

saman við önnur skandinavísk fjárfestingarfélög og meta vöxt 

félagsins. Eignir Exista í árslok 2004 voru metnar í ársreikningi á 758 

milljónir evra og 1003 dögum síðar eða þann 30. september 2007 voru 

eignirnar komnar í tæpa 8,5 milljarða evra. Eignaaukningin var því 

uppá 7,7 milljónir evra á dag frá því að félagið tók upp nafnið Exista. 

Eignaaukning samanburðarfélaganna var ekki í neinum takti við 

stækkun á eignasafni Exista, kom hún ekki til vegna veltu eða sölu á 

vörum eða þjónustu heldur vegna aukinna fjárfestinga og hækkunar á 

eignum félagsins. 

 

Í fjórða lagi fólst rannsóknin í að kanna áhrif reikningsskila á hlutfall 

viðskiptavildar af eigið fé. Viðskiptavild Exista var aldrei stór hluti af 

heildar eignasafninu en þó var það þannig að sem hlutfall af eigin fé 

var hún mjög há en þó sérstaklega á síðari tímum. Viðskiptavildin var 

reiknuð sem hlutfall af bókfærðu eigin fé og svo aftur miðað við 

hvernig eigið fé hefði verið hefði gangvirðisaðferð verið beitt. 

Niðurstaðan var sú að í lok þriðja ársfjórðungs 2008 var hlutfall 

viðskiptavildar tæp 40 % af eigin fé en ekki 14,97% eins og lesa mátti 

út úr ársreikningum félagsins. Val á reikningsskilaaðferðum hefur ekki 

áhrif á upphæð viðskiptavildarinnar í bókum Exista en sem hlutfall af 

eigin fé er hún vanmetin miðað við félög sem beita gangvirðisaðferð í 

sínum reikningsskilum. 
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