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Útdráttur 

Í rannsókn þessari voru skráð skuldabréf íslenskra fasteignafélaga skoðuð. Leitast var við 

að greina umfang þeirra, afdrif og heildarávöxtun meðal annars með smíði á 

verðvísitölunni IS-FAST en vísitölunni var ætlað að mæla heildarárangur geirans frá 

upphafi og fram til 31. desember 2013. Einnig voru skilyrði og kvaðir sem hafa verið á 

skráðum skuldabréfum íslenskra fasteignafélaga athuguð. 

Það voru tíu fasteignafélög með ÍSAT2008 atvinnugreinaflokkun 68.20.2 sem 

uppfylltu kröfu IS-FAST vísitölunnar og höfðu skráð nítján skuldabréf á skipulegan 

markað, fyrst árið 2001 og síðast í október 2012. Þrjú þessara félaga voru með skráð 

skuldabréf í Kauphöll Íslands fyrir um 15,8 milljarða að markaðsverði í lok árs 2013.  

Helstu niðurstöður voru þær að heildarútgáfa að markaðsvirði nam um 51 milljarði 

króna og greiðslur til fjárfesta voru 36 milljarðar, þar með talið er uppgjör þeirra bréfa 

sem fóru í vanskil og voru reiknuð með föstu endurheimtuhlutfalli. Heildarnafnávöxtun 

IS-FAST var 4,2% frá árinu 2001 og til loka árs 2013. Í samanburði við skuldabréfavísitölu 

GAMMA: GBI frá árinu 2005 til loka árs 2013 var IS-FAST vísitalan með um 10% lægri 

ávöxtun.  

IS- FAST sýndi ekki viðunandi árangur fyrir þetta tímabil en slaka ávöxtun má að 

mestu rekja til skuldabréfa Eikar fasteignafélags og skuldabréfa Stoða fasteignafélags 

sem fóru í vanskil og voru tekin úr IS-FAST í kjölfarið. Endurheimtur þeirra miðuðust við 

fast endurheimtuhlutfall en ekkert þeirra bréfa var veðtryggt.  

Skilmálar og kvaðir juku virði skuldabréfa og höfðu marktæk áhrif á stjórnendur 

fyrirtækja. Merkja mátti að skuldabréf sem voru háð kvöðum stóðu betur undir 

væntingum en þau sem voru það ekki, þar sem greina mátti að þau skuldabréf sem fóru 

í vanskil voru ekki með tryggingar eða frekari kvaðir.  

 

 

 

Lykilhugtök: Skuldabréf, vísitölur, fasteignafélög, Kauphöll, kvaðir 
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1  Inngangur  

Fasteignamarkaðurinn á Íslandi varð mjög illa úti í kjölfar fjármálakreppunnar síðla árs 

2008, en árin þar á undan hafði stór hluti atvinnuhúsnæðis runnið inn í sérhæfð 

fasteignafélög. Mörg þessara félaga, einkum þau sem höfðu mest umsvif, voru meira og 

minna háð ákvörðunum fjármálafyrirtækja um fjármögnun, sér í lagi vegna hækkunar 

erlendra skulda og vegna verðlækkunar fasteigna (Samkeppniseftirlitið, 2012).  

Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins Fjármálaþjónusta á krossgötum frá því í febrúar 2013 

kemur fram að fjárfestar hafi tapað háum fjárhæðum á skráðum 

fyrirtækjaskuldabréfum. Ástæðu þess má ekki síst rekja til þess að tryggingar fyrir þeim 

verðbréfum voru almennt engar eða litlar og að þau skuldabréf sem voru með 

veðtryggingar og stífar fjárhagskvaðir reyndust betri kostur. Til samanburðar, þá 

afskrifuðu stærstu bankarnir þrír tæplega 35 milljarða á árunum 2009 til 2010 hjá 

fasteignafélögum og félögum sem eiga í fasteignaviðskiptum en þeir höfðu afskrifað um 

500 milljónir á árunum 2005 til 2008 (Þingskjal 1839, 2010-2011). 

Auknar upplýsingar um íslenska skuldabréfamarkaðinn eru til þess fallnar að auka 

skilvirkni hans og bæta þar með kjör fyrirtækja þegar þau sækja sér fé á þann markað 

því útgáfa skuldabréfa á skipulegum verðbréfamarkaði er mikilvægur fármögnunar-

kostur fyrir stærri fyrirtæki (Samkeppniseftirlitið, 2013). 

Á Íslandi hefur lengi vel verið erfitt að fylgjast með ávöxtun skuldabréfa, annarra en 

þeirra skuldabréfa sem mikil eða virk viðskipti eru með. Til að mynda byggja vísitölur 

Nasdaq OMX á markaðsupplýsingum um stærstu og seljanlegustu ríkistryggðu bréfin 

sem skráð eru í Kauphöll (Nasdaq OMX, 2013). Gamma hefur birt skuldabréfavísitölur 

frá árinu 2009 sem sýna heildarávöxtun íbúða-og ríkisbréfa sem eru með viðskiptavakt í 

Kauphöll en í september 2013 bætti Gamma við fyrirtækjavísitölu sem samanstendur 

meðal annars af blönduðu safni sértryggðra bréfa banka og útgáfum sveitafélaga 

(Gamma, 2013). Það er því engin verðvísitala birt opinberlega sem tekur fyrir ákveðin 

geira samanber fasteignafélög en athygli beinist í síauknum mæli að 

fyrirtækjaskuldabréfum en vegna skorts á seljanleika hafa þau ekki verið eins áberandi 

og vísitölur ríkisbréfa (Gamma, 2013).  
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Vísbendingar eru um að breytingar séu í vændum varðandi skuldabréfaútgáfu 

fyrirtækja og krafa er um að öll umgjörð skuldabréfaviðskipta sé ásættanleg bæði fyrir 

útgefendur og fjárfesta. Mikilvægt er því að greina hvaða bréf það voru sem stóðu undir 

væntingum og hver gerðu það ekki og er þessi ritgerð því einn liður í því. Tilgangur með 

ritgerð þessari er fyrst og fremst sá að mæla ávöxtun og veita innsýn í verðþróun 

skuldabréfa fasteignafélaga á Íslandi sem eru skráð í Kauphöll og er það gert með smíði 

verðvísitölu. Vísitölunni er ætlað að mæla heildarárangur geirans frá upphafi og fram til 

31. desember 2013.  

Eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi og miðaðist 

rannsóknarvinnan við þær: 

i. Hvert hefur umfang markaðar verið með skráð skuldabréf íslenskra 

fasteignafélaga? 

ii. Hver hefur árleg ávöxtun skráðra skuldabréfa íslenskra fasteignafélaga verið 

frá upphafi? 

iii. Hvaða skilyrði og kvaðir (e.covenants) hafa verið á skráðum skuldabréfum 

íslenskra fasteignafélaga, og hafa kvaðirnar haft áhrif á afdrif þeirra og 

ávöxtun? 

Áhersla er lögð á skilgreiningar hugtaka og útskýringar á því hvaða lög og reglur gilda 

um töku verðbréfa til viðskipta og rétthæð krafna við greiðsluþrot. 

Ritgerðin skiptist í níu meginkafla. Á eftir inngangi koma fjórir fræðilegir kaflar. Í kafla 

tvö verður farið yfir hugtakið skipulegur verðbréfamarkaður og hlutverk hans tíundað. 

Kafli þrjú er um skuldabréf og íslenskan skuldbréfamarkað, þar verða einnig helstu 

hugtök skilgreind. Fjórði kafli fjallar um greiðsluþrot, hvaða lög og umgjörð gilda um 

nauðasamninga, gjaldþrot og rétthæfi krafna. Vísitölur, einkenni þeirra og uppbygging 

er umfjöllunarefni fimmta kafla.  

Í sjötta kafla er farið yfir uppbyggingu IS-FAST vísitölunnar sem verkefnið byggir á, 

þær forsendur sem liggja að baki henni og þá aðferðarfræði sem beitt er við útreikning 

heildarávöxtunar. Sjöundi kafli hefst á samantekt á félögum sem uppfylltu kröfur IS-

FAST vísitölunnar, skuldabréfaútgáfum sem liggja til grundvallar og yfirlit er yfir 

skuldabréf sem fóru í vanskil ásamt endurheimtuhlutfalli sem byggt er á. Í undirköflum 



 

13 

7.4 til 7.11 er samantekt á hverju og einu félagi og skuldabréfaútgáfum þess sem mynda 

IS-FAST vísitöluna og yfirlit yfir forsendur bréfana, skilyrði og kvaðir.  

Í kafla átta kemur niðustaða greiningarinnar fram og þar er rannsóknarspurningum 

svarað, meðal annars með myndrænum hætti til að skýra- og einfalda samantektina. 

Heildarávöxtun IS-FAST vísitölunnar er í kjölfarið borin saman við heildarávöxtun, 

Vísitölusjóðs Gamma. Kafli níu samanstendur af umræðum og takmörkunum 

rannsóknarinnar.  
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2 Verðbréfamarkaður 

Í þessum kafla verður farið yfir hugtök, reglur og hlutverk þeirra aðila sem starfa á 

skipulegum verðbréfamarkaði.  

Útgáfa skuldabréfa á skipulegum verðbréfamarkaði er mikilvægur 

fjármögnunarkostur fyrir stærri fyrirtæki, ásamt lántöku hjá lánastofnunum og útgáfu 

óskráðra skuldabréfa til fjármálafyrirtækja, lífeyrissjóða og fjárfestingarsjóða. Auknar 

upplýsingar um íslenska skuldabréfamarkaðinn eru til þess fallnar að auka skilvirkni hans 

og bæta þar með kjör fyrirtækja þegar þau sækja sér fé á þann markað 

(Samkeppnieftirlitið, 2013). Virkir verðbréfamarkaðir auka fjármögnunarmöguleika og 

geta leitt af sér lægri viðskiptakostnað þar sem kjör eru ákvörðuð á gagnsæjum markaði 

af mörgum markaðsaðilum og fjárfestum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Lengi vel var markaður með fjármálagerninga ekki skipulegur og ekki voru sérstakar 

reglur fyrir hendi um það hvernig viðskiptum skyldi háttað. Markmið með slíkum reglum 

er að tryggja öryggi, skilvirkni og gagnsæi í viðskiptum með fjármálagerninga auk þess að 

tryggja vernd fjárfesta (Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson, 2004). 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram á hugtakinu skipulegur 

verðbréfamarkaður (e.regulated market) samanber 2. mgr. 2. gr. laga um Kauphallir. 

Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson (2004, bls. 60) skilgreina skipulega 

verðbréfamarkaði með eftirfarandi hætti: „Markaðir fyrir verðbréfaviðskipti á milli 

markaðsaðila, sem fengið hafa starfsleyfi stjórnvalda til að skrá og eiga viðskipti með 

fjármálagerninga með skipulegum hætti.“ Samkeppniseftirlitið (2013, bls.49) hefur 

skilgreint skipulegan verðbréfamarkað með eftirfarandi hætti: 

Verðbréfamarkaður er viðskiptavettvangur sem leiðir saman 

fjármagnseigendur og fyrirtæki sem þurfa á fjármagni að halda án 

beinnar milligöngu banka sem geta þó í hlutverki verðbréfamiðlunar 

haft milligöngu um einstök viðskipti. Fjárfestir veitir félagi aukið 

fjármagn með því að kaupa verðbréf sem félagið gefur út, s.s. 

hlutabréf eða skuldabréf. 
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Það eru fyrst og fremst þrjú atriði sem einkenna hugtakið, skipulegur markaður. Það 

fyrsta er að markaðurinn þarf að hafa leyfi stjórnvalda til starfseminnar. Í því felst, að til 

þess að tryggja greið og örugg verðbréfaviðskipti, gilda um markaðinn sér til greindar 

reglur sem viðurkenndar eru á Evrópska efnahagssvæðinu. Annað er að þeir einir geta 

átt viðskipti á markaðnum sem eru skráðir aðilar að honum. Það merkir að þeir þurfa að 

gera samning við þann aðila sem rekur markaðinn og samþykkja þær reglur sem þar 

gilda. Þriðja einkennið er að á skipulegum markaði eru fjármálagerningar teknir til 

skráningar og viðskipta (Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson, 2004).  

Á Íslandi er starfræktur einn skipulegur verðbréfamarkaður sem rekinn er af Kauphöll 

Íslands hf., sem heitir Nasdaq OMX Iceland.  

2.1 Kauphöll 

Um Nasdaq OMX gilda lög um kauphallir nr. 110/2007 (kauphallarlög). Fyrstu eiginlegu 

lögin um kauphallir voru sett árið 1993 um verðbréfaþing Íslands. Fram að því hafði 

Seðlabanki Íslands rekið skipulegan varðbréfamarkað frá árinu 1985.  

Nasdaq OMX er kauphöll í skilningi 1. tl. 2. gr. laganna og hér eftir ýmist kallað, Kauphöll 

eða Nasdaq OMX. 

2.1.1 Hlutverk Kauphallar 

Hlutverk Kauphallar er að sjá til þess að rekstur skipulegs verðbréfamarkaðar sé 

heilbrigður og traustur. Í því felst að greina og bregðast við þeim áhættum sem skaðað 

geta og haft neikvæð áhrif á trúverðugleika markaðarins og hagsmuni þátttakenda hans 

sbr. 10. gr. laganna. Til þess að stuðla að gagnsæi og hlutlægum markaði þar sem 

jafnræði ríkir er það kauphallarinnar að setja reglur um aðild að skipulegum 

verðbréfamarkaði þar sem gerð er grein fyrir þeim skyldum sem hvíla á markaðsaðilum 

sbr. 19. gr. kauphallarlaga. 

2.1.2 Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga 

Til þess að útgefandi fái skuldabréf skráð í Kauphöll þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem 

sett eru fram að hálfu Kauphallarinnar að uppfylltum ákvæðum laga og reglugerða um 

töku fjármálagerninga til viðskipta, sbr. VI kafla vvl. nr. 108/2007 og III kafla reglurgerðar 

nr.245/2006. Viðskiptin skulu og vera til þess fallin að þjóna hagmunum almennings og 

verðbréfamarkaðarins. Sækja þarf um töku verðbréfa til viðskipta í Kauphöllinni í 
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samræmi við reglur Kauphallar. Nasdaq OMX gaf út reglur fyrir útgefendur 

fjármálagerninga síðast í desember 2009 (Nasdaq OMX, 2009) og skilyrði skráningar 

skuldabréfa má sjá í þriðja kafla reglnanna.  

Takmörk eru fyrir þeim verðmætum sem hægt er að vera með skráð í Kauphöll og er 

miðað við að áætlað markaðsvirði skuldabréfaflokks sé að lágmarki 40 milljónir króna 

eða sem nemur 500 þúsundum evra miðað við uppreiknað gengi (Nasdaq OMX, 2009). 

Hægt er að fá undanþágu ef líkur eru á nægum viðskiptum með bréfin þannig að eðlileg 

verðmyndun eigi sér stað, en þó aldrei lægra en sem nemur 15 milljónum króna (Nasdaq 

OMX, 2009). Öll skuldabréf í sama flokki þurfa að vera skráð og viðskipti með þau án 

takmarkanna og það sama gildir um viðbótarútgáfu.  

Rík upplýsingaskylda hvílir á útgefendum fjármálagerninga. Það er eitt megin 

sjónarmið að baki opinberri skráningu að útgefendur fullnægi  upplýsingaskyldu í 

samræmi við lög (Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson, 2004) svo fjárfestar hafi 

aðgang að nýjustu upplýsingum sem nauðsynlegar eru, og geti myndað sér skoðun á 

þeim fjárfestingarkostum sem í boði eru.  

Fylla þarf út umsókn þegar sótt er um töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum 

markaði og með henni þurfa að fylgja gögn, sjá viðauka 1, þar á meðal drög að lýsingu.  

2.1.3 Verðbréfaskráning Íslands 

Verðbréfaskráning Íslands starfar samkvæmt lögum nr. 131/1997 um rafræna skráningu 

verðbréfa og skráningu eignaréttinda yfir þeim. Megin verkefni Verðbréfaskráningar er 

annast rafræna útgáfu verðbréfa, sjá um vörslu þeirra og uppgjör til banka og 

verðbréfafyrirtækja.  

2.2 Markaðsaðili 

Útboð og skráning verðbréfa á markað er starfsleyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum 

um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 sbr. 8.tl. 20. gr. og hafa þau einkarétt á sölu og 

skráningu verðbréfa á skipulegan verðbréfamarkað (Samkeppnieftirlitið, 2013).  

2.2.1 Fjárfestar 

Einn af hornsteinum verðbréfamarkaðarins og grundvallar drifkraftur verðbréfa-

viðskipta eru fjárfestar, því þeir eru kaupendur á frummarkaði og seljendur á 

eftirmarkaði (Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson, 2004). Samkvæmt lögum um 
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verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 (vvl.) skiptast fjárfestar í tvo hópa, almenna fjárfesta og 

fagfjárfesta sbr.9.tl. 2.mgr. 2. gr. Samkvæmt ákvæðinu þurfa fagfjárfestar að búa yfir 

reynslu, þekkingu og sérfræðikunnáttu til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir um 

fjárfestingar og hafa getu til að meta áhættuna sem þeim fylgir. Þetta eru einkum 

lögaðilar sem hafa starfsleyfi á fjármálamörkuðum, til að mynda fjármálafyrirtæki, sjóðir 

um sameiginlega fjárfestingu, lífeyrissjóðir og rekstarfélög þeirra ásamt stórum 

fyrirtækjum sem uppfylla ákveðin skilyrði um stærð efnahagsreiknings sbr. ákvæðið. 

Almennir fjárfestar eru allir þeir sem ekki uppfylla skilyrði um fagfjárfesta. 

Um þessa tvo hópa fjárfesta gilda og hafa gilt mismunandi reglur, einkum hvað 

varðar upplýsingagjöf og milligöngu um viðskipti (Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur 

Jónsson, 2004). Fjármálafyrirtæki verða því að flokka viðskiptavini sína í almenna 

fjárfesta eða fagfjárfesta, þar sem almennir fjárfestar njóta mestrar mögulegar verndar 

en fagfjárfestar hafa aðgang að afurðum sem ekki eru aðgengilegar almennum 

fjárfestum og njóta minni verndar (CESR, 2008).  

Í lögum um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003, sem giltu á árunum 2003 til 2007, voru 

upptaldir þeir aðilar sem þá töldust fagfjárfestar sbr. 7. tl. 2. gr. en auk þess gátu talist 

fagfjárfestar þeir aðilar sem óskuðu eftir því skriflega, enda uppfylltu þeir skilyrði um 

faglega þekkingu, regluleg viðskipti og verulegan fjárhagslegan styrk.  

Meðal þeirra skilyrða sem sett voru fyrir því að teljast fagfjárfestir var að eiga 

verðbréf eða reiðufé sem samsvaraði að minnsta kosti 100 milljónum króna eða hafa átt 

viðskipti eigi sjaldnar en fimm sinnum á hverjum ársfjórðungi síðasta árið. Það var í 

höndum fjármálafyrirtækja að ganga úr skugga um að skilyrðin væru uppfyllt, sbr. 

reglugerð 630/2003 um verðbréfaviðskipti. . 

Í núgildandi lögum þarf fjármálafyrirtæki að leggja mat á sérfræðikunnáttu, reynslu 

og þekkingu þess viðskiptavinar sem óskar eftir því skriflega að teljast fagfjárfestir að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum sbr. 24 gr. vvl. Einnig þurfa viðskiptavinir að lýsa því yfir 

skriflega að þeim sé kunnugt um afleiðingar þess að missa ákveðna réttarvernd og 

bótarétt en það er í höndum fjármálafyrirtækisins að gefa þeim skriflega viðvörun um 

þessa þætti.  

Núgildandi lög um verðbréfaviðskipti tóku gildi 1. nóvember 2007 og byggja þau á 

tilskipun Evrópusambandsins (ESB) um markaði fyrir fjármálagerninga (e. Markets in 
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Financial Instruments Directive, skammstafað MiFID). Megin tilgangur MiFID-

tilskipunarinnar er að bæta fjárfestavernd og gera kröfur á fjármálafyrirtæki að þau 

starfi af heiðarleika, sanngirni og fagmennsku.  

2.2.2 Fjármögnun með útgáfu á skipulegum markaði 

Í gegnum tíðina hefur eigið fé fyrirtækja verið töluvert rannsakað og hvernig verð 

hlutabréfa breytist á mörkuðum eftir væntingum. Mikið er vitað um arðgreiðslustefnu 

og það að hlutabréfaverð bregst við óvæntum arðgreiðslu-breytingum. Því er ljóst að 

arðgreiðslur og væntingar eru tengdar upplýsingum, þetta má rekja aftur til ársins 1961 

með kenningum Miller og Modigliani.  

Fjármagnsuppbygging fyrirtækja er meira á huldu og minna vitað um hvernig skipting 

milli skulda, eiginfjár og víkjandi lána eru ákvörðuð. Það var upp úr árinu 1980 sem 

uppgötvað var að breytingar í fjármagnsskipan fela í sér upplýsingar til fjárfesta (Myers, 

1983).  

Margar fræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar á því hverjar eru hagkvæmustu 

ákvarðanir sem fyrirtæki ættu að gera út frá ákveðnum forsendum og aðstæðum. Til að 

mynda gerðu Graham og Harvey (2002) viðamikla rannsókn á því, hvort stjórnendur 

gerðu fjárfestingaáætlun og báru síðan við hvernig fjárfestingaákvarðanir voru teknar í 

framhaldinu. Tilgangurinn var að komast að því hvernig fjármálastefnur eru tengdar 

innbyrðis og tengja saman við ákvarðanatöku. Sem dæmi, fyrirtæki sem setja 

fjárhagslegan sveigjanleika í forgang eru einnig líklegri til að meta raunveruleg tækifæri í 

fjárfestingaáætlunum. Þátttakendur í rannsókninni voru framkvæmdastjórar 298 stórra 

fyrirtækja sem voru spurðir nærri 100 spurninga. Niðurstöðurnar voru greindar eftir 

aðgerðum stjórnenda eftir stærð fyrirtækisins, V/H hlutfalli, skuldsetningarhlutfalli, 

lánshæfismati, arðgreiðslustefnu, iðnaði, stjórnun, eignarhaldi og síðan aldri, starfsaldri 

og menntun framkvæmdastjóra. Niðurstöður rannsóknarinnar vörpuðu ljósi á ýmsar 

fyrirtækjakenningar í fjármálum sem tengjast stærð fyrirtækis, áhættu, 

fjárfestingatækifærum, samhverfum upplýsingum og stjórnunarlegu frumkvæði.  

Með tilliti til fjárfestingaútreikninga, fylgja flest fyrirtæki fræðilegri ráðgjöf og nota 

núvirðisútreikninga (NPV) til þess að leggja mat á ný verkefni. Hins vegar þegar kom að 

því að taka ákvarðanir um fjármagnsuppbyggingu (e.capital structure decisions), treysta 

fyrirtæki mikið á hagnýtar, óformlegar reglur og gefa fræðilegri ráðgjöf minni gaum. 
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Mikilvægustu þættirnir sem höfðu áhrif á skuldastefnu, var að viðhalda fjárhagslegum 

sveigjanleika og hafa góða lánshæfiseinkunn. Við útgáfu hlutafjár höfðu þátttakendur 

mestar áhyggjur af hagnaði á hlut, útþynningu hlutafjár og lækkun hlutabréfaverðs. Fátt 

benti til þess að í raunveruleikanum væru ákvarðanir um fjármagnsskipan teknar 

samkvæmt fræðilegum kenningum sem tengjast eignastaðkvæmd, ósamhverfum 

upplýsingum, viðskiptakostnaði, frjálsu sjóðsstreymi eða sköttum. Þó má segja að ef 

áhrifin ef þessum kenningum koma fram í markaðsverði eða lánshæfismati og 

framkvæmdastjórar bregðast við því, eru stjórnendur að bregðist við þessum 

kenningum á óbeinan hátt. Einnig sýndi könnunin að stór fyrirtæki halda sig frekar við 

ákveðið skuldahlutfall en minni (Graham og Harvey, 2002). 
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3 Skuldabréf 

Í þessum kafla verður farið yfir hugtakið skuldabréf og hvaða lög og reglur gilda um þau. 

Einnig er farið yfir skuldabréfaútgáfu á Íslandi. Farið er yfir tegundir skuldabréfa og 

hugtök skilgreind, sér í lagi þeir skilmálar bréfanna og þær kvaðir sem oftast koma fram í 

þeim. Til þess að velkjast ekki vafa þá er lagaleg skilgreining á hugtakinu skuldabréf 

(e.bond) eftirfarandi: „Skrifleg yfirlýsing útgefanda (skuldara) um skyldu hans til að 

greiða öðrum aðila (kröfuhafa) ákveðna upphæð ásamt vöxtum yfir tiltekinn tíma og 

endurgreiða lánið á gjalddaga“ (Seðlabanki Íslands, e.d.). Fyrirtækjaskuldabréf er 

flokkur þeirra skuldabréfa sem gefin eru út af fyrirtækjum, öðrum en ríkisfyrirtækjum, 

fjármálastofnunum og tryggingarfélögum (Seðlabanki Íslands, e.d.).  

Skuldabréf eru verðbréf í skilningi 1. mgr. 2. gr. verðbréfaviðskiptalaga nr.108/2007 

og um þau gildir einnig tilskipun frá 9. febrúar 1798 um áritun afborgana á skuldabréf og 

óskráðar reglur íslensks réttar um viðskiptabréf. Um rafræn skuldabréf gilda lög nr. 

131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa. 

Skuldabréf hafa löngum gegnt veigamiklu hlutverki um allan heim, því að 

markaðsvextir hvers lands mótast í viðskiptum með skuldabréf í samræmi við lögmál 

framboðs og eftirspurnar. Öflugur og skilvirkur skuldabréfamarkaður þar sem auðvelt er 

að afla lánsfjár með sölu nýrra skuldabréfa er undirstaða verðbréfamarkaðar í hverju 

landi (Íslandsbanki, 2003).  

Ríki og fyrirtæki sækja sér gjarnan lánsfé með útgáfu skuldabréfa á markaði en 

fjárfesting í skuldabréfum felur í sér áhættu og fjárfestar eiga á hættu að tapa verðmæti 

allrar fjárfestingar sinnar í skuldabréfunum eða hluta hennar (Íslandsbanki, 2003). 

Fjárfestar geta verið tiltölulega öruggir um það að þegar ríki gefur út skuldabréf þá 

verður það greitt til baka að fullu og á réttum tíma en það er ekki hægt að segja það 

sama um kaup á skuldabréfum sem fyrirtæki gefa út, svokölluð fyrirtækjaskuldabréf (e. 

corporate bond). Eigendur fyrirtækjaskuldabréfa eru meðvitaðir um þessa áhættu og því 

krefjast þeir álags ofan á vexti sambærilegs ríkisskuldabréfs, nokkurskonar 

áhættuþóknunar, fyrir það að taka áhættuna á greiðslufalli (Bradley, Myers, og Allen, 

2011).  
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Ófyrirséðir atburðir og almennt efnahagsástand eru þættir sem geta orðið til þess að 

lækkanir verða á mörkuðum með fjármálagerninga sem hafa áhrif á verð skuldabréfa 

(Eik fasteignafélag, 2013). 

3.1 Skuldabréfaútgáfa á Íslandi 

Uppruna skipulegs verðbréfamarkaðar á Íslandi má rekja aftur til ársins 1985 með 

stofnun Verðbréfaþings Íslands. Seðlabanki Íslands beitti sér fyrir stofnun hans í 

samstarfi við helstu markaðsaðila. Fram að þeim tíma var framboð skuldabréfa í 

frumsölu lítið og viðskipti á eftirmarkaði voru lítil sem engin (Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneyti, 1996).  

Íslensku lífeyrissjóðirnir eru langstærsti einstaki fjárfestirinn á íslenska 

fjármálamarkaðinum í heild og það sama á við um fyrirtækjaskuldabréfamarkaðinn. Árið 

2006 áttu lífeyrissjóðirnir og fjárfestingasjóðir samanlagt 90% af markaðnum. Þessir 

sjóðir eru mikilvæg uppspretta fyrir langtímafjármagn (Kaupthing banki, 2006).  

Stór meirihluti kaupenda eru fjárfestar sem kaupa skuldabréf til eignar (e.buy-and-

hold investors) eins og lífeyrissjóðir, fjárfestingasjóðir og tryggingarfélög. Þess vegna eru 

oft lítil sem engin viðskipti með bréfin á eftirmarkaði (Kaupthing banki, 2006). 

Markaðurinn með fyrirtækjaskuldabréf, eins og markaðurinn í heild, er einstakur á 

heimsvísu hvað það varðar að nánast öll útgáfa slíkra bréfa er vísitölutryggð og var 

hlutfallið um 90% árið 2006 (Kaupthing banki, 2006) og er það nánast óbreytt miðað við 

fjölda útgefinn bréfa. 

Gjaldeyrishöftin og hvarf hlutabréfamarkaðarins eftir hrun 2008, hafa haft veruleg 

áhrif á eftirspurn skuldabréfa, sem hefur leitt til þess að skuldabréfavísitölur hafa 

hækkað mikið, með tilsvarandi lækkun ávöxtunarkröfu sem var í sögulegu lágmarki í lok 

árs 2012 (Hagstofa Íslands, 2012). 

Á Íslandi eru gefin út bæði verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf og algengt er að 

þau séu gefin út til 5-30 ára (Seðlabanki Íslands, e.d.). Samkvæmt reglum Seðlabanka 

Íslands um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár nr. 492/2001 skulu verðtryggð skuldabréf 

vera gefin út að lágmarki til fimm ára og miðast uppreikningar við vísitölu neysluverðs. 

Ekki eru sett nein tímamörk við útgáfu óverðtryggðra skuldabréfa. 

http://www.sedlabanki.is/library/Skráarsafn/Reglur/Reglur%20um%20verðtryggingu%20sparifjár.pdf
http://www.sedlabanki.is/library/Skráarsafn/Reglur/Reglur%20um%20verðtryggingu%20sparifjár.pdf
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Ríkistryggð skuldabréf hafa verið einn helsti valkostur fjárfesta undanfarin ár 

(Hagstofa Íslands, 2013) en ástæðu þess má rekja til þess að er mikill slaki hefur verið á 

hlutabréfa- og húsnæðismarkaði frá hruni fjármálakerfisins (Hagstofa Íslands, 2012).  

Skuldabréf ríkis og Íbúðalánasjóðs eru ráðandi á markaðnum í dag, en þegar fram í 

sækir gæti fjölgun fjárfestingakosta haft áhrif til hækkunar á ávöxtunarkröfu með 

tilheyrandi verðlækkunum á skuldabréfum til dæmis með eflingu hlutabréfamarkaðar 

(Hagstofa Íslands, 2013). 

Markaður með fyrirtækjaskuldabréf óx hratt á fyrsta áratug 21. aldar og nam hann 

um 21,3% af heildarmarkaðsvirði skuldabréfa árið 2006 samanborið við 5,7% árið 2000 

(Kaupthing banki, 2006). Í lok ágúst 2013 hefur dæmið snúist við aftur og nemur nú 

markaðsvirði fyrirtækjabréfa tæpum 7,4% af heildar útgefnum skuldabréfum á markaði 

(Nasdaq OMX, e.d.). Eins og sést á mynd 1 hefur orðið mikill viðsnúningur í útgáfu 

markaðsskuldabréfa frá árinu 2006 bæði hjá ríki og fyrirtækjum.  

  

Mynd 1. Yfirlit yfir útboð markaðsskuldabréfa á Íslandi frá janúar 2006 til júní 2013 í milljörðum talið. 
Heimild: Seðlabanki Íslands 
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Fyrirtækjaskuldabréf voru gefin úr fyrir 520 milljarða á árunum 2006 og 2007 en eftir 

það fór dróst útgáfa saman og nam 108 milljörðum á árinu 2008. Botninum var náð árið 

2011 þegar rúmir átta milljarðar voru gefnir út. Viðsnúningur hefur átt sér stað 

undanfarið, því búið er að gefa 32% meira út fyrstu átta mánuði ársins 2013 heldur en 

heildarútgáfan var árið á undan. Fjárfestar eru bundnir af gjaldeyrishöftunum sem varað 

hafa á Íslandi frá haustinu 2008. Þau skapa lausafjárbólu í efnahagskerfinu og afleiðing 

hennar er skortur af fjárfestingakostum og úr verður ákveðin virðisskekkja. Þetta ástand 

skapar hinsvegar tækifæri í útgáfu fyrirtækjaskuldabréfa (Haraldur I. Þórðarson, 2012). 

Fyrirtæki hafa verið að gefa út skuldabréf og selja í tengslum við gjaldeyrisútboð 

Seðlabanka Íslands (Hagstofa Íslands, 2012). Á mynd 2 má sjá hvernig velta með 

fyrirtækjaskuldabréf hefur verið í Kauphöll síðustu sex ár.   

 

Mynd 2.  Velta í Kauphöll með skuldabréf fyrirtækja frá janúar 2008 til september 2013 í milljörðum 
talið. Heimild: Nasdaq OMX 

Árið 2008 nam velta með fyrirtækjaskuldabréf 21,3 milljörðum og voru viðskipti mest 

í marsmánuði eða um 12 milljarðar. Virkni markaðarins með fyrirtækjaskuldabréf hefur 

verið þrefalt meiri árið 2013 en árið á undan. Fyrstu níu mánuði ársins nam veltan 12,8 

milljörðum króna. Samanborið við 3,4 milljarða árið 2012 og 2 milljarða árið 2009 þegar 

hún var hvað minnst.  

Í júní 2006 hafði ekkert fasteignafélag ekki greitt af skuldabréfunum sínum 

(e.defaulted) og einungis eitt fyrirtækjabréf hafði lent í vanskilum en það var 

Skinnaiðnaður í september 2001. Það bréf var afskráð úr Kauphöllinni í kjölfarið. Þetta 
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þóttu tíðindi því í 21 árs sögu kauphallarinnar hafði ekki orðið greiðslufall sem var talið 

sýna styrk Íslenskra fyrirtækja sem höfðu gefið út skuldabréf (Kaupthing banki, 2006).  

Skuldabréfa útgáfa Eikar fasteignafélags hefur verið stærsta skuldabréfaútgáfa 

einkaaðila frá árinu 2008 og markaði hún ákveðin tímamót í fyrirtækjafjármögnun eftir 

hrunið. Félagið gaf út 11,6 milljarða sem 30 fjárfestar tóku þátt í. Mikil vinna var lögð í 

að útfæra skilmála skuldabréfanna og var það gert í nánu samstarfi við fjárfesta 

(Íslandsbanki, 2012). Aðilar á markaði fögnuðu útgáfu Eikar fasteignafélags og telja 

útgáfuna vera merki um að fyrirtækjaskuldabréfamarkaðurinn muni taka við sér á ný 

(mbl.is, 2013).  

3.2 Afborgunartegundir skuldabréfa 

Afborgunartegundir skuldabréfa geta verið með mörgum hætti en algengast í heiminum 

er útgáfa vaxtagreiðslubréfa. Þá eru vextir greiddir reglulega yfir líftíma bréfsins og á 

lokagjalddaga eru vextir greiddir ásamt höfuðstól skuldarinnar (Íslandsbanki, 1994).  

Á Íslandi er flóra útgefinna skuldabréfa töluverð og form og skilmálar þeirra geta 

verið með ýmsu móti. Sem dæmi má nefna að í lok ágúst 2013 voru 35 fyrirtækjabréf 

skráð í Kauphöllina og má sjá skiptingu þeirra á mynd 3. 

 

Mynd 3. Hlutfallsskipting skráðra fyrirtækjaskuldabréfa í Kauphöll í lok ágúst 2013. Heimild: 
Tölvupóstur, Nasdaq OMX. 

Eins og sjá má er jafnt hlutfall jafngreiðslubréfa og skuldabréfa með jafnar afborganir. 
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Til glöggvunar eru dregin hér fram helstu afborgunartegundir skuldabréfa og 

eiginleikar þeirra; 

Vaxtagreiðslubréf (e.cupon bond): Vextir eru greiddir reglulega yfir lánstíma og 

höfuðstóll og vextir eru greiddir saman á lokagjalddaga. 

Eingreiðslubréf eða kúlubréf (e. zero cupon bond, bullet bond): Höfuðstóll, vextir og 

vaxtavextir greiðast í einni greiðslu í lok lánstímans. 

Skuldabréf með jöfnum afborgunum (e. amortization bond): Upphaflegur 

höfuðstóll greiðist til baka með jöfnum afborgunum yfir líftíma bréfsins. Vextir greiðast 

á gjalddaga ásamt afborgun.   

Jafngreiðslubréf (e.annuity): Lánið greiðist til baka með jöfnum greiðslum. Greiðsla 

er afborgun ásamt vöxtum. Áfallnir vextir greiðast á gjalddaga og fara minnkandi. Hlutur 

afborgunar er minnstur í fyrstu en vex með lækkandi vöxtum.  

 

Heildar fjöldi skráðra skuldabréfa í Kauphöll í lok ágúst 2013 er alls 154 bréf. Eins og 

sjá má á mynd 4 er skipting milli tegunda nokkuð jöfn, þar af eru 31 bréf sem eru af 

öðrum toga og falla undir flokkinn óregluleg skuldabréf. Þar undir eru húsbréf og bréf 

með óreglulegt greiðsluflæði.  

 

 

Mynd 4. Fjöldi útgefinna skuldabréfa í Kauphöll í lok ágúst 2013, eftir tegundum. Fjöldi 
fyrirtækjaskuldabréfa er til samanburðar. Heimild: Tölvupóstur, Nasdaq OMX 
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Eins og sést á mynd 5 er mestur fjöldi skuldabréfa verðtryggður með vísitölu 

neysluverðs eða alls 125 bréf á móti 29 sem eru óverðtryggð. Undir óverðtryggð bréf 

falla þau skuldabréf sem uppreiknuð eru í erlendri mynt og eru því ekki verðtryggð.  

 

Mynd 5. Hlutfall milli verðtryggðra og óverðtryggðra skuldabréfa sem eru skráð í kauphöll í lok ágúst 
2013. Heimild: Tölvupóstur, Nasdaq OMX 

Til glöggvunar eru dregin hér fram helstu eiginleikar skuldabréfa  

Víkjandi skuldabréf (e.subordinated bonds): Þau víkja fyrir öðrum kröfum á hendur 

útgefandanum. Endurgreiðsla er oftast í formi eingreiðslu en getur verið með öðrum 

hætti.  

Veðtryggð skuldabréf (e.mortgage bond): Þinglýst veðsetning. Skuldin er tryggð með 

veði í eignum skuldara, venjulega fasteignum. Endurgreiðsla getur verið með ýmsum 

hætti.  

Skuldabréf með breytilegum vöxtum (e.floating rate bond): Vextir slíkra bréfa taka 

breytingum í samræmi við tiltekið viðmið t.d meðalvexti Seðlabanka Íslands eða LIBOR 

vexti.  

Verðtryggð skuldabréf (e.indexed bonds):  Skuldabréf til lengri tíma en fimm ára eru 

jafnan verðtryggð. Algengast er að miða þau við vísitölu neysluverðs sem Hagstofan 

gefur út mánaðarlega. Markmiðið er að kaupmáttur afborganna og vaxtagreiðslna haldi 

sér.  
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Breytanleg skuldabréf (e.convertible bonds): Eru gefin út af hlutafélögum. Þeim má 

breyta í hlutafé á fyrirfram ákveðnu gengi sem er gjarnan talsvert hætta en gengi 

hlutabréfanna er við útgáfu skuldabréfsins. Vextir þessara bréfa er hinsvegar oft lægri 

en venjulegra skuldabréfa. 

Innkallanleg skuldabréf (e.callable bonds): Útgefandi/eigandi hefur rétt til þess að 

innkalla skuldabréfið fyrir lokagjalddaga. Oftast er um ákveðna dagsetningu eða tímabil 

að ræða sem heimildin er virk.  

3.3 Tryggingar 

Íslenska þjóðin hefur staðið á krossgötum frá falli bankanna 2008 og mikilvægt er að 

taka ákvörðun um hvernig nýta má þá dýrkeyptu reynslu sem af því hlaust. Fjárfestar 

töpuðu háum fjárhæðum á skráðum fyrirtækjaskuldabréfum, ekki síst vegna þess að 

tryggingar fyrir þeim verðbréfum voru almennt engar eða litlar. Þau skuldabréf sem 

voru með veðsetningar og stífar fjárhagskvaðir reyndust betri kostur 

(Samkeppnieftirlitið, 2013). Umgjörð skuldabréfaviðskipta þarf að vera ásættanleg fyrir 

útgefendur og fjárfesta og ljóst er að innlendir fjárfestar eru ekki tilbúnir að fjárfesta í 

fyrirtækjaskuldabréfum nema að tryggingar og veð séu til staðar (Samkeppniseftirlitið, 

2013).  

Rannsóknir sýna að fjármálakerfi eru mishverf yfir hagsveifluna og eru mun sterkari í 

niðursveiflu en uppgangi og eru sérstaklega sterk í niðursveiflu eða samdráttartímum og 

sér í lagi þegar lausafjárkreppa fylgir í kjölfarið (Braun og Larrain, 2005). Í niðursveiflu 

hafa fyrirtæki tilhneigingu til þess að fara varlega í fjárfestingar. Fjármálakerfinu er þá 

lýst sem skynsömu eða áreiðanlegu og hagkerfið verður stöðugra. Í þessu umhverfi fer 

hagnaður að aukast og þá eru væntingar gjarnan endurskoðaðar og fyrirtæki fara að 

taka meiri áhættu. Skuldsetning fyrirtækja eykst og staða þeirra getur veikst aftur, ef 

vöxtur í skuldbindingum verður meiri en hagnaður þeirra og endurfjármögnum verður 

erfiðari. Þetta leiðir aftur til endurskoðunar á væntingum og fyrirtæki draga úr áhættu 

(Silva, 2002). Yaxuan, Roth og Wald (2012) gerðu rannsókn á fyrirtækjum með starfsemi 

í 40 löndum hvernig mismunandi kröfuhafaréttindi hafi áhrif á fjárfestingar og 

fjármögnun fyrirtækja yfir hagsveifluna. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að á 

samdráttartímum hafa sterkari kröfuhafaréttindi áhrif á fjármögnun og fjárfestingar 

fyrirtækja en lítil sem engin áhrif á þenslutímum.  
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Fjárfestar ættu ætið að byggja ákvörðun sína um fjárfestingu á eigin skoðun og 

óháðri ráðgjöf sem þeir telja viðeigandi (Eik fasteignafélag, 2013). 

Þess vegna er dregið saman hér stutt yfirlit yfir hvaða ábyrgð félagsmenn í 

hlutafélögum bera á skuldbindingum eftir félagaformum og þær reglur sem gilda um 

veðtryggðar kröfur.  

3.3.1 Ábyrgð 

Ábyrgð hluthafa er með mismunandi hætti og það fer eftir félagsforminu hvernig henni 

er háttað. Á Íslandi hafa verið sett lög um hlutafélög nr.2/1995, einkahlutafélög 

nr.138/1994, sameignafélög nr.50/2007 og samvinnufélög nr.22/1991. Lög um 

einkahlutafélög taka einnig til samlagshlutafélaga eftir því sem við á skv. 134 gr. 

laganna. Það fer eftir félagaforminu hvort félagsmenn, það er að segja „hluthafar“ beri 

ábyrgð á skuldbindingum þess og getur ábyrgðið verið takmörkuð eða ótakmörkuð 

(Áslaug Björgvinsdóttir, 1999). 

Hluthafar í hluta-og einkahlutafélögum ásamt samvinnufélögum, bera ekki ábyrgð á 

skuldbindingum félagsins umfram það framlag, í formi hlutafjár, sem þeir hafa innt af 

hendi til félagsins. Í samlagsfélögum og samlagshlutafélögum er ábyrgð sumra 

félagsmanna takmörkuð, en annarra ótakmörkuð. Í sameignarfélögum eru það 

félagsmenn sem bera ábyrgð á heildarskuldbindingum þess með öllum eignum sínum. 

Við takmarkaða ábyrgð félagsmanna eru það einungis eignir félagsins sem standa til 

fullnustu skuldbindingum þess (Áslaug Björgvinsdóttir, 1999).  

3.3.2 Veðkröfur 

Lög um samningsveð 75/1997 (svl) taka til veðréttinda. Veðrétti er ætlað að tryggja 

veðhafa tiltekna heimild, til að taka til fullnustu greiðslu af peningaverðmæti ákveðinnar 

eignar sem hefur fjárhagslegt gildi, til að mynda, fasteignaveð. Tilgreina þarf fjárhæð 

veðkröfu eða hámark þeirrar kröfu sem veðið tryggir, við hvaða gjaldmiðil er miðað og 

hvort fjárhæðin sé bundin vísitölu eða gengi. Þetta er skilyrði þess að veðið öðlist 

réttarvernd við þinglýsingu (Þorgeir Örlygsson, 2002). 

Með þinglýstum veðréttindum er veðhafi einnig tryggður fyrir þeim kostnaði sem 

hann verður fyrir af innheimtu veðkröfu ef til vanskila kemur. Ef skuld hefur fallið í 

gjalddaga og beiðni um nauðungarsölu liggur fyrir er veðhafi tryggður fyrir þeim vöxtum 
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sem fallið hafa á skuldina á árinu áður. Þetta á líka við ef veðhafi hefur greitt iðgjöld 

brunatryggingar veðsettar fasteignar (Þorgeir Örlygsson, 2002).  

Veðhafi getur krafist þess að gjaldfella kröfu sína fyrir gjalddaga í eftirfarandi tilvikum; 

 Þegar greiðsla vaxta og afborganna hefur verið vanefnd verulega.  

 Þegar nauðungarsala hefur verið ákveðin á hinu veðsetta. 

 Þegar bú skuldara eða eiganda veðs hefur verið tekið til gjaldrotaskipta. 

 Þegar eigandi eða veðsali misnotar verulega umráðarétt sinn yfir veðinu eða 
vanefnir skyldur sínar sbr.7.gr. svl, að undangenginni viðvörun og hæfilegum 
fresti til úrbóta.  

 Þegar veðtryggingin rýrnar eða skerðist verulega sökum eyðileggingar eða 
skemmda. 

 Þegar veðið er selt, enda hefur veðsali áskilið sér þann rétt í þinglýstu 
veðbréfi.  

Þessar gjaldfellingarheimildir eiga við samkvæmt lögum nema sérstaklega hafi verið 

samið um annað (Þorgeir Örlygsson, 2002). 

Að öllu jöfnu getur veðhafi framselt veðrétt sinn og sett hann að veði, en ef 

takmarkanir eru á framsali kröfu sem er tryggð með veði gildir það sama um veðréttinn 

sem er til tryggingar kröfunni. Samþykki veðhafa þarf að koma til ef afsala á hluta 

veðandlags nema ef afsalið skerðir ekki tryggingarréttindi veðhafa. Af þessu leiðir að 

veðréttur er því ekki til fyrirstöðu, að hinu veðsetta sé afsalað, nema annað leiði af 

samningi eða ákvæðum laga (Þorgeir Örlygsson, 2002).  

Að vissum skilyrðum uppfylltum, hafa veðhafar rétt til þess að leysa til sín verðrétt 

annarra veðhafa og eru það einkum síðari veðhafar sem hagsmuni hafa af því. Veðhafi 

verður að leggja fram beiðni um gjaldþrot og þá getur síðari veðhafi greitt alla hans 

veðkröfu í reiðufé og gengið þar með inni hans veðrétt í þeim tilgangi að stöðva 

framhald fullnustuaðgerðar. Síðari veðhafi getur ekki krafist þess að fá að leysa til sín 

veðrétt þess sem framar er í forgangsröð ef fyrri veðhafi vill beita úrlausnarrétti, þegar 

fleiri en einn vill neyta úrlausnarréttar. Helgast það af meginreglunni, að þegar tveir eða 

fleiri eiga veðrétt í sama fjárverðmæti gengur eldri réttur framar þeim yngri, nema 

annað leiði af samningi eða reglum er áskilja tilteknar tryggingaráðstafanir til verndar 

rétti (Þorgeir Örlygsson, 2002).  
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3.3.3 Eignatryggð fjármögnun 

Í stað þess að gefa út hefðbundið veðskuldabréf með veði í fasteign hafa félög 

möguleika á að gefa út eignatryggð skuldabréf (e. asset-backed security). Í því felst að 

sjóður er stofnaður sem fjárfestir í undirliggjandi eignum sem standa til trygginga á 

greiðslu skuldabréfa. Sjóðurinn gefur út skuldabréf til fjárfesta til fjármögnunar á 

undirliggjandi eignum og heldur utan um þær eignir fyrir hönd fjárfesta og miðlar 

greiðslum. Útgefin skuldabréf sjóðsins eru í framhaldinu skráð í kauphöll. Þetta 

fyrirkomulag getur reynst hagfellt ef margir aðilar standa að baki, því ef illa fer þá 

stendur sjóðurinn einn á 1. veðrétti en ekki margir aðilar (Bradley, Myers og Allen, 

2011). 

3.4 Skilmálar 

Ólíkt hlutabréfum geta skuldabréf verið mjög mismunandi að gerð. Þau geta verið til 

langs- eða skamms tíma og með marga mismunandi eiginleika. Skuldabréf byggja á 

skriflegum samningi sem gerður er um þau og öll hljóða þau upp á ákveðna fjárhæð sem 

er kölluð nafnverð bréfsins en það þarf ekki endilega að segja til um hvert verðmæti 

bréfsins er á markaði. Vegna margbreytileika þeirra er mikilvægt að þekkja nákvæmlega 

skilmála (e.terms) hvers bréf og til glöggvunar eru dregin hér fram skilmálar skuldabréfa  

Nafnvextir (e.coupon rate): Þeir vextir sem nefndir eru í lánasamningi. 

Gjalddagi bréfs (e. maturity date): Þetta er sá dagur sem greitt er af bréfinu, getur verið 

reglulega yfir ákveðið tímabil eða einn gjalddagi í lok líftíma bréfsins. 

Nafnverð/Höfuðstóll (e.par value): Upphæð sem árituð er á skuldabréfið sem útgefandi 

þess lofar að greiða á gjalddaga.  

Uppreiknað nafnverð/höfuðstóll: Núverandi eftirstöðvar upprunalegs höfuðstóls að 

teknu tillit til afborganna, vaxta og verðtryggingar. 

Vaxtagjalddagi: Dagsetning vaxtagreiðslu af láni 

Lokagjalddagi (e. maturity date): Sú dagsetning þegar endurgreiðsla skuldabréfs á að 

hafa farið að fullu fram í samræmi við skilmála þess. 

Útgáfudagur (e. issue date): Dagsetning þegar bréfið var gefið út. 

Lánstími (e.maturity): Tími frá útgáfudegi skuldabréfs til lokagjalddaga. 
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Ávöxtun á gjalddaga (e. yield to maturity): Sú ávöxtun sem bréfið gefur, sé því haldið til 

gjalddaga. 

Innköllunarákvæði (e. call provision): Slík ákvæði í skuldabréfi heimilar útgefanda að 

innkalla bréfið fyrir gjalddaga, oftast á fyrirfram ákveðnu verði (Innköllunarþóknun 

(e.Call premium).  

Endurgreiðsluákvæði (e.sinking fund provision): Endurgreiðsla láns með uppkaupum 

eða úrdrætti.  

REIBOR vextir: Er skammstöfun fyrir Reykjavík Interbank Offered Rate. Er útlánsvextir, 

millibankamarkaðar með krónur með skammtímalán milli banka og sparisjóða.  

3.5 Kvaðir  

Kvaðir (e.covenants) eru skilgreindar sem sérstök grein í lánasamningi, sem takmarka 

aðgerðir lántaka eftir útgáfu skuldabréfsins, þetta eru skilyrði skuldabréfsins og þeim er 

ætlað að verja rétt skuldabréfaeigandans (Smith og Warner, 1979).  

Skuldabréfaeigendur eru þeir haghafar sem hvað mest eiga undir hjá fyrirtækjum án 

þess að vera hluthafar. Virði skuldabréfaeigenda má hugsa sem mótvægi við virði 

hluthafa. Þess vegna geta ákvarðanir, eins og að kaupa til baka eigin hluti, skuldsetning 

og stækkanir með samrunum og yfirtökum, kallað fram hugsanlega hagsmunaárekstra 

(e.agency problems) milli skuldabréfaeigenda og hluthafa fyrirtækis (EFFAS, 2003).  

Til þess að reyna að sporna við þessum hagsmunaárekstrum eru kvaðir settar í 

útgáfusamninga svo lánadrottnar geti gripið inní þegar allt stefnir í óefni (Bradley, Myers 

og Allen, 2011). 

Megintilgangur kvaða er agastjórnun. Þeim er ætlað að stjórna áhættu með því að 

leggja fjárhagslegt og stefnumótandi aðhald á stjórnendur. Spurningin er þá hvort 

stjórnin sé tilbúin eða fær um að takast á við þau skilyrði (EFFAS, 2003).  

Líklega er raunhæft að gera ráð fyrir því að enginn skilyrðapakki sé fullkomlega 

vatnsheldur, í því fælist mikill viðskiptakostnaður. Engu að síður, því meiri gæði slíks 

skilyrðapakka, þeim mun meiri vernd ætti að vera fyrir fjárfestinn. Það má segja að því 

lægra lánshæfismat sem fyrirtækið hefur, því strangari eru skilmálarnir. Þar af leiðandi, í 

þeim tilfellum sem fyrirtæki hafa lánshæfismat í fjárfestingaflokki (e.investment grade), 
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koma venjulega aðeins lágmarksskilyrði fyrir, því það veitir sjálfkrafa vernd fyrir 

hugsanlegri áhættu (EFFAS, 2003).  

Kvaðir geta virkað sem fyrirfram viðvörunarkerfi sem heimilar skuldabréfaeiganda að 

koma fyrr að borðinu þegar semja þarf um framtíð fyrirtækis á tímum erfiðleika. Þannig 

getur fjárfestir tekið virkan þátt í ákvarðanatökuferlinu og reynt að draga úr mögulegu 

tapi. Ráðlagt er fyrir fjárfesta að bíða ekki eftir að hlutirnir gerist heldur verða 

meðvitaðir um þau ákvæði í samningsgögnunum sem eru viðeigandi (EFFAS, 2003). 

Kvaðir í lánasamningum eru oft skilgreindar sem rekstartakmarkanir eða sem 

fjárhagslegar kvaðir (Bradley, Myers og Allen, 2011).  

Í köflum 3.5.1.1 til 3.5.1.6 verður farið yfir helstu kvaðir sem koma fyrir í fyrirtækja-

skuldabréfum.  

3.5.1 Gildi kvaða  

Skilmálar í skuldabréfasamningum er viðvarandi fyrirbæri. Þeir hafa komið fyrir í 

lánasamningum í hundruðir ára og með tímanum hafa samningar um skuldir fyrirtækja 

sem innihalda skilmála orðið eitt mest úthugsaða fjárhagslega skjal sem fyrir finnst 

(Smith og Warner, 1979).  

Fjárhagslegir samningar eru kostnaðarsamir (Smith og Warner, 1979) og dýrt að 

framfylgja (e. agency cost) (Fama og Jensen, 1983). Þegar reynt er að komast hjá slíkum 

kostnaði, kemur jafnan upp umboðsvandi (e. agency Problem). Umboðsvandi hefur 

margar birtingarmyndir en sem dæmi, er þegar fyrirtæki lenda í fjárhagsvanda og 

stjórnendur fara að starfa í eigin þágu og hluthafa, á kostnað kröfuhafa (Jensen og 

Meckling, 1976). 

Hagmunaárekstrar skuldabréfaeigenda og hluthafa eru vel þekkt fyrirbæri á 

fjármálamörkuðum. Skuldabréfaeigendur standa frammi fyrir því að, eftir að skuldabréf 

hefur verið gefið út miða allar aðgerðir stjórnenda að því að auka hagnað hluthafa 

(Smith og Warner, 1979).  

Umboðsvanda hafa margir fræðimenn fjallað um í gegnum tíðina (Jensen og 

Meckling, 1976; Smith og Warner, 1979) og nefna má sem dæmi „umboðskenninguna 

um kvaðir“ (e. agency theory of covenants). Bradley og Roberts (2004) sýndu fram á 

áhrif af skilyrðum í samningum. Kenningin gengur út á hagsmunaárekstra milli hluthafa 
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og skuldabréfaeigenda sem er afleiðing aðgerða stjórnenda, sem starfa í þágu hluthafa, 

sem hafa neikvæð áhrif á verðmæti útistandandi skulda og heildarverðmæti 

fyrirtækisins.  

Samkvæmt Jensen og Meckling (1976) og Fama og Jensen (1983) má segja í stuttu 

máli að umboðskostnaður samanstandi af; 

 Kostnaði við samningagerðina 

 Tækifærinu á hagnaði vegna áhrifa skulda á fjárfestingatækifæri 

 Útgjöld vegna eftirlits af hálfu skuldabréfaeigenda á fyrirtækinu 

 Gjaldþrota og endurskipulagningarkostnaður  

Hinsvegar má segja það að skilyrði í lánasamningum, jafnvel þó í þeim felist 

kostnaður, auki virði fyrirtækisins á þeim tíma sem skuldabréfið er gefið út. Til að mynda 

er umboðsvandi fyrirtækja í greiðsluerfiðleikum og ein ástæða þess að kröfuhafar 

krefjast kvaða, er möguleikinn á því að draga úr tapi. 

Þegar kröfuhafar reikna með og ganga út frá, mögulegum umboðsvanda með 

ákvarðanir stjórnenda, þurfa fyrirtæki að samþykkja (innleiða) fleiri kvaðir í 

lánasamninga með tilheyrandi kostnaði (Smith og Warner,1979).  

Smith og Warner (1979) könnuðu þær kvaðir sem settar eru í skuldabréfasamninga til 

þess að stjórna hagsmunaárekstrum milli hluthafa og skuldabréfaeigenda. Þeir 

rannsökuðu ýmsar gerðir skilyrða, til að mynda takmörkun á arðgreiðslum, bann við 

frekari skuldsetningu (e. claim delution), eigna eða fjármuna tilfærslur og fjárfestingar 

með neikvætt núvirði. Black og Cox (1976) rannsökuðu áhrif af tryggingaskilmálum, 

fyrirkomulag þess sem er neðar í röðinni (e. subordinations arrangement) og 

takmarkarnir á fjárfestingakostum (e. restrictions on the financing interest) og 

takmörkunum á arðgreiðslum. Allar þessar niðurstöður eru á þá leið, að skilmálar og 

kvaðir auka virði skuldabréfs og hafa marktæk áhrif á hegðun stjórnenda (Smith og 

Warner, 1979).  

Skilyrðin geta gengið það langt að verja skuldaeigendur fyrir nánast öllum aðgerðum 

sem fyrirtækið gengst í þannig að ekki verði farið í nein verkefni sem ekki eru arðbær. 

Hinsvegar benda niðurstöður rannsókna til þess að slíkum skilyrðum sé mjög dýrt að 
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framfylgja og það mun ekki vera í þágu eigenda fyrirtækisins að bjóða uppá slíkar kvaðir 

(Smith og Warner, 1979). 

Hér á eftir verður farið yfir helstu skilmála sem koma fyrir í lánasamningum og áhrif 

þeirra. 

3.5.1.1 Frekari skuldsetning 

Kvöð sem takmarkar frekari skuldsetningu útgefanda eða dótturfélaga hans. Sérstökum 

takmörkunum á skuldir dótturfélags er ætlað að koma í veg fyrir það að 

skuldabréfaeigandi sem á bréf sem móðurfélag gaf út verði verr settur ef til 

skipulagsbreytinga kemur hjá félögunum.  

Ef fyrirtæki selur skuldabréf á ákveðnu verði með þeim forsendum að ekki verði farið 

í frekari skuldbindingu, eiga kaupendur það á hættu að krafa þeirra lækki í verði ef 

frekari skuldir eru gefnar út (Smith og Warner, 1979). 

Margar ástæður liggja að baki því að lántaka útgefanda er takmörkuð. Það helgast 

meðal annars að því að birtingarform lántöku er fjölbreytt. Má þar helst nefna að hún 

felst í almennum lánum, yfirdráttarheimildum, ádráttarlánum, kaupleigu, eignaleigu-

samningum og veðlánum. Skuldabréfaeigendur geta því varið eign sína með því 

takmarka lántöku þegar frekari skuldsetning er fyrirhuguð (EFFAS, 2003). 

3.5.1.2 Veðkvöð 

Veðkvöð (e. negative pledge) takmarkar heimildir útgefanda og dótturfélaga hans til að 

veðsetja eignir sínar og tekjur á líftíma skuldabréfsins. Með þessu eru núverandi 

skuldabréfaeigendur að tryggja fjárfestingu sína til framtíðar. Þetta setur hömlur á 

lántökur með hagsmuni ótryggðra skuldabréfaeigenda að leiðarljósi þar sem 

veðtryggðar kröfur ganga framar ótryggðum ef til greiðsluþrots kemur (EFFAS, 2003).  

3.5.1.3 Bann við útgreiðslu arðs, endurkaupum eigin bréfa og lækkun 
hlutafjár 

Kvöðin verndar skuldabréfaeigendur fyrir því að verðmæti fari út úr fyrirtækinu og tekur 

því oft á arði, lánum, ábyrgðum og fjárfestingum.  

Ef fyrirtæki gefur út skuldabréf og bréfið er verðlagt á þeim forsendum að fyrirtækið 

haldi arðgreiðslustefnu sinni, er virði bréfsins stefnt í hættu ef arðgreiðslur eru 

hækkaðar og það er gert á kostnað frekari fjárfestinga. Með takmörkun, þá er búið að 
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koma í veg fyrir að eignir séu seldar og arðurinn greiddur út til hluthafa og 

körfueigendur skildir eftir með verðlaust félag (Smith og Warner, 1979). 

Á þeim tímum sem hlutabréfamarkaður er í niðursveiflu, hafa fyrirtæki hvata til að 

kaupa aftur eigin bréf en það er búið að koma í veg fyrir það með þessar kvöð sem getur 

verið íþyngjandi fyrir hluthafa (EFFAS, 2003).  

3.5.1.4 Kennitölur í ársreikningi 

Fjárhagslegar kvaðir eru ákvæði í lánasamningi þar sem útgefandi hefur samþykkt 

ákveðinn viðmið í ársreikningi sem ætlunin er að viðhalda eða vera fyrir ofan eða neðan. 

Ef útgefandi fer út fyrir fyrirfram skilgreind mörk, þá hafa skuldabréfaeigendur rétt til að 

grípa til aðgerða, svo sem endurskoða skilmála eða gjaldfella bréfið. Tilgangur 

fjárhagslegra skilmála er að veita útgefanda ákveðið aðhald og draga fyrirfram úr óvissu 

með árangur og áhættu, ásamt því að veita upplýsingar um framtíðarvirði fyrirtækisins 

og sjóðsstreymi (Demerjian, 2010).  

Samkvæmt, Asquith, Beatty og Weber (2005) eru algengar fjárhagskvaðir í 

lánasamningum þessar helstar;  

 Hámarks skuldir/ EBITDA, yfir 2,2x  (EBITDA á móti vöxtum) 

 Lámarks EBITDA /vöxtum, ekki meira en 5,1x (heildarskuldir á móti EBITDA) 

 Kvöð um að viðhalda vaxtaþekju og kostnaðarhlutfalli  

 Kvöð um að viðhalda lágmarks fastafjármunum sem hlutfalli af eigin fé  

 Krafa um lágmarks eiginfjárhlutfall (e.debt to equity ratio) 

Lágmarks vaxtaþekja (e.interest coverage ratio).  

3.5.1.5 Gjaldfellingarákvæði 

Skilyrði í skuldabréfasamningum setja fyrirtæki ýmsar og misstrangar skorður. Ef farið er 

út fyrir þau mörk er það skilyrðislaust, nema um annað hafi verið samið, brot á 

lánasamningnum og þar með er skuldabréfaeiganda gefin heimild til ákveðinna aðgerða 

svo sem að gjaldfella lánið og ganga að tryggingum, í þeim tilgangi að verja hagsmuni 

sína  (Smith og Warner, 1979). 

3.5.1.6 Eftirlit með lánasamningum 

Óháður eftirlitsaðili (e.trustee) er jafnan ráðinn þegar fleiri en einn aðili hafa hagsmuna 

að gæta varðandi skuldir fyrirtækis og er það oft fjármála-eða endurskoðunarfyrirtæki 
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sem gegna því hlutverki. Hlutverk eftirlitsaðila er að staðfesta og kanna sjálfstætt 

útreikninga útgefenda á fjárhagslegum skilmálum eins og veðþekju, sjóðstreymis-og 

eiginfjárkvöð. Einnig fer eftirlitsaðili yfir útreikninga útgefanda á tryggingarskilmálum, til 

dæmis veðsetningarhlutfall (Smith og Warner, 1979).   

Veðgæsluaðil (e.security agent) mun gæta hagsmuna skuldabréfaeigenda og 

varðveita frumrit tryggingabréfa sem standa til tryggingar skuldabréfinu. Eins sér hann 

um að boða til atkvæðagreiðslu að beiðni skuldabréfaeigenda ef til álita kemur að 

gjaldfella skuldina vegna vanefnda (Eik fasteignafélag, 2009).  



 

37 

4 Greiðslufall  

Fyrirtæki getur orðið gjaldþrota þegar virði eigna er bæði hærra eða lægra en heildar 

skuldir. Þó svo að sjóðsstreymið sé takmarkað á einhverjum tímapunkti, þarf það ekki að 

þýða greiðslufall, heldur er möguleiki fyrir hluthafa að auka fjármagn til félagsins, til að 

koma í veg fyrir gjaldþrot (Leland og Toft, 1996).  

Fyrirtæki þurfa að huga að réttri skuldsetningu með tilliti til líftíma skulda, því lengri 

líftími þýðir yfirleitt hærra áhættuálag. Þegar stjórnendur taka ákvörðun um í hversu 

langan tíma lánið á að vera (e.maturity) þýðir það fórnarkostnað (e.tradeoff) milli 

skattahagræðis, gjaldþrotakostnaðar og umboðskostnaðar (e. agency cost). Áhættu 

fyrirtækjabréf haga sér öðruvísi en áhættulaus bréf og fyrirtæki með gjaldþrotakostnað í 

hærra lagi, gefa frekar út langtímaskuldir, sem þýðir minna skattahagræði. Samkvæmt 

Leland og Toft (1996) eru gjaldþrotaspár og eignaniðurfærslur í vanskilum yfirleitt í 

samræmi við niðurstöður Altman´s.  

4.1 Altman Z-score 

Edward I. Altman kom fram með greiðslufallslíkanið Altman Z-score árið 1968 sem notað 

er af sérfræðingum víða um heim. Líkanið er ætlað til greiningar á fjárhagslegum 

stærðum fyrirtækja sem ekki eru skráð á markað til að meta líkur á gjaldþroti. Altman 

hefur uppfært líkanið og er nýjasta útgáfan einnig ætluð sérstaklega fyrir óskráð 

fyrirtæki sem ekki eru í framleiðslu (e.non-manufactures). Stjórnendur geta nýtt sér 

líkanið til að meta framtíðar rekstarhæfi fyrirtækis og lánveitendur geta nýtt það til að 

meta áhættusemi lánveitinga, þó svo að þá komi fleiri breytur til svo sem tryggingar og 

lánstími (Altman, 2000). 

Aðferðafræðin byggir upphaflega (Altman 1968) á fimm fjárhagsstærðum sem hægt 

er að reikna í kennitölu þar sem Z gildi er notað til flokkunar;  

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 +0.999X5 

og er reiknað á eftirfarandi hátt:  
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Z = 1,2 x (Veltufé / Heildareignum) + 1,4 x (Óráðstafað eigið fé / Heildareignum) + 3,3 

x ( EBIT / Heildareignum) + 0,6 x (Markaðsvirði eigin fjár / Heildarskuldbindingum) +1 x 

(Heildarsala / Heildareignum). 

 

Nýjasta útgáfan (Altman, 2000) af Z score líkaninu er reiknuð á eftirfarandi hátt;  

Z" = 6.56 (X1)+ 3.26 (X2) + 6.72 (X3) + 1.05 (X4) 

Þar sem;  

X1  = Rekstarfé / heildareignir 

X2  = Óráðstafað eigið fé / heildareignir 

X3 = EBIT / Heildar eignir 

X4 = Bókfært virði eigin fjár / bókfært virði heildarskulda 

 

Z > 2,6  Öruggt svæði, litlar líkur á gjaldþroti 

1,10 < Z < 2,60 Grátt svæði 

Z < 1,1  Hættu svæði, miklar líkur á greiðslufalli 

 

Niðurstaða úr þessum útreikningi gefur vísbendingu um líkur á greiðslufalli og gjaldþroti 

félagsins.  

4.2 Ferli, lög og rétthæð krafna 

Um allar kröfur á hendur félags sem lendir í greiðsluerfiðleikum gilda ákveðin lög og 

reglur. Ber þar helst að nefna, lög nr.21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. en þau varða 

greiðslustöðvun, nauðasamninga og gjaldþrotaskipti og fleira. Ákveðnum formkröfum 

þarf að framfylgja við greiðsluerfiðleika samanber ferlið í tímaröð og rétthæð krafna. 

Kröfur eru mis réttháar, sem dæmi geta skuldabréf verið tryggð (e.secured) með veði 

í eignum félags eða ótryggð (e.unsecured). Komi til gjaldþrots útgefanda þess, ganga 

eignir sem settar voru að veði, til greiðslu skuldarinnar. Skuldabréf geta verið 

forgangskröfur (e.senior), oft bankalán og víkjandi kröfur (e.subordinated), sem víkja 

fyrir öllum öðrum kröfuhöfum. Eigendur víkjandi krafna koma á eftir almennum 

kröfuhöfum og á undan forgangshlutafé (e.preferred stock) og almennu hlutafé 

(e.common stock) (Bradley, Myers og Allen, 2011). 
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Við gjaldþrotaskipti fá ótryggðir lánadrottnar oft ekki neitt uppí sínar kröfur og eru 

því oft tilbúnir í nauðasamninga eða frjálsa nauðasamninga ef hægt er að koma því við 

(Ása Ólafsdóttir, 2011) og ferlið því rakið hér í næstu köflum, Sjá má samantekt á ferlinu 

og rétthæð krafna á mynd 6. 

 

Mynd 6. Samantekt á lögbundnu greiðsluerfiðleikaferli og rétthæð krafna í röð. 

 

•Endurfjármögnun 

•Samningar án aðkomu dómara 

Frjálsir nauðasamningar  

•Aðstoðarmaður skuldara 

•Dómsúrskurður 

•Greiðslur af skuldum stöðvaðar 

•Ekki heimild til fjárnáms eða gjaldþrotabeiðni 

Greiðslustöðvun 

•Dómsúrskurður 

•Ná til samningskrafna 

•Jafnræði milli kröfuhafa 

•Atkvæðagreiðsla 

•Er bindandi 

Nauðasamningar  

•Félagi skylt að gefa bú sitt upp 

•Skiptastjóri 

•Félag líður undir lok 

Gjaldþrot 

•  1. Sértökukröfur 

•  2. Búskröfur 

•  3. Veðkröfur 

•  4. Forgangskröfur (e. Senior) 

•  5. Almennar kröfur 

•  6. Eftirstæðar kröfur 

•   - Víkjandi kröfur (e. subordinated) 

•  - Forgangshlutafé (e. Preferred stock) 

•    -Almennt hlutafé (e. Common stock) 

Rétthæð krafna við gjaldþrot 
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4.2.1 Frjálsir nauðasamningar 

Frjálsir nauðasamningar er það ferli kallað þegar aðilar semja um ógjaldfærni skuldara 

án afskipta dómara eða lögmanna. Þá er ekki um það að ræða að þeir sem ekki vilja 

samþykkja nauðasamninginn séu bundnir af honum.  

Frjálsir nauðasamningar geta hentað í þeim aðstæðum þegar eiginfjárstaða 

skuldarans er neikvæð, það er skuldir hans eru meiri en bókfært virði eigna, en það 

bitnar ekki á greiðslugetu hans, en skuldarinn á þó í fjárhagsörðuleikum fyrir vikið. 

Samningar við einstaka lánadrottna um eftirgjöf á skuldum, ný greiðslukjör eða sölu 

eigna getur verið hentugt úrræði fyrir hlutaðeigandi (Ása Ólafsdóttir, 2011). 

4.2.2 Greiðslustöðvun 

Greiðslustöðvun er það ástand sem kemst á þegar skuldara er veitt heimild, með 

dómsúrskurði sem varir í tilskilinn tíma til þess að greiða ekki ef skuldum sínum vegna 

ógjaldfærni eða þegar skuldir fyrirtækis verða hærri en eignir þess (Ása Ólafsdóttir, 

2011). Í 1mgr. 10gr. má sjá að greiðslustöðvun er úrræði skuldara, sem á í verulegum 

fjárhagserfiðleikum með það að markmiði að ráða bót á yfirvofandi eða yfirstandandi 

ógjaldfærni hans. Í þessu úrræði felst að ráða bót á getuleysi skuldara og stöðva 

greiðslur í bókstaflegum skilningi.  

Tilgangur greiðslustöðvunar eru í raun tvíþættur (Ása Ólafsdóttir, 2011). Annarsvegar 

að greiða fyrir því að skuldari geti unnið bug á fjárhagserfiðleikum sínum án of mikillar 

íhlutunar kröfuhafa og hinsvegar að stuðla að því að bú komi fyrr til gjaldþrotaskipta og 

að eignir séu þá til staðar í meira máli við skiptin. Meðan á greiðslustöðvun stendur er 

ekki heimild til þess að gera fjárnám hjá skuldara, ráðstafa eignum hans við 

nauðungarsölu eða taka bú hans til gjaldþrotaskipta.  

Í meginatriðum má segja að þessi bót verði ráðin á ógjaldfærni annað hvort með því 

að semja um ný greiðslukjör og eftir atvikum koma eignum í verð, þannig að skuldarinn 

geti ráðið við greiðslur framvegis á gjalddaga, eða með því að leggja drög að niðurfærslu 

á ofauknum skuldum með nauðasamningi í sama markmiði (Ása Ólafsdóttir, 2011). 

Það er aðeins á færi skuldarans að leita eftir heimild til greiðslustöðvunar og þarf 

hann að ráða lögmann eða löggildan endurskoðanda til að starfa í hans þágu ef heimild 

til greiðslustöðvunar er veitt. Ráðagerðir skuldarans þurfa að vera raunhæfar og 

trúverðugar að mati dómara og líklegar til að koma á nýrri skipan á fjármál hans til þess 

að greiðslustöðvun sé samþykkt (Ása Ólafsdóttir, 2011). Til að mynda er ekki hægt að 
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sækja um greiðslustöðvun eingöngu til þess að koma í veg fyrir yfirvofandi fjárnám eða 

gjaldþrotabeiðni.  

4.2.3 Nauðasamningar 

Nauðasamningur er samningur um greiðslu skulda eða eftirgjöf skulda. Hann kemst á 

milli skuldarans og nauðsynlegs meirihluta lánadrottna í þeim tilgangi að tryggja 

áframhaldandi rekstur. Nauðasamning þarf að staðfesta fyrir dómi.  

Markmið nauðasamnings er að ráða bót á ógjaldfærni skuldarans og beinist helst að 

því að ráða bót á neikvæðri eignastöðu, þá er samið um lækkun skulda, þannið að 

jöfnuður verði eftir atvikum milli eigna og skulda og gera skuldarann færan um að 

standa í skilum við lánadrottna. Með breyttum greiðslukjörum má ráða bót á 

ógjaldfærni skuldarans nema hvorutveggja sé. 

Samningskröfur eru þær kröfur sem nauðasamningur hefur bindandi áhrif á og hægt 

er að ganga út frá því, að þegar búið er að taka saman þær kröfur sem falla niður við 

gerð nauðasamnings, þá verða allar þær kröfur, sem eftir standa taldar samningskröfur 

(Ása Ólafsdóttir, 2011). Hugtakið samningskrafa í 28. gr. er því undir öfugum 

formerkjum þar sem taldar eru upp þær kröfur sem nauðasamningur hefur ekki áhrif á. 

Það eru til að mynda, kröfur sem standa framar almennum kröfum í réttindaröð við 

gjaldþrotaskipti samanber veðréttindi og kröfur sem mætti beita til skuldajafnaðar við 

gjaldþrotaskipti. Það væri ekki ásættanlegt ef skuldarinn gæti stofnað til nýrra 

skuldbindinga eftir upphaf nauðasamningsumleitana og því er sérstaklega tekið fram í 1. 

tl. 28. gr. að slíkt sé óheimilt. Ekki er tekið tillit til annarra krafna en peningakrafna við 

nauðasamningaumleitanir. 

Aðrar kröfur, en þær sem taldar eru upp hér að framan, teljast ekki samningskröfur 

og falla þær niður við gerð nauðasamnings samkvæmt 3.mgr.28. gr. Þar er vísað til 

ákvæða 114. gr. laganna um það, hverjar þessar kröfur eru; 

 Kröfur um vexti, verðbætur, gengismun og innheimtukostnað, sem fellur á 
kröfu eftir að úrskurður gengur um heimild til nauðasamningsumleitanna  

 Sektir, nema að því leyti sem skaðabætur felast í þeim  

 Gjafakröfur 

 Kröfur sem samið hefur verið um að víki fyrir öðrum kröfum, svokölluð 
víkjandi lán  
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Þetta eru kröfur sem jafnframt eru þær réttlægstu við gjaldþrotaskipi og falla þannig 

sjálfkrafa niður (Ása Ólafsdóttir, 2011).  

Skuldarinn hefur talsvert svigrúm til að móta nauðasamning á þann hátt sem getur 

hentað þörfum hans og aðstæðum (Ása Ólafsdóttir, 2011) sbr. 2. mgr. 29. gr. Í greininni 

er tekið á þeim atriðum sem umsemjanleg eru og nauðasamningur má mæla fyrir um. 

Það er til að mynda; 

 Alger eftirgjöf skulda 

 Hlutfallsleg lækkun samningskrafna 

 Gjaldfrestur á samningskröfum 

 Breytt form á greiðslu samningskrafna 

Þetta svigrúm er hins vegar bundið þeirri grundvallarreglu að jafnræði verður að 

gæta milli lánadrottna sem fara með samningskröfur.  

Nauðsynlegt hlutfall lánadrottna þarf að greiða samningnum atkvæði sitt og ræðst það 

hlutfall hverju sinni af ákvæðum 49. gr. Atkvæði eru alltaf greidd á tvo vegu; 

annarsvegar eftir höfðatölu atkvæðismanna og hinsvegar eftir fjárhæðum 

samningskrafna þeirra en aldrei minna en 60% atkvæða. Tilskilinn meirihluti verður að 

fást á báða vegu til þess að nauðasamningur geti komist á. Sem dæmi má nefna að ef 

skuldari ætlar að greiða 30% af fjárhæð samningskrafna, þýðir það 70% eftirgjöf 

skuldanna og þá þarf 70% atkvæða að falla til samþykkis frumvarpinu. 

Nauðasamningur er bindandi gagnvart lánadrottnum um samningskröfur þeirra og er 

hann komin á þegar krafa skuldarans hefur verið tekin til greina og staðfest endanlega 

með dómi. 

4.2.4 Gjaldþrot 

Félag getur liðið undir lok með gjaldþroti samkvæmt lögum nr. 21/1991 um 

gjaldþrotaskipti. Gjaldþrot felur í sér vangetu lögaðila til að standa skil á skuldbindingum 

sínum gagnvart lánadrottni. Með hugtakinu gjaldþrotaskipti er átt við þá aðferð sem 

notuð er þegar eignum bús er skipt á milli lánadrottna eftir ákveðnum reglum um 

skuldaröð. Í lögum um gjaldþrotaskipti er orðið skuldari notað um mann, félag eða 

stofnun sem óskar eftir eða fær heimild til greiðslustöðvunar, til að leita nauðasamninga 

eða krafist er gjaldþrotaskipta hjá. Krafa um gjaldþrotaskipti getur komið hvort heldur 
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sem er frá skuldara eða kröfuhafa í þeim tilgangi að gæta jafnræðis meðal allra 

kröfuhafa sem er megintilgangur gjaldþrotaskipta (Ása Ólafsdóttir, 2011). 

Félög sem eru bókhaldsskyld er skylt að gefa bú sitt upp til gjaldþrotaskipta ef það 

getur ekki staðið í fullum skilum við lánadrottna sína og ólíklegt að greiðsluörðuleikar 

þess líði hjá innan skamms tíma. Lánadrottinn getur einnig, samkvæmt 65. gr. 

gjaldþrotalaga, krafist þess að bú skuldara verði tekið til skipta. Þetta á við ef líkur eru á 

að dráttur á gjaldþrotaskiptum geti valdið lánadrottni hans tjóni en þó einungis að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem nánar er kveðið á um í greininni.  

Þegar gjaldþrotaúrskurður hefur verið kveðinn upp glatar félagið forræði yfir búi sínu. 

Skiptastjóri er skipaður yfir þrotabúinu og fer með forsvar þess sbr. 122 gr. laganna. 

Hann innkallar kröfur í þrotabúið með auglýsingu í Lögbirtingarblaðinu og hefur 

kröfuhafi að jafnaði tvo mánuði til þess að lýsa kröfum í búið sbr. 85. gr.  

Þrotabúið tekur við öllum fjárhagslegum réttindum sem félagið átti eða naut við 

uppkvaðningu úrskurðarins. Þar af leiðandi hefur félagið ekki rétt til að selja eignir sínar, 

taka við greiðslum eða stofna til nýrra skuldbindinga. Gjaldþrotameðferðin sem slík á að 

tryggja að eignir og skuldir séu rétt skráðar og rannsakar skiptastjóri því bókhald og 

löggerninga skuldara sbr. 81 gr. gjaldþrotalaganna. 

Við lok gjaldþrotaskipta á búi lögaðila er tilvist kröfunnar endanlega lokið og því 

verður ekki gengið að neinum í kjölfarið nema skiptum hafi lokið með nauðasamningi 

eða afturköllun krafna sem leiða af sér ófullnægðar eftirstöðvar lýstra krafna (Ása 

Ólafsdóttir, 2011).  

4.2.5 Rétthæð krafna við gjaldþrot 

Við gjaldþrot fyrirtækis eiga kröfuhafar misjafnan forgang að eignum þrotabúsins. í XVII 

kafla, gjaldþrotalaganna er tekið á rétthæð krafna og er þeim jafnan skipt í 

sértökukröfur, búskröfur, veðkröfur, forgangskröfur, almennar kröfur og eftirstæðar 

kröfur í þessari röð.  

Rétthæstar eru kröfur sértökumanna. Dæmigerð krafa er þegar krafist er afhendingar 

á tilteknum hlut í vörslu þrotabús í eigu sértökumanns, sem dæmi, starfsmaður eða 

þrotamaður hefur fengið að láni eða leigu. Ef þriðji maður getur sannað það að 
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þrotabúið hafi selt eign sem hann átti og fengið greiðslu við söluna, þá á hann rétt á að 

fá andvirði sölunnar (Ása Ólafsdóttir, 2011).  

Búskröfur eru næst rétthæstu kröfurnar á hendur þrotabúi að undanskildu veðkrafna 

sem njóta tryggingarréttinda í eignum þrotabúsins. Kostnaður sem tilfellur við 

gjaldþrotaskipti fellur undir hugtakið búskröfur sbr. 110. gr., í greininni er talið upp 

hvaða kröfur teljast til búskrafna en þar má nefna reikning skiptastjóra, staðgreiðsla og 

virðisauki til ríkissjóðs.  

Veðkröfur eru kröfur sem njóta veðréttar eða annars konar tryggingarréttinda í 

eignum þrotabúsins, hvort sem um ræðir lögveð, aðfararveð, samningsveð, 

sjálfsvörsluveð eða handveð. Nýlega var því bætt í gjaldþrotalögin að veðhafi á rétt á 

greiðslu arðs af veðsettri eign. Sem dæmi að ef fasteign hefur verið leigð út frá upphafi 

gjaldþrotaskipta fram til söludags, fá veðhafar í greiddar kröfur sínar, bæði af söluverði 

eignarinnar og leigutekjum að frádregnum kostnaði vegnar rekstrar viðkomandi eignar 

(Ása Ólafsdóttir, 2011). Vextir og innheimtukostnaður, sem falla til eftir uppkvaðningu 

úrskurðar um skiptin, falla undir veð- og tryggingarréttindi sbr. 1. tl. 114. gr. 

Ógreidd vinnulaun, orlofsfé, lífeyrissjóðsgjöld og fleira, fellur undir skilgreininguna 

forgangskröfur sbr. 112 gr. Þar til bærar forgangskröfur eru allar jafn réttháar innbyrðis, 

sem þýðir að þær greiðast í jöfnu hlutfalli miðað við heildarkröfuna. Almennar kröfur eru 

þær sem ekki hefur verið tekið á í greinum 109 til 112 og falla ekki undir skilgreininguna 

eftirstæðar kröfur eins og þær eru taldar upp í 114 gr. Þetta eru þær kröfur á hendur 

þrotabúi sem njóta ekki annarrar stöðu í skuldaröð (Ása Ólafsdóttir, 2011). Gæta þarf að 

almennum reglum samninga- og kröfuréttar þegar tekin er afstaða til almennra krafna á 

hendur þrotabúi. Að sama skapi þarf að huga að aldri kröfu með tilliti til fyrningar. Má 

því nefna í því sambandi að veðkröfur sem ekki nást inná veð þegar veðtryggðar eignir 

eru seldar, samanber fasteignir, breytast í almennar kröfur. 

Innan hvers flokks skiptast greiðslur hlutfallslega eftir því sem eignir standa fyrir og 

ekki er byrjað að greiða af næsta flokki fyrr en allt er greitt í flokknum fyrir ofan. 

Undantekning eru eftirstæðar kröfur sem greiðast í þeirri röð sem þær eru taldar upp í 

greininni. Algengt er að ekkert náist uppí almennar kröfur. 

Eftirstæðar kröfur eru taldar upp í gr.114 og greiðast þær í þeirri röð sem þær eru 

taldar upp í greininni. Fremst eru kröfur um vexti, verðbætur, gengismun og kostnað af 
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innheimtu krafna sem falla til við innheimtu allra krafna nema almennra krafna. Einnig 

eru það févíti, gjafir og frávíkjanlegar kröfur sem samið hefur verið um.  
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5 Vísitölur 

Í kaflanum um vístölur er fjallað almennt um skuldabréfavísitölur, hvað einkennir góðar 

vísitölur og forsendur til útreikninga á þeim. Samsetning vístalna er tekin fyrir ásamt 

endurheimtum við vanskil. Verðvísitölur eru til ýmissa hluta nytsamlegar en þeim er 

ætlað að mæla árangur eða ávöxtun og veita innsýn í verðþróun ákveðinna 

undirliggjandi eigna. Vísitölur eru gagnlegar fyrir fjárfesta til að nota sem viðmið og til 

samanburðar á ávöxtun. Þannig geta þeir metið árangur af fjárfestingum.  

Á gegnsæjum og skilvirkum markaði er mikilvægt að upplýsingar séu fyrir hendi og að 

auðvelt sé að vita hver ávöxtun heildarmarkaða sé (GAMMA, 2009) en til að mynda 

birtir Bloomberg vísitölur fyrir fyrirtækjaskuldabréf á heimsvísu. Þær vísitölur eru 

hannaðar með það í huga að endurspegla árangur og áhættustefnu á þeim mörkuðum 

sem vísitölurnar ná til (Bloomberg Indexes, 2013). Dow Jones birtir einnig vísitölu 

fyrirtækjabréfa. Þær vísitölur endurspegla heildarávöxtun markaðarins fyrir 

fyrirtækjabréf sem metin eru með lánshæfi og falla í fjárfestingaflokk (e.Investment-

grade bond) sem útgefin eru af bandarískum fyrirtækjum. Vísitölurnar eru 

endurskoðaðar í lok hvers mánaðar, þá er mat lagt á stöðu þeirra fyrirtækja á markaði 

sem mynda vísitöluna. Markmiðið er að halda inni átta stærstu og mest seljanlegu 

skuldabréfunum í hverjum mánuði. Dow Jones telur mjög mikilvægt að geta birt daglegt 

gengi á sínum vísitölum því markaðsverð og ávöxtunarkröfur breytast stöðugt yfir 

sólarhringinn allan ársins hring (S&P Dow Jones Indices, 2012a).  

Á Íslandi hefur lengi vel verið erfitt að fylgjast með ávöxtun skuldabréfamarkaðar, 

annarra en þeirra skuldabréfa sem mikil eða virk viðskipti eru með og því var illmögulegt 

að bera árangur fyrirtækjaskuldabréfa saman við aðrar ávöxtunarleiðir samanber innlán, 

hlutabréf, gjaldeyri og hrávörur (Gamma, e.d). Til að mynda birtir Nasdaq OMX vísitölur 

opinberlega sem allar byggja á markaðsupplýsingum um stærstu og seljanlegustu 

ríkistryggðu bréfin sem skráð eru í Kauphöll (Nasdaq OMX, 2013).  

Gamma hefur birt skuldabréfavísitölu, GAMMA: GBI frá árinu 2009, bakreiknuð til 

ársins 2005, sem sýnir heildarávöxtun íbúða-og ríkisbréfa sem eru með viðskiptavakt í 

Kauphöll. Fram að þeim tíma voru engar vísitölur birtar opinberlega yfir bréf sem ekki 
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voru í virkum viðskiptum. Mælikvarði til að meta frammistöðu skuldabréfasjóða var að 

sama skapi ekki birtur opinberlega og því var ekki með góðu móti hægt að vita hver 

ávöxtun heildarmarkaðar var, svo samanburður væri fljótlegur og gagnlegur (Gamma, 

2009).  

Ein fyrirtækjavísitala er birt opinberlega á Íslandi en það er GAMMA CBI sem Gamma 

hóf opinberlega birtingu á í september 2013, bakreiknuð til janúar 2012. 

Fyrirtækavísitalan samanstendur meðal annars af sértryggðum skuldabréfum útgefin af 

bönkum, útgáfum Lánasjóðs Sveitarfélaga og Reykjavíkur og skuldabréfi útgefnu af 

fasteignafélaginu EIK (Gamma, 2013). 

Síðustu ár hafa fræðimenn og fagfólk verið að beina athygli sinni í auknum mæli að 

fyrirtækjaskuldabréfum en vegna skorts á seljanleika hafa vísitölur fyrir 

fyrirtækjaskuldabréf ekki verið jafn áberandi og vísitölur ríkisskuldabréfa (Gamma, 2013) 

en Bloomberg (2013) bendir á að alls staðar í heiminum eru skráð skuldabréf sem eru 

illseljanleg og með ófullkomna skilmála og kvaðir og því eru vísitölur hannaðar með það 

í huga (Bloomberg Indexes, 2013).  

5.1 Einkenni góðra vísitalna 

Vísitölur eru gefnar út og birtar um allan heim á hverjum degi og margir aðilar sem hafa 

áralanga reynslu og þekkingu á þessu sviði. Citigroup er með mjög vítt svið vísitalna og 

býr mikil þekking þar að baki. Að mati Citigroup (2013) er einkenni góðrar vísitölu að 

hún á að vera nokkuð stöðug og auðveld til samanburðar. Til þess að ná því markmiði 

hafa þeir tekið saman þá eiginleika sem vísitala þarf að búa yfir til þess að teljast góð 

vísitala, þeir eru; 

 Vísitala á að hafa gildi fyrir fjárfesti og fylgja þeim mörkuðum sem flestir hafa 
áhuga á. 

 Vísitala á að innihalda öll tækifæri sem eru raunhæf og aðgengileg 
markaðsaðilum við eðlilegar aðstæður.  

 Vísitölunni ætti að vera hægt að skipta út fyrir markaðsaðila, sem þýðir að 
hún þarf að hafa vel skilgreinda stefnu og gott aðgengi að sögulegri ávöxtun.  

 Vísitala þarf að vera stöðug, ekki breyta oft um stefnu. Þær breytingar sem 
gerðar eru eiga að vera skiljanlegar og fyrirsjáanlegar. 

 Aðgangshindranir eiga ekki að vera miklar, sem dæmi gjaldeyrishöft eða 
erlent eignarhald bannað.  
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 Viðskiptakostnaður þarf að vera aðgengilegur. Skattar og geymslugjöld eiga 
að vera aðgengileg og ekki koma markaðsaðila á óvart. 

Niðurstaðan er að samanburður við vísitöluna á að vera raunhæfur. Hún á að fylgja 

hlutlægum, fyrirfram skilgreindum reglum og allar breytingar þurfa að vera 

fyrirsjáanlegar. Fjárfestar eiga að geta treyst á þá stefnu sem vísitalan stendur fyrir 

þannig að allir hagsmunaaðilar geti skilið hvernig á að sækja upplýsingar í flestum 

aðstæðum. Fjárfestar leggja mismikla áherslu á sum atriði sem einkenna góða vísitölu og 

því er listinn til viðmiðunar og ekki tæmandi (Citigroup, 2013).  

5.2 Forsendur vísitalna 

Til þess að vera vel samanburðarhæfar eru vísitölurnar yfirleitt birtar eftir skilmálum 

undirliggjandi bréfa. Vísitalan inniheldur þá samsett gildi fyrir ímyndaða körfu bréfa sem 

eru með svipaða eiginleika og skilyrði. Þau eru jafnan flokkuð til skamms eða langs tíma 

og þá er það meðal líftími bréfanna sem miðað er við. Hugtakið meðaltími vísar almennt 

til næmni markaðsverðs verðbréfs fyrir breytingu á vöxtum og er því mælikvarði á 

undirliggjandi vaxtaáhættu. Vísitölur fylgja yfirleitt ákveðnum útgefendum og eru þeir 

þá gjarnan flokkaðir sem ríkisbréf, fyrirtækjabréf eða niður í ákveðna geira eins og 

fasteignafélög. Sumum vísitölum er ætlað að mæla heildarárangur geirans, á meðan 

öðrum er eingöngu ætlað að mæla hluta hans (Afme, 2013).  

Ef skoðaðar eru forsendur nokkurra vísitalna eins og Kauphallarinnar, Gamma, Dow 

Jones og fleiri, er það raunin að öll eru þau með ákveðnar forsendur fyrir hverri vísitölu 

sem strangt er farið eftir. Sem dæmi þá inniheldur Dow Jones Corporate Index eingöngu 

kúlubréf (e. bullet bonds) sem ekki eru innkallanleg út líftímann (Dow Jones Indexes, 

2012). 

Íslensku vísitölurnar skiptast nánast eingöngu í verðtryggð eða óverðtryggð ríkisbréf. 

Skilyrði er að það verður að vera markaðsvakt með bréfin og virk viðskipti svo þau séu 

tekin gild. Í vísitölum Kauphallarinnar má hvert bréf ekki vigta meira en 30% af 

markaðsvirði og ef það gerist er það meðhöndlað sérstaklega. Hjá flestum er það skilyrði 

að ef útgefandi lendir í vanskilum með afborgun, hvort sem það er af höfuðstól eða 

vöxtum, er bréfið sjálfkrafa tekið úr vísitölunni (Nasdaq OMX, 2013a).  
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Til þess að vísitölurnar endurspegli markaðinn nákvæmlega þarf að endurskoða 

bréfin samkvæmt reglum hvað það varðar og eru þær endurskoðar mánaðarlega 

(Nasdaq OMX, 2013b; Gamma , 2009). 

5.3 Samsetning vísitalna 

Einn þáttur í því að nota vísitölur til greiningar á fjárfestingum er að skilja hvernig þær 

eru samsettar og hvernig breytingar eru gerðar á þeim þegar aðgerðir hjá undirliggjandi 

fyrirtækjum eiga sér stað og forsendur breytast (Sharpe, 1992; S&P Dow Jones Indices, 

2012a). 

Vísitölur geta verið samsettar á margan hátt. Kauphöllin og Gamma beita þeirri 

aðferðafræði að hlutfallsvigta sínar vísitölur eftir markaðsvirði (e.market cap weight) 

(Gamma, e.d.; Nasdaq OMX, 2013b). Það sama á við S&P Dow Jones, flestar þeirra 

vísitölur eru einnig vegnar eftir markaðsvirði, þá er hlutfall undirliggjandi eignar vegið 

sem hlutfall af heildarvirði allra eigna í vísitölunni (S&P Dow Jones Indices, 2012b). 

Tiltölulega einfalt er að fylgja markaðsvegnum vísitölum eftir með lágmarks 

viðskiptakostnaði, því fjárfestar þurfa ekki að uppfæra vigtirnar nema þegar skuldabréf 

eru tekin inn eða falla út úr vísitölunni (Sharpe, 1992).  

Þó svo að flestar vísitölur S&P séu markaðsvegnar er fyrirtækjaskuldabréfavísitala 

Dow Jones ein þekktasta vísitala þeirra og þar hafa undirliggjandi eignir jafnt vægi (e. 

equally weighted). Þá er það fjöldi bréfa sem ræður væginu en ekki virði bréfsins. Helstu 

rökin fyrir meðaltals vísitölu Dow Jones eru þau, að ef markaðurinn verðmetur 

skuldabréfin ekki rétt þá er hætta á að of hátt hlutfall sé sett á dýr bréf og of lágt hlutfall 

á undirverðlögð bréf sem skekkir bæði áhættuna og ávinninginn. Það sem einnig getur 

haft áhrif á nákvæmni útreikninga við markaðsvegnar vísitölur eru skilmálar bréfanna 

eins og fyrirframgreiðslur og innköllunarréttur á fyrirtækjabréfum (Dow Jones Indexes, 

2012).  

Ellert Arnarson (2013) rannsakaði gaumgæfilega eiginleika vísitalna í meistararitgerð 

sinni og komst að þeirri niðurstöðu að markaðsvegnar vísitölur séu auðveldar í notkun, 

endurspegli markaðinn og henti vel sem hlutlaus fjárfestingastefna, þar sem vægi 

skuldabréfanna aðlagast sjálfkrafa breyttu verði. Hann bendir jafnframt á að í raun, sé 

ekki til hin fullkomna vísitala, það velti á því hvað eigi að mæla og hver tilgangur 

vísitölunnar er, hvaða aðferð best sé að beita. 
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5.4 Endurheimtur 

Þegar vanskil verða hjá félagi þarf að huga að endurheimtum skuldabréfa, hverjar þær 

eru og við hvaða verð á að miða. Spurningin er hvort fullar heimtur fáist fyrir 

skuldabréfið eða hvort það þurfi að leita í meðaltals endurheimtur 

lánshæfismatsfyrirtækja.  

5.4.1 Fullar heimtur 

Altman, Brady, Resti og Sironi (2005) sýndu fram á að endurheimtuhlutfall (e.recovery 

rate) sé fall af framboði og eftirspurn eftir skuldabréfum, þar sem hlutfallið spilar 

mikilvægt hlutverk. Það er skynsamlegt fyrir fjárfesta að leggja áherslu á 

endurheimtuhlutfall við vanskil. Slíkt hlutfall er í raun það verð eða endurheimtur sem 

fjárfestar fá sem velja að selja skuldabréf sín á þeim tíma þegar útgefandi lendir í 

vanskilum. Reyndar selja margir fjárfestar skuldabréf sín við vanskil (e.default), sem sést 

best á virkum eftirmarkaði fyrir bandarísk fyrirtækjaskuldabréf í vanskilum, sjá til dæmis 

Altman og Jha (2003).  

Fjárfestar geta keypt eða selt skuldabréf í vanskilum þegar þeir vilja, bæði þegar 

vanskilin eiga sér stað eða við gjaldþrotaskipti. Einnig er möguleikinn á að halda slíkum 

bréfum þar til þeim er skipt fyrir aðrar eignir í gjaldþrotaskiptum eða nauðasamningum. 

Þeir fjárfestar sem íhuga að halda slíkum bréfum gætu verið áhugasamir um að vita 

hvernig verð skuldabréfa í vanskilum hefur verið sögulega rétt fyrir gjaldþrot, þar sem 

endanlegar heimtur geta verið gott viðmið fyrir virði krafna sem næst vanskiladegi eða 

fljótlega eftir að vanskil eiga sér stað (Moody´s, 2005).  

Lánshæfismatsfyrirtækin, Moody´s, Standard & Poors og Fitch, hafa í langan tíma 

safnað gögnum og upplýsingum um gjaldþrotalíkur og endurheimtur af skuldabréfum. 

Mikil þekking er því til staðar varðandi hvert tap fjárfestis er að meðaltali þegar 

fyrirtækjabréf fer í vanskil (Altman, Brady, Resti og Sironi, 2005).  

Moody´s (2005) hefur mælt endurheimtuhlutfallið með verði skuldabréfa 30 dögum 

eftir vanskiladag. Þetta endurheimtuhlutfall hefur orðið að venju á markaði þar sem 

mæling á fullkomnum endurheimtum er í eðli sínu erfið og einnig vegna þess að verð við 

vanskil;  

 Ætti að endurspegla afslátt af væntanlegum endurheimtum fjárfesta 

 Er hlutlaus tilvísun inná skuldatryggingamarkaðinn 
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 Merkir yfirfærsluverð milli tveggja fjárfestahópa, það er fagfjárfestar sem eru að 

losa (e. liquidating) stöðu sína við það að skuldabréf fer í vanskil og annarra 

fjárfesta sem sérhæfa sig í að fjárfesta í vanskilabréfum (Moody´s, 2005)  

Markaðsaðilar hafa í gegnum tíðina notað 30 daga eftir vanskil endurheimtu 

aðferðina, þó svo að viðskiptaverð 30 dögum eftir vanskil gefi ekki nákvæmlega til kynna 

fjárhagslegan styrk skuldara. Raunverulegt viðskiptaverð á 30. degi (almanaksdagar) 

eftir vanskil er ekki alltaf til staðar, ef það er til staðar getur það verið undir áhrifum af 

sveiflum á markaði á þeim degi. Standard & Poors LossStats gagnagrunnurinn reynir að 

leiðrétta fyrir þessum áhrifum og notast við meðalverð í viðskiptum á öllu tiltæku verði 

frá 15. degi vanskila til 45 dögum eftir vanskil (Standard & Poor’s, 2011).  

Samkvæmt Moody´s (2005) gefur verð á 30. degi eftir vanskil góða vísbendingu um 

væntanlegar endurheimtur eftir gjaldþrot. Aðferð Moody´s byggir á kauptilboði (e. post-

default bid price ) á 30. degi sem prósentuhlutfall af nafnverði fyrir hverja skuldbindingu 

fram til gjaldþrota eða þar til miðlarar hætta að gefa upp (e.quote) verð. Þetta verð 

gefur venjulega til kynna tilboð en engin trygging er fyrir því að viðskipti hafi átt sér stað 

með skuldabréf á þessu verði. 

Við gjaldþrot félags er endurheimtuverð mælt með tilboðsverði sem næst 

gjaldþrotinu, en einungis ef verðbreyting hefur orðið innan 90 daga frá 

gjaldþrotaúrskurðinum (Moody´s ,2005). Endanlegar endurheimtur við gjaldþrot eru þá 

þeir peningar eða hlutabréf sem kröfuhafar fá í raun, en að öllu jöfnu ekki fyrr en að 

einu eða tveimur árum liðnum (Moody´s 2009).  

5.4.2 Fastar heimtur 

Ef viðskipti eru ekki til staðar 30 dögum eftir vanskiladag eða innan 90 daga eftir 

gjaldþrot, er valkostur að miða við fastar heimtur (e. structural framework). Eins og fram 

hefur komið hafa lánshæfismatsfyrirtækin safnað gögnum um endurheimtur í langan 

tíma eða allt frá árinu 1920. Moody´s til að mynda birtir árlegt yfirlit yfir greiðslufall 

fyrirtækja og endurheimtuhlutfall á heimsvísu. Það endurheimtuhlutfall sem Moody´s 

birtir, byggir á viðskiptaverði 30 dögum eftir vanskiladag eins og er talað um hér að 

framan (Moody´s 2009). Í töflu 1 má sjá fimm ára yfirlit, yfir meðaltals endurheimtur 

Moody´s fyrir fastar endurheimtur. 
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Tafla 1. Meðal-endurheimtuhlutfall skuldabréfa samkvæmt lánshæfismatsfyrirtækinu Moody´s frá 
árinu 2005 til 2010. 

 

Á tuttugu ára tímabili, sjá yfirlit í viðauka 2, hafa meðaltals endurheimtur verið 57% 

fyrir tryggð skuldabréf en 45,3% fyrir ótryggð (Moody´s, 2011). Samkvæmt Standard & 

Poors hefur meðaltals endurheimtuhlutfall verið 33% fyrir ótryggð bréf milli áranna 

2010 og 2012 sem er í sögulegu lágmarki en talið er að það muni aukast til lengri tíma 

litið (Standard & Poor’s ,2012).  

Sterk tengsl eru milli verðs (e. hazard rates) fyrirtækjaskuldabréfa við greiðslufall og 

hagsveiflunnar. Rannsóknir sýna að endurheimtuhlutfall fer vaxandi þegar 

efnahagslegar aðstæður batna (Covitz og Han, 2004) en vanskilagengi (e. recovery rates) 

hefur tilhneigingu til þess að vera hærra í niðursveiflu, á meðan vaxtaprósenta og 

endurheimtuhlutfall eru gjarnan fyrir neðan langtíma meðaltalið (Duffie og Singleton, 

1999). 

Með því að hugsa um endurheimtuhlutfall sem fastar heimtur (e. structural 

framework), er ástæða til að velta fyrir sér spurningunni af hverju endurheimtuhlutfall 

er svona lágt eða ekki hærra en það er, þó svo að í hugum margra er óraunhæft að gera 

sér væntingar um að fá til baka fulla fjárfestingu ef til vanskila kemur (Covitz og Han, 

2004). 

Nauðasamningar sem dragast á langinn, gjaldþrotakostnaður og þegar verðmæti 

eigna fyrirtækis tekur snöggum breytingum eru allt þættir sem þarf að taka tillit til þegar 

endurheimtuhlutfall er reiknað (Covitz og Han, 2004). Frá sjónarhóli fjárfesta geta miklar 

breytingar í verðmæti skulda stafað af væntingum eða raunverulegum breytingum í 

kjölfar málaferla eða breytinga á lögum. Einnig geta sveiflur komið fram þegar 

stjórnendur félags senda frá sér formlegar tilkynningar á markað um greiðslugetu 

fyrirtækis. Vanskil geta vakið skilyrði (e.covenants) og verið hamlandi á 

fjármagnsmarkaði og ef til vill er mikilvægast að veðbönd á eignum fyrirtækis geta þar 
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með truflað starfsemi þess. Vanskil geta einnig haft áhrif á orðspor fyrirtækis fyrir að 

greiða ekki af skuldum. Ennfremur, þegar vanskil valda gjaldþroti, getur fallið til 

viðbótarkostnaður. Sem dæmi er gjaldþrota fyrirtæki ekki í stöðu til að nýta sér 

hagkvæm fjárfestingatækifæri, þar sem allar ákvarðanir fyrirtækis þurfa að fara í 

gegnum skiptastjóra og ferlið dregur úr stjórnunarlegum úrræðum fyrirtækisins. Þar að 

auki eru gjaldþrotaskiptin sjálf kostnaðarsöm, þó sá kostnaður sé ekki stór hluti af 

heildarkostnaðinum (Covitz og Han, 2004). 

Það er oft flókið ferli þegar endurheimtur til kröfuhafa við gjaldþrotameðferð eru 

ákvarðaðar. Í því felast oft umtalsverðar samningaumleitanir og jafnvel málaferli. Ekkert 

einfalt líkan nær yfir öll þau álitamál sem upp geta komið. Í raun, innihalda öll líkön 

fórnarkostnað varðandi hvernig mismundi gerðir af gjaldfalli er meðhöndlað (Duffie og 

Singleton, 1999). 
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6 IS-FAST vísitalan 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er fyrst og fremst sá að mæla ávöxtun og veita innsýn í 

verðþróun skráðra skuldabréfa fasteignafélaga á Íslandi og er það gert með smíði 

verðvísitölu. Vísitölunni er ætlað að mæla heildarárangur geirans frá upphafi og fram til 

31. desember 2013.  

Vísitölunni er gefið nafnið IS-FAST í þeim tilgangi að auðvelda alla umfjöllun um hana. 

Nafnið er lýsandi þar sem vístalan stendur fyrir íslensk fasteignafélög. 

Vísitölur fyrir fyrirtækjaskuldabréf hafa ekki verið áberandi, hér á landi er ekki birt 

vísitala sem metur eina ákveðna atvinnugrein eins og fasteignafélög. Þar sem áhugi 

fræðimanna og fagfólks beinist í auknum mæli að fyrirtækjaskuldabréfamarkaðinum er 

áhugavert að bera árangur geirans sama við skuldabréfavísitölu GAMMA sem birt hefur 

verið frá árinu 2009 en endurreiknuð aftur til ársins 2005. Fyrir valinu varð 

markaðsvegin vísitala, því eins og kom fram í kaflanum hér á undan er hún auðveld í 

notkun, endurspeglar markaðinn og hentar vel sem hlutlaus fjárfestingastefna.  

6.1 Forsendur IS-FAST 

Við gerð vísitölu er mikilvægt að huga að samsetningu vísitölunnar og skilgreina skilyrði 

og aðferðafræði fyrirfram því fjárfestar eiga að geta treyst á þá stefnu sem vísitalan 

stendur fyrir og samanburður við vísitöluna á að vera raunhæfur. 

Skráð skuldabréf íslenskra fasteignafélaga eru af mörgum gerðum, með mismunandi 

meðaltíma og háð ákveðnum skilmálum og skilyrðum sem eru mjög breytileg milli bréfa 

ásamt því að virk viðskipti eru sjaldnast til staðar með skuldabréfin. IS-FAST vísitalan er 

hönnuð með þessi atriði í huga.  

Þær forsendur sem liggja til grundvallar IS-FAST vísitölunni eru þessar;  

 ÍSAT2008 atvinnugreina-flokkun, flokkur 68.20.2 

 Skuldabréfið er gefið út í íslenskum krónum 

 Vísitalan er endurskoðuð mánaðarlega 

 Skuldabréf eru tekin út við fyrsta gjalddaga sem fer í vanskil 
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Við gerð IS-FAST vísitölunar var ekki hægt að fylgja eftir nákvæmlega sömu 

forsendum og til að mynda Gamma eða Kauphöll fylgja en aðferðarfræði Gamma 

(Gamma, e.d.) er fylgt við útreikning heildarávöxtunar því sú aðferðarfræði þjónar 

tilgangi vísitölunnar.  

Til þess að skilgreina hvaða fyrirtækjaskuldabréf sem skráð eru í Kauphöll Íslands 

teljast til fasteignafélaga er miðað við ÍSAT2008 atvinnugreina-flokkun og skuldabréf 

fyrirtækja í flokknum 68.20.2, sem er leiga og rekstur á atvinnuhúsnæði (Hagstofa 

Íslands, 2009), og eru þau félög gjaldgeng í vísitöluna.  

IS-FAST vísitalan er blanda af verðtryggðum og óverðtryggðum bréfum sem gefin eru 

út í íslenskum krónum. Skuldabréfin hafa sveigjanlegan líftíma og ekki eru sett skilyrði 

fyrir lágmarks- eða hámarksvigt af markaðsverði. Bréf eru gjaldgeng í vísitölunni daginn 

eftir fyrsta viðskiptadag (e. settlement date T+1) eða daginn eftir skuldaraskipti þegar 

það á við og gilda fram að lokadegi.  

Við greiningu gagna voru skuldabréfaútgáfur fasteignafélaganna athugaðar og afdrif 

skuldabréfanna skoðuð út frá sögulegum gögnum. Skilmálar (e.terms) skuldabréfanna 

voru greindir út frá útgefnu magni, lánstíma, vaxtakjörum og tryggingum. Einnig voru 

skoðuð þau skilyrði eða kvaðir (e.covenants) sem lagðar voru á útgefendur í kjölfar 

útgáfunnar eins og bann við frekari skuldsetningu, veðsetningarbann, kennitölur í 

ársreikningi eða annað. Athugað var hvort skuldabréfin höfðu verið greidd á réttum tíma 

og samkvæmt upphaflegum skilmálum eða hvort útgefandi hafði endurskipulagt skuldir, 

leitað nauðasamninga eða verið tekinn til gjaldþrotaskipta. Þessar upplýsingar voru að 

sama skapi notaðar til þess að svara fyrstu og þriðju rannsóknarspurningunni til þess að 

komast að umfangi markaðar og greina hvaða skilyrði og kvaðir eru á skráðum 

skuldabréfum íslenskra fasteignafélaga.  

Stuðst var við frumheimildir þegar þær lágu fyrir og voru það ársreikningar félaga, 

útboðslýsingar með skuldabréfunum, heimasíða NASDAQ OMX, heimasíða 

Verðbréfaskráningar og lög sem helst voru notuð til þess að greina tegund skuldar, 

útgefnar fjárhæðir og skilmála bréfa. Yfirlit yfir gengi og viðskipti með skuldabréfin voru 

fengin í tölvupósti frá starfsmönnum Kauphallar ásamt upplýsingum um tilskipun 

Kauphallar varðandi dagvísitölu við verðmatsútreikninga. Einnig var stuðst við bækur, 

tímarit, skjöl og heimasíður fyrirtækja til þess að varpa ljósi á fræðilegan texta og 

skilgreiningar. 
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6.2 Samantekt á félögum fyrir IS-FAST 

Til þess að komast að því hvaða félög uppfylltu skilyrðið ÍSAT2008 atvinnugreina-flokkun 

68.20.2 var farið yfir allar skuldabréfaútgáfur fyrirtækja í Kauphöll og öll útgefin ISIN 

númer frá verðbréfaskráningu Íslands. Það voru ellefu fasteignafélög sem uppfylltu 

skilyrðið og þar af var eitt félag sem gaf út skuldabréf sem ekki voru gjaldgeng í 

vísitöluna.  

Félög sem starfa líkt og fasteignafélög að því leyti að þau eiga atvinnuhúsnæði til 

útleigu en eru ekki skráð fasteignafélag í fyrirtækjaskráningu voru því ekki gjaldgeng í 

vísitöluna. Má þar nefna Nýsi hf. sem skráð er undir starfsemi eignarhaldsfélaga. Nýsir 

gaf út fjögur skuldabréf á árunum 2003 til 2007 fyrir um 5 milljarða ISK og 10 milljónir 

evra. Sjá má í útgáfulýsingum að engin þessara útgáfa var veðtryggð. Nýsir var 

úrskurðað gjaldþrota í mars 2009 (Ríkisskattstjóri, e.d.c).  

Fasteignafélög sem nýta sér eignatryggða fjármögnun (e. Asset-backed financing) 

voru að sama skapi ekki gjaldgeng í vísitöluna. Þar má nefna Reginn hf. sem er íslenskt 

fasteignafélag sem leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði. Félagið tryggði 

endurfjármögnun á Eignarhaldsfélagi Smáralindar ehf. með eignatryggðri fjármögnun 

upp á 9 milljarða króna til 30 ára. Í því tilviki er það REG 2 fagfjárfestingasjóður sem er í 

rekstri Stefnis hf. sem er lánveitandi (Reginn fasteignafélag, 2012a). Við 

endurfjármögnun á Egilshöll uppá 5,5 miljarða til 10 ára var það REG 1 (Reginn 

fasteignafélag, 2012b) sem var lánveitandi sem einnig er fagfjárfestingasjóður í rekstri 

sjóðastýringarfyrirtækisins Stefnis hf. 

6.3 Mánaðarleg ávöxtun IS-FAST 

Til þess að komast að heildarávöxtun var mánaðarleg ávöxtun reiknuð út fyrir hvert 

skuldabréf, í samræmi við aðferðafræði sem Gam Management ehf. beitir við útreikning 

skuldabréfavísitölu GAMMA fyrir íbúðabréf og ríkisbréf (Gamma, e.d.).  

Vístalan var reiknuð út sem markaðsverðmætaaukning hvers bréfs að meðtöldum 

vaxtagreiðslum og afborgunum á líftíma bréfs. 
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Eftirfarandi formúlu var beitt við útreikning vísitölunnar; 

 

 [ ]  [   ]   ∑
Markaðsverði[t]    [t]   grv ti

Markaðsverði [t 1]
 

 

Markaðsverði[t ] er markaðsverðmæti á skuldabréfi   á tíma t0 miðað við lokagengi 

bréfs ef það er til staðar, annars síðasta skráða lokagengi ásamt uppsöfnuðum vöxtum 

og verðbólgu.  

Til þess að taka tillit til vaxtagreiðslna var notast við gervi breytu  [ ] sem er 1 ef 

vaxtagreiðsla eða afborgun er á tíma   en annars 0. 

Vísitalan var endurskoðuð mánaðarlega og uppreiknuð daglega miðað við uppfærðan 

lista af skuldabréfum þar sem nýjum bréfum var bætt inn við útgáfudag og bréf sem fara 

í vanskil voru tekin út.  

Í aðferðarfræði GAMMA eru vísitölurnar reiknaðar út frá opinberu lokagengi hvers 

dags eins og það birtist í Kauphöll og þau bréf sem ekki eru með markaðsvakt eru ekki 

gjaldgeng. Forsendur IS-FAST byggja á því að ef opinbert lokagengi var ekki til staðar var 

ávöxtunarkröfunni haldið fastri milli viðskipta.  

6.3.1 Dagvísitala 

Til þess að samstilla viðskiptahætti og lækka viðskiptakostnað hefur Kauphöllin leitast 

við að samræma reglur og venjur á íslenska skuldabréfamarkaðinum við venjur annarra 

markaða. Meðal þessara aðgerða er samræming á útreikningi á dagvísitölu neysluverðs- 

og lánskjaravísitölu til verðtryggingar og uppgjörsverði (e.dirty price) sem notaðar eru 

við vísitöluuppfærslu verðtryggðra skuldabréfa og taka mið af mánaðargildum sem 

Hagstofan birtir (Kauphöll Íslands, 2007).  

Löng hefð var fyrir því hjá Kauphöllinni að styðjast við verðbólguspá Seðlabankans, 

sem í gildi var í upphafi síðasta dags næsta mánaðar á undan, fyrstu daga mánaðarins. Í 

kringum 10. til 15. hvers mánaðar birti Hagstofan mælingu á vísitölunni og gilti hún það 

sem eftir lifði mánaðar. Þessi aðferðarfræði átti sér engar hliðstæður á öðrum 

skuldabréfamörkuðum með skráð verðtryggð bréf og reyndist erlendum aðilum 

torskiljanleg (Kauphöll Íslands, 2007a).  
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6.3.1.1 Dagvísitala aðferð við útreikning 

Við gerð á vísitölunnar IS-FAST var notast við tvennskonar aðferðafræði við útreikning 

dagvísitalna. Stuðst var við venjur Kauphallar sem giltu fram til 1. janúar 2008 en þá 

tóku gildi breytingar á lögum nr. 12/1995 um vísitölu neysluverðs nr. 38/2001 um vexti 

og verðtyggingu og útreikning. Samkvæmt tilmælum Kauphallar er dagvísitalan birt með 

fimm aukastöfum (Kauphöll Íslands, 2007). 

Dagvísitala fram til 28.febrúar 2008 (eldra kerfið) 

Fengin var skammtímaspá Seðlabankans í prósentum á ársgrundvelli (munnleg heimild, 

23.07.2013 Magnús Harðarson). Það eru þau gildi sem notuð voru til útreiknings á 

dagvísitölu frá fyrsta hvers mánaðar og þar til vísitölugildi var birt fyrir næsta mánuð, í 

kringum 10 til 12. viðkomandi mánaðar, en var aðeins breytilegt (Kauphöll Íslands, 

2007a) 

                      

 

            (
      

     
)
     

 

Hér er: d fjöldi daga sem liðnir eru af mánuðinum 

   er verðbólguspá Seðlabankans í prósentum 

Dagvísitala frá 1. mars 2008. 

Frá og með 1. mars 2008 er notast við línulega brúun við útreikning dagvísitalna sem 

byggir á útgefnum gildum Hagstofunnar með tveggja mánaða töf. Jafnan hér fyrir neðan 

sýnir aðferðafræðina við útreikninginn.  

      
 =          [

     

 
                    ] 

Þar sem; 

d: uppgjörsdagur (mánaðardagur) 

M: sá dagur sem d tilheyrir 

D: fjöldi daga í mánuði M 

      
 : dagavísitala á degi d 

       : vísitala neysluverðs birt af Hagstofu Íslands, mánuðinn á undan mánuði M 
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6.4 IS-FAST og vanskil 

Þegar til vanskila kemur hjá félagi með skráð skuldabréf sem tilheyrir IS-FAST vísitölunni 

þarf að huga að endurheimtum, hverjar þær eru og við hvaða verð á að miða. Mæling á 

fullkomnum endurheimtum er erfið og eins og fram kom í kafla 5.4.2. er ekkert einfalt 

líkan sem nær yfir öll þau álitamál sem upp geta komið og öllum líkönum fylgir 

fórnarkostnaður (Duffie og Singleton, 1999). 

Til þess að nota sem upphafspunkt er könnuð upplýsingagjöf viðkomandi félaga á 

skipulega markað, í kringum þessar dagsetningar til þess að komast að því hvenær 

bréfin fóru nákvæmlega í vanskil. 

Í forsendum IS-FAST er tiltekið að skuldabréf vísitölunnar eru skoðuð mánaðarlega og 

ef félag hefur ekki greitt af skuldabréfinu á gjalddaga (e.default) og þar með lent í 

vanskilum, er það tekið úr vísitölunni miðað við fyrsta gjalddaga sem fer í vanskil.  

Markaðsverðmæti skuldabréfs þegar það er tekið úr vísitölunni við vanskil, talið upp í 

forgangsröð, ræðst af; 

1. Fullar heimtur 

a. Viðskiptaverð á 30. degi eftir að vanskil á sér stað. 

2. Fastar heimtur 

a. Veðtryggt  

b. Ótryggt 

Eins og rætt var um í kafla 5.4.1 helgast þessi forgangsröðun af því að markaðsaðilar 

hafa í gegnum tíðina notað 30 daga eftir vanskil endurheimtu aðferð Moody´s (2005) og 

er hún orðin að venju á markaði. Samanber Altman, o.fl. (2005) liggur mikil þekking hjá 

Moody´s varðandi tap fjárfestis, af þessum ástæðum þótti sú aðferð koma fyrst til 

greina. Ef viðskiptaverð liggur hinsvegar ekki fyrir til að miða við 30 daga 

viðskiptaverðsaðferðina er miðað við fastar heimtur. Sú aðferð byggir á viðskiptaverði 

30. dögum eftir vanskiladag sem Moody´s hefur safnað í nærri heila öld og mikil reynsla 

er komin á samanber kafla 5.4.2.  

Í töflu 1 í kafla 5.4.2 má sjá fimm ára yfirlit, yfir meðaltals endurheimtur Moody´s fyrir 

fastar endurheimtur. Við verðmatsútreikning þeirra skuldabréfa sem tilheyra IS-FAST 

vísitölunni sem fóru í vanskil eru fastar endurheimtur miðaðar við meðaltal þriggja 

næstliðinna ára á undan því ári sem vanskilin eiga sér stað og miðast hlutfallið við það 

hvort bréfið var veðtryggt eða óveðtryggt. Að taka meðaltal þriggja ára gefur 
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sanngjarnari mynd af endurheimtum og helgast af því að endurheimtuhlutfallið hefur 

verið í sögulegu lágmarki og talið er að það komi til með að aukast (Standard & Poor’s 

,2012). 
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7 Fasteignafélög og skuldabréfaútgáfur í IS-FAST 

Í kaflanum verða teknar saman upplýsingar um þau fasteignafélög sem skráð hafa 

skuldabréf á skipulegan markað á Íslandi frá upphafi og uppfylla skilyrði IS-FAST 

vísitölunnar eins og þau eru skilgreind í kafla 6. Skuldabréfaútgáfur þessara félaga eru 

greindar og upplýsingar um hvert félag og hverja útgáfu er í stafrófsröð í undirköflum 

7.4 til 7.11 Fyrirliggjandi upplýsingar um félögin og útgáfurnar eru mismiklar en í stað 

þess að sleppa upplýsingum í þeim tilgangi að samræma kafla voru settar fram þær 

upplýsingar sem voru til staðar. 

7.1 Samantekt fasteignafélaga 

Það voru tíu fasteignafélög sem uppfylltu kröfur IS-FAST vísitölunnar sem gefið hafa út 

skuldabréf á skipulegum markaði og var fyrsta skráning þann 15. janúar árið 2001. 

Nýjasta skráning fór fram í október 2012 en það var Eik fasteignafélag sem gaf út nýtt 

skuldabréf. Þessi fasteignafélög eiga samtals um 600 þúsund fermetra af skrifstofu- og 

atvinnuhúsnæði, að bókfærðu virði um 178 milljarðar miðað við ársreikninga fyrir árið 

2012. Þrjú þessara félaga voru með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands fyrir um 13 

milljarða að nafnverði í lok árs 2012.  

Tafla 2.  Samantekt á  félögum sem uppfylla forsendur IS-FAST vísitölunnar og fjárhagstölur úr 
ársreikningum fyrir árið 2012.  

 

Fasteignafélög 

Auðkenni 

útgáfu

Fyrsta 

útgáfa

Nafnverð 

skráðra 

skuldabréfa 

31. 12.2012

Bókfært 

virði einga 

31.12.2012

Bókfært virði 

fjárfestingaeigna 

31.12. 2012

Eigið fé 

31.12.2012

Fjöldi 

fermetra 

31.12.2012 Fjöldi eigna

Eik fasteignafélag   EIK 22.8.2005 11.600 20.992 20.185 6.457 110.000 58

FAST-1 slhf. FAST-1 12 1 22.11.1900 16 2.593 2.539 778 976 3

Festing ehf. OLOF 26.3.2004 0 10.800 2.145 11

Hekla fasteignir hf. HKL 1.7.2005 0 862 -72 130

Reitir fasteignafélag hf. 1.134 91.072 88.639 12.948 410.000

Þyrping hf. THY 15.1.2001

Fasteignafélagið stoðir hf. STOD 5.2.2003

Landsafl ehf. - Reitir II LAFL 1.12.2001 1.134 19.660 19.551 -27 18

Smáragarður BYKO 2.5.2001 0 28.456 30.953 9

Smáralind ehf. - REG 2 SMLI 10.3.2001 0 15.522 13.026 6 63.000 1

Vetrargarðurinn ehf. VETG 3.1.2002 0 0 0 0 0 0
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Eins og tafla 2 ber með sér er nú Reitir fasteignafélag heiti yfir fasteignafélögin sem 

áður voru Þyrping, Fasteignafélagið Stoðir og Landsafl ehf., sem gefur út skuldabréf 

undir nafni Reitir II. Eignir Reita II eru sundurliðaðar í töflunni en er hluti af 

heildareignum Reita fasteignafélags.  

Fasteignafélagið Landic Property hf. gaf út fimm skuldabréf árið 2008 undir 

auðkenninu LANDIC 08 1 til LANDIC 08 5. Fjögur þeirra bréfa voru eingreiðslubréf að 

nafnvirði rúmlega 200 þúsund evra samanlagt. Þessi skuldabréf voru ekki gjaldgeng í IS-

FAST því þau voru ekki gefin út í íslenskum krónum, sem er skilyrði fyrir inntöku. 

Skuldabréfið LANDIC 08 1 er veðtryggt vaxtagreiðslubréf að nafnvirði 4,2 milljarðar. 

Félagið fékk heimild til greiðslustöðvunar þann 11. maí 2009 og hafði þá ekki greitt 

fyrsta vaxtagjalddaga og var þeim gjalddaga ásamt þeim næsta skilmálabreytt í janúar 

2010, samanber viðauka við útgáfulýsingu skuldabréfsins (Reitir, 2013). Að þeim 

ástæðum var útgáfan LANDIC 08 1 ekki tekin með í vísitöluna.  

7.2 Samantekt skuldabréfaútgáfa 

Þau tíu fasteignafélög sem tilheyra IS-FAST vísitölunni hafa gefið út nítján skuldabréf en 

bréf Þyrpingar er elst, útgefið 15. janúar 2001. Þó voru skuldabréf Festingar ehf. útgefin 

árið 1998 undir nafni Olíufélags Íslands sem síðar varð Ker og nafnabreytt í Festing ehf. í 

mars 2004. Í kjölfarið var félaginu breytt í fasteignafélag og ný útgáfulýsing gefin út. 

Viðmiðunardagsetning í IS-FAST er því 26. mars 2004 fyrir bréf Festingar ehf., samanber 

töflu 3.  
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Tafla 3.  Yfirlit yfir skuldabréfaútgáfur sem gjaldgengar eru í IS-FAST vísitöluna frá upphafi, tegundir 
þeirra og afdrif. 

 

Heildarnafnverð þessara nítján skuldabréfa var 49,4 milljarðar og þar af eru 79% 

þeirra verðtryggð. Heildarnafnverð skuldabréfa sem farið hafa í vanskil nemur tæplega 

26 milljörðum sem er 52,3% af heildar útgefnu nafnverði frá fyrstu skráningu.  

Þann 31. desember 2013 eru útgefin skuldabréf að upphaflegu nafnvirði fyrir tæplega 

15 milljarða hjá þremur félögum.  

7.3 Samantekt endurheimta við vanskil 

Það voru fimm skuldabréf útgefin af Fasteignafélaginu Eik og Fasteignafélaginu Stoðum 

sem fóru í vanskil eftir útgáfudag að nafnvirði um 26 milljarðar samtals. Til þess að 

leggja mat á virði þessara skuldabréfa þegar þau eru tekin úr vísitölunni og heimtur er 

beitt þeirri aðferðafræði sem um er rætt í kafla 6.9.  

Tafla 4.  Samantekt á skuldabréfaútgáfum í IS-FAST sem fóru í vanskil og endurheimtuhlutfall 

 

Fyrsti kostur til þess að verðmeta skuldabréf við vanskil er að miða við viðskiptaverð 

á 30. degi eftir vanskil. Samkvæmt viðskiptayfirliti (munnleg heimild, Baldur Thorlacius, 

Auðkenni ISIN

Heildarútgefið 

nafnverð Útgáfu-dagur Loka-gjaldagi

Verð-

tryggt Tegund bréfs

Líftími 

ár

Veð 

tryggt vanskil

Dagsetning 

vanskila

EIK 05 1 IS0000011013 1.300.000 22.8.2005 22.8.2010 Já 1 vaxtagreiðslubréf 4,5 Nei Já 22.8.2010

EIK 12 01 IS0000022143 11.600.000 15.10.2012 15.10.2042 Já 3 Jafngreiðslubréf 17,1 Já Nei

FAST-1 12 1 IS0000021889 2.370.360 25.5.2012 15.6.2042 Já 2 Jafnar afborganir 17,1 Já Nei

OLFL 98 1 IS0000003200 500.000 26.3.2004 26.5.2005 Já 1 vaxtagreiðslubréf 6 Nei Nei

OLFL 98 2 IS0000003192 400.000 26.3.2004 5.1.2005 Já 2 Jafnar afborganir 0,8 Nei Nei

HKL 01 1 IS0000005130 247.500 1.6.2001 28.3.2008 Já 3 Jafngreiðslubréf 2,7 Já Nei

HKL 03 1 IS0000008944 443.500 1.12.2003 1.12.2008 Já 3 Jafngreiðslubréf 3 Já Nei

LAFL 01 1 IS0000006385 600.000 1.12.2001 1.12.2006 Já 1 vaxtagreiðslubréf 4,3 Nei

LAFL 03 1 IS0000008902 800.000 10.10.2003 1.10.2029 Já 3 Jafngreiðslubréf 14,7 Já Nei

BYKO 01 1 IS0000006377 400.000 2.5.2001 2.5.2006 Já 1 vaxtagreiðslubréf 3,4 Nei Nei

SMLI 00 1 IS0000005163 2.100.000 10.3.2001 10.6.2026 Já 2 Jafnar afborganir 12 Nei Nei

STOD 03 1 IS0000007763 10.000.000 5.2.2003 5.2.2011 Já 1 vaxtagreiðslubréf 6,3 Nei Já 5.2.2009

STOD 03 2 IS0000007771 500.000 5.2.2003 5.2.2006 Nei 0 Kúlubréf 3 Nei Nei

STOD 06 1 IS0000012425 4.460.000 28.3.2006 28.3.2013 Já 1 vaxtagreiðslubréf 5,9 Nei Já 28.3.2009

STOÐ 06 2 IS0000013167 3.000.000 21.8.2006 21.8.2011 Nei 1 vaxtagreiðslubréf 3,6 Nei Já 21.2.2009

STOD 09 0306 IS0000015501 7.100.000 6.9.2007 6.3.2009 Nei 1 vaxtagreiðslubréf 1,5 Nei Já 6.12.2008

VETG 02 1 IS0000006724 1.400.000 3.1.2002 1.12.2008 Já 2 Jafnar afborganir 5,5 Já Nei

VETG 02 2 IS0000007433 730.000 28.2.2002 1.3.2007 Já 1 vaxtagreiðslubréf 3,6 Já Nei

THY 01 1 IS0000004919 1.449.000 15.1.2001 15.1.2007 Já 2 Jafnar afborganir 4,8 Nei

Útgáfa Vanskiladagur

Dagsetning 

viðskipta Viðskiptaverð Veðtryggt Uppgert

Veðtryggt Óveðtryggt

EIK 05 1 22.8.2010 Nei 41,2% Júní 2011

STOD 03 1 5.2.2009 Nei 47,2% Óuppgert

STOD 06 1 28.3.2009 Nei 47,2% Óuppgert

STOD 06 2 21.2.2009 Nei 47,2% Óuppgert

STOD 09 0306 6.12.2008 Nei 54,4% Óuppgert

Fastar heimtur
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11. júlí 2013) voru engin viðskipti með nokkurt þessara bréfa á 30. degi eftir vanskil og til 

þess að árétta þá voru engin viðskipti með bréfin á löngu tímabili í kringum tilkynningar 

um vanskil.  

Því var næsti kostur að miða við fastar endurheimtur og Moody´s samanber töflu 1. 

Öll fimm skuldabréfin voru óveðtryggð og miðast þriggja ára meðaltal 

endurheimtuhlutfalls við það sem endurspeglast í IS-FAST vísitölunni.  

7.4 EIK ehf. EIK 

Eik fasteignafélag hf. kt. 590902-3730, Sóltúni 26, Reykjavík, var stofnað 16. september 

árið 2002 (Eik fasteignafélag, 2013a). Tilgangur félagsins er eignarhald og útleiga á 

fasteignum, þróun, rannsóknir og rekstur fasteigna og skyldur rekstur sbr. 3. gr. 

samþykkta félagsins frá 3. maí 2012 en félagið hefur sérhæft sig í útleigu, fjárfestingu og 

rekstri atvinnuhúsnæðis (Eik Fasteignafélag, 2013b) 

Frá því í byrjun árs 2005 var Eik fasteignafélag dótturfélag Kaupþings banka sem átti 

99.9% hlut í félaginu, fram að því hafði félagið verði nánast í fullri eigu Lýsingar hf og átti 

því KB banka samstæðan félagið í heild sinni eða 100% (Eik fasteignafélag, 2006). Í júní 

2008 var tilkynnt um eigendabreytingar hjá félaginu og eignaðist þá Eik Properties ehf. 

allt hlutafé í Eik fasteignafélagi hf. (Eik fasteignafélag hf., 2008). Í febrúar 2013 voru 

hluthafar 32 talsins og þar af fóru fjórir lífeyrissjóðir með 52,86% eignarhlut og bankar, 

tryggingafélög og verðbréfasjóðir með um 35% (Eik fasteignafélag, 2013b).  

Bókfært verð fasteignafélagsins nam að gangvirði 20.185 milljónum króna um síðustu 

áramót. Undir það falla 58 fasteignir sem ná yfir 110 þúsund fermetra og er langstærstur 

hluti þeirra á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir utan fjórar fasteignir sem eru reknar í sér 

dótturfélögum eru allar fasteignirnar í móðurfélaginu Eik fasteignafélag. Stjórn félagsins 

skipa fimm einstaklingar og starfsmenn eru sjö (Eik fasteignafélag, 2013a).  

Útgáfa  

Þann 22. ágúst 2005 gaf Eik fasteignafélag hf. út skuldabréfaútgáfuna fyrsti flokkur 2005 

með auðkenninu EIK 05 1. Stjórn félagsins samþykkti að gefa út 1. milljarð króna þann 

18. ágúst 2005 en bætti við 300 milljónum þann 2. september 2005. Útgáfan var opinn 

flokkur og var heimild til stækkunar seinna. Um var að ræða vaxtagreiðslubréf með 

einum höfuðstóls-gjalddaga að fimm árum liðnum. Bréfið var selt á ávöxtunarkröfunni 
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5,5% á fyrsta söludegi í lokuðu útboði til fagfjárfesta og hafði Kaupþing banki hf. umsjón 

með sölu bréfanna og skráningu í Kauphöll (Eik fasteignafélag hf., 2005). 

Eik fasteignafélag gaf þann 15. október 2012 út skuldabréfaflokk með auðkenninu EIK 

12 01. Flokkurinn er 20 milljarðar að stærð en nú var gefið út 11,6 milljarða króna að 

nafnverði. Bréfið var selt afmörkuðum hópi fagfjárfesta í lokuðu útboði og sá 

Íslandsbanki um söluna og skráninguna á markað. Um var að ræða verðtryggt 

jafngreiðslubréf til þrjátíu ára með gjalddaga á sex mánaða fresti. Bréfin seldust á 

ávöxtunarkröfunni 4,3% á fyrsta söludegi (Eik fasteignafélag, 2013b).  

Tilgangur útgáfunnar EIK 05 1 var að endurfjármagna hluta af lánum Eikar 

fasteignafélags hf. Tilgangur með útgáfunni EIK 12 1 var endurfjármögnun 

langtímasamninga og var andvirðinu ráðstafað til að greiða niður langtímalán hjá 

bönkum (Eik fasteignafélag, 2013). Tilgangur með því að skrá útgáfuna á skipulegan 

markað var að veita fjárfestum upplýsingar um fjárhags- og viðskiptastöðu útgefanda 

með reglubundnum hætti (Eik fasteignafélag, 2013b).  

Tryggingar 

Skuldabréfaútgáfan EIK 05 1 var ekki veðtryggð en Eik fasteignafélag ábyrgðist greiðslur 

skuldarinnar með eignum sínum og tekjum.  

EIK 12 01 er veðtryggð útgáfa. Eik fasteignafélag afhenti veðgæsluaðila tryggingarbréf 

sem þinglýst var á 1. veðrétt í tilgreindu fasteignasafni sem telur 43 fasteignir í tæplega 

79.000 m2 eignasafni (Eik fasteignafélag, 2013b). 
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Skilmálar 

Tafla 5. Samantekt á skilmálum, kvöðum og greiðslustöðu skuldabréfaútgáfnanna EIK 05 1 og EIK 12 1 

 

Skuldabréfaflokkurinn EIK 05 1 var ekki háður mörgum kvöðum. Honum fylgdu engin 

hlunnindi né víkjandi ákvæði. Engin uppsagnarákvæði voru í samningnum og fella mátti 

Auðkenni EIK 05 1 EIK 12 01

ISIN verðbréfaskráningar IS0000011013 IS0000022143

Skilmálar skuldabréfa (e. Terms)
Útgáfudagur 22.8.2005 15.10.2012

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi 5,50% 4,30%

Dagvísitala 242,70000 398,00000

Tegund bréfs 1 3

Fyrsti vaxtadagur 22.8.2005 15.10.2012

Loka gjaldagi 22.8.2010 15.10.2042

Vextir bréfs 5,50% 4,30%

Tíðni greiðslna á ári 1 2

Grunnvísitala 242,7 398

Tímagrunnur vaxtareiknings 4 4

Kvaðir skuldabréfa (e. Covenants) 
Veðtryggt Nei Já

Uppgreiðanlegt Nei Eftir 15. okt. 2017

Uppgreiðsluálag Já

Breytiréttur

Heimild til að skilmálabreyta Aukinn meirihluti

Framsalsheimild útgefanda Já

Framsalsheimild kröfuhafa Já Já

Víkjandi ákvæði Nei

Hlunnindi eða sérstök réttindi Nei

Bann við frekari skuldsetningu Já

Veðsetningarbann (e.negatve pledge) Já

Gjaldfellingarákvæði Já

Bann við útgreiðslu arðs Já

Kennitölur í ársreikningi Já

Veðgæsluaðili (security agent) Lex ehf.

Eftirlitsaðili PwC ehf

Bann við sameiningu eða skiptingu

Greiðslufall (e.default)
Greitt samkvæmt upphaflegum skilmálum Nei Já

Vanskil Já Nei

Skilmálabreyting Nei

Frjálsir nauðasamningar Já Nei

Nauðasamningar

Gjaldþrot Nei Nei

Markaðsaðili Kaupþing banki hf. Íslandsbanki

Eik fasteignafélag ehf.  EIK
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skuldina í gjalddaga án dóms eða réttarsáttar ef vanskil yrðu á greiðslum (Eik 

fasteignafélag hf., 2005).  

Ríkari kvaðir voru á skuldabréfaútgáfunni EIK 12 1 en var á eldri útgáfunni EIK 05 1, 

sem ætlað er að veita félaginu aðhald. Í skuldabréfinu eru ákvæði sem útgefandi hefur 

skuldbundið sig til að gangast við en þar má nefna ákvæði um fjárhagslega skilmála, 

tryggingarskilmála eftirlitsaðila, veðgæsluaðila og skilyrði um kaup og sölu eigna.  

Tafla 6. Samantekt á fjárhagslegum skilyrðum og tryggingarskilmálum sem liggja til grundvallar 
skuldabréfaútgáfunni EIK 12 1. 

 

Fjárhagsleg skilyrði taka mið af rekstri og efnahag samanber sjóðstreymiskvöð, þar 

sem hreinar leigutekjur á móti reiknuðum vöxtum skulu ekki vera lægri en hlutfallið 1,5 

yfir tólf mánaða tímabil og eiginfjárhlutfall án óefnislegra eigna skal vera 18% eða hærra 

á hverjum prófunardegi (Eik fasteignafélag, 2013b). 

Tryggingaskilyrði taka mið af þeim eignum sem lagðar eru til tryggingar fyrir 

skuldabréfaflokkunum. Í veðsetningarkvöð felst að veðsetningarhlutfall nettó skulda 

miðað við bókfært virði veðandlagsins verði ekki hærra en 75% á hverjum prófunardegi. 

Útgefanda er heimilt að greiða arð og skuldasetja sig frekar ef tryggingarskilyrði eru 

uppfyllt en brot á tryggingaskilyrðum veitir ekki heimild til gjaldfellingar (Eik 

fasteignafélag, 2013b).  

Eftirlitsaðili skuldabréfaútgáfunnar var skipaður PricewaterhouseCoopers ehf. (PwC). 

Hlutverk eftirlitsaðila er að staðfesta og kanna sjálfstætt útreikninga útgefenda á 

fjárhagslegum skilmálum eins og veðþekju, sjóðstreymis-og eiginfjárkvöð. Einnig fer PwC 

yfir útreikninga útgefanda á tryggingarskilmálum t.d. veðsetningarhlutfall. Lex 

lögmannsstofa ehf. var fengin sem veðgæsluaðili (e.security agent) og er hlutverk hans 

að gæta hagsmuna skuldabréfaeigenda ásamt því að varðveita frumrit tryggingabréfa 

Skilyrði kennitala Fjárhagsleg skilyrði Tryggingaskilmálar

Sjóðsstreymi Hreinar leigutekjur móti reiknuðum vöxtum 1,5

Eiginfjárhlutfall án óefnislegra eigna 18%

Sjóðsstreymi Hreinar leigutekjur veðandlags /reiknuðum vöxtum 1,65

Veðsetningarhlutfall 75%

Veðþekja Tryggingabréf/skuldabréf lágmark 105%

Uppgreiðslugjald Frá útgáfudegi til  14.10.2017 Óheimilt

Frá 15.10.2017 til 31.12.2022 1,50%

Frá 01.01.2023 0,50%
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sem standa til tryggingar skuldabréfinu. Þá sér veðgæsluaðili einnig um að boða til 

atkvæðagreiðslu að beiðni skuldabréfaeigenda ef til álita kemur að gjaldfella skuldina 

vegna vanefnda. Prófunardagar eru tvisvar á ári og skal skuldabréfaeigendum tilkynnt 

samstundis skriflega ef útgefandi verður var við að vanefndatilvik komi upp (Eik 

fasteignafélag, 2013b).  

Útgefanda er óheimilt að greiða upp skuldabréfaflokk EIK 12 01 fyrstu fimm árin en 

eftir 15. október 2017 og fram til 31. desember 2022 er 1,5% uppgreiðslugjald á þá 

upphæð sem greidd er umfram samningsbundna upphæð. Frá 1. janúar 2023 og fram að 

lokadegi nemur uppgreiðslugjaldið 0,5%.  

Heimtur 

Eik 05 1 fór í vanskil á lokagjalddaga í ágúst 2010. Skuldin var að fullu greidd, uppreiknuð 

miðað við samningsvexti í júní 2011, með auknu hlutafé útgefanda á genginu 3,65. 

Uppgreiðslan var liður í fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins á árinu 2012 að 

undangenginni frjálsri nauðasamningaaumleitan (Garðar Hannes Friðjónsson, munnleg 

heimild, 19. ágúst 2013). 

Í tengslum við könnun og útreikninga skilyrða skuldabréfaflokksins EIK 12 1, er 

flokkurinn í skilum og stenst alla fjárhagslega og tryggingalega skilmála samanber úttekt 

eftirlitsaðila PwC, miðað við stöðuna 30. júní 2013 (Eik fasteignafélag hf., 2013c). 

Frjálsir nauðasamningar  

Stjórn Eikar fasteignafélags hf. hóf viðræður við sína helstu kröfuhafa í kjölfar falls 

íslensku bankanna. Ljóst var að breytt staða var á íslenskum fasteignamarkaði. 

Leigutekjur höfðu lækkað og greiðslubyrði skulda hafði þyngst (Eik fasteignafélag hf., 

2010b). Erfiðara var að innheimta leigu og verð á hvern útleigðan fermetra hafði 

lækkað. Í júní 2009 voru tvö kúlulán á gjalddaga að upphæð 537 milljónir. Samningar 

höfðu staðið yfir í allnokkurn tíma og voru stjórnendur Eikar vongóðir um að samningar 

mundu nást um skilmálabreytingu eða endurfjármögnun (Eik fasteignafélag, 2009). 

Samningar gengu hins vegar ekki eftir og í nóvember 2009 sendi Eik fasteignafélag frá 

sér tilkynningu þess efnis að félaginu hefði verið synjað um skilmálabreytingu hjá sínum 

helsta lánadrottni og að félagið leitaði nú allra leiða, í samráði við eigendur félagsins, til 

þess að koma í veg fyrir það tjón sem óveðtryggðir kröfuhafar yrðu fyrir ef Eik 
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fasteignafélag færi í gjaldþrot (Eik fasteignafélag hf., 2010). Eigendur 

skuldabréfaútgáfunnar EIK 05 1 voru þar á meðal.  

Í júní 2010 náðist rammasamkomulag við 75% kröfueigenda óveðtryggðra krafna 

með fyrirvara um samþykki annarra kröfuhafa, lánastofnana og áreiðanleikakönnunar 

fyrir skuldbreytingu á óveðtryggðum lánum. Í samkomulaginu fólst að breyta 

óveðtryggðum kröfum í hlutafé (Eik fasteignafélag hf., 2010a). Þeir kröfuhafar sem 

samþykkt höfðu rammasamkomulagið voru eigendur sem fóru með 86,5% af 

heildarfjárhæð krafna skuldabréfaflokks EIK 05 01 sem skráður var í Kauphöll. 

Samkomulagið gilti til 1. september 2010 og stefnt var á að ganga frá endanlegum 

samningi fyrir þann tíma. Gengi það eftir, eignuðust eigendur skuldabréfaflokks EIK 05 1, 

75% hlutafjár í Eik fasteignafélagi (Eik fasteignafélag hf., 2010b). Skuldabréfaflokkurinn 

hafði verið í skilum fram að þessum tíma, en stjórn Eikar tilkynnti að ekki yrði greidd 

afborgun né vextir af lokagjalddaganum sem var þann 22. ágúst 2010 vegna þessa 

samningaviðræðna (Eik fasteignafélag, 2010c). 

Ein forsenda samkomulagsins var endurskoðun á félaginu og gerð áreiðanleika-

könnunar (e. due diligence). Stjórn Eikar fasteignafélags fékk Auði Capital til þess að 

vera fjárhagslegur ráðgjafi fyrir meirihluta óveðtryggðra skuldabréfaeigenda, til að fara 

yfir og meta fjárhagslega stöðu Eikar (Auður Capital, 2010), með sérstaka áherslu á að:  

i. Meta áætlaðar tekjur félagsins frá árinu 2010 til 2015 

ii. Áætla viðhaldsþörf og rekstarkostnað yfir sama tímabil 

iii. Greina getu félagsins til að greiða veðkröfur (e. senior debt) 

iv. Kanna sjálfstætt skuldastöðu hjá lánadrottnum félagsins 

v. Meta heildarskuldastöðu eftir fyrirhugaðar breytingar óveðtryggðra krafna í eigið 

fé.  

Áreiðanleikakönnun Auðar leiddi í ljós mun á áætluðum tekjum uppá 153 milljónir. 

sem ekki var talinn hafa afgerandi áhrif á getu félagsins til að greiða af skuldum til 

framtíðar. Staða endurskipulagðra skuldbindinga var hinsvegar 15,0 milljörðum hærri en 

gert var ráð fyrir, fyrir endurskoðun og þótt skuldum yrði breytt í lán með jöfnum 

greiðslum (e. Annuity) þá þyrfti a.m.k. tvennt af þrennu að koma til; 
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i. Félagið þyrfti að fá afslátt af erlendum skuldum hjá Arion banka að upphæð 

kr. 327 millj.  

ii. Meðal vaxtakostnaður mætti ekki vera hærri en 5,6% (félagið gæti haldið uppi 

6% til skamms tíma með ákveðnum aðhaldsaðgerðum).  

iii. Nýtt reiðufé þyrfti að koma inn, upphæð 100-200 milljónir, fer eftir kjörum 

(Auður Capital, 2010).  

Að mati Auðar Capital var óveðtryggðum kröfuhöfum best borgið með því að breyta 

kröfum sínum í hlutafé og taka yfir hluta stjórnar. Þannig myndu lánamöguleikar 

(e.credibility) Eikar fasteignafélags aukast og frekari skaða væri forðað (Auður Capital, 

2010). 

Í júnímánuði árið 2011 kláraði Eik fasteignafélag samkomulag við óveðtryggða 

kröfuhafa sem í fólst að Eik 05 1 var að fullu greitt með auknu hlutafé í útgefanda á 

genginu 3,65 og uppreiknað miðað við samningsvexti í júní 2011, (Garðar Hannes 

Friðjónsson, munnleg heimild, 19. ágúst 2013). Félagið var jafnframt með samþykkta 

skuldaskilmála við veðtryggða kröfuhafa um lengingar á greiðsluferli langtímalána og 

breytingar á gjaldföllnum kröfum. Eftir fjárhagslega skipulagningu og breytingu skulda í 

eigið fé eignuðust óveðtryggðir og víkjandi kröfuhafar 90% í félaginu og Íslandsbanki 

hélt 10% eignarhlut samkvæmt tillögum Auðuar Capital (2010). Með aðgerðunum var 

félaginu tryggt rekstarhæfi og forðað frá greiðsluþrotsáhættu (Eik fasteignafélag hf., 

2011).  

7.5 Fast-1 slhf.  FAST-1  

Félagið FAST-1 slhf., kt. 450112-0620, með lögheimili að Kirkjusandi 2, Reykjavík. Félagið 

var stofnað 1. janúar 2012 undir nafninu Hérað slhf., en var breytt í FAST-1 slhf. þann 

15. maí 2012. Tilgangur félagsins er fasteignaumsýsla, kaup, sala og rekstur fasteigna. 

Félagið á dótturfélagið, Fast-2, kt.700800-2450 (Fast-1 slhf., 2012a). 

Fast-1 er í eigu tuttugu og tveggja lífeyrissjóða miðað við hluthafalista þann 7. 

febrúar 2013 og voru Gildi lífeyrissjóður, Lífeyrissjóður verslunarmanna og Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins samtals með tæplega 58% hlut en hinir minna. Enginn aðili átti yfir 

20% og því teljast þeir ekki til tengdra aðila (Fast-1 slhf, 2013).  
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Útgefið hlutafé getur mest orðið 5.250 milljónir króna. samkvæmt samþykktum 

félagsins, og fyrir liggur hluthafasamkomulag þar sem kveðið er á um að félagið skuli 

fjármagnað með 35% eigin fé og 65% með útgefnum skuldabréfum. Heildarstærð 

útgefinna skuldabréfa getur því ekki verið hærri upphæð en 9.750 milljónir króna meðan 

þetta hluthafasamkomulag er í gildi (Fast-1 slhf., 2012b). 

Félaginu er ætlað að stuðla að því að raunávöxtun eignarhluta félagsins verði að 

minnsta kosti 9% á ársgrundvelli með fjárfestingastefnu sinni (Fast-1 slhf., 2012b).  

Útgáfa 

Þann 28. júní 2012 var samþykkt á stjórnarfundi að nýta þá hámarksupphæð sem 

hluthafasamkomulag kveður á um og gefa út skuldabréf að heildarverðmæti 9.750 

milljónir íslenskra króna. Útgáfan var staðfest á hluthafafundi þann 15.maí 2012 (Fast-1 

slhf., 2012b). 

Skuldabréfið fékk auðkennið FAST-1 12 1 og ISIN: IS0000021889. Útgefið var kr. 

1.420.000.000 samkvæmt útgáfulýsingunni en samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2012 var 

selt fyrir 1.390.milljónir og stóð lánið í kr. 1.397.388.003 í lok árs 2012 (Fast-1 slhf., 2012 

a). Skuldabréfin voru seld á pari og fór sala þeirra fram þann 25.maí .2012 og var 

uppgjöri lokið í júlí 2012.  

Bréfin voru boðin afmörkuðum hópi fjárfesta og var ástæðan fyrir því samkvæmt 

grein 3.2 í hluthafasamkomulagi FAST-1 dagsettu þann 15.maí 2012 að viðkomandi 

fjárfestum bar skylda til þátttöku í útboðinu í hlutfalli við eignarhlut þeirra í útgefanda 

(Fast-1 slhf., 2012b). 

Tilkynnt var um stækkun flokksins þann 8. febrúar 2013 um kr. 980.360.000.- og 

höfðu bréfin þá þegar verið seld. Heildarútgefið nafnverð eftir stækkunina var kr. 

2.400.360.000.- Ekki hefur verið birt opinberlega lánshæfismat á útgefanda (Fast-1 slhf., 

2012b). 

Útgefandi hafði fest kaup á dótturfélaginu FAST-2 ehf. á fyrrihluta ársins 2012 og var 

söluandvirði útgáfunnar, 1.390 milljónir króna ráðstafað í tengslum við þau kaup. Fest 

voru kaup á á fasteignunum Vegmúli 3, Skúlagata 21 og Skútuvegur 1 í Reykjavík (Fast-1 

slhf., 2012). Viðbótarútgáfan var tilkomin vegna kaupa dótturfélags útgefanda, FAST-2 á 

fasteigninni Klettagarðar 13 í Reykjavík (FAST-1 slhf., 2013 a). 
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Tryggingar 

Skuldabréfaútgáfan er veðtryggð og hefur útgefandi veitt veð í öllum fasteignum 

samstæðunnar með tryggingarbréfum sem þinglýst eru á 1. veðrétt. Útgefandi hefur 

einnig skuldbundið sig til þess að afhenda tryggingarbréf á 1. veðrétti þeirrar eignar sem 

fjárfest er í í framtíðinni. Capacent var fengið sem óháður aðili til að virðismeta 

undirliggjandi tryggingar (Fast-1 slhf., 2012b). 

Skilmálar  

Skuldabréfið er greitt með 120 jöfnum afborgunum höfuðstóls og vaxta og verðtryggt 

með vísitölu neysluverðs, með grunnvísitölu 395,1. Vextir eru fastir 4,2% ársvextir. 

Nafnverðseining flokksins er kr. 10.000.-. Útgáfudagur var 5.maí .2012 og lokagjalddagi 

verður 15.júní 2042. Fyrsti vaxtardagur er 25.maí 2012 (Fast-1 slhf., 2012b). 

Til að samþykkja skilmálabreytingu, þarf samþykki aukins meirihluta 

skuldabréfaeiganda miðað við stöðu láns. Að sama skapi þarf samþykki aukins 

meirihluta til þess að skipta félaginu upp eða sameinast öðru félagi. Félaginu er 

eingöngu heimilt að gefa út skuldabréf í tengslum við kaup á fasteign eða við 

fjármögnun fasteignaverkefna (Fast-1 slhf., 2012b). 
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Tafla 7. Samantekt á skilmálum, kvöðum og greiðslustöðu skuldabréfaútgáfunnar FAST-1 12 1. 

 

Heimtur  

Um síðustu áramót var samstæðan ekki í vanskilum með höfuðstól, vexti eða aðra 

skilmála (Fast-1 slhf., 2012a) og engar tilkynningar er að finna sem benda til að það hafi 

breyst síðan.  

  

Auðkenni FAST-1 12 1

ISIN verðbréfaskráninar 0000021889

Skilmálar skuldabréfs (e. Terms)
Útgáfudagur 25.6.2012

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi 4,20%

Dagvísitala 398,12000

Tegund bréfs 2

Fyrsti vaxtadagur 25.5.2012

Loka gjaldagi 15.6.2042

Vextir bréfs 4,20%

Tíðni greiðslna á ári 4

Grunnvísitala 398,2

Tímagrunnur vaxtareiknings 4

Kvaðir skuldabréfs (e. Covenants)
Veðtryggt Já

Uppgreiðanlegt Já

Uppgreiðsluálag 1,5% eftir 15.09.2017

Heimild til að skilmálabreyta Aukinn meirihluti

Framsalsheimild útgefanda Já

Framsalsheimild kröfuhafa Já

Víkjandi ákvæði Engin

Hlunni eða sérstök réttindi Engin

Bann við frekari skuldsetningu Já

Veðsetningarbann (e. negative pledge) Já

Gjaldfellingarákvæði Já

Bann við útgreiðslu arðs

Kennitölur í ársreikningi

Veðgæsluaðili (e. security agent)

Eftirlitsaðili

Bann við sameiningu eða skiptingu Aukinn meirihluti

Greiðslufall (e. Default)
Greitt samkvæmt upphaflegum skilmálum Já

Vanskil

Skilmálabreyting

Frjálsir nauðasamningar

Nauðasamningar

Gjaldþrot

Markaðsaðili Íslandsbanki hf. 

FAST-1 slhf. 
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7.6 Festing ehf.  KER 

Festing ehf. kt. 550903-4150, með lögheimili að Kjalarvogi 7-15, Reykjavík (RSK, e.d.)., 

var stofnað þann 15.ágúst 2003 af Keri hf. Upphaflega hét félagið Vörðufang ehf. en 

nafninu var breytt þann 18. desember 2003. Festing ehf. sérhæfir sig í rekstri fasteigna 

sem nýttar eru í þágu atvinnurekstrar (Festing ehf., 2004).  

Í apríl 2002 var nafni Olíufélags Íslands breytt í Ker hf. og var sú nafnabreyting líður í 

því að greina á milli eignaumsýslu og aðalstarfsemi félagsins sem voru olíuviðskipti. 

Hlutverk Kers hf. var að annast um fjárfestingar í fyrirtækjum, eignarhald og fasteignir 

og var megintilgangurinn að ná fram samlegðaráhrifum í rekstri fasteignanna, sér í lagi 

viðhaldskostnaði og fjármögnun (Festing ehf., 2004). 

Stjórn Kers tók ákvörðun um skiptingaráætlun fyrir félagið og samkvæmt henni tóku 

Festing ehf. og B-félagið ehf. yfir hluta af eignum og skuldum Kers hf. Stjórnir 

viðtökufélaganna samþykktu skiptinguna þann 22. janúar 2004 (Festing ehf., 2004). Í 

mars 2004 er Ker ehf. stærsti hluthafi í Festingu með 45% eignarhlut en Kjalar ehf., Sund 

ehf. og Vogun hf. komu næstir með rúmlega 47% eignarhlut samtals. Eigendur Kers eru 

sömu aðilar og Festingar ehf. (Festing ehf., 2004). 

Við skiptinguna tók Festing við meginhluta fasteigna Kers hf., alls um 82 fasteignir. 

Olíufélagið ehf. var eini viðskiptavinur Festingar á þeim tíma en vonir stóðu til að 

Samskip hf. yrði næsti viðskiptavinur og að Festing yfirtæki rekstrartengdar eignir þess 

félags. Einnig fluttust skuldabréf Kers OLOF 98 1 og OLOF 98 2 hf. sem skráð voru í 

Kauphöll Íslands yfir til Festingar ehf. (Festing ehf., 2004). 

Útgáfa 

Olíufélag Íslands hafði gefið út tvö skuldabréf með auðkennið OLOF 98 1 sem skráð var í 

Kauphöll Íslands þann 21. september 1998 og OLOF 98 2 sem skráð var 29.desember 

1998. Skráningarlýsingin var gefin út vegna skuldaraskiptanna og var Festing ehf. lýstur 

nýr skuldari frá og með 26. mars 2004. Skuldabréfin voru samtals að verðmæti 900 

milljón króna og hélst það óbreytt fram til lokagjalddaga. Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings 

Búnaðarbanka hf. var umsjónaraðili með útboðinu og samdi útboðslýsinguna í samráði 

við forsvarsmenn félagsins (Festing ehf., 2004). Tilgangurinn með útgáfunni var 

endurfjármögnun skammtímalána og endurbygging þjónustustöðva Olíufélagsins.  
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Tryggingar 

Skuldabréfin OLOF 98 1 og OLOF 98 2 eru hvorugt veðtryggð en Festing ehf. ábyrgist 

skilvísa og skaðlausa greiðslu skuldabréfanna. Ker hf. sem hafði verið í ábyrgð fyrir 

greiðslu hélt áfram veita hana eftir skuldaraskiptin (Festing ehf., 2004). 

Skilmálar 

Skuldabréf OLFL 98 1 er verðtryggt vaxtagreiðslubréf til sjö ára. Vextir bréfsins eru 5,0% 

og greiðast þeir tvisvar á ári. OLOF 98 2 er verðtryggt til sjö ára og greiðist með 6. 

jöfnum afborgunum. Vextir bréfsins eru 5,35% og greiðast samhliða afborgunum. Engin 

hlunnindi eða sérstök réttindi fylgja útgáfunum né eru um strangar kvaðir að ræða. Þó 

er hvorugt skuldabréfið uppsegjanlegt á tímabilinu (Festing ehf., 2004). 
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Tafla 8. Samantekt á skilmálum, kvöðum og greiðslustöðu skuldabréfaútgáfanna OLOF 98 1 og OLOF 98 

 

 

Heimtur  

Ekki er að sjá í neinum gögnum að skuldabréf OLOF 98 1 og OLOF 98 1 hafi lent í 

vanskilum og því voru þau greidd upp að fullu eins og skilmálar þeirra kváðu á um.  

 

Auðkenni OLFL 98 1 OLFL 98 2

ISIN verðbréfaskráningar  IS0000003200 IS0000003192

Skilmálar skuldabréfa (e. Terms)
Útgáfudagur 26.5.1998 16.12.1998

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi 5,16% 5,35%

Dagvísitala 230,48282 230,48282

Tegund bréfs 1 2

Fyrsti vaxtadagur 26.5.1998 16.12.1998

Loka gjaldagi 26.5.2005 5.1.2005

Vextir bréfs 5,00% 5,35%

Tíðni greiðslna á ári 2 1

Grunnvísitala 183,1 184,1

Tímagrunnur vaxtareiknings 4 4

Kvaðir skuldabréfa (e. Covenants) 
Veðtryggt Já Já

Uppgreiðanlegt Nei Nei

Uppgreiðsluálag

Breytiréttur

Heimild til að skilmálabreyta

Framsalsheimild útgefanda Já Já

Framsalsheimild kröfuhafa

Víkjandi ákvæði

Hlunnindi eða sérstök réttindi Nei Nei

Bann við frekari skuldsetningu

Veðsetningarbann (e.negatve pledge)

Gjaldfellingarákvæði

Bann við útgreiðslu arðs

Kennitölur í ársreikningi

Veðgæsluaðili (security agent)

Eftirlitsaðili

Bann við sameiningu eða skiptingu

Greiðslufall (e.default)
Greitt samkvæmt upphaflegum skilmálum Já Já

Vanskil Nei Nei

Skilmálabreyting

Frjálsir nauðasamningar

Nauðasamningar

Gjaldþrot

Markaðsaðili Kaupþing Búnaðarbanki

Skuldaraskipti

Festing ehf., KER
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7.7 Hekla fasteignir ehf.  HKL 

Hekla fasteignir ehf. kt. 631202-3060 var stofnað þann 17.desember 2002, þá undir 

nafninu M.T.H ehf. en því var breytt þann 24. nóvember 2005 í kjölfar þess að samþykkt 

var að skipta rekstri Heklu hf. upp í tvö félög. Tilgangur skiptingarinnar var að aðskilja 

kjarnastarfsemi fyrirtækisins, sem var sala og þjónusta á bílum og vélum, frá 

fasteignastarfsemi þess. M.T.H hafði ekki verið í rekstri frá stofnun þess fram til 1. júlí 

2005 en var með breytingunni orðið rekstrar- og eignarhaldsaðili fasteigna Heklu hf. 

(Hekla fasteignir ehf., 2006). Eigenda- og forstjóraskipti höfðu orðið hjá Heklu hf. á 

þessum tíma og var uppskiptingin liður í breytingum á skipulagi og rekstri þess félags 

(Hekla hf., 2005). 

Hafrahlíð ehf. kt. 621204-3270, var einn eigandi að öllu hlutafé Heklu fasteigna ehf. 

en það er eignarhaldsfélag með eiginlegan rekstur hjá dótturfélögunum, sem voru 

meðal annars Hekla hf., Hekla fasteignir ehf., Bílaumboðið Askja ehf., Árfell - KIA Ísland 

ehf. og Hekla Austurlandi ehf. Því voru Hekla hf. og Hekla fasteignir ehf. systurfélög 

(Hekla fasteignir ehf., 2006). 

Hekla hf. var með tvö skuldabréf skráð í Kauphöll Íslands með auðkennið HKL 01 1 og 

HKL 03 1. Á hluthafafundi Heklu fasteigna ehf. þann 20. febrúar 2006 var samþykkt að 

félagið yrði viðtökufélag í skiptunum og yfirtæki skuldabréfin. Skuldaraskiptin miðuðust 

við 1. júlí 2005 og var gefin út ný skráningarlýsing í kjölfarið (Hekla fasteignir ehf., 2006). 

Hekla fasteignir ehf. gekkst undir sátt við Fjármálaeftirlitið vegna brots félagsins á 

128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Félagið gekkst við því að hafa ekki 

skilað inn lista yfir fruminnherja fyrir síðustu sjö mánuði sem bréf þess voru skráð í 

Kauphöll Íslands. Einnig fólst í sáttinni viðurkenning á því að hafa aldrei skilað inn lista 

yfir aðila fjárhagslega tengda fruminnherjum frá því að þess hafði verið krafist af 

Fjármálaeftirlitinu frá desember 2006. Fjárhæð sáttarinnar var kr. 500 þúsund 

(Fjármálaeftirlitið, 2009). 

Útgáfa 

Hekla hf. gaf út tvo skuldabréfaflokka sem skráðir voru í Kauphöll Íslands, annars vegar 

1. flokkur 2001 undir auðkenninu HKL 01 1 og hins vegar 1. flokkur 2003 undir 

auðkenninu HKL 03 1. Báðir flokkarnir voru seldir í lokuðu útboði.  



 

78 

HKL 01 1 var verðtryggt , vaxtalaust, jafngreiðslubréf til tæplega sjö ára útgefið þann 

1. júní 2001 að nafnverði 200 milljónir, á útgáfudegi og var flokkurinn stækkaður í 495 

milljónir í febrúar 2001.  

HKL 03 1 var verðtryggt jafngreiðslubréf til fimm ára. Útgáfudagur var 1. september 

2003 að nafnverði 600 milljónir króna. (Hekla fasteignir ehf., 2006).  

Hekla fasteignir ehf. yfirtók skuldabréfaútgáfurnar frá og með 1. júlí 2005. Ný 

skráningarlýsing var gefin út í tengslum við skuldaraskiptin þann 24. mars 2006 sem 

Íslensk verðbréf sá um að útbúa ásamt útgefanda.  

Hekla hf. gaf út skuldabréf HKL 01 1 í þeim tilgangi að breyta skuldasamsetningu 

félagsins og fjármagna félagið með skuldabréfum skráðum í kauphöll. Á árinu 2003 var 

ráðist í það að endurskipuleggja lánasafn Heklu hf. með það fyrir augum að lækka 

skammtímaskuldir og tryggja afborganir óframlengjanlegra langtímalána fyrir árið 2004, 

sem túlka má sem nýja lántöku til þess að fjármagna næsta árs afborganir. Skuldabréfin 

voru skráð í Kauphöll Íslands í þeim tilgangi að auðvelda viðskipti með þau. (Hekla 

fasteignir ehf., 2006).  

Tryggingar 

Skuldabréfaflokkarnir HKL 01 1 og HKL 03 1 eru ekki veðtryggðir en við útgáfu bréfanna 

ábyrgðist Hekla hf. skilvísa og skaðlausa greiðslu skuldabréfanna með tekjum sínum og 

eignum þar til þau eru að fullu greidd. Eftir skuldaraskiptin í júlí 2005 bar Hekla 

fasteignir hf. jafnframt sömu ábyrgð (Hekla fasteignir ehf., 2006).  
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Skilmálar 

Tafla 9. Samantekt á skilmálum, kvöðum og greiðslustöðu skuldabréfaútgáfanna HKL 01 1 og HKL 03 1 

 

Eins og sést í töflu 9 er HKL 01 1 vaxtalaust bréf. Báðar útgáfurnar eru án 

uppsagnarákvæða og engar sérstakar hömlur hafa verið settar á viðskipti með þau né er 

um hlunnindi að ræða. Í útgáfu HKL 03 1 eru gjaldfellingarákvæði sem kveða á um það 

að heimilt er að fella alla skuldina í gjalddaga fyrirvaralaust og án uppsagnar verði um 

Auðkenni HKL 01 1 HKL 03 1

ISIN verðbréfaskráningar IS0000005130 IS0000008944

Skilmálar skuldabréfa (e. Terms)
Útgáfudagur 1.6.2001 1.12.2003

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi 8,10% 7,80%

Yfirtökudagur 1.7.2005 1.7.2005

Dagvísitala 209,40 229,30

Tegund bréfs 3 3

Fyrsti vaxtadagur 1.6.2001 1.12.2003

Loka gjaldagi 28.3.2008 1.12.2008

Vextir bréfs 0,0% 7,80%

Tíðni greiðslna á ári 2 2

Grunnvísitala 209,4 229,3

Tímagrunnur vaxtareiknings 4 4

Kvaðir skuldabréfa (e. Covenants) 
Veðtryggt Nei Nei 

Uppgreiðanlegt Já Já 

Uppgreiðsluálag

Breytiréttur

Heimild til að skilmálabreyta

Framsalsheimild útgefanda Já Já

Framsalsheimild kröfuhafa

Víkjandi ákvæði

Bann við frekari skuldsetningu

Veðsetningarbann (e.negatve pledge)

Gjaldfellingarákvæði Já

Bann við útgreiðslu arðs

Kennitölur í ársreikningi

Veðgæsluaðili (security agent)

Eftirlitsaðili

Bann við sameiningu eða skiptingu

Greiðslufall (e.default)
Greitt samkvæmt upphaflegum skilmálum Já Já 

Vanskil

Skilmálabreyting

Frjálsir nauðasamningar

Nauðasamningar

Gjaldþrot

Markaðsaðili Verðbréfastofan hf. Íslandsbanki hf. 

Hekla fasteignir hf.  HKL
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vanskil skuldara að ræða á greiðslum afborgana eða vaxta af skuldabréfunum (Hekla hf., 

2005). 

Heimtur 

Ekki eru aðrar upplýsingar að finna en að skuldabréfaflokkarnir HKL 01 1 og HKL 03 1 

voru báðir greiddir upp á réttum tíma og án vanskila eða annarra skilmálabreytinga að 

undanskildum skuldaraskiptum þegar Hekla fasteignir hf. var lýstur skuldari í júlí 2005.  
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7.8 Reitir 

Þyrping hf. var sameinað Fasteignafélaginu Stoðum hf. á árinu 2002 og Landsafl var selt 

inn í Fasteignafélagið Stoðir á árinu 2007. Nafni Fasteignafélagsins Stoða var breytt í 

Landic Property hf. á árinu 2007. Öll þessi félög gáfu út skuldabréf og verður saga þeirra 

tekin saman í eina heild.  

7.8.1 Þyrping THY, Landsafl LAFL, Stoðir, STOD og Landic Property LANDIC. 

Þyrping hf., kt. 441291-1089, var stofnað í desember 1991 (Ríkisskattstjóri, e.d.b). 

Þyrping og Fasteignafélagið Stoðir voru sameinuð í maí árið 2002 og varð þar með til 

stærsta fasteignafélag á Íslandi með 160.000 fermetra í sinni eigu (Fasteignafélagið 

Stoðir hf., 2003).  

Fasteignafélagið Stoðir hf. kt.450599-3529 var stofnað þann 3. maí 1999. 

Meginverkefni félagsins var þróun á fasteignum, umsjón með byggingarframkvæmdum 

og rekstur fasteigna í útleigu. Einnig hafði félagið það að meginmarkmiði að tryggja 

fjárfestum sínum góða og stöðuga ávöxtun með stærðarhagkvæmni og eignadreifingu 

(Fasteignafélagið Stoðir hf., 2003). 

Nafni Fasteignafélagsins Stoða hf. var breytt í Landic Property hf. eftir samþykkt 

hluthafafundar sem fram fór 17. október 2007 og tilkynning þess efnis var send út frá 

Kauphöll 29. október 2007 (Fasteignafélagið Stoðir, 2007a).  

Þann 6. nóvember 2007 var Landic Property skipt upp í þeim tilgangi að færa 

eignarhald fasteigna félagsins í dótturfélag (Landic Property hf., 2007) og miðaðist 

skiptingin við 1. júlí 2007.  

Landic Property stofnaði Stoðir fasteignir kt.510907-0940 til að yfirtaka eignir 

Fasteignafélagsins Stoða og var skiptingin með þeim hætti að Stoðir fasteignir ehf., tók 

við öllum fasteignum Landic Property hf. á Íslandi, ásamt rekstri sem fasteignunum 

tengdist og tilheyrandi eignum og skuldum. Um var að ræða svokallaða skattalega 

skiptingu, sem fól það í sér að eignirnar færðust á milli félaganna á bókfærðu verði.  

Eftir skiptinguna átti Landic Property hf. yfir 90% hlutafjár í Stoðum fasteignum ehf. 

og hafði því rétt til að innleysa eignarhluta, minni hluta hluthafa í samræmi við lög um 

einkahlutafélög, sem félagið nýtti sér og var þar með eigandi alls hlutafjár í Stoðum 

fasteignum ehf. (Landic Property hf., 2007). 
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Landsafl hf. kt. 670492-2069 var stofnað þann 1. desember 1998. Eigendur félagsins á 

þeim tíma voru Nýafl ehf. sem var í eigu Íslenskra aðalverktaka hf. og Landsbankinn 

Íslands (Landsafl hf., 2003), sem jafnframt var einn af stofnaðilum félagsins (Landsafl, 

2007). Landsbanki Íslands selur Stoðum hf. allan eignarhlut sinn í félaginu í mars 2007, 

sem samsvarar 80% útgefins hlutafjár (Landsafl, 2007).  

Tilgangur félagsins er umsýsla, rekstur og útleiga fasteigna ásamt það að annast kaup 

og sölu fasteigna og eignarhluta í öðrum félögum og skyldur rekstur (Landsafl hf., 2003).  

Í ágúst 2010 var nafninu breytt í Reitir II. Nafnabreytingin var hluti af endurmörkun 

móðurfélagsins Landafls en Reitir er nýtt nafn á innlendri starfsemi Landic Property 

(Landsafl ehf., 2010).  

Í dag samanstendur eignasafn Reita af 130 fasteignunum sem eru skrifstofuhúsnæði, 

verslunarhúsnæði og iðnaðarhúsnæði. Helstu leigutakar eru Reykjavíkurborg, Hagar, 

ríkið og bankar.  

Þann 29. apríl 2009 tilkynnti Landsafl ehf. að félagið myndi ekki birta ársuppgjör sitt 

fyrir rekstrarárið 2008 og að ljóst væri að eigið fé félagsins var neikvætt samkvæmt 

drögum að óendurskoðuðu uppgjöri ársins 2008. Fjármögnun félagsins var að stærstum 

hluta í erlendum gjaldmiðlum og veiking íslensku krónunnar var gefin sem skýring á 

þessari neikvæðu stöðu. Samkvæmt tilkynningunni var unnið að fjárhagslegri 

endurskipulagningu á félaginu með það að markmiði að styrkja eiginfjárstöðu þess. 

Fjárfestum var að sama skapi tilkynnt að skuldabréfaflokkurinn LAFL 03 1 sem Landsafl 

gaf út væri í skilum, en hann var tryggður með veði í fasteign og leigugreiðslur voru 

jafnframt settar að veði til tryggingar á greiðslu skuldabréfanna (Landsafl, 2009).  

Í september 2012 veittu lánveitendur Reita II tímabundna undanþágu frá ákvæðum í 

lánasamningum sem gekk út á það að krefjast hvorki gjaldfellingar né annarra 

vanefndaúrræða vegna brota á ákvæðum samningsins. Félagið var samhliða því að vinna 

að endurfjármögnun á stærstum hluta skulda þess, í tengslum við fyrirhugaða skráningu 

samstæðunnar í Kauphöll (Reitir II ehf., 2012).  

Útgáfa 

Þyrping tilkynnti í maí 2001 að félagið hefði gefið út og skráð í Kauphöll Íslands 

verðtryggðskuldabréf, 1. flokk 2001 undir auðkenninu THY 01 1. ISIN-númer bréfanna 

var IS0000004919. Nafnverð 1. flokks 2001 var 499 milljónir á útgáfudegi 15. janúar 
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2001. Skuldabréfaflokkurinn var opinn í tvö ár og gat orðið allt að 4 milljarðar að stærð 

(Þyrping hf., 2001a). Í júní 2001 var flokkurinn stækkaður um 800 milljónir að nafnverði, 

í 1.299 milljónir (Þyrping hf., 2001b) og aftur í júní 2002 um 150 milljónir (Þyrping hf., 

2002). Lokastærð flokksins var því 1.449 milljónir.  

Samkvæmt upplýsingnum frá Kauphöll Íslands (Finnbogi Jónsson munnleg heimild, 

27. júní 2013) þá finnst ekki útgáfulýsing vegna THY 01 1 og því var ekki hægt að afla 

upplýsinga um tilgang, tryggingar eða kvaðir skuldabréfaútgáfunnar.  

Landsafl hf. gaf út tvo skuldabréfaflokka. Fyrsti flokkur 2001, var skráður í Kauphöll 

Íslands þann 27. desember 2001 undir auðkenninu LAFL 01 1. Fyrsti flokkur 2003 var 

skráður þann 22. desember 2003 undir auðkenninu LAFL 03 1.  

Útgefnar voru 320 milljónir króna þann 1. 12. 2001 en heildarnafnverð LAFL 01 1, var 

allt að 1. milljarð króna. Flokkurinn var stækkaður um 130. milljónir þann 21. 01. 2002 

og aftur um 150 milljónir þann 30.apríl 2002 og varð því 600 milljónir alls að nafnverði. 

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi var 5,1% (Landsafl hf.,2001, 2002a, 2002b).  

Samkvæmt upplýsingnum frá Kauphöll Íslands (Finnbogi Jónsson munnleg heimild, 

27. júní 2013) þá finnst ekki útgáfulýsing vegna LAFL 01 1 og því var ekki hægt að afla 

upplýsinga um tilgang, tryggingar eða kvaðir skuldabréfaútgáfunnar.  

Samkvæmt skráningarlýsingu útgáfunnar LAFL 03 1 ákvað stjórn Landsafls á fundi 

þann 7. október 2003 að gefa út skuldabréf til 26 ára, að fjárhæð allt að 800 milljónir að 

nafnverði, í þeim tilgangi að fjármagna byggingu rannsóknar- og nýsköpunarhúss við 

Háskólann á Akureyri á lóðinni Norðurslóð 4, Akureyri. Tilgangur skráningar hjá kauphöll 

Íslands var að auðvelda viðskipti með skuldabréfin og var flokkurinn lokaður (Landsafl, 

2003).  

Stoðir fasteignafélag gaf út fimm óveðtryggða skuldabréfaflokka á árunum 2003 til 

2007. Um var að ræða fjögur vaxtagreiðslubréf og eitt vaxtalaust kúlubréf. 

Þann 5. febrúar 2003 gaf Stoðir fasteignafélag út 1. og 2. flokk skuldabréfa undir 

auðkennunum STOD 03 1 og STOD 03 2 sem skráð voru í Kauphöll Íslands þann 17. 

nóvember 2003. Flokkarnir voru seldir í lokuðu útboði á tímabilinu 5. febrúar 2003 til 5. 

maí 2005 í þeim tilgangi að afla fjár til starfsemi Fasteignafélagsins Stoða.  

Heildarnafnverð 1. flokks STOD 03 1 var 2,3 milljarðar króna sem öll var seld á 

útgáfudegi á ávöxtunarkröfunni 7,4%. Flokkurinn var opinn með möguleikanum á 
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stækkun með samþykki stjórnar Stoða (Fasteignafélagið Stoðir hf., 2003). Flokkurinn var 

stækkaður alls í 10 milljarða þann 14. desember 2004 (Fasteignafélagið Stoðir hf.,2004). 

Heildarnafnverð STOD 03 2 var 500 milljónir króna sem seldar voru á útgáfudegi á 

ávöxtunarkörfunni 9,2%. Flokkurinn var opinn en hann var ekki stækkaður frekar.  

Stoðir gaf út 1. flokk 2006 undir auðkenninu STOD 06 1 sem skráð var í Kauphöll 

Íslands þann 28. desember 2006. Útgefið var 3,5 milljarðar króna og viðbót þann 29. júní 

kr. 960 milljónir, heildarnafnverð útgáfunnar var því 4,460 milljarðar. króna og seldust á 

ávöxtunarkröfunni 6,0% (Fasteignafélagið Stoðir hf., 2006).  

Stjórn Stoða samþykkti þann 17. ágúst 2006 að gefa út 2. flokk skuldabréfa að 

heildarnafnverði 5 milljarðar króna. Útgefnir voru 3 milljarðar króna að nafnverði undir 

auðkenninu STOD 06 2 þann 21. ágúst 2006 og var hann ekki stækkaður frekar. 

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi var 12% en flokkurinn var skráður í Kauphöll Íslands þann 

30. mars 2007 (Fasteignafélagið Stoðir hf.,2007c).  

Fasteignafélagið Stoðir ákvað á stjórnarfundi þann 28. júní 2007 að gefa út skuldabréf 

að heildarnafnverði 7,1 milljarður, í þeim tilgangi að fjármagna kaup á danska félaginu 

KEOPS A/S. Skuldabréfin voru skráð í Kauphöll Íslands þann 31. júlí 2008 undir 

auðkenninu STOD 09 0306 (Landic Property hf., 2008). Ný skráningarlýsing var gefin út 

við skráningu á skipulegan markað og var það þá Landic Property hf. sem var greiðandi 

af bréfunum. Á fyrsta söludegi flokksins sem var þann 13. september 2007 var 

ávöxtunarkrafan 17,49 % (Landic Property hf., 2008).  

Tryggingar 

Samkvæmt upplýsingnum frá Kauphöll Íslands liggja ekki fyrir upplýsignar um tryggingar 

vegna útgáfa, THY 01 1 og LAFL 01 1 (Finnbogi Jónsson munnleg heimild, 27. júní 2013). 

Landsafl gaf út tryggingarbréf tengt skuldabréfaútgáfunni LAFL 03 1 sem tryggð er 

með 1. veðrétti í fasteigninni Norðurslóð 4, Akureyri að fjárhæð 800 milljónir. 

Tryggingarbréfið er bundið vísitölu neysluverðs, með grunnvísitölu 227,9. Einnig setti 

Landsafl að veði leigugreiðslur samkvæmt leigu- og þjónustusamningi sem var um sömu 

eign. Stoðir fasteignafélag ábyrgðist alla skuldabréfaflokkana sem það gaf út með 

tekjum sínum og eignum en enginn þeirra flokka var veðtryggður (Landsafl, 2003).  
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Skilmálar 

Tafla 10. Samantekt á skilmálum, kvöðum og greiðslustöðu skuldabréfaútgáfanna THY 01 1, LAFL 01 1; 
LAFL 03 1, STOD 03 1, STOD 03 2, STOD 06 1, STOD 06 2; STOD 09 0306. 

 

Skuldabréf Stoða fasteignafélags STOD 03 1 var útgefið 5. febrúar 2003 til átta ára 

með lokagjalddaga 5. febrúar 2011. Um var að ræða verðtryggt vaxtagreiðslubréf með 

7,4% vöxtum sem greiðast áttu árlega, grunnvísitala var 224,7 stig. Engin hlunnindi fylgja 

útgáfunni og engar hömlur eru á framsali. STOD 03 2 var útgefið 5. febrúar 2003 til 

þriggja ára með einum lokagjalddaga þann 5. febrúar 2006. Um var að ræða óverðtryggt 

vaxtalaust kúlubréf. Engin hlunnindi fylgja útgáfunni og engar hömlur eru á framsali. 

Auðkenni LAFL 01 1 LAFL 03 1 STOD 03 1 STOD 03 2 STOD 06 1 STOÐ 06 2 STOD 09 0306 THY 01 1

ISIN verðbréfaskráningar IS-6385 IS-8902 IS-7763 IS-7771 IS-12425 IS-13167 IS-15501 IS-4919

Skilmálar skuldabréfa (e. Terms)
Útgáfudagur 1.12.2001 10.10.2003 5.2.2003 5.2.2003 28.3.2006 21.11.2007 6.9.2007 15.1.2001

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi 8,0% 5,10% 7,40% 9,20% 6% 12% 17,49% 8%

Dagvísitala 218,5 228,22943 224,76653 252,01859 202,23994

Tegund bréfs 1 3 1 0 1 1 1 2

Fyrsti vaxtadagur 1.12.2001 1.10.2003 5.2.2003 5.2.2003 28.3.2006 21.8.2006 6.9.2007 15.1.2001

Loka gjaldagi 1.12.2006 1.10.2029 5.2.2011 5.2.2006 28.3.2013 21.8.2011 6.3.2009 15.1.2007

Vextir bréfs 8,0% 5,10% 7,40% 0,00% 6,00% 1,90% 2,20% 8%

Tíðni greiðslna á ári 1 2 1 1 1 4 4 4

Grunnvísitala 218,5 227,9 224,7 249,5 202,1

Tímagrunnur vaxtareiknings 4 4 4 4 4 2 2 4

Kvaðir skuldabréfa (e. Covenants) 
Veðtryggt Já Nei Nei Nei Nei Nei

Uppgreiðanlegt Nei Nei Takmarkað Nei Nei 

Uppgreiðsluálag

Breytiréttur Nei Nei

Heimild til að skilmálabreyta

Framsalsheimild útgefanda

Framsalsheimild kröfuhafa Já Já Já Já Já Já

Forkaupsréttarákvæði Nei Nei

Víkjandi ákvæði

Hlunnindi eða sérstök réttindi Nei Nei Nei Nei

Bann við frekari skuldsetningu

Veðsetningarbann (e.negatve pledge)

Gjaldfellingarákvæði

Bann við útgreiðslu arðs

Kennitölur í ársreikningi

Veðgæsluaðili (security agent) Já

Eftirlitsaðili

Bann við sameiningu eða skiptingu

Greiðslufall (e. Default)
Greitt samkv. upphafl. skilm. Já Já Nei Já Nei Nei Nei Já

Vanskil Nei Nei Já Já Já Já Nei

Skilmálabreyting

Frjálsir nauðasamningar

Nauðasamningar Já Já Já Já Já

Gjaldþrot Já Já Já Já Já

Markaðsaðili

Landsb. 

Ísl. Íslandsb.

Kaupþ. 

Búnb.

Kaupþ. 

Búnb.

Kaupþ. 

banki. 

Kaupþ. 

banki. Glitnir banki

Reitir
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STOD 06 1 var útgefið þann 28. mars 2006. Um var að ræða verðtryggt 

vaxtagreiðslubréf til fimm ára með 6% vöxtum og grunnvísitölu 249,5. Vextir greiðast 

einu sinni á ári og lokagjalddagi er 28. mars 2013. Bréfin eru ekki uppgreiðanleg né 

breytanleg og engar hömlur á framsali (Fasteignafélagið Stoðir hf., 2006).  

STOD 06 2 var útgefið 21. ágúst 2006. Um var að vaxtagreiðslubréf til fimm ára með 

lokagjalddaga 21. ágúst 2011. Afborgun vaxta fór fram í fjórum vaxagreiðslum á ári, fyrst 

þann 21. nóvember 2006. Skuldabréfið bar þriggja mánaða REIBOR vexti sem reiknaðir 

voru í upphafi hvers vaxtatímabils og miðuðu við auglýsta vexti Seðlabanka Íslands eins 

og þeir voru í lok dags, tveimur dögum fyrir gjalddaga auk 1,9% álags. Bréfin voru 

innleysanleg í fyrsta sinn 21. ágúst 2007 og síðan á sex mánaða fresti eftir það. Engar 

hömlur voru á framsali bréfanna (Fasteignafélagið Stoðir hf., 2007c).  

STOD 09 0306 var útgefið þann 6. september 2007 með einum höfuðstólsgjalddaga 

þann 6. mars 2009. Um var að ræða vaxtagreiðslubréf til átján mánaða með þriggja 

mánaða fljótandi REIBOR vöxtum og 2,2% vaxtaálagi og vaxtagjalddögum 

ársfjórðungslega fyrst þann 6. desember. 2007. Ekki er heimilt að greiða flokkinn upp á 

tímabilinu en engar hömlur eru á framsali bréfanna og þau eru ekki breytanleg (Landic 

Property, 2008).  

Heimtur  

Skuldabréf Þyrpingar THY 01 1 voru á lokagjalddaga 15. janúar 2007. Fram að þeim tíma 

hafði félagið ekki lent í greiðsluerfiðleikum og ekki er að finna tilkynningar um 

skilmálabreytingu eða greiðsluerfiðleika og því er gengið út frá því að félagið hafi staðið í 

skilum og greitt af bréfunum á réttum tíma.  

Skuldabréf Landsafls LAFL 01 1 var á lokagjalddaga 1. desember 2006. Fram að þeim 

tíma hafði félagið ekki lent í greiðsluerfiðleikum og ekki er að finna tilkynningar um 

skilmálabreytingu eða greiðsluerfiðleika og því er gengið út frá því að félagið hafi staðið í 

skilum og greitt af bréfunum á réttum tíma.  

Skuldabréf Landsafls LAFL 03 1, var í skilum samkvæmt tilkynningu þess efnis þann 8. 

maí 2009 (Landsafl, 2009). Þann 23 september 2013 tilkynnti Reitir II (fyrrum Landsafl) 

að lánveitendur hefðu veitt tímabundna undanþágu frá ákvæðum í lánasamningum, þar 

sem þeir munu hvorki krefjast gjaldfellingar né annara vanefndaúrræða vegna brota á 

ákvæðum samningsins (Reitir II ehf., 2012). Enginn gjalddagi á LAFL 03 1 hefur farið í 
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vanskil eða kvaðir flokksins verið brotnar. Tilkynningar á skipulegan markað snúa að 

ákvæðum í lánasamningum Reita II við banka (Munnleg heimild, Einar Þorsteinsson, 28 

nóvember 2013). 

Skuldabréf Stoða fasteignafélags STOD 03 2, var á lokagjalddaga 5. maí 2006. Fram að 

þeim tíma hafði félagið ekki lent í greiðsluerfiðleikum og ekki er að finna tilkynningar um 

skilmálabreytingu eða greiðsluerfiðleika og því er gengið út frá því að félagið hafi staðið í 

skilum og greitt af bréfunum á réttum tíma.  

Skuldabréf Stoða fasteignafélags, STOD 03 1, STOD 06 1, STOD 06 2 og STOD 09 0306  

sem síðar varð Landic Property, hafa ekki verið greidd samkvæmt upphaflegum 

skilmálum. Vaxtagjalddagi af STOD 09 0306 sem var þann 8. desember 2008 er fyrsti 

gjalddaginn sem fór í vanskil hjá félaginu. Vaxtagjalddagi af STOD 03 1 fór í vanskil þann 

5. febrúar 2009 og vaxtagjalddagi af STOD 06 1 fór í vanskil þann 20. mars 2009.  

Greiddir voru kr. 2,1 miljarðar inná höfuðstól skuldabréfs STOD 06 2 þann 21. ágúst 

2008 en bréfið fór í vanskil frá og með vaxtagjalddaga þann 21. febrúar 2009 (Ástráður 

Haraldsson, munnleg heimild, 4. nóvember 2013).  

Skuldabréfin STOD 03 1, STOD 06 1, STOD 06 2 og STOD 09 0306 voru öll ótryggð 

skuldabréf útgefin af Landic Property (Fasteignafélagið Stoðir). Ekki var greitt meira af 

þessum bréfum eftir þær dagsetningar sem tilgreindar eru. Þessir flokkar urðu eftir í 

þrotabúi Landic Property og lifa þar sem kröfur í þrotabú félagsins (Einar Þorsteinsson, 

munnleg heimild, 28. nóvember 2013). 

Nauðasamningaferli 

Í desember 2008 sendi Landic Property út tilkynningu á skipulegan markað þess efnis að 

vegna mikilla breytinga á alþjóðlegum fjármálamörkuðum væri unnið að því að móta 

nýja stefnu sem fæli meðal annars í sér úttekt á rekstri og efnahag félagsins með það að 

markmiði að styrkja fjárhagsstöðu þess (Landic Property, 2008b). í kjölfar þeirrar 

tilkynningar voru skuldabréf STOD 03 1, STOD 06 1, STOD 06 2 og STOD 09 0306 sem 

Stoðir fasteignafélag gaf út en voru þá útgefin af Landic Property, sett á athugunarlista 

með vísan í greiðsluerfiðleika félagsins (Kauphöll Íslands, 2009). Í febrúar 2009 var 

tilkynnt að viðræður ættu sér stað við helstu kröfuhafa félagsins, meðal annars helstu 

eigendur þeirra óveðtryggðu skuldabréfaflokka sem á athugunarlista voru með 

skilmálabreytingu í huga. Sökum þessara viðræðna var tilkynnt að ekki yrði greitt af 
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umræddum bréfum á næsta vaxtagjalddaga í febrúar og mars 2009 (Landic Property hf., 

2009a). 

Til þess að gæta jafnræðis á milli kröfuhafa á meðan að endurskipulagning félagsins 

færi fram sótti Landic Propery um greiðslustöðvun til Héraðsdóms Reykjavíkur þann 16. 

apríl 2009 og var heimildin veitt til 7. maí 2009. Ragnar H. Hall var fenginn til að gegna 

stöðu aðstoðarmanns félagsins (Landic Property hf., 2009b). Greiðslustöðvunin var síðar 

framlengd til 6. ágúst 2009 (Landic Property hf., 2009c) og aftur til 6. nóvember 2009 

(Landic Property hf., 2009d).  

Greiðslustöðvunin gilti um móðurfélagið en náði ekki til dótturfélaga til að mynda 

Landsafls ehf. Dótturfélög Landic Property sem stofnuð höfðu verið í Danmörku um 

ákveðin þróunarverkefni sóttu um greiðslustöðvun fyrir starfsemina þar í landi (Landic 

Property hf., 2009e).  

Í nóvember 2009 var ljóst að Landic Property hygðist leita nauðasamninga. Félagið 

hafði gert samning við kröfuhafa sem tryggði áframhaldandi rekstargrundvöll innlends 

fasteignasafns Landic Property, sem samanstóð af 120 fasteignum, yfir 400 þúsund 

fermetrum. Óveðsettar eignir námu 5 milljörðum en skuldir við óveðtryggða kröfuhafa 

námu 120 milljörðum. Kröfuhafar voru einkum bankar, samanber NBI sem er 

Landsbankinn, Nýi Kaupþing, Íslandsbanki, Glitnir, Haf Funding og Byr og studdu 76% 

kröfuhafa sem fara með upphæð krafna umsókn um nauðasamning (Landic Property hf., 

2009f). Samþykki 96% kröfuhafa, bæði að höfðatölu og upphæð þurfti til þess að 

samþykkja frumvarp til nauðasamnings sem lagt var fyrir kröfuhafa Landic Property. Þeir 

sem fóru með 97,65% af kröfufjárhæð samþykktu en frumvarpinu var hafnað með 

83,5% af höfðatölu þar sem 6 sátu hjá eða mættu ekki og tveir höfnuðu frumvarpinu en 

79 samþykktu (Landic Property hf., 2010a).  

Þann 26. janúar 2010 óskaði stjórn Landic Property hf. eftir því við Héraðsdóm 

Reykjavíkur að bú félagsins verði tekið til gjaldþrotaskipta. þar sem frumvarpi um 

nauðasamninga hafði verið hafnað. Héraðsdómur féllst á beiðnina tveimur dögum 

seinna og skipar Ástráð Haraldsson hrl. sem skiptastjóra yfir þrotabúinu (Landic Property 

hf., 2010b).  
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Eftir það sem á undan var gengið varð Landic Property hf. eignarhaldsfélag þar sem 

helstu eignir voru nálægt 900 milljónir í reiðufé, kröfuréttindi fyrir um 300 milljónir og 

um 16% hlutafjár í fasteignafélaginu Reitir.  

7.9 Smáragarður ehf.  BYKO 

Smáragarður ehf., kt. 600269-2599 var stofnaður þann 28.12.1995 af Norvik hf. kt. 

670400-2390 (Smáragarður ehf., 2003) en starfsemi þess félags nær aftur til ársins 1962 

þegar BYKO ehf. var stofnað (Norvík, e.d.). 

Gerðar voru skipulagsbreytingar hjá Byko árið 2000 þegar því var skipt upp í tvö 

sjálfstæð félög, annars vegar Byko hf. með alla starfsemi er laut að rekstri 

byggingavöruverslana, og hins vegar Norvik hf. sem varð eignarhaldsfélag 

samsteypunnar („Velta Byko“,2005). 

Þann 1. júlí 2002 voru fasteignir BYKO teknar úr rekstri Norvíkur og settar í 

Smáragarð ehf. (Smáragarður, e.d.) og varð þá veruleg breyting á umfangi félagsins 

(Smáragarður ehf., 2003a). Árið 2003 keypti Norvik félagið Kaupás og voru eignir þess 

yfirteknar af Smáragarði. Þessar aðgerðir mörkuðu upphaf fyrirtækisins sem 

fasteignafélags (Smáragarður, e.d.). Smáragarður og Byko eru nú árið 2013, í eigu sömu 

aðila og eru hluti af samstæðu Norvikur hf. (Smáragarður, e.d., Norvík, e.d.). 

Við uppskiptinguna yfirtók Smáragarður ehf. hluta af langtímaskuldum Byko hf. 

(Smáragarður ehf, 2003a) og þar með talið skuldabréf í flokki BYKO 01 1 sem skráð var í 

Kauphöll Íslands þann 27. desember 2001 (Smáragarður ehf., 2003b). Allir eigendur 

ofangreindra bréfa samþykktu nýjan skuldara með áritun sinni (Smáragarður ehf., 

2003a).  

Útgáfa 

Byko hf. gaf út skuldabréfaflokk, 1. flokkur 2003 með auðkennið BYKO 01 1. 

Heildarútgáfa var 400 milljón króna og útgáfudagur 2. maí 2001. Stjórn Smáragarðs ehf. 

samþykkti þann 15. mars 2002 yfirtöku BYKO 01 1 og miðuðust skuldaraskiptin við 30. 

júní 2002 (Smáragarður ehf., 2003). Verðbréfasvið Búnaðarbanka Íslands hf. annaðist 

skráningarlýsingu við skuldaraskiptin (Smáragarður ehf., 2003), en ekki er að finna hvaða 

markaðsaðili annaðist frumsölu flokksins. 
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Stjórn Byko hf. hafði samþykkt skuldabréfaútgáfu fyrir 1 milljarð króna að nafnverði 

þann 30. apríl 2001 og var með áform um að selja meira seinna. Seldar voru 400 

milljónir en ekkert varð af viðbótarsölu og var flokknum lokað samhliða 

skuldaraskiptum. 

Tryggingar 

Skuldabréfaflokkur BYKO 01 1 var ekki veðtryggður. Við skilmálabreytinguna tók 

móðurfélagið Norvik hf. sjálfsskuldarábyrgð á greiðslu skuldabréfanna, in solidum og 

kom sú trygging til viðbótar við ábyrgð Smáragarðs ehf. á endurgreiðslu bréfanna með 

tekjum sínum og eignum (Smáragarður ehf., 2003). 

Skilmálar 

Skuldabréfaflokkurinn BYKO 01 1 var verðtryggt vaxtagreiðslubréf til fimm ára. Ekki var 

heimilt að greiða bréfið upp á tímabilinu. Útgáfunni fylgdu engin sérstök hlunnindi né 

var um víkjandi rétt að ræða gagnvart öðrum skuldum útgefanda. Til staðar voru 

gjaldfellingarákvæði sem kváðu á um, að heimilt yrði að fella alla skuldina í gjalddaga 

fyrirvaralaust og án uppsagnar yrði um vanskil skuldara að ræða á greiðslum afborgana 

eða vaxta af skuldabréfinu að fjórtán dögum liðnum frá gjalddaga (Smáragarður ehf., 

2003).  
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Tafla 11. Samantekt á skilmálum, kvöðum og greiðslustöðu skuldabréfaútgáfunnar BYKO 01 1 

 

Heimtur  

Skuldabréfaflokkurinn BYKO 01 1 var greiddur upp á réttum tíma og án vanskila eða 

annarra skilmálabreytinga að undanskildum skuldaraskiptum þegar Smáragarður ehf. 

var lýstur skuldari í júní 2002 (Smáragarður ehf., 2003b).  

  

Auðkenni BYKO 01 1

ISIN verðbréfaskráningar 0000006377

Skilmálar skuldabréfa (e. Terms)
Útgáfudagur 2.5.2001

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi 8,10%

Yfirtökudagur 1.7.2002

Dagvísitala 206,53288

Tegund bréfs 1

Fyrsti vaxtadagur 2.5.2001

Loka gjaldagi 2.5.2006

Vextir bréfs 8,10%

Tíðni greiðslna á ári 1

Grunnvísitala 206,5

Tímagrunnur vaxtareiknings 4

Kvaðir skuldabréfa (e. covenants)
Veðtryggt Nei

Uppgreiðanlegt Nei

Uppgreiðsluálag

Breytiréttur

Heimild til að skilmálabreyta

Framsalsheimild útgefanda

Framsalsheimild kröfuhafa Já

Víkjandi ákvæði Nei

Hlunni eða sérstök réttindi Nei

Bann við frekari skuldsetningu

Veðsetningarbann (e.negatve pledge)

Gjaldfellingarákvæði Já 

Bann við útgreiðslu arðs

Kennitölur í ársreikningi

Veðgæsluaðili (e.security agent)

Eftirlitsaðili

Bann við sameiningu eða skiptingu

Greiðslufall (e. Default)
Greitt samkvæmt upphaflegum skilmálum Já

Vanskil

Skilmálabreyting

Frjálsir nauðasamningar

Nauðasamningar

Gjaldþrot

Markaðsaðili Búnaðarbanki Íslands

Smáragarður  ehf.  BYKO
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7.10 Smáralind ehf.  SMLI 

Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf. kt. 550496-2329 stjórnar rekstri verslunar-

miðstöðvarinnar Smáralind í Kópavogi og hefur yfirumsjón með eignarhaldi 

fasteignarinnar. Verslunareigendur og rekstaraðilar leigja rými og aðstöðu af félaginu í 

verslunarmiðstöðinni sem var opnuð þann 10. október 2001 (Reginn Fasteignafélag, 

e.d.). Eignarhaldsfélag Smáralindar, er nú dótturfélag fasteignafélagsins Regins hf., sem 

er almenningshlutafélag og einn eigandi alls hlutafjár (Stefnir, 2012).  

Félagið var áður rekið undir nafninu Smáralind ehf. en því var breytt þegar stjórn 

Smáralindar ákvað þann 4.júní 2008 að breyta því í Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf., 

þar með var daglegur rekstur verslunarmiðstöðvarinnar í kominn umsjón dótturfélags 

(Smáralind ehf., 2008a). Tilgangur Eignarhaldsfélagsins Smáralind ehf., samkvæmt 

samþykktum var eignarhald og rekstur fasteigna, fjárfestingar og skyldur rekstur 

(Smáralind ehf., 2008b). Félagið var eftir sem áður aðili að öllum leigusamningum sem 

tengjast verslunarmiðstöðinni og því átti yfirfærslan ekki að hafa áhrif á réttindi 

lánadrottna eða greiðslugetu Eignarhaldsfélagsins Smáralindar ehf., samkvæmt 

tilkynningu þess efnis (Smáralind ehf., 2008b). 

Allt hlutafé í Eignarhaldsfélaginu Smáralind ehf. var sett í opið söluferli í apríl 2010. 

Alls bárust tvö tilboð sem opnuð voru þann 22. september 2010. Tilboðin þóttu ekki 

viðunandi og var það mat stjórnar félagsins að rekstri Smáralindar væri betur borgið 

með sama eignarhaldi. Tilboðunum var því hafnað og ekki útilokað að það yrði sett í sölu 

síðar (Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf., 2010).  

Í desember 2012 var stofnaður fagfjárfestasjóður sem er í eigu og rekinn af Stefni hf. 

undir nafninu REG 2 Smáralind. Sjóðurinn var stofnaður sérstaklega um fjármögnun á 

fasteigninni Hagasmára 1, sem er húsnæði Smáralindar, í þeim tilgangi að ávaxta þá 

fjármuni sem greiddir eru inní sjóðinn í staðinn fyrir útgefin hlutdeildarskírteini (Stefnir, 

2012).  

Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf. fékk langtímaláns fjármögnun í desember 2012, er 

nam samtals 9.000 milljónum króna. Um var að ræða verðtryggt lán til 30 ára sem á að 

endurgreiðast með 60 jöfnum afborgunum á 6 mánaða fresti, fyrst 12. júní 2013. 

Lánasamningurinn ber 3,95% vexti og er verðtryggður með vísitölu neysluverðs. 
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Lánasamningurinn er veðtryggður með 1. veðrétti í Hagasmára 1, fnr. 222-7650 

samkvæmt verðtryggðu tryggingarbréfi dagsett 12. júlí 2012. Auk þess er samningurinn 

tryggður með veðsetningu á öllum fjárkröfum lántakandans vegna allra leigusamninga 

sem fylgja fasteign hans á hverjum tíma (Stefnir, 2012). REG 2 Smáralind hefur gefið út 

tvo skuldabréfaflokka með auðkenninu REG2SM 12 1 og REG2SM 12 2(Stefnir, 2012).  

REG2SM 12 1 er verðtryggt jafngreiðslubréf til átta ára og ber 3,86% vexti. 

Útgáfudagur var 18. desember 2012 og upphaflegur höfuðstóll var 2.400 milljónir króna 

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi var 2,95% og sölugengi 1,0381554. 

Skuldabréf REG2SM 12 2 er verðtryggt jafngreiðslubréf, útgefið 4. júní 2013 til 30 ára. 

Fyrstu átta árin eru eingöngu vaxtagreiðslur en jafnar afborganir eftir það í 22 ár. 

Upphaflegur höfuðstóll þess var 6.600 milljónir króna, og ber það 3,86% vexti. 

Takmarkanir og hömlur er nokkrar tengdar réttindum útgefanda samkvæmt 

útgáfulýsingu. Heimilt er að greiða útgáfuna upp gegn 1,0% uppgreiðslugjaldi að fjórum 

árum liðnum. Samþykki 90% eigenda miðað við upphæð, þarf til að samþykkja 

skilmálabreytingu eins og vaxtabreytingu eða eftirgjöf skuldar. 

Hömlur eru á arðgreiðslum Eignarhaldsfélags Smáralindar þannig að ekki verður 

greiddur út arður nema eiginfjárstaða félagsins sé að lágmarki 15% samkvæmt nýjasta 

endurskoðaða ársuppgjöri hverju sinni (Stefnir, 2012).  

Með gerð lánasamnings við Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf. hefur útgefandi, REG 2 

Smáralind, fjárfest sem lánveitandi og voru báðar útgáfurnar til fjármögnunar á 

lánasamningnum með þeim hætti að eignir útgefenda bera hærri vexti en 

skuldbindingar hans. Þeim mun er ætlað að standa undir umsýsluþóknun rekstaraðila og 

þeim kostnaði sem felst í viðskiptum við Kauphöll (Stefnir, 2012).  

Útgáfa 

Smáralind ehf. gaf út eina skuldabréfaútgáfu, fyrsta flokk 2001 með auðkennið SMLI 01 

1 sem skráð var á Verðbréfaþing Íslands þann 27. desember 2001. Heildarnafnverð 

útgáfunnar var 2.100 milljarar króna. Útgáfudagur var 10 mars 2001. Um var að ræða 

verðtryggt jafngreiðslubréf til tuttugu og fimm ára. Grunnvísitala útgáfunnar miðast við 

maí 2000 en það var rúmu ári fyrir útgáfudag (Smáralind ehf., 2001). Hver tilgangurinn 

með því var, var ekki hægt að fá uppgefið. Landsbanki Íslands hf. og Íslandsbanki-FBA hf. 

höfðu umsjón með sölu og skráningu. Tilgangur með útgáfunni er ekki ljós, þar sem ekki 
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var hægt að komast yfir útgáfulýsingu frá þessum tíma (Smáralind ehf., 2001). Leiða má 

líkum að því að tilgangurinn hafi verið öflun fjármagns við byggingu Smáralindar eða 

vegna frágangs og rekstrar því verið var að taka Smáralind í notkun mánuði fyrir 

útgáfudag.  

Skilmálar 

Reynt var að hafa uppá útgáfulýsingu en hana var ekki hægt að nálgast lengur 

samkvæmt samtali við Kauphöll. Skilmála bréfsins má sjá í tilkynningu Kauphallar þegar 

útgáfan fór fram en það koma engar lýsingar á kvöðum eða öðrum takmörkunum 

(Smáralind ehf., 2001).  

Skuldabréfið bar 7% fasta vexti og átti það að greiðast á tuttugu og fimm árum, með 

fjórum vaxtagjalddögum fyrstu tvö árin og síðan með jöfnum afborgunum út líftímann. 

Fyrstu átta árin var óheimilt að greiða bréfin upp en eftir 10. júní 2009 var 

uppgreiðsla bréfanna heimil að fullu eða að hluta á hverjum gjalddaga. Í fimm ár þar á 

eftir var uppgreiðslugjald lagt á uppgreidda fjárhæð sem nam 0,2% af upphæðinni, þetta 

var tímabilið frá 10. júní 2009 til 10 júní 2014. Eftir þann tíma var uppgreiðslugjaldið 

0,1% af fjárhæðinni (Smáralind ehf., 2001). Tilkynningu um uppgreiðslu þarf að senda í 

Kauphöll minnst 30 dögum fyrir gjalddaga (Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf., 2011b). 
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Tafla 12. Samantekt á skilmálum, kvöðum og greiðslustöðu skuldabréfaútgáfunnar SMLI 01 1 

 

 

Auðkenni SMLI 01 1

ISIN verðbréfaskráningar 0000005163

Skilmálar skuldabréfa (e. Terms)

Útgáfudagur 10.3.2001

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi 7%

Dagvísitala 202,97449

Tegund bréfs 2

Fyrsti vaxtadagur 10.3.2001

Loka gjaldagi 10.6.2026

Vextir bréfs 7%

Tíðni greiðslna á ári 2

Grunnvísitala 197,6

Tímagrunnur vaxtareiknings 4

Greiðslufall (e.default)

Greitt samkvæmt upphaflegum skilmálum Nei

Vanskil

Skilmálabreyting

Frjálsir nauðasamningar

Nauðasamningar

Gjaldþrot

Kvaðir skuldabréfa (e. Covenants) 

Veðtryggt Nei

Uppgreiðanlegt Nei/Já

Uppgreiðsluálag Já

Breytiréttur

Heimild til að skilmálabreyta

Framsalsheimild útgefanda

Framsalsheimild kröfuhafa

Víkjandi ákvæði

Hlunni eða sérstök réttindi

Bann við frekari skuldsetningu

Veðsetningarbann (e. negatve pledge)

Gjaldfellingarákvæði

Bann við útgreiðslu arðs

Kennitölur í ársreikningi

Veðgæsluaðili (e. security agent)

Eftirlitsaðili

Bann við sameiningu eða skiptingu

Markaðsaðili

 Landsbanki Íslands hf. / 

Íslandsbanki-FBA hf

Smáralind ehf. SMLI
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Heimtur 

Þann 9. maí 2011 sendi Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf. frá sér tilkynningu þess efnis 

að það hygðist nýta sér uppgreiðsluheimild á skuldabréfaflokkinn SMLI 01 1. Næsti 

gjalddagi flokksins var 10. júní 2011. Tilkynningin var birt í Kauphöll með 30 daga 

fyrirvara eins og skilmálar bréfsins hljóðuðu upp á (Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf., 

2011b).  

Skuldabréfaflokkurinn var greiddur upp í júní 2011 og greitt var 0,2% 

uppgreiðslugjald miðað við stöðu bréfsins. Tilkynning um uppgreiðslu og beiðni um 

afskráningu úr Kauphöll var gefin út þann 8. júlí 2011 (Eignarhaldsfélagið Smáralind ehf., 

2011b). 
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7.11 Vetrargarðurinn ehf.  VETG 

Félagið Vetrargarðurinn ehf. kt.581201-2490 var stofnað 6. desember 2001 

(Vetrargarðurinn ehf., 2002a) og var því slitið og það afskráð þann 11. janúar 2006 

(Ríkisskattstjóri, e.d.a). Félagið var fyrst stofnað undir nafninu Sturlugata 8 ehf. en var 

breytt í Vetrargarðurinn ehf. þann 31.desember 2001. Stofnandi félagsins var Íslensk 

erfðagreining ehf. kt. 691295-3549. Vetrargarðurinn ehf. var hluti af samstæðu deCODE 

genetics Inc. Tilgangur félagsins var rekstur og útleiga fasteigna og skyldur rekstur. 

Megintilgangurinn var að eiga og reka fasteignina Sturlugötu 8 sem ætluð var undir 

starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar. Framkvæmdir við bygginguna hófust í október 2000 

og var hún afhent fullbúin í byrjun árs 2002 (Vetrargarðurinn ehf., 2002a).  

Fasteignin Sturlugata 8 hefur verið í sölumeðferð. Fram kemur í fundargerð 

háskólaráðs, að Háskóli Íslands hefur haft forkaupsrétt að fasteigninni. Um það var rætt 

á fundi ráðsins þann 4. apríl 2013 að skólinn hefði hug á að nýta forkaupsrétt sinn en 

ætti erfitt um vik (Háskóli Íslands, 2013a). Í maí 2013 kom tilboð í eignina sem Háskólinn 

hafði rétt á að ganga inní og var það einróma samþykkt á fundinum að nýta 

forkaupsréttinn (Háskóli Íslands, 2013b). Á fundi ráðsins þann 13. júní 2013 var það 

einróma samþykkt að Vísindagarðar Háskóla Íslands (VHÍ) geri kaupsamning um 

fasteignina, þar sem fyrir lá samkomulag vegna framsals forkaupsréttar milli Háskóla 

Íslands, VHÍ, Íslenskrar erfðagreiningar og eiganda fasteignarinnar (Háskóli Íslands, 

2013c) sem var fasteignafélagið S-8 (Fasteignaskrá Íslands, 2013) ásamt fleiri álitum og 

gögnum (Háskóli Íslands, 2013c). Samkvæmt Fastaeignaskrá Íslands eru Vísindagarðar 

Háskóla Íslands, kt.420104-2350 þinglýstur eignandi fasteignarinnar Sturlugata 8, 

fnr.225-6085 frá 1. júlí 2013 (Fasteignaskrá Íslands, 2013).  

Útgáfa 

Vetrargarðurinn ehf. gaf út tvær skuldabréfaútgáfur í Kauphöll Íslands. Fyrri útgáfan var 

1. flokkur 2002 sem skráður var á skipulegan markað þann 22. janúar 2002 með 

auðkenni VETG 02 1. Heildarnafnverð útgáfunnar var 1,4 milljarðar króna 

(Vetrargarðurinn ehf., 2002a). Seinni útgáfan var 2. flokkur 2002 með auðkennið VETG 

02 2 sem skráð var á skipulegan markað þann 9. desember 2002, að nafnverði 730 

milljónir króna (Vetrargarðurinn ehf., 2002b). Tilgangur Vetragarðsins ehf. með útgáfum 

VETG 02 1 (Vetrargarðurinn ehf., 2002a) og VETG 02 2 (Vetrargarðurinn ehf., 2002b) var 
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að fjármagna kaup Vetrargarðsins ehf. á fasteigninni Sturlugata 8, Reykjavík með 

fastanúmer 225-6085. Tilgangur skráningar á skipulegan markað var að auðvelda 

viðskipti með skuldabréfin.  

Tryggingar 

Skuldabréfaútgáfa VETG 02 1 var veðtryggð útgáfa. Vetrargarðurinn ehf. gaf út tvö 

tryggingarbréf með veði í fasteigninni Sturlugata 8, Reykjavík á fyrsta og öðrum veðrétti 

eignarinnar. Fyrra bréfið var að fjárhæð 1,4 milljarðar króna og 4 milljónir 

Bandaríkjadollara (USD). Seinni veðrétturinn var að fjárhæð 140 milljónir og 400 þúsund 

Bandaríkjadollarar (USD). Ákvæði voru í tryggingarskilmálunum á þá leið að ef 

skuldabréfið væri í fullum skilum þann 31. desember 2002, ætlaði Íslandsbanki hf. af 

aflétta veði af öðrum veðrétti (Vetrargarðurinn ehf., 2002a).  

Skuldabréfaútgáfan VETG 02 2 var einnig veðtryggð útgáfa. Vetrargarðurinn ehf. gaf 

út tryggingarbréf á 3. veðrétti fasteignarinnar Sturlugata 8, Reykjavík að fjárhæð 800 

milljónir króna og 7.280 þúsund Bandaríkjadollara (USD). Íslensk erfðargreining ehf. kt. 

691295-3549 og deCODE genetics, Inc., skráð í Bandaríkjunum tóku einnig á hendur sér 

sjálfsskuldarábyrgð in solidum, og gilti sjálfsskuldarábyrgðin þar til að skuldin var að fullu 

greidd (Vetrargarðurinn ehf., 2002b).  

Skilmálar 

Skuldabréfaútgáfan VETG 02 1 var verðtryggt jafngreiðslubréf til tæplega 7 ára, með 

einum árlegum gjalddaga. Útgáfudagur var 3. janúar 2002 og lokagjalddagi var 1. 

desember 2008 (Vetrargarðurinn ehf., 2002a).  

Skuldabréfaútgáfan VETG 02 2 var verðtryggt vaxtagreiðslubréf með lokagjalddaga 

vaxta og höfuðstóls þann 1. mars 2007. Skuldabréfið var innkallanlegt með 

uppgreiðsluálagi frá og með 1. mars 2002. Uppgreiðsluálagið nam 4% af upphæð 

uppreiknaðs höfuðstóls eftir fyrsta árið og lækkaði álagið um 1% á ári þar til að fjórum 

árum liðnum nam það 1% út líftímann.  
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Tafla 13. Samantekt á skilmálum, kvöðum og greiðslustöðu skuldabréfaútgáfnanna VETG 02 1 og VETG 
02 2 

 

 

 

Auðkenni VETG 02 1 VETG 02 2

ISIN Verðbréfaskráningar 0000006724 0000007433

Skilmálar skuldabréfa (e. Terms)
Útgáfudagur (Settlement) 3.1.2002 28.2.2002

Ávöxtunarkrafa á útgáfudegi (Yield) 8,50% 12%

Dagvísitala (DayIndex) 219,55834 220,95993

Tegund bréfs ( Bond Type) 2 1

Fyrsti vaxtadagur (First Interest Date) 1.1.2002 1.3.2002

Loka gjaldagi (Maturity  date) 1.12.2008 1.3.2007

Vextir bréfs (Rate) 8,50% 12%

Tíðni greiðslna á ári (Frequency) 12 1

Grunnvísitala .BaseIndex) 219,5 220,9

Tímagrunnur vaxtareiknings (Basis) 4 4

Kvaðir skuldabréfa (e. Covenants) 
Veðtryggt Já Já

Uppgreiðanlegt Nei Já

Uppgreiðsluálag Já

Breytiréttur

Heimild til að skilmálabreyta

Framsalsheimild útgefanda

Framsalsheimild kröfuhafa Já Já

Víkjandi ákvæði

Hlunni eða sérstök réttindi Nei Nei

Bann við frekari skuldsetningu

Veðsetningarbann (e.negatve pledge)

Gjaldfellingarákvæði Já Já

Bann við útgreiðslu arðs

Kennitölur í ársreikningi

Veðgæsluaðili (security agent) Já Já

Eftirlitsaðili

Bann við sameiningu eða skiptingu

Greiðslufall (e.default)
Greitt samkvæmt upphaflegum skilmálum Já Nei

Vanskil

Skilmálabreyting

Frjálsir nauðasamningar

Nauðasamningar

Gjaldþrot

Markaðsaðili Íslandsbanki-FBA hf.

Vetrargarðurinn ehf.  VETG
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Heimtur 

Engin gögn styðja annað en að skuldabréfaútgáfan VETG 02 1, hafi verið greidd upp eins 

og skilmálar bréfsins kváðu á um, enda bréfið ekki uppgreiðanlegt á tímabilinu. 

Lokadagur útgáfunnar var 1. desember 2008 og var það í samræmi við leigusamning um 

Sturlugötu 8 sem gilti til 1. janúar 2009 (Vetrargarðurinn ehf., 2002a).  

Stjórn Vetrargarðarins ehf. ákvað að innkalla skuldabréfaflokk VETG 02 2. Tilkynning 

þess efnis var send á Kauphöll þann 13. febrúar 2004 og miðaðist innköllunin við 

gjalddagann 1. mars 2004. Eins og uppgreiðsluskilmálar flokksins kváðu á um, var greitt 

uppgreiðslugjald sem nam 3% af höfuðstól skuldarinnar (Vetrargarðurinn ehf., 2004a). 

Flokkurinn var afskráður úr Kauphöllinni í lok viðskiptadags þann 1. mars 2004, samhliða 

uppgreiðslunni (Vetrargarðurinn ehf., 2004b).  

Samkvæmt ársreikningi félagsins fyrir árið 2004, tók Vetragarðurinn ehf. nýtt 

skuldabréfalán að höfuðstólsupphæð 17.500 Bandaríkjadollara (USD) í mars 2004. Lánið 

bar þriggja mánaða LIBOR vexti sem námu 2,42% þann 31. desember 2004 auk 3% álags. 

Lánið var til fimm ára og var uppgreiðanlegt með 1% álagi á tímabilinu (Vetragarðurinn 

ehf., 2005). Fram kemur að tilgangur lántökunnar var að endurfjármagna hluta 

langtímaskuldbindinga (Vetragarðurinn ehf., 2005) og því má gera ráð fyrir að hluti 

lánsins hafi verið notaður í uppgreiðslu á útgáfu VETG 02 2 því vaxtamunur þessara 

skuldabréfa var 6,58% í lok ársins 2004.  
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8 Niðurstöður 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að greina hver arðsemi skráðra skuldabréfa íslenskra 

fasteignafélaga hefur verið frá fyrstu skráningu slíks skuldabréfs á skipulegan 

verðbréfamarkað fram til 31. desember 2013, umfang þeirra og afdrif.  

Í undirköflum verður gerð grein fyrir niðurstöðum og leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunum sem voru þessar; 

 Hvert hefur umfang markaðar verið með skráð skuldabréf íslenskra 
fasteignafélaga? 

 Hver hefur árleg ávöxtun skráðra skuldabréfa íslenskra fasteignafélaga verið 
frá upphafi? 

 Hvaða skilyrði og kvaðir (e.covenants) hafa verið á skráðum skuldabréfum 
íslenskra fasteignafélaga, og hafa kvaðirnar haft áhrif á afdrif þeirra og 
ávöxtun? 

Helstu niðurstöður voru þessar; 

 Heildarútgáfa að markaðsvirði nam samtals 50.722.7 milljörðum íslenskra 
króna. 

 Greiðslur til fjárfesta námu 35.620.5 milljörðum, með talið er uppgjör þeirra 
bréfa sem fóru í vanskil og reiknuð voru með föstu endurheimtuhlutfalli. 

 Heildarnafnávöxtun IS-FAST, þar sem vaxtagreiðslur og afborganir voru 
endurfjárfestar í vísitölunni var 4,2% frá árinu 2001 og til loka árs 2013. 

 Samanburður á IS-FAST og skuldabréfavísitölu GAMMA:GBI á árunum 2005 til 
loka árs 2013 sýndi að meðalnafnávöxtun IS-FAST var 0,87% og GAMMA:GBI 
var 11,10%. Mismunur var 10,23 prósentustig.  

 Fimm skuldabréf fóru í vanskil og voru tekin úr IS-FAST í kjölfarið. 
Endurheimtur miðuðust við fast endurheimtuhlutfall. Ekkert þeirra var 
veðtryggt. 

8.1 Umfang markaðar 

Íslensk fasteignafélög hafa gefið út alls nítján skuldabréf frá 1. janúar 2001 sem er 

upphafsdagur IS-FAST vísitölunnar, að heildarmarkaðsvirði sem nemur 50.722.7 

milljörðum íslenskra króna samtals. Markaðsvirði IS-FAST stóð í 15.844.3 milljörðum 

þann 31.desember 2013 en fór hæst í 35.622 þann 30. nóvember 2008.  
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Greiðslur til fjárfesta voru kr. 35.620.5 milljarðar. Þar með eru taldir 13.301 milljarður 

sem er tilkominn vegna endurheimtna á EIK 051, STOD 031, STOD 06 1, STOD 06 2 og 

STOD 09 0306 sem fóru í vanskil og fella þurfti úr vísitölunni. Leggja þurfti mat á 

endurheimtur þessara skuldabréfa og var fyrsti kostur að beita 30. dags reglu Moody´s 

um endurheimtur. Í engu þessara tilfella var hægt að beita þeim valkosti þar sem ekkert 

viðskiptaverð á 30. degi var til staðar. Því var næsti kostur fyrir valinu, sem er fastar 

heimtur, og var reglum um þá aðferð beitt við útreikning endurheimta eins og þær voru 

skilgreindar í kafla 5.4.2. Fyrsta greiðsla sem fór í vanskil var skuldabréf STOD 09 0306 

þann 6.desember 2008 og lækkaði það heildarmarkaðsvirði IS-FAST um 9,2%.  

 

 

Mynd 7. Umfang markaðar með skuldabréf í IS-FAST vísitölunni frá árinu 2001 út árið 2013 

Fyrsta útgáfa skuldabréfs sem uppfyllti skilyrði IS-FAST vísitölunnar var þann 15. 

janúar 2001 þegar Þyrping hf. gaf út skuldabréf fyrir 504 milljónir að markaðsvirði. 
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Mynd 8. Heildarumfang markaðar með skráð skuldabréf fasteignafélaga í IS-FAST frá upphafi ásamt 
vísitölu (grunngildi 100 þann 1.1. 2001). 

Nýjasta útgáfa sem skráð hefur verið er skuldabréf Eikar fasteignafélags sem nam 11, 

658 milljörðum að markaðsviði í nóvember 2012 og er það jafnframt stærsta einstaka 

útgáfan á þessu tólfára tímabili. Árið 2012 er það ár sem mest var gefið út en FAST-1 

fasteignafélag gaf einnig út skuldabréf fyrir 1,5 milljarða í maí það ár.  

Í júní 2011 er skuldabréf Smáralindar innkallað og við það lækkar markaðsvirði IS-

FAST úr tæpum 4,0 milljörðum í 1,1 milljarð. Vísitalan samanstóð þá af skuldabréfi 

Landsafls LAFL 03 1 sem var þá eina skuldabréfið í vísitölunni fram til maí 2012 þegar 

FAST-1 bætist við. Markaðsvirði IS-FAST var komið í 14,5 milljarða í lok árs 2012, sem er 

tæplega 30% af heildarútgáfu alls tímabilsins. Hæst fór markaðsvirði IS-FAST vísitölunnar 

í 35,622 miljarða þann 30. nóvember 2008 eins og sjá má á mynd 8. 
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8.2 Heildarávöxtun IS-FAST  

Heildarnafnávöxtun IS-FAST, þar sem vaxtagreiðslur og afborganir eru endurfjárfestar í 

vísitölunni, nam að meðaltali 4,2% frá árinu 2001 og til loka árs 2013. Mesta hækkun var 

árið 2002 eða 16,2%. Lægst fór vísitalan í 30,69 stig þann 1.september 2010.  

Eins og sést á mynd 9 varð veruleg lækkun á IS-FAST vísitölunni á árunum 2008 til 

2010. Þar munar mest um skuldabréf Stoða fasteignafélags sem voru tekin úr vísitölunni 

á tímabilinu desember 2008 til mars 2009. Heildarmarkaðsvirði þeirra bréfa, viku fyrir 

fyrstu vanskil, þann 29.11.2008, nam alls 29,7 milljörðum en þá var heildarmarkaðsvirði 

IS-FAST 35,6 milljarðar. Skuldabréf Stoða fasteignafélags námu því 83% af markaðsvirði 

vísitölunnar á þeim tíma. Þegar ljóst var að skuldabréf Eikar fasteignafélags sem var á 

gjalddaga þann 22.ágúst 2010 yrði ekki greitt var bréfið tekið úr IS-FAST sem hafði þau 

áhrif að vísitalan lækkaði úr 141,3 stigum í 112,4 eða um 20,4 prósentustig.  

 

Mynd 9. Þróun IS-FAST vísitölunnar frá 2001 til loka árs 2013 og árleg ávöxtun (grunngildi 100). 

Það voru fleiri atburðir sem höfðu áhrif á IS-FAST vísitöluna en þar má helst nefna að 

við breytingu á dagvísitölu Kauphallar sem fjallað var um í kafla 6.3.1., lækkaði vísitalan 

um 0,8%. Uppkaup á skuldabréfi Smáralindar ehf. SMLI 01 1, hafði áhrif til lækkunar um 

4,7%, en það bréf var keypt upp með 0,2% álagi.  

Þau stöku viðskipti sem höfðu mest áhrif til hækkunar á vísitölunni voru viðskipti með 

EIK 12.1 sem hækkaði um 1,4% þann 28.febrúar 2013 og viðskipti með STOD 03 1, þann 

12. desember 2003 um 1,2 prósentustig.  
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8.3 Samanburður IS-FAST og GAMMA: GBI 

Til þess að leggja mat á sögulega ársávöxtun og heildarávöxtun IS-FAST vísitölunnar í 

samanburði við önnur fjárfestingartækifæri var hún borin saman við skuldabréfavísitölu 

GAMMA: GBI (Gamma, e.d.). Upphafsdagur GAMMA:GBI var þann 4. janúar 2005, með 

grunngildið 100 og því var IS-FAST vísitalan stillt í samræmi við það svo samanburður 

væri raunhæfur. 

 

 

Mynd 10. Sýnir þróun IS-FAST og GAMMA: GBI frá 2005 til loka árs 2013. Heimild: DataMarket. 

Heildarávöxtun IS-FAST nam 0,87% frá árinu 2005 til loka árs 2013. Á mynd 10 gefur 

að líta ávöxtun IS-FAST í samanburði við vísitölu GAMMA:GBI og sjá má að grunngildi IS-

FAST hefur lækkað úr 100 stigum og stóð í 89,9 þann 31.12.2013. Vísitala IS-FAST hefur 

því lækkað um 10,10 % yfir níu ára tímabil. Vísitala GAMMA:GBI hefur sýnt meiri 

árangur og hefur hækkað um 149 stig sem er 11,10% meðalávöxtun á ári.  
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Mynd 11. Árleg ávöxtun IS-FAST og GAMMA: GBI fyrir árin 2005 til loka árs 2013 og mismunur 
ávöxtunar. Heimild: DataMarket. 

Skuldabréfavísitala GAMMA:GBI hefur sýnt jákvæða ávöxtun frá upphafsgildi sínu en 

mest var hækkunin á árinu 2009 sem nam 34,3% ávöxtun. Lægsta ávöxtunin var 

upphafsár vísitölunar eða 1,6% á árinu 2005.  

Heildarnafnávöxtun IS-FAST vísitölunar var hæst árið 2005 eða 11,8% en var lökust 

árið 2009 en þá var neikvæð ávöxtun uppá 44,7% og árið 2010 nam lækkunin 12,6 %. 

Þessar lækkanir má að mestu rekja til brottfalls skuldabréfa Stoða og Eikar 

fasteignafélags á þessum tíma.  

 

Tafla 14. Þriggja ára meðaltals ávöxtun IS-FAST og GAMMA:GBI reiknað fyrir 2005 til 2013 og mismunur 
ávöxtunar. 

Ef reiknuð er meðalávöxtun yfir þriggja ára tímabil, sést að í samanburði við GAMMA 

er IS-FAST með hærri ávöxtun fyrir utan árin 2008 til 2010. Það er það tímabil sem öll 

skuldabréf sem fóru í vanskil og voru reiknuð á föstum endurheimtum voru á. 
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8.4 Kvaðir skuldabréfa IS-FAST 

Í kafla sjö var leitast við að gera ítarlega grein fyrir útgefendum skuldabréfa sem mynda 

IS-FAST vísitöluna, kvöðum sem skuldabréfin eru háð og afdrifum þeirra, sjá einnig 

samantekt í viðauka 3. Til þess að draga saman þær upplýsingar og svara 

rannsóknarspurningu III er hér stutt samantekt.  

Verið er að greiða af tólf af nítján skuldabréfum eða þau greidd upp samkvæmt 

upphaflegum skilmálum. Fimm skuldabréf fóru í vanskil og féllu þar með úr IS-FAST 

vísitölunni samanber skilmála IS-FAST eins og þeir eru skilgreindir í kafla 6.1. Tvö félög 

nýttu sér uppgreiðsluheimild og greiddu upp bréfið fyrir lokagjalddaga.  

Ekkert skuldabréfanna sem fasteignafélög höfðu gefið út voru með breytirétti í 

hlutafé, né heldur fylgdu þeim hlunnindi eða forkaupsréttarákvæði. Ekki reyndust vera 

takmarkanir á framsalsheimildum. Það voru sex bréf af nítján sem voru með 

gjaldfellingarákvæði og ekkert þeirra bréfa fór í vanskil.  

Það eru eingöngu nýjustu skuldabréfaútgáfurnar EIK 12 1 og FAST-1 sem reyndust 

vera háðar frekari kvöðum samanber bann við frekari skuldsetningu, veðsetningarbann 

og banni við útgreiðslu arðs. Í útgáfulýsingu EIK 12 1 er bann við útgreiðslu arðs og 

fjárhagslegar kvaðir úr ársreikningi. Í EIK 12 1 er einnig ákvæði um eftirlitsaðila og 

veðgæsluaðila en það ákvæði kemur einnig fyrir í LAFL 03 1 og útgáfum Vetrargarðsins.  
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9 Umræða 

Án þess að fara í ítarlega tölfræðilega útreikninga getur reynst erfitt að leggja mat á 

hvaða áhrif kvaðir í skuldabréfum hafa á ávöxtun skuldabréfa og hvaða kvaðir hafa þá 

helst áhrif. Hins vegar leiðir athugun á afdrifum skuldabréfa fasteignafélaga á Íslandi það 

í ljós að þau skuldabréf sem eru veðtryggð og með sterkari kvaðir reynast fjárfestum 

betur en þau sem eru háð minni eða engum kvöðum sem er í samræmi við rannsóknir 

Smith og Warner (1979) og Bradley og Roberts (2004) sem sýndu fram á áhrif af 

skilyrðum í samningum. Í ljós kom að greitt hafði verið af öllum fasteignatryggðum 

skuldabréfum eða þau verið greidd upp samkvæmt upphaflegum skilmálum, það er að 

segja þau fóru ekki í vanskil sem hefði leitt til úrtöku úr vísitölunni  

Þetta má greina til dæmis í útgáfu Landsafls LAFL 03 1 sem er veðtryggt, ekki 

uppgreiðanlegt og með tilgreindan veðgæsluaðila. Landsafl var sameinað Fasteignafélagi 

Stoða (Landic Property) sem varð gjaldþrota eins og rakið hefur verið en skuldabréf 

Landsafls tilheyrir nú eignasafni Reita II. Greitt hefur verið af því samkvæmt 

upphaflegum skilmálum en fjárfestar hafa ekki fengið uppgerð skuldabréf sem Stoðir 

gáfu út sem ekki voru veðtryggð eða háð frekari kvöðum.  

Tap fjárfesta á óveðtryggðum skuldabréfum með takmarkaðar kvaðir birtist þó helst í 

ávöxtun IS-FAST. Heildarávöxtun IS-FAST reyndist 4,2% yfir tímabilið sem náði frá 1. 

janúar 2001 til 31. desember 2013 en það er neikvæð raunávöxtun um 1,5%. 

Í samanburði við skuldabréfavísitölu GAMMA:GBI sem reiknuð var frá upphafi árs 

2005 til loka árs 2013 reyndist IS-FAST ekki vera raunhæfur valkostur fyrir fjárfesti að 

fylgja eftir, því heildarávöxtun IS-FAST var 0,87% en heildarávöxtun GAMMA:GBI var 11, 

10% sem ætti að teljast betri árangur. 

Fyrirfram voru engar væntingar um hvernig IS-FAST vísitalan myndi standa sig í 

samanburði við skuldabréfavísitölu GAMMA en ljóst er að á því tímabili sem 

útreikningarnir náðu yfir er heildarávöxtun IS-FAST ekki álitlegur kostur. Með því að 

draga samanburðinn í þrjú, þriggja ára tímabil mátti greina að IS-FAST var með hærri 

ávöxtun en GAMMA yfir tvö af þessum tímabilum, það er að segja fyrir 2008 og eftir 

2010.  
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Uppgreiðsluheimild getur verið verðmæt heimild útgefanda til þess að losna undan 

skuldbindingu en slík heimild reyndist hafa töluverð áhrif á IS-FAST vísitöluna. Til að 

mynda greiddi Fasteignafélagið Smáralind upp SMLI 01 1 sem hafði veruleg áhrif á 

vísitöluna til lækkunar á þeim tíma, en hafa ber í huga að vægi skuldabréfsins í 

vísitölunni getur spilað inni hversu mikil áhrifin voru.  

Fram til ársins 2008 höfðu ekki orðið vanskil hjá fasteignafélagi á Íslandi og því má 

greina það að skuldabréfin sem gefin voru út á árunum fyrir hrun hafi reynst fjárfestum 

dýrkeypt því þessi bréf voru með litlar sem engar kvaðir, án trygginga og urðu valdur að 

lækkun IS-FAST vísitölunnar að stærstum hluta.  

Vísbendingar eru því um að skilmálar og kvaðir auki virði skuldabréfs og hafi marktæk 

áhrif á hegðun stjórnenda fyrirtækja sem styður niðurstöður rannsókna Smith og 

Warner (1979). Hafa þarf þó í huga að ganga ekki það langt að ætla að verja 

skuldaeigendur fyrir nánast öllum þáttum, því skilyrðum er dýrt að framfylgja samanber 

rannsókn Fama og Jensen (1983) og það mun ekki vera í þágu eigenda fyrirtækisins að 

bjóða upp á slíkar kvaðir.  

IS-FAST hefur margt til að bera sem einkennir góðar vísitölur eins og vikið var að í 

kafla 5. Til að mynda fylgir hún hlutlægum, fyrirfram skilgreindum reglum og allar 

breytingar eru fyrirsjáanlegar og fjárfestar og hagsmunaaðilar geta treyst á þá stefnu 

sem vísitalan stendur fyrir. Hins vegar leggja fjárfestar mismikla áherslu á sum atriði sem 

einkenna góða vísitölu og því verður gerð grein fyrir hugsanlegum takmörkunum á 

rannsókninni.  

9.1 Takmarkanir á rannsókn 

Til þess að meta áreiðanleika IS-FAST vísitölunnar sem gerð var í þessu verkefni er 

mikilvægt að greina hvaða þættir það eru sem takmarka rannsókn sem þessa. Að mati 

höfundar er það einkum fernt; takmörkuð virkni skuldabréfanna á markaði, mikið vægi 

einstakra bréfa á tímabili, aðgengi upplýsinga og sá þáttur að aðilar upplýsa markaðinn 

ekki jafnóðum.  

Flestar vísitölur sem birtar eru innihalda verðbréf sem virk viðskipti eru með. Það er 

því einn helsti veikleiki IS-FAST vísitölunnar hversu fá viðskipti eru með skuldabréfin og í 

mörgum tilvikum eru engin viðskipti með bréfin þar sem þau eru seld til aðila sem kaupa 
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þau til að eiga fram að lokagjalddaga og því eru engar verðupplýsingar til staðar. Í þeim 

tilvikum var ávöxtunarkröfunni haldið fastri út líftímann eða fram að næstu viðskiptum.  

Að sama skapi er það veikleiki vísitölunnar hversu takmarkaður fjöldi bréfa eru í IS-

FAST sem ekki er hlutfallsvigtuð, heldur sveiflast með undirliggjandi markaðsverði. Því 

getur komið fyrir að einstök bréf hafa þar af leiðandi mikið vægi eins og gerðist um mitt 

ár 2011 og fram á mitt ár 2012 þegar vísitalan samanstóð eingöngu af einu bréfi sem var 

LAFL 03 1.  

Helsta gagnaveita upplýsinga er heimasíða Kauphallarinnar og heimasíður félaga 

ásamt ársreikningum félaga. Megintilgangur fjárfesta með kaupum í skráðum bréfum er 

vegna tilkynningaskyldu þeirra. Misbrestur er á þessu hjá félögum og þau senda ekki inn 

tilkynningar jafnóðum. Til að mynda þegar félag stendur frammi fyrir 

greiðsluörðugleikum, virðist það reyna að vinna í sínum málum, jafnvel í samvinnu við 

skuldabréfaeigendur án þess að senda inn tilkynningu. Tilkynningar virðast í sumum 

tilfellum ekki vera sendar út fyrr en það liggur fyrir að greiðslufall verði eða samningar 

um skuldbreytingar hafa náðst. Einnig er misbrestur á því að ársreikningar liggi fyrir og 

þá sérstaklega hjá þeim félögum sem lent hafa í greiðsluerfiðleikum. Þetta þýðir að það 

er alltaf fræðilegur möguleiki á því að félag hafi farið í vanskil en ekki upplýst markaðinn 

um það. 

Það ber einnig að hafa í huga varðandi heildarávöxtun IS-FAST að það er flókið ferli 

þegar endurheimtur til kröfuhafa við gjaldþrotameðferð eru ákvarðaðar og ekkert 

einfalt líkan nær yfir öll þau álitamál sem upp geta komið. Í raun innihalda þau öll 

fórnarkostnað en þar sem markaðsaðilar hafa í gegnum tíðina notað endurheimtuaðferð 

Moody´s og hún þykir gefa góðar vísbendingar um væntanlegar endurheimtur við 

gjaldþrot var sú leið farin. 
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10 Lokaorð 

Ljóst er að fasteignamarkaðurinn á Íslandi varð mjög illa úti í kjölfar fjármálakreppunar 

síðla árs 2008 og eru skuldabréf IS-FAST vísitölunnar engin undantekning þar á. IS-FAST 

vísitalan var hönnuð með það í huga að endurspegla árangur skuldabréfaútgáfu 

fasteignafélaga. 

Vegna skorts á seljanleika hafa vísitölur fyrirtækjaskuldabréfa ekki verið áberandi og 

fór höfundur ekki varhluta að því. Oft á tíðum voru lítil sem engin viðskipti með bréfin 

því markaðurinn með fyrirtækjaskuldabréf á Íslandi virðist einkennast af því að 

fagfjárfestar og Lífeyrissjóðir kaupi útgefin skuldabréf áður en þau eru skráð á 

skipulegan markað, setji jafnvel fram skilmála og skilyrði og eigi síðan bréfin út líftímann.  

Skráning á skipulegan markað virðist því í flestum tilfellum vera í þeim tilgangi að 

skilyrða útgefanda við upplýsingagjöf. Að mati höfundar er þetta ekki til þess fallið að 

mynda virkan markað með fyrirtækjabréf á Íslandi, sér í lagi þar sem öflugur og skilvirkur 

skuldabréfamarkaður þar sem auðvelt er að afla lánsfjár með sölu nýrra skuldabréfa er 

undirstaða verðbréfamarkaðar í hverju landi. 

Sýnt er að skilmálar og kvaðir auka virði skuldabréfa og hafa marktæk áhrif á 

stjórnendur fyrirtækja og virðast fjárfestar ætla að draga úr áhættu fjárfestinga sinna, 

bæði með belti og axlaböndum eins og sést best í nýjustu útgáfulýsingu Eikar 

fasteignafélags. Miðað við það sem á undan er gengið ættu fjárfestar að hafa í huga að á 

eftir niðursveiflu kemur uppsveifla og þá þarf að strekkja á hvoru tveggja eins og 

rannsóknir Braun og Larrain (2005), Silva (2002) og Yaxuan, Roth og Wald (2012) bera 

með sér.  

Að gera vísitölu eins og IS-FAST og fara í gegnum öll þau gögn sem liggja til 

grundvallar þessa verkefnis hefur verið lærdómsríkt og margt sem hefur vakið áhuga 

höfundar sem hægt er að nýta sér til áframhaldandi greiningar. Það gæti til dæmis verið 

áhugavert að víkka út IS-FAST með því breyta grunnskilmálunum í félög sem starfa líkt 

og fasteignafélög, við útleigu skrifstofu- og atvinnuhúsnæðis. Þá væru eignarhaldsfélög 

og félög sem nýta sér eignatryggða fjármögnun gjaldgeng í vísitölunna og hún 

marktækari með fleiri útgefendum og minni vigt á hverju skuldabréfi.  
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Ávöxtun IS-FAST var vart viðunnnandi, en ef heilt er á litið má draga lærdóm af því 

sem niðurstaðan sýnir og ef aðilar á markaði eru meðvitaðir um gildi skilyrða, 

veðtrygginga og rétthæð krafna er IS-FAST vísitalan áhugaverður kostur að fylgja.  
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Viðauki 1 – Umsókn, upplýsingar og gögn við verðbréfaskráningu 

Sýnishorn af umsókn þegar sótt er um töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum 

markaði, hvaða upplýsingar þarf að gefa upp og hvaða gögn eiga að fylgja.  
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Viðauki 2 – Endurheimtuhlutfall Moody´s 1982-2010 

Taflan hér fyrir neðan sýnir meðaltals endurheimtur Moody´s fyrir skuldabréf 

fyrirtækja sem fóru í vanskil frá árinu 1982 til 2010 (e. Annual Defaulted Corporate Bond 

and Loan Recoveries).  

 

Ár 
Tryggð 

skuldabréf 
Ótryggð 

skuldabréf 

1982 72,5% 35,8% 

1983 40,0% 52,7% 

1984 na 49,4% 

1985 83,6% 60,2% 

1986 59,2% 51,1% 

1987 71,0% 63,8% 

1988 55,4% 45,2% 

1989 46,5% 45,1% 

1990 33,8% 37,0% 

1991 48,4% 36,7% 

1992 62,1% 49,2% 

1993 na 37,1% 

1994 69,3% 53,7% 

1995 62,0% 47,6% 

1996 47,6% 62,8% 

1997 75,5% 56,1% 

1998 46,8% 39,5% 

1999 36,0% 38,0% 

2000 38,7% 24,2% 

2001 35,0% 21,2% 

2002 49,0% 29,5% 

2003 66,3% 41,9% 

2004 73,3% 52,1% 

2005 71,9% 54,9% 

2006 74,6% 55,0% 

2007 80,5% 53,3% 

2008 54,9% 33,2% 

2009 37,6% 37,1% 

2010 62,5% 49,6% 

Meðaltal  57,6% 45,3% 
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Viðauki 3 -  Samantekt á kvöðum skuldabréfa IS-FAST 

Taflan sýnir samantekt á kvöðum skuldabréfa sem mynda IS-FAST vísitöluna og afdrifum 

þeirra. 
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Viðauki 4 – Forsendur allra skuldabréfa IS-FAST 

Í viðauka 4 má sjá allar forsendur sem liggja að baki útreikningi á ávöxtunarkröfu 

þeirra skuldabréfa sem mynda IS-FAST vísitöluna. 
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Viðauki 5 – Útgáfur IS-FAST að nafnverði 

Taflan sýnir samantekt á öllum skuldabréfaútgáfum í IS-FAST að nafnverði, þar með 

taldar stækkanir á flokkum.  

 

 

  

Félag Dagsetn Útgefin upphæð

EIK 05 1 22.8.2005 1.300.000.000            

EIK 12 01 15.10.2012 11.600.000.000          

FAST-1 25.5.2012 1.390.000.000            

FAST-1 8.2.2013 980.360.000               

OLFL 98 1 26.3.2004 500.000.000               

OLFL 98 2 26.3.2004 400.000.000               

HKL 01 1 1.7.2005 100.000.000               

HKL 01 1 2.7.2005 147.500.000               

HKL 03 1 1.7.2005 443.429.131               

LAFL 01 1 21.1.2002 130.000.000               

LAFL 01 1 30.4.2002 150.000.000               

LAFL 03 1 10.10.2003 800.000.000               

BYKO 01 1 1.7.2002 400.000.000               

SMLI 00 1 10.3.2001 2.100.000.000            

STOD 03 1 5.2.2003 1.800.000.000            

STOD 03 1 1.7.2003 500.000.000               

STOD 03 1 15.1.2004 2.000.000.000            

STOD 03 1 10.6.2004 1.700.000.000            

STOD 03 1 13.10.2004 2.000.000.000            

STOD 03 1 14.12.2004 2.000.000.000            

STOD 03 2 5.2.2003 500.000.000               

STOD 06 1 28.3.2006 4.460.000.000            

STOÐ 06 2 21.8.2006 3.000.000.000            

STOD 09 0306 6.9.2007 7.100.000.000            

VETG 02 1 3.1.2002 1.400.000.000            

VETG 02 2 28.2.2002 730.000.000               

THY 01 1 15.1.2001 499.000.000               

THY 01 1 25.6.2001 800.000.000               

THY 01 1 14.6.2002 150.000.000               
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