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Útdráttur 

Nýr reikningsskilastaðall IFRS-13 var gefinn út til þess að ramma inn hvernig gangvirðismat 

skuli framkvæmt við reikningsskil og endurskoðun. Þar kemur fram að notast skuli við 

gangvirði til að meta virði eigna og skulda. Til þess að meta gangvirði gerir staðallinn ráð fyrir 

virkum markaði.  Markmið þessa verkefnis var að skoðað þennan nýja reikningsskilastaðal og 

athuga hvernig beri að nota hann út frá því hvort verðbréfamarkaður á Íslandi teljist virkur 

markaður eða ekki þar sem það eru gjaldeyrishöft eru á fjármagnshreyfingum á milli landa.  

Rannsóknin byggir á tveimur spurningalistum sem sendir voru annars vegar til endurskoðanda 

og hins vegar til fjárfesta. Einnig var tekið viðtal við aðila úr sitthvorum hópnum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að markaðsaðilar hérlendis hafa mjög litla trú á virkni 

markaðarins. Fjárfestar virðast þó hafa meiri trú á markaðnum heldur en endurskoðendur.  

Gjaldeyrishöftin hafa mikil áhrif á skoðun manna á virkni íslenska markaðarins því mikill 

meirihluti þátttakenda taldi að þau hefðu neikvæð áhrif á hann. 

Reikningsskilastaðallinn IFRS-13 gangvirðismat tekur ekki sérstaklega á því að hér sé 

vantraust á markaðnum vegna gjaldeyrishaftanna. Hann gefur frekar sviðsmynd af 

markaðsmálum eins og þau eru á matsdegi. Það fer hins vegar eftir því hvar í 

gangvirðispýramída staðalsins verið er að  meta eignir hvort gjaldeyrishöftin hafi þau áhrif að 

matið hækki eða lækki verð eignarinnar. 
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1 Inngangur 

Eftir síðustu fjármálakreppu hefur skapast mikil umræða um hvaða lærdóm megi draga af henni 

og hvernig koma megi í veg fyrir fleiri kreppur eða að minnsta kosti draga úr dýpt þeirra. Eitt 

af því sem mikið hefur verið rætt um í því sambandi eru eru gæði reikningsskila og hvernig 

megi bæta þau. Alþjóðlega reikningsskilaráðið sem gefur út alþjóðlegu reikningsskilastaðlana 

IFRS (e. International Financial Reporting Standards)  er stöðugt að vinna að úrbótum og 

uppfærslum á stöðlunum. Einn af nýjustu stöðlunum sem gefnir hafa verið út er IFRS-13 

gangvirðismat, en hann tók gildi fyrir reikningsskil sem hefjast 1. janúar 2013 eða seinna. 

Gangvirðismat hefur verið lengi til staðar en skiptar skoðanir hafa verið um ágæti þess að nota 

það. IFRS-13 staðalinn skilgreinir hvernig gangvirðismat skuli framkvæmt en aðrir staðlar 

segja nánar til um hvenær gangvirðismat skuli framkvæmt. Ein helst forsendan sem staðallinn 

setur um gangvirðismatið er að virkur markaður sé til staðar. Staðallinn felur einnig í sér 

skilgreiningu á því hvað sé virkur markaður(IFRS 13 Fair value measurement, 2011). 

Á Íslandi er starfræktur verðbréfamarkaður og þau félög sem hafa verðbréf skráð þar þurfa að 

haga reikningsskilum sínum eftir alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. Íslenski 

verðbréfamarkaðurinn tók miklum breytingum í kringum efnahagshrunið árið 2008 og á 

árunum þar á eftir. Skráðum fyrirtækjum fækkaði mjög mikið og öll umsvif snarminnkuðu.  

Við það bættist svo að sett voru gjaldeyrishöft á fjármagnshreyfingar til og frá Íslandi sem enn 

eru við lýði. 

Með ofantalin atriði í huga þá er fróðlegt  að velta því fyrir sér hvort það sé virkur markaður 

með verðbréf á Íslandi samkvæmt skilgreiningu IFRS-13 staðalsins og hvað viðhorf eru til 

hans. Í þessari  rannsókn verður því leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

Er virkur markaður með verðbréf á Íslandi og hvaða áhrif hafa gjaldeyrishöftin þar á? 

Hefur hinn nýi reikningsskilastaðall  IFRS 13  áhrif á  verðmat á íslenskum verðbréfamarkaði 

sem er háður gjaldeyrishöftum og hvernig ber að haga reikningsskilum út frá því?  

Til að byrja með verður fjallað um alþjóðlegu reikningsskilastaðlana og innleiðingu þeirra á 

Íslandi. Því næst verður farið í að skoða nýja reikningsskilastaðalinn IFRS-13 gangvirðismat 

og þær kröfur sem hann gerir. Íslenska verðbréfamarkaðnum og gjaldeyrishöftunum verða svo 

gerð fræðileg skil. Að lokum verður svo farið í niðurstöður rannsóknarinnar og þeim gerð 

ítarleg skil. 
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2 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Árið 1973 var Alþjóðlega reikningaskilanefndin (e. International Accounting Standards 

Committe) stofnuð. Það voru félög löggildra endurskoðenda í tíu löndum sem komu að stofnun 

nefndarinnar. Tildrög þess að hún var stofnuð var að aukin alþjóðavæðing hafði átt sér stað í 

viðskiptum og því fylgdu auknar kröfur um samræmingu reikningsskilastaðla. Hugmyndin á 

bak við samræminguna var sú að ef  fyrirtæki um allan heim notuðu sömu 

reikningsskilastaðlana væri hægt að veita notendum reikningsskila áreiðanlegar, skýrar og 

samanburðarhæfar upplýsingar um stöðu og rekstur sambærilegra  fyrirtækja  sem auðvelt væri 

að meta á  faglegan  og sjálfstæðan hátt. Einnig væri hægt að bera svipuð fyrirtæki hvar sem er 

í heiminum saman innbyrðis. Tilgangur nefndarinnar var að semja og gefa út alþjóðlega 

reikningsskilastaðla sem myndu stuðla að þessu. Staðlarnir sem nefndin gaf út eru auðkenndir 

sem IAS-staðlar og eru 41 talsins (Sigurður Þórðarson, e.d.). 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið (e. International Accounting Standards Board) tók við af 

nefndinni árið 2001 og hefur séð um að semja, þróa og gefa út alþjóðlega reikningsskilastaðla 

síðan þá. Þeir staðlar sem ráðið gefur út eru auðkenndir sem IFRS-staðlar eða International 

Financial Reporting Standards (Sigurður Þórðarson, e.d.). Í lok ársins 2013 voru IFRS-

staðlarnir orðnir þrettán fyrir reikningstímabilið sem lauk 31.12.2013 (Þorsteinn Pétur 

Guðjónsson, 2013).  Í dag eru staðlarnir orðnir fimmtán talsins en sá nýjasti IFRS-15 tekur þó 

ekki gildi fyrr en 1. janúar 2017 (IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastðlar-Samantekt 2014, 2014). 

Evrópuþingið og ráðið samþykktu þann 19. júlí 2002 reglugerð nr. 1606/2002 um beitingu 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla (Þorsteinn Pétur Guðjónsson, 2013). Samkvæmt henni þurfa 

öll félög sem hafa verðbréf skráð á verðbréfaþingum á Evrópska efnahagssvæðinu að gera 

samstæðureikninga sína í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana eða International 

Financial Reporting Standards, einnig skammstafað sem IFRS (Alþjóðlega reikningsskilaráði 

og staðlar þess, e.d.). 

Bandaríska reikningsskilaráðið (Financial Accounting Standars Board) vinnur einnig að því að 

þróa og setja reikningsskilastaðla en eftir þeim stöðlum þurfa bandarísk fyrirtæki að fara. Þeir 

eru kallaðir GAAP-staðlar (Sigurður Þórðarson, e.d.). 

IFRS-staðlarnir eru notaðir í yfir 120 löndum þar sem ýmist er farið fram á notkun þeirra eða 

gefið er leyfi til þess að nota þá (IFRS FAQs, e.d.). Nokkur lönd eru að skoða að taka upp 
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notkun á IFRS-stöðlunum, en það eru Bandaríkin, Rússland, Malasía, Japan, Indland og 

Kólumbía (Adoption of IFRS by country, e.d.). 

2.1 Notkun alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna IFRS á Íslandi 

Ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins öðluðust lagalegt gildi hér á landi með 

samþykki reglugerðar nr. 181/2006. Reglugerðin gengur yfir öll félög sem skylt er að semja 

ársreikning og samstæðureikning í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana  eins og þeir 

eru samþykktir af Evrópusambandinu. Það á við um reikningsskil fyrir reikningsár sem hefjast 

1. janúar 2005 og síðar (Þorsteinn Pétur Guðjónsson, 2013). Með reglugerðinni má segja að í 

fyrsta skipti hafi verið komið á almennilegu regluverki yfir reikningsskil félaga á Íslandi 

(Sigurður Þórðarson, e.d.). 

Samkvæmt ársreikningalögum þá eru öll félög sem hafa skráð verðbréf á skipulögðum 

verðbréfamarkaði skyldug til þess að nota alþjóðlegu reikningsskilastaðlana við gerð 

ársreikninga eða samstæðureikninga. Einnig er þeim heimilt að beita alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum við gerð ársreikninga hjá félögum sem eru í meirihlutaeign hjá 

félögum innan samstæðunnar og hjá dótturfélögum sínum. Samkvæmt ákvæði í 56. grein laga 

56/2010 um vátryggingafélög þá þurfa vátryggingafélög einnig að nota alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana við gerð ársreikninga sinna og samstæðureikninga (IFRS Alþjóðlegir 

reikningsskilastaðlar, e.d.). 

Félögum sem eru afskráð af skipulögðum verðbréfamarkaði ber að semja reikningsskil sín í 

samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana árið sem þau eru afskráð og í eitt ár þar á eftir 

(Þorsteinn Pétur Guðjónsson, 2013).  

Óskráðum félögum er heimilt að beita alþjóðlegu reikningsskila stöðlunum við gerð 

reikningsskila sinna. Ef þau kjósa að gera það verða þau að beita alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum í að lágmarki  5 ára samfleytt. Ýmiss óskráð félög hafa séð hag sinn í 

því að innleiða alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, sérstaklega ef þau starfa á alþjóðlegum 

markaði þar sem ávinningurinn getur verið töluverður. Sem dæmi má nefna að aðgangur að 

erlendu fjármagni getur verið greiðari vegna þekkingar erlendra lánastofnana og fjárfesta á 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlunum (Þorsteinn Pétur Guðjónsson, 2013). 

Eftirlit með öllum félögum sem er skylt að nota alþjóðlegu reikningsskilastaðlana er í höndum 

Ársreikningaskrár. Eftirlitið felst í því að fylgjast með hvort reikningsskilin séu í samræmi við 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlana og ákæði í lögum og reglum sem gilda um þau. 
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Ársreikningaskrá getur krafið félög um allar þær upplýsingar og gögn sem nauðsynleg þykja 

eins og til dæmis vinnuskjöl frá endurskoðenda, stjórn eða framkvæmdastjóra.  Félög sem veita 

Ársreikningaskrá ekki umbeðnar upplýsingar eiga á hættu að fá á sig dagsektir sem falla ekki 

niður þó svo að síðar sé orðið við beiðninni (IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar, e.d.). 

Árið 2013 voru sjötíu og sex félög sem notuðu alþjóðlegu reikningsskilastaðlana  við gerð á 

ársreikningi eða samstæðureikningi samkvæmt Ársreikningaskrá. Þar af voru þrjátíu og fjögur 

félög sem voru skráð sem útgefandi en það þýðir að viðkomandi félag var með skráð verðbréf 

á verðbréfamarkaði. Þá voru ellefu félög skráð sem vátryggingafélög en eins og áður koma 

fram þá er þeim einnig skylt að haga reikningsskilum sýnum eftir alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum. Það voru svo þrátíu og eitt félög sem voru skráð með heimild til þess 

að nota alþjóðlegu reikningsskilastaðlana við reikningsskil sín. Það eru félög sem kjósa að fá 

leyfi til þess að fara eftir alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum við reikningsskil sín og þeim 

ákvæðum í lögum og reglum sem um þau gilda (IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar, e.d.). 

 

Mynd 1: Félög sem notuðu IFRS árið 2013 samkvæmt Ríkisskattstjóra 

 

Arion banki ehf Foss fasteignafélag Landsnet hf. Reitir II ehf.

CCP hf. Hagar hf. Landsvirkjun Ríkisútvarpið ohf.

Eik fasteignafélag hf. HS Orka hf. Lánasjóður sveitafélaga ohf. Skipti hf.

Eimskipafélag Íslands hf. HS veitur hf. Marel hf. Spölur ehf.

Farice ehf. Icelandair Group hf. N1 hf. Tryggingamiðstöðin hf.

Fast-1 slhf. Íbúðalánasjóður Nýherji hf. Vátryggingafélag Íslands hf.

Félagsbústaðir hf. Íslandsbanki hf. Orkuveita Reykjavíkur Össur hf.

FÍ fasteignafélag slhf. Jeratún ehf. Rarik ohf.

Fjarskipti hf. Landsbankinn hf. Reginn hf.

European Risk Ins/Company hf. OKKAR líftryggingar hf. Viðlagatrygging Íslands

Íslensk endurtrygging hf. Sjóvá-Almennar líftryggingar hf. Vörður líftryggingar hf.

Líftryggingafélag Íslands hf. Sjóvá-Almennar tryggingar hf. Vörður tryggingar  hf.

Líftryggingamiðstöðin hf. Trygging hf.

Advania hf. Fríhöfnin ehf Íslndspóstur ohf. Sparisjóður Bolungarvíkur

ALMC hf. Glitnir hf. Jarðboranir hf. Stofnfiskur hf

Alvogen Bio Tech ehf. Hampiðjan hf. Klakki ehf. Straumur fjárfestingabanki hf.

Alvogen Iceland ehf. HB Grandi hf. Klasi fasteignir ehf. TERN SYSTEMS hf

Becromal Iceland ehf. Horn Fjárfestingarfélag hf. Lýsing hf. Valitor hf.

Borgun hf. Icelndic Group hf. Míla ehf. Vlitor holding hf.

Eyrir Invest hf. Invent Farma ehf. MP banki hf. Vinnslustöðin hf.

Flugfélagið Atlanta ehf. Isavia ohf. Síminn hf.

Útgefendur

Heimild

Váryggingafélag
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3 IFRS-13  

Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) gaf út nýjan reikningsskilastaðal IFSR 13 – Fair value 

measurment eða gangvirðismat þann 12. maí 2011 og tók hann gildi frá og með 1.janúar 2013.  

Honum er ætlað að  ramma inn hvernig mælingar á gangvirði skulu framkvæmdar. Margir aðrir 

staðlar sem samdir hafa verið í gegnum tíðina segja til um hvenær eigi að meta á gangvirði en 

skýringar um hvernig það skuli gert hafa verið óljósar og ómótaðar (IFRS 13 — Fair Value 

Measurement, e.d.). Leiðbeiningagildi IFRS-13 felst því fyrst og fremst í því að útskýra hvernig 

eigi að meta gangvirði  fremur en hvort það eigi að gera það. Segja má að markmið hans séu 

að svara eftirfarandi: 

-hvað er gangvirði? 

-hvernig á að meta gangvirði? 

-hvað skýringar þurfa að koma fram varðandi mat á gangvirði? 

3.1 Skilgreining IFRS 13 á gangvirði 

Staðallinn skilgreinir gangvirði sem verð sem fengist fyrir eign eða fengist greitt fyrir yfirfærslu 

á skuld í eðlilegum viðskiptum á milli markaðsaðila á þeim tímapunkti sem verið er að meta. 

Skilgreiningin felur í sér áherslu á að gangvirði sé skilgreint út frá markaðsmælingum og að 

um útgöngu verð sé að ræða. Það hefur engin áhrif á gangvirðismatið hvort fyrirtæki ætli sér 

að selja eignina eða gera upp skuldina á matsdegi (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1255/2012).  

3.2 Hvenær á að notast við gangvirðismat  

Þegar annar staðall krefst eða heimilar notkun gangvirðismats eða skýringa um gangvirði þá á 

að beita þeim kröfum sem fram koma í IFRS-13. Undantekningar frá mati og birtingakröfum 

staðalsins eru:  

a) eignahlutatengdar greiðslur innan gildissviðs IFRS-staðals 2, eignahlutatengdra greiðslna. 

b) leigusamninga, sem falla innan gildissviðs IAS-staðals 17, leigusamninga, og 

c) möt sem líkjast gangvirði að nokkru leyti en eru þó ekki gangvirði, svo sem hreint söluvirði í IAS-staðli 

2,  birgðum, eða notkunarvirði í IAS-staðli 36, virðisrýrnun eigna (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

Ekki er heldur farið fram á skýringakröfur staðalsins í eftirfarandi: 
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a) við mat á eignum til greiðslu lífeyris á gangvirði í samræmi við IAS-staðal 19, starfskjör 

b) við fjárfestingar eftirlaunasjóðs, metnar á gangvirði í samræmi við IAS-staðal 26, reikningshald og 

reikningsskil eftirlaunasjóða og 

c) varðandi eignir hverra endurheimtanlegar fjárhæðir eru gangvirði að frádregnum ráðstöfunarkostnaði 

í samræmi við IAS-staðal 36 (Alþjóðlegur reikningsskilastaðall (IFRS-staðall) 13). 

Þar sem þó nokkrir staðlar fara fram á eða heimila að notast verði við gangvirðismat eða 

skýringar um gangvirði þá er efnissvið IFRS-13 frekar umfangsmikið. Samkvæmd reglugerð 

framkvæmdarstjórnar ESB nr. 1255/2012 frá 11. desember 2012 þá er eftirfarandi stöðlum  og 

túlkunum breytt í samræmi við IFRS-staðal 13: IFRS-staðlar 1, 2, 3, 4, 5 og 7, IAS-stöðlum 1, 

2, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40 og 41 og IFRIC-túlkunum 

2, 4, 13, 17 og 19 (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

3.3 Hvað ber að hafa í huga þegar gangvirðismat er ákveðið 

Í staðlinum kemur fram að til þess að gera gangvirðismat þá þarf að hafa í huga; 1) hvernig 

eign eða skuld er verið að meta, 2) markaðinn þar sem eðlileg viðskipti með eignina eða 

skuldina myndu fara fram, 3) hæstu og bestu notkun á eign sem er ekki fjáreign og það hvort 

hún er notuð með öðrum eignum eða sjálfstætt, 4) viðeigandi virðismatsaðferðir. Þar sem 

gangvirðismat er notað á hverja og eina eign eða skuld þá þarf að taka tillit til  ákveðinna 

einkenna eignarinnar eða skuldarinnar ef markaðsaðilar myndu taka tillit til þeirra við 

verðlagningu hennar á matsdegi. Sem dæmi um það má nefna; a) ástand og staðsetning 

eignarinnar b) ef einhverjar takmarkanir eru á sölu eða notkun eignarinnar. Einnig þarf að hafa 

í huga hvort um sjálfstæða eign eða skuld sé um að ræða eða hvort um sé að ræða 

skuldasamstæðu, eignasamstæðu eða samstæðu eigna og skulda. Það ákvarðast af mati á 

verðmatseiningunni við reikningshaldslega meðferð eða skýringu. Verðmatseining eigna og 

skulda er ákvörðuð í samræmi við þann staðal sem gerir kröfum um eða heimilar að notað sé 

gangvirðismat (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

Staðallinn gerir ráð fyrir að viðskipti fari fram á helstu mörkuðum (e. the principal market) 

fyrir eignina eða skuldina eða á hagstæðasta markaðnum (e. the most advantageous) ef helsti 

markaðurinn er ekki til staðar. Helsti markaður er sá markaður þar sem umfang og starfsemi 

fyrir eignina eða skuldina er hvað mest. Hagstæðasti markaðurinn er hins vegar sá markaður 

þar sem fjárhæðin sem fengist við sölu eignar yrði hámörkuð eða fjárhæðin sem greiða þyrfti 

fyrir yfirfærslu skuldar yrðu lágmarkaður, að teknu tilliti til flutnings- og viðskiptakostnaðar. 

Hagstæðasta markað á bara að nota ef helsti markaður er ekki til staðar. Það er tekið fram í 

staðlinum að ekki þurfi að gera ítarlega leit til að finna helsta markaðinn en það þurfi að taka 
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tillit til allra upplýsinga sem eru nægjanlega tiltækar. Þó svo að það geti fengist hagstæðara 

verð fyrir eign eða skuld á öðrum markaði á matsdegi þá á gangvirðismat sem fæst á helsta 

markaðnum, sé hann til staðar, að standa. Helsti markaður getur verið mismunandi milli aðila 

þó svo að um sömu eign eða skuld sé að ræða. Það getur til dæmis verið vegna mismunandi 

starfsemi aðilana þar sem þeir hafa þá aðgang að mismunandi mörkuðum (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

Þegar verið er að meta gangvirði eigna sem ekki eru fjáreignir þá þarf að taka tillit til getu 

markaðsaðila til að búa til efnahaglegan ávinning með hæstu og bestu notkun á eigninni eða 

með því að selja hana til aðila sem getur notað hana á hæsta og besta mögulega mátann 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

3.4 Verðmatsaðferðir 

Þær verðmatsaðferðir sem á að nota samkvæmt staðlinum eru kostnaðaraðferð, markaðsaðferð 

og tekjuaðferð. Engar reglur segja til um það hverja þeirra skuli nota en velja á þá 

verðmatsaðferð sem er mest viðeigandi í aðstæðunum og þar sem næg gögn eru til staðar til að 

meta gangvirðið. Forsendur við val á verðmatsaðferð eru að hámarka notkun viðeigandi breyta 

sem hægt er að sannreyna og jafnframt að lágmarka notkun breyta sem ekki er hægt að 

sannreyna (IFRS 13 Fair value measurement, 2011). 

3.4.1 Kostnaðaraðferðin  

Þessi aðferð endurspeglar þá fjárhæð sem gerð yrði krafa um, á hverjum tíma, til að koma í 

staðin fyrir afkastagetu eignar. Þetta er oft kallað núgildandi endurnýjunarkostnaður. Frá 

sjónarhóli seljanda á markaði er það verðið sem fengist fyrir eign byggt á kostnaði kaupenda á 

markaði  við að kaupa eða koma sér sjálfur upp sambærilegri eign, það er að segja eign sem 

hefur svipaða notkunarmöguleika og er í svipuðu ástandi, að teknu tilliti til úreldinga. Þessi 

leið telst hentug þar sem kaupandi á markaði myndi ekki greiða meira fyrir eign heldur en þá 

upphæð sem hann myndi þurfa að láta af hendi fyrir að koma sér upp sambærilegri eign sjálfur. 

Úreldingin á ekki eingöngu við um afskriftir í bókhaldi heldur nær hún einnig til hagnýtra og 

efnahgslegra gilda og niðurníðslu. Þessi aðferð er oft notuð til þess að meta gangvirði 

áþreifanlegra eigna sem eru notaðar samhliða öðrum eignum eða  með öðrum eignum og 

skuldum (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 
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3.4.2 Markaðsaðferð 

Þessi aðferð notar verð og aðrar viðeigandi upplýsingar sem hafa orðið til í markaðsviðskiptum 

með sambærilegar eða svipaðar eignir og skuldir. Oft er notast við markaðstölur  sem fengnar 

eru úr hópi samanburðargilda í þeim verðmatsaðferðum sem eru í samræmi við 

markaðsaðferðina (Alþjóðlegur reikningsskilastaðall (IFRS-staðall) 13).  

3.4.3 Tekjuaðferð 

Í tekjuaðferðinni eru notaðar verðmatsaðferðir þar sem framtíðarfjárhæðum er breytt í eina 

nútímafjárhæð með því að nota afávöxtunarstuðul. Þannig endurspeglar gangvirðismatið 

væntingar markaðarins um þessar framtíðarfjárhæðir. Þær virðismatsaðferðir sem notaðar eru 

í þessari aðferð eru meðal annars núvirðisaðferðir, verðlagningarlíkön fyrir valrétti eins Black-

Scholes-Merton eða tvíliða líkanið og aðferð umframhagnaðar yfir mörg tímabil (e. multi-

period excess earnings) sem venjulega er notuð til að meta gangvirði óefnislegra eigna 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012).   

Í núvirðismatinu er tekið tillit til mats á framtíðarsjóðsstreymi, væntinga um hugsanleg frávik 

fjárhæða og tímasetningu sjóðstreymis, kostnaðar óvissu sem er byggð inn í sjóðsstreymið það 

er að segja áhættuálag,  vanskilaáhættu þegar kemur að skuldum félags, tímavirði peninga og 

aðra þá þætti sem aðilar á markaði myndu taka tillit til.  Meginreglurnar varðandi 

núvirðisaðferðirnar eru að sjóðstreymi og afávöxtunarstuðlar eiga að endurspegla forsendur 

markaðsaðila og að sama skapi eiga sjóðstreymi og afávöxtunarstuðlar einungis að taka tillit 

til þeirra þátta sem snerta viðkomandi eign eða skuld. Til þess að forðast að tvítelja eða sleppa 

áhrifum áhættuþátta þá ætti að vera innbyrðis samræmi á milli forsendna varðandi sjóðstreymi 

og afávöxtunarstuðla. Einnig ættu afávöxtunarstuðlar að vera í samræmi við undirliggjandi 

þætti þeirrar myntar sem sjóðstreymið er afvaxtað í (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1255/2012). 
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3.5 Val á verðmatsaðferð 

 

Mynd 2: Val á markaðsaðferð 

 

3.6 Gangvirðis þrepaskipting 

Í gangvirðismati er almennt gert ráð fyrir þrepaskiptingu og fer hún eftir því hvaða breytur er 

verið að nota. Þetta á bæði við um peningalega og óefnislega liði innan IFRS 13. 

Þrepaskiptingin horfir á forsendurnar sem eru notaðar við matið en ekki verðmatsaðferðina. 

Þrepaskiptingin skiptir virðismatsaðferðum upp í þrjú þrep (Reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

 

Mynd 3: Gangvirðispýramídi IFRS-13 

Mest áhersla er lögð á þrep 1. Í því er notast við óleiðrétt söluverð á virkum markaði fyrir 

samskonar eignir og skuldir og er aðgengilegt á matsdegi. Mesta áherslan er lögð á þetta þrep 
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þar sem áreiðanlegustu sannanir á gangvirði eru skráð verð á virkum markaði.  Í þessu þrepi er  

áhersla lögð á að finna helsta markaðinn eða þann hagstæðast ef helsti markaðurinn er ekki til 

staðar. Einnig þarf að ganga úr skugga um að hægt sé að eiga viðskipti á því viðeigandi verði 

fyrir skuldina eða eignina á þeim markaði á matsdegi (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1255/2012). 

Næst mesta áherslan er lögð á þrep 2. Þar undir falla breytur aðrar en markaðsverð sem hægt 

er að sannreyna beint eða óbeint. Ef eign eða skuld hefur tilgreindan (samningsbundinn) líftíma 

þá verða breytur í 2. þrepi að vera staðfestanlegar megnið af samningstímanum. Í þrepi 2 eru 

forsendurnar eftirfarandi: skráð markaðsverð á sambærilegum eignum og skuldum á virkum 

markaði, skráð verð eins eigna eða skulda sem eru á óvirkum markaði, aðrar breytur heldur en 

skráð verð en er hægt að sannreyna  fyrir eignina eða skuldina og að lokum breytur sem eru 

studdar af markaði (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

Minnsta áherslan er lögð á þrep 3 en þar undir falla breytur sem ekki verða sannreyndar. Þær á 

að nota til að meta gangvirði þegar ekki er hægt að finna sannreynanlegar breytur og lítil eða 

engin markaðsstarfssemi fer fram á matsdegi fyrir eignina eða skuldina. Markmið 

gangvirðismatsins er þó ennþá það sama það er að segja útgangsverð.  Við mat í þessu þrepi 

þarf að taka tillit til áhættuþátta sem felast í viðkomandi verðmataðferðum og þeim breytum 

sem notaðar eru þar (Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1255/2012). 

3.7 Skýringar 

Eins og í öðrum stöðlum þá eru gerðar skýringakröfur í IFRS-13 staðlinum. Hann gerir kröfur 

um að birtar séu upplýsingar sem eru til þess fallnar að aðstoða notendur reikningsskila til þess 

að nálgast virðismatsaðferðir og aðföng sem notuð eru til þess að þróa möt fyrir eignir og 

skuldir. Þetta á við hvort sem um er að ræða viðvarandi möt eða einstaka möt á gangvirði þeirra 

í efnahagsreikningi eftir upphaflega færslu. Einnig er gerð krafa um að birtar séu upplýsingar 

til þess að aðstoða notendurna við að nálgast þau áhrif sem mötin fyrir viðverandi 

gangvirðismöt hafa á rekstrarreikning eða aðra heildarafkomu á tímabilinu með því að nota 

verulega ósannreynanleg aðföng. Til þess að uppfylla þessar kröfur þurfa þeir sem standa að 

reikningsskilum að taka til athugunar hversu mikla áherslu skuli leggja á mismunandi kröfur, 

þá sundurliðun sem þarf til þess að birtingakröfur séu uppfylltar, hvort reikningsskilanotendur 

þurfi á viðbótarupplýsingum að halda til þess að meta þær tölulegu upplýsingar sem eru birtar 

og hversu mikla aðgreiningu eða samansöfnun þarf að framkvæma (IFRS 13 Fair value 

measurement, 2011).  
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4 Gangvirði 

Gangvirðismat er ekki nýtt af nálinni en hugtakið varð meira áberandi eftir Sparisjóðakreppuna 

(e. Savings and loan crisis) í Bandaríkjunum á níunda áratugnum. Þá voru eignir bankanna ekki 

skráðar samkvæmt gangvirðismati heldur eftir sögulegri kostnaðargreiningu. Margir bankar 

sem áttu í fjárhagserfiðleikum sá sér þann leik á borði að selja eignir sem höfðu markaðsvirði 

sem var hærra en bókvirði. Þannig gátu þeir blásið upp eigna stöðuna í bókunum hjá sér þó svo 

að efnahagur þeirra væri að versna. Bankarnir stóðu því eftir með eignasafn þar sem flestar 

eignirnar höfðu hærra bókvirði heldur en markaðsvirði. Þetta gerði stöðu þeirra viðkvæma og 

á endanum fóru margir þeirra í gjaldþrota. Þetta varð þess valdandi að menn fóru að hafa 

áhyggjur af því að hægt væri að hafa áhrif á fjárhagsskýrslur með kaupum og sölum á 

ákveðnum eignum væru þær ekki skráðar á gangvirði (Casualty Acturial Society Research, 

2000). 

Skiptar skoðanir hafa verið á því að nota gangvirðismat við reikningsskil. Þeir sem eru 

andstæðir því telja að söguleg kostnaðargreining gefi áreiðanlegri niðurstöðu á verðmati eigna. 

Þeir telja að hún gefi skýrari mynd af rekstrarafkomu og að gangvirðisútreikningar geti oft 

verið óáreiðanlegir og erfitt að sannreyna (Bies, 2005). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

hægt er að hafa áhrif á gangvirðismatið og að það sé í raun gert. Svo virðist vera að 

gangvirðismati á verðbréfum sé oft hagrætt upp á við í efnahagsreikningum (Jordan, Clark og 

Pate, 2013). Eftir síðustu fjármálakreppu voru gagnrýnendur gangvirðismatsins á því að notkun 

þess hefði átt þátt í tilvist kreppunnar og að það hefði aukið á vanda fjármálastofnana um allan 

heim (Laux og Leuz, 2009). Stuðningsmenn gangvirðisútreikninganna héldu því hins vegar 

fram að verið væri að skjóta sendiboðann með því að reyna að koma sök á gangvirðismatið 

(Turner, 2008). Enn ein rökin gegn gangvirðismatinu eftir kreppuna 2008 voru að ef verðbréf 

væru á óvirkum markaði þá væri það verðmat sem fengist fyrir þau undir raunvirði þeirra og 

þannig væri gangvirðismatið að auka á niðursveiflu slæms markaðsástands með því að þvinga 

eigendur góðra eigna til þess að færa verð þeirra niður að illseljanlegu markaðsverði (Cheng, 

2009).  Þeir sem aðhyllast gangvirðismatsins halda því hins vegar fram að það endurspegli 

samtíma markaðsaðstæður og veiti upplýsingar í tíma. Þannig aukist gagnsæi og að þannig geti 

notkun gangvirðismati dregið úr dýpt fjármálakreppa (Laux og Leuz, 2009).  

Gagnrýni á gangvirðismat felst ekki í því hvort gagnsæi sé mikilvægt heldur miklu frekar hvort 

matið hjálpi í raun og veru við að auka gagnsæi og hvort það leiði til óæskilegrar hegðunar hjá 

fyrirtækjum og fjármálastofnunum. Andstæðingarnir velta líka fyrir sér hvort 
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gangvirðisútreikningarnir séu hentugir á langtímaeignir og þá sérstaklega fjármálagerninga 

sem á að hald til gjalddaga. Þeir hafa áhyggjur af því að verð geti brenglast vegna 

markaðsbresta, lausafjárvanda, hagsveiflu tengdra áhættuþátta eða vegna þess að fjárfestar 

hegði sér ekki skynsamlega (Laux og Leuz, 2009).  Þeir sem styðja notkun þess telja það eiga 

best við í reikningsskilum. Einnig hafa þeir bent á að í því síbreytilega viðskiptaumhverfi sem 

við lifum við í dag  þá skipti miklu máli að vita hvers virði eignir og skuldir eru í rauntíma. Því 

gefi gangvirðismat mun betri raun heldur en til dæmis söguleg kostnaðargreining (Sing og 

Meng, 2005).  

 

5 Gjaldeyrishöft 

5.1 Tegundir gjaldeyrishafa 

Gjaldeyrishöft geta verið ýmis konar en oftast eru þau skilgreind sem takmarkanir á fjármagni 

milli landa. Höft á innflæði hafa verið notuð í þeim tilgangi að reyna að stöðva óhóflegt 

innflæði fjármagns vegna jákvæðs vaxtamunar við útlönd. Höft á útflæði hafa hins vegar verið 

notuð til þess að koma í veg fyrir fjármagnsflótta frá viðkomandi landi. Það hefur gjarnan verið 

gert í kjölfar fjármálakreppu. Höftunum hefur verið skipt í bein og óbein gjaldeyrishöft. Beinu 

gjaldeyrishöftin sem einnig eru nefnd stjórnunarhöft eru takmarkanir sem settar eru á flutning 

fjármagns eða á millifærslur úr sjóðum. Þær eru settar á með þrenns konar hætti, með 

magntakmörkunum, skýrum reglum eða beinum bönnum. Eitt af því sem einkennir bein höft 

er að stjórnvaldssektir eru lagðar á bankakerfið til þess að stjórna flæði fjármagnsins. Óbeinu 

gjaldeyrishöftin sem einnig eru kölluð markaðsbyggð höft fela það í sér að leggja kostnað á 

fjármagnshreyfingar á milli landa og draga þannig úr fjármagnsflæðinu (Akira Ariyoshi, 2000). 

5.2 Af hverju gjaldeyrishöft 

Í rannsókn sinni á gjaldeyrishöftum fjalla þeir Magud og Reinhart (2007) um ýmsar ástæður 

þess að gjaldeyrishöft eru notuð. Þar kemur fram að það eru aðallega fjórar ástæður fyrir notkun 

gjaldeyrishafta og kalla þeir þær hræðslurnar fjórar (e. four fears). Þetta er aðstæður sem 

ríkisstjórnir óttast og bregðast við þeim ótta með því að setja á gjaldeyrishöft. Fyrsta ástæðan 

fyrir notkun gjaldeyrishafta er hræðsla við gengishækkun sem gæti dregið úr samkeppnishæfni 

landsins á alþjóðamörkuðum og haft þannig slæm áhrif til langs tíma litið. Gengishækkun getur 

átt sér stað þegar mikið fjármagn streymir inn í land því þá hækka virði gjaldmiðilsins vegna 

þess að eftirspurn eftir honum eykst án þess að framboðið af honum geri slíkt hið sama. Við 
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þessa gengishækkun geta innlendir framleiðendur misst samkeppnishæfi sitt á alþjóðlegum 

mörkuðum. Þá grípa stjórnvöld stundum til þess ráðs að auka framboðið af gjaldmiðlinum og 

koma honum út í hagkerfið með því að kaupa erlenda gjaldmiðla. Þannig má stundum sjá 

viðbrögð við gengishækkun með uppsöfnuðum gjaldeyrisforða. Þessi aðferð getur þó verið 

erfið og langdregin og því er oft frekar gripið til beinni aðferða eins og gjaldeyrishafta.  

Í öðru lagi er það hræðsla við svo kallaða „hot money“ eða vakurt fé. Það eru einkum stjórnvöld 

í þróunarlöndum sem óttast það þegar þau verða skyndilega fyrir miklum áhuga erlendra 

fjárfesta ef hætta er talin á að sá áhugi komi til með að endast stutt.  Skyndilegt innstreymi 

fjármagns á lítinn markað getur sett allt úr skorðum ef það hverfur jafn hratt og það koma inn 

(Magud og Reinhart, 2007). 

Í þriðja lagi er svo hræðsla við mikið innflæði fjármagns. Ef mikið magn af fjármagni flæði inn 

á markað þá getur það valdið röskun á fjármálakerfi lands og valdið aukinni verðbólgu vegna 

þess að þar sem fjármagnið leitar eftir sem mestri fjármögnun þá er óvíst hvort það verði inn í 

kerfinu til lengri eða styttri tíma (Magud og Reinhart, 2007).  

Í fjórða og síðasta lagi er það hræðslan við að glata sjálfstæðri peningastefnu. Það er ómögulegt 

fyrir land að hafa á sama tíma fast eða ósveigjanlegt gengi, frjálsa fjármagnsflutninga og  

sjálfstæða peningastefnu. Ef það er vilji ríkistjórnar að halda í sjálfstæða peningastefnu þá mun 

annað hvort af hinu tveggja gefa eftir (Magud og Reinhart, 2007). 

Þó svo að það séu misjafnar ástæður fyrir setningu gjaldeyrishafta þá eru sumar tegundir 

gjaldeyrishafta ætlaðar til þess að stjórna þrýsting á gjaldmiðil, endurheimta sjálfstæða 

peningastefnu og koma í veg fyrir mikið inn- og útstreymi fjármagns. Fyrir stjórnvöld sem setja 

gjaldeyrishöft á til þess að draga úr fjármagnsflótta þá skiptir þetta miklu máli (Magud og 

Reinhart, 2007). 

Á árunum 2005-2008 streymdi töluvert af fjármagni inn til Íslands. Þó virðist svo vera að ekki 

hafi verið til staðar mikil hræðsla við þetta innflæði því ekki var gripið til neinna stórvægilegra 

aðgerða til þess að hefta það. Þegar hrunið skall á höfðu menn hins vegar miklar áhyggjur af 

stórfelldu útstreymi fjármagns þar sem tiltrú manna á íslenskum fjáreignum fór sífellt 

minnkandi. Það hefði geta haft mjög slæmar afleiðingar fyrir gengi krónunnar sem var þá þegar 

búið að lækka töluvert (Afnám gjaldeyrishafta, 2009). Nánar verður fjallað um það í kaflanum 

um gjaldeyrishöftin á Íslandi. 
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5.3 Kostir og gallar gjaldeyrishafta 

Eins og fram hefur komið hér að ofan þá hafa gjaldeyrishöft marga kosti. Þeir algengustu eru 

að höftin geta hindrað flæði fjármagns milli land sé þess þörf og þau geta gefið stjórnvöldum 

lengri tíma til að bregðast við kreppum. En gjaldeyrishöftin teljast þó ekki bestu stjórntækin 

sem til eru heldur frekar eitthvað sem er gripið til að illri nauðsyn því þeim fylgja ýmsir gallar. 

Gjaldeyrishöft eiga það til að draga úr framboði fjármagns og hækka fjármögnunarkostnað. 

Þau eiga það einnig til að draga úr markaðsaga hjá fjármálafyrirtækjum og hjá stjórnvöldum 

og valda þannig óhagkvæmri ráðstöfun á fjármagni og auðlindum. Þar sem fyrirtæki og 

einstaklinga eyða oft miklum tíma í að reyna að komast hjá gjaldeyrishöftunum eða lágmarka 

kostnaðinn af þeim í stað þess að eyða tímanum í efnahagslega uppbyggingu þá má segja að 

þau geti einnig valdið slæmri ákvarðanatöku. Þrátt fyrir að erfitt geti verið að meta áhrif ýmissa 

þátta gjaldeyrishaftanna þá hafa ýmsir rannsakendur komist að því að þau séu kostnaðarsöm, 

að þau valdi óhagkvæmri ráðstöfun fjármagns og að þau geti hindrað skilvirkni markaða 

(Kristin J. Forbes, 2007). 

Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri (2007) bendir einnig á að efnahagslegir hvatar 

brenglist við höftin. Einnig verða höftin til þess að efnahagsleg viðskiptatækifæri geti glatast, 

þau draga úr erlendri fjárfestingu, valdi heimilum, fyrirtækjum og hinu opinbera kostnaði og 

óþægindum. Þá eru þau til þess fallin að vera gróðrarstía lögbrota í tengslum við það að menn 

reyna að sniðganga þau. 

Gengishöft geta ýtt undir ýmiss konar spillingu. Sem dæmi má nefna að gjaldeyrishöftin í 

Malasíu undir lok 20. aldar urðu til þess að auka völd stjórnmálamanna þar sem þau mynduðu 

skjól fyrir þá frá frjálsum markaði. Með höftunum var frjálsi markaðurinn tekinn úr sambandi 

og viðskiptaákvarðanir voru settar í hendurnar á stjórnvöldum. Þannig myndaðist umhverfi þar 

sem  hægt var að færa verðmæti á milli aðila út frá pólitískum og persónulegum tengslum. Það 

varð þess valdandi að fyrirtæki sem tengdust forsætisráðherranum hækkuðu mikið í verði en 

fyrirtæki sem höfðu engin slík tengsl lækkuðu (Gjaldeyrishöftin kostnaður og efnahagsleg 

áhrif, 2011). 

5.4 Gjaldeyrishöft á Íslandi 

Frá hruni íslenska bankakerfisins haustið 2008  hafa verið gjaldeyrishöft á Íslandi sem fela í 

sér takmarkanir á fjármagnshreyfingum milli landa og gjaldeyrisviðskiptum tengdum þess 

konar hreyfingum (Gjaldeyrismál, e.d.). 
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Ástæður þess að gjaldeyrishöftin voru sett á eru að á árinu 2008 lækkaði gengi íslensku 

krónunnar um rúmlega 50% . Þessi mikla gengislækkun hafði verulega slæm áhrif á skuldsett 

heimili og fyrirtæki í landinu og hafði hún einnig þau áhrif að verðbólga var komin í tæp 20% 

í lok ársins. Þar sem efnahagsástandið var orðið mjög slæmt þá var leitað til 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eftir hjálp. Þar sem talin var hætta á keðjuverkandi flótta fjármagns 

bæði innlendra og erlendra aðila út úr krónueignum þá var eitt af meginverkefnum stjórnvalda 

og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að koma í veg fyrir frekari gengislækkun (Peningamál, 2010). 

Skiptar skoðanir hafa verið á nauðsyn og ágæti gjaldeyrishaftanna en samkvæmt skýrslu 

Viðskiptaráðs sem gefin var út í desember 2011 þá hafa þau neikvæð áhrif á íslenska 

hlutabréfamarkaðinn. Skýrslan gengur jafnvel svo langt að telja hann lamaðan að hluta. Það 

skýrir hún meðal annars með því að íslensku félögin geti ekki sótt aukið hlutafé til þess að auka 

starfsemi sína erlendis til Kauphallarinnar. Einnig er bent á hættu á eiginverðsbólum þar sem 

innlendir aðilar hafa töluverða fjárfestingargetu en fjárfestingarkostir eru af skornum skammti 

(Gjaldeyrishöftin kostnaður og efnahagsleg áhrif, 2011). 

Ljóst er að ýmsir innlendir aðilar eins og til dæmis lífeyrissjóðirnir búa yfir miklum  fjármunum 

sem þeir þurfa að ávaxta. Mjög sterk rök eru fyrir því að mikilvægt sé til lengri tíma litið að 

lífeyriskerfi landsamanna geti dreift áhættu með því að fjárfesta í erlendum eignum (Arnór 

Sighvatsson, 2010). 

5.5 Afnám gjaldeyrishaftanna 

Stærsta spurningin varðandi afnám gjaldeyrishafta er hvenær og hvernig.  Sumir eru þeirrar 

skoðunar að afnám gjaldeyrishafta eigi að gerast hægt og rólega yfir langan tíma. Aðrir telja 

að mesta áhættan við afnám gjaldeyrishaftanna sé þegar að skyndileg aukning verður á 

markaðsaga og fjármagnsflæði. Þá er hætta á að stjórnmálamenn einblíni frekar á að hafa 

skammtíma stöðugleika frekar en langtíma hagvöxt. Þannig geta þeir verið líklegi til þess að 

tefja fyrir afnámi haftanna jafnvel þó svo að langtíma hagnaðurinn því sé mun meiri en 

kostnaðurinn (Forbes, 2005). 

 Gjaldeyrishöftin og eins losun þeirra setur þá sem eiga viðskipti á skuldabréfamarkaði og 

einnig peningastefnunefnd Seðlabankans í nokkurn vanda. Áhættuleiðréttur vaxtamunur þarf 

að vera nægur á milli Íslands og viðskiptalanda þegar höftin hverfa til þess að krónueignir teljist 

góður fjárfestingakostur þegar þær eru bornar saman við aðrar eignir. Það er augljóst að 
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gjaldeyrishöftin verða ekki afnumin að fullu fyrr en það mikið traust hefur verið endurvakið að 

ekki verið mikil óstöðuleiki sem fylgi afnámi þeirra (Arnór Sighvatsson, 2010). 

 

6 Íslenskur verðbréfamarkaður 

6.1 Kauphöllin 

Verðbréfaþing Íslands var stofnað árið 1985 af Seðlabanka Íslands og nokkrum íslenskum 

bönkum. Nafninu var svo breytt í Kauphöll Íslands 1.júlí 2002 (Mikilvægi Kauphallar Íslands, 

e.d.).  

Kauphöllin er í dag hluti af  NASDAQ OMX Group, Inc. en það er stærsta kauphallar fyrirtæki 

í heimi. Þannig er Kauphöll Íslands einnig hluti af  NASDAQ OMX Nordic sem er sameiginleg 

þjónusta kauphallannna í Kaupmannahöfn, Riga, Vilníus, Stokkhólmi, Tallin, Helsinki og á 

Íslandi (Um okkur, e.d.). 

Meginhlutverk kauphallarinnar er að vera sjálfstætt og vel rekið markaðstorg sem er vettvangur 

fyrir viðskipti á fjármálamarkaði.  Það er gert með skráningu og almennum viðskiptum með 

verðbréf. Þannig er hægt að lágmarka viðskiptakostnað á markaðnum því kaupendur og 

seljendur eru komnir með vettvang til þess að hittast á og þurfa því ekki að leita hver að öðrum. 

Í mjög stuttu máli má segja að kauphöllin þjóni þeim tilgangi að koma á samhverfum 

upplýsingum, jafnræði á milli fjárfesta og réttu verðmati (Mikilvægi Kauphallar Íslands, e.d.).  

Í Kauphöllinni er hægt að vera skráður á aðalmarkað og skuldabréfamarkað en auk þess er hægt 

að vera skráður á hliðarmarkað sem kallast First North. Það er hlutabréfamarkaður sem lýtur 

ekki eins ströngu regluverki og aðalmarkaður Kauphallarinnar. First North markaðurinn hentar 

vel fyrir félög sem vilja vera á markaði en geta ekki einhverra hluta vegna verið á 

aðalmarkaðnum. Áhætta og hagnaðarvon getur verið meiri á First North markaðnum þar sem 

ekki þarf að uppfylla eins strangar kröfur og á aðalmarkaðnum (First North, e.d.).   

6.2 Áhrif hrunsins á verðbréfamarkaðinn 

Fall viðskiptabankanna þriggja, Landsbankans, Glitnis og Kaupþings, seinnihluta ársins 2008 

hafði mikil áhrif á íslenskan verðbréfamarkað. Hlutabréfamarkaðurinn var sérstaklega 

viðkvæmur fyrir falli bankanna. Fyrir hrun var markaðsverðmæti fjármálafyrirtækja 80% af 

heildamarkaðsverðmæti fyrirtækja í kauphöllinni. Meðalvelta með hlutabréf félaga í 
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úrvalsvísitölunni lækkaði hins vegar um  rúmlega 99% eftir hrunið (Endurreisn 

hlutabréfamarkaðar í Kauphöllinni mikilvæg, e.d.).   

Hrunið hafði einnig slæm áhrifa á skuldabréfamarkaðinn þar sem mikil verðmæti þurrkuðust 

næstum út. Markaðurinn með fyrirtækjaskuldabréf varða þar fyrir mestu höggi og varð nánast 

rúin öllu trausti. Verðmæti fyrirtækjaskuldabréfa á markaði voru í kringum 950 milljarðar 

seinni part sumars árið 2008 en þau voru komin niður í 140 milljarða í desember 2011 (Birgir 

Ísl. Gunnarsson, e.d.). 

6.3 Markaðsmisnotkun  

Eitt af þeim verkefnum sem Rannsóknarnefnd Alþingis fékkst við eftir efnahagshrunið árið 

2008 að athuga hvort hvort stjórnendur bankanna  hefðu haft óeðlileg áhrif á þá gríðarlegu 

hækkun sem varð á hlutabréfaverði þeirra á árunum fyrir hrun og þá sérstaklega á árunum 

2004-2008. Sérstök áhersla var lögð á að skoða eigin viðskipti bankanna.  Þar sem bankarnir 

höfðu verið  atkvæðamiklir í lánveitingum til hlutabréfakaupa, þeir verið að taka veð í eigin 

hlutabréfum og margir starfsmenn þeirra með talsverðan eignarhluta í eigin banka sem var svo 

jafnvel fjármagnaður af bankanum þá taldi rannsóknarnefndin að þeir hefðu verið búnir að 

koma sér í mjög erfiða stöðu þegar að hlutabréfaverð fór að lækka seinni hluta ársins 2007. 

Fallandi hlutabréfaverð varð svo til þess að draga úr gæðum útlánasafna bankanna. Það hafði 

svo áhrif á afkomu bankanna sem hafði aftur áhrif á hlutabréfaverð þeirra. Þegar verð 

hlutabréfanna fór að lækka þá voru stóru bankarnir þrír orðnir umsvifmiklir kaupendur í eigin 

hlutabréfum í pöruðum viðskiptum í Kauphöllinni. Það var álit  Rannsóknarnefndar Alþingis 

að bankarnir hafi reynt að hafa áhrif á eftirspurn eftir hlutbréfum í sjálfum sér með því að skapa 

óeðlilega eftirspurn. Hugsanlegt er að markmið þeirra með því hafi verið að reyna að draga úr 

hraða verðlækkananna og vinna sér þannig inn tíma til  að vinna úr öðrum málum. Það er hins 

vegar ljóst að með því að grípa inn í viðskipti með eigin hlutabréf þá skekktu bankarnir þá 

mynd sem aðrir hluthafar höfðu um virði hlutabréfanna á þann hátt að þau voru talin 

verðmætari en þau voru í raun (Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður 

Benediktsdóttir, e.d.). 

Frá hruni hefur sérstakur saksóknari ákært fjölda stjórnenda og starfsmanna bankanna og 

annarra fyrirtækja sem voru á markaði. Töluverður fjöldi þeirra mála var vegna meintrar 

markaðsmisnotkunar. Sum þessara mála hafa endað með sýknudómi eða niðurfellingu en 

nokkur þeirra hafa endað með því að menn hafa verið dæmdir fyrir markaðsmisnotkun. Sem 

dæmi má nefna að á síðasta ári voru nokkrir fyrrverandi stjórnendur og starfsmenn 
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Landsbankans dæmdir sekir fyrir markaðsmisnotkun(„Sigurjón Árnason sakfelldur“, e.d.). 

Nýjasti dómurinn féll í byrjun þessa árs þegar dæmt var í svo kölluðu Al-Tahini máli. Þar voru 

stjórnendur Kaupþings dæmdir fyrir  markaðsmisnotkun og sýndarviðskipti sem voru til þess 

fallin að halda uppi hlutabréfaverði í Kaupþingi. Með þessum hætti gátu þeir skapað falska 

eftirspurn á hlutabréfum í bankanum (Dómur fallinn í Al-Thani málinu, e.d.). 

 

7 Rannsókn 

Gerð var rannsókn þar sem ætlunin var að athuga viðhorf  til þess hvort að á Íslandi sé virkur 

markaður. Þá var aðallega verið að velta því upp hvort gjaldeyrishöftin væru að hafa áhrif á 

virkni íslenska verðbréfamarkaðarins. Niðurstöðum rannsóknarinnar var svo ætla að aðstoða 

við að meta hvernig skuli beita nýjum alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IFRS 13 

gangvirðismat, við reikningsskil en hann gerir ráð fyrir virkum markaði og að athuga hvort 

tilkoma hans hafi áhrif verðmat eigna á markaði. 

Við gerð rannsóknarinnar var tekin sú ákvörðun að mikilvægast væri að fá viðhorf á virkni 

verðbréfamarkaðarins frá fjárfestum sem eru að fjárfesta á markaðnum og frá 

endurskoðendum. Einnig var ákveðið að skoða hvort munur væri á viðhorfum þessara tveggja 

hópa.  

Því var ákveðið að gera spurningakönnun og senda á þessa tvo hópa en einnig voru tekin viðtöl 

við aðila sem tilheyra sitthvorum hópnum. 

7.1 Þátttakendur 

Eins og áður kom fram voru þátttakendur í könnuninni annars vegar endurskoðendur og hins 

vegar fjárfestar. Úrtak endurskoðendanna var fengið með því að fara á heimasíður fjögurra 

stærstu endurskoðendaskrifstofanna á Íslandi, PwC, KPMG, Ernst & Young  og Deloitte. Þar 

var fundinn listi yfir endurskoðendur og netföngin hjá þeim. Það reyndust vera 165 

endurskoðendur.  Úrtak fjárfestanna var fundið með því að skoða ársreikninga fyrirtækja sem 

skráð eru á íslenska hlutabréfamarkaðnum og taka þar út þau fyrirtæki sem voru að koma oftast 

fyrir sem hlutafjáreigendur og voru með stærstu hlutafjáreignina. Því næst var farið inn á 

heimasíður þessara fyrirtækja og fundið út hverjir væru að vinna við fjárfestingar hjá þessum 

fyrirtækjum og netföng þeirra fundin. Ef þær upplýsingar voru ekki aðgengilegar þá var 
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viðkomandi fyrirtæki sleppt úr úrtakinu. Alls voru þetta 13 fyrirtæki og 100 aðilar hjá þeim 

sem störfuðu við fjárfestingar.  

Í heildina voru 119 einstaklingar sem svöruðu spurningarkönnununum í heild sinni eða að hluta 

til  og sjá má svarhlutfallið í töflu hér að neðan. 

Hópar Úrtak Þátttakendur Svarhlutfall 

Endurskoðendur 165 61 37% 

Fjárfestar 100 58 58% 

Samtals 265 119 45% 

Tafla 1: Svarhlutfall þátttakenda 

 

Einnig var tekið viðtal við aðila sem starfar við eignastýringu hjá stórum lífeyrissjóði og við 

endurskoðenda hjá KPMG á Íslandi. 

7.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar voru rafrænir spurningalistar sem settir voru saman af rannsakanda.  

Þeir innihéldu tíu spurningar sem allar voru hálflokaðar eða lokaðar.  Ákveðið var að hafa fáar 

spurningar til þess að fá sem best svarhlutfall. Mikil áhersla var lögð á að hafa spurningarnar 

hnitmiðaðar til þess að fá sem bestar upplýsingar út úr hverri spurningu. Útbúnir voru tveir 

spurningalistar, einn fyrir endurskoðendur og einn fyrir fjárfesta. Þeir innihéldu sömu 

spurningar fyrir utan eina sem var ólík á milli hópanna. Fyrir utan bakgrunnsspurningar þá 

skiptust spurningalistarnir upp í þrjú viðfangsefni; viðhorf til virkni íslensks 

verðbréfamarkaðar, viðhorf til gjaldeyrishaftanna og viðhorf til IFRS reikningsskilastaðlanna.  

7.3 Framkvæmd 

Þriðjudaginn 24. júní 2014 voru spurningarlistarnir sendir út með tölvupósti til einstaklinga í 

úrtakinu. Í tölvupóstinum var hlekkur á spurningakönnunina sem var á rafrænuformi. 

Meðfylgjandi var bréf þar sem óskað var eftir þátttöku í könnuninni. Í bréfinu var einnig tekið 

fram að það tæki stuttan tíma að svara könnuninni og að ekki væri hægt að rekja svörin til 

einstakra þátttakenda. Þátttakendum var líka boðið upp á að hafa samband við rannsakenda ef 

eitthvað væri óljóst. Mánudaginn 30. júní var sendur út annar tölvupóstur til þeirra sem ekki 
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höfðu svarað könnuninni þar sem beiðni um þátttöku þeirra var ítrekuð. Þriðji og síðasti 

tölvupósturinn var sendur út 10. júlí og þar var beiðnin um þátttöku ítrekuð.  

Þann 29. júlí 2014 var tekið viðtal við aðila sem vinnur við fjárfestingar hjá Lífeyrissjóði 

Verslunarmanna. Viðtalið var tekið á vinnustað viðmælenda. Þann 03. október 2014 var svo 

tekið viðtal við endurskoðenda hjá KPMG á Íslandi. Það viðtal var einnig tekið á vinnustað 

viðmælenda. Viðtölunum var ætlað að gefa ítarlegri sýn á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

 

8 Niðurstöður 

Við greiningu á niðurstöðum úr könnununum var notast við tölfræðiforritið SPSS. Gögnin voru 

keyrð inn í forritið og framkvæmd voru t-próf á meðaltölum  á milli hópanna. Einnig var notast 

við ANOVA-greiningu til þess að skoða viðhorf innan hópanna. Flestir þátttakendur svöruðu 

öllu spurningum en  þó voru örfáar undantekningar þar á. 

8.1 Almennar niðurstöður 

Til að byrja með verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningum sem voru sérsniðnar að 

hvorum hópnum fyrir sig. Til þess að fá sem gleggsta mynd af þátttakendum voru settar inn 

nokkrar bakgrunnsspurningar. Þeim var gert að gefa mynd af bakgrunni og þekkingu 

þátttakenda og aðstoða rannsakenda við að koma auga á áhrifaþætti sem gætu haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

8.1.1 Fjárfestar 

Í hópi fjárfesta voru 44 karla eða 75,86% og  14 konur eða 24,14%. Byrjað var á því að spyrja 

þennan hóp hversu lengi hann hafði verið í núverandi eða sambærilegu starfi. Það voru aðeins 

52  eða tæplega 90% sem svöruðu þessari spurningu. Starfsaldursdreifingin var þó nokkur eins 

og sjá má á mynd 2. Enginn af þeim sem svöruðu höfðu starfað lengur en í 20 ár en langflestir 

höfðu starfað í 6-10 ár. 
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Mynd 4: Starfsaldur fjárfesta 

8.1.2 Endurskoðendur 

Í hópi endurskoðenda voru 50 karlar eða 81,97% og 11 konur eða 18,03%. Það var einnig 

byrjað á því að spyrja þennan hóp hversu lengi hann hefði verið í núverandi starfi eða 

sambærilegu starf. Flestir höfðu verið í 1-5 ár í starfi en þeir sem höfðu lengstan starfsaldur 

höfðu starfað í meira en 35 ár. Allir þátttakendur í þessum hópi svöruðu spurningunni. 

Starfsaldursdreifingin í þessum hópi var mikil og hana má sjá á mynd . 

 

Mynd 5: Starfsaldur endurskoðenda 
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8.2 Niðurstöður – Virkur markaður 

Ein af forsendum IFRS-13 staðalsins er að virkur markaður með eignir eða skuldir sé til staðar. 

Eins og áður hefur komið fram þá er skilgreiningin á virkum markaði samkvæmt IFRS-13 

staðlinum eftirfarandi:  

Markaður þar sem viðskipti með eign eða skuld eru nægilega tíð og í nægilega miklu magni til 

þess að verðupplýsingar séu ávalt til staðar.  

Báðir hóparnir voru spurðir að því hvort þeir teldu að það væri virkur markaður á Íslandi 

samkvæmt þessari skilgreiningu.  

Meðaltal fjárfestanna var M=2,897 og meðaltal endurskoðendanna var M=3,567. Þegar 

meðaltölin voru bornar saman kom í ljós að dreifing í hópunum var jöfn og munur var á svörum 

hópanna (t(116) = 3,805, p<0,001). Fjárfestar virðast hafa mun meiri trú á markaðnum heldur 

en endurskoðendur sem hafa frekar litla trú á honum. 

 

Mynd 6: Virkni markaðar á Íslandi-fjárfestar 

Tæplega 47% fjárfesta telja að markaðurinn sé frekar virkur og ef bætt er við þeim sem telja 
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hvort markaðurinn sé virkur eða ekki. Rúmlega 34% telja markaðinn frekar eða mikið óvirkan. 

Skoðað var hvort munur væri á afstöðu fjárfesta til virkni markaðarins eftir starfsaldri þeirra 

en það reyndist ekki vera. 
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Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða reikningsskilaráðsins þá er virkur markaður: 
"Markaður þar sem viðskipti með eign eða skuld eru nægilega tíð og í nægilega 

miklu magni til að verðupplýsingar séu ávallt til staðar." Samkvæmt þessari 
skilgreiningu þá tel ég a
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Rúmlega 63% endurskoðenda telja hins vegar að markaðurinn sé frekar óvirkur og þegar þeim 

sem telja markaðinn mjög óvirkan er bætt við þá fer hlutfallið í 70%.  Einungis 20% 

endurskoðenda telja markaðinn vera virkan og 10% þeirra eru óvissir um það hvort 

markaðurinn sé virkur.  

 

Mynd 7: Virkni markaðar á Íslandi-endurskoðendur 
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Mynd 8: Virkni markaðar á Íslandi-samanburður 
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Þegar koma að viðtölunum þá kom sami munur í ljós á milli endurskoðenda og fjárfesta. 

Endurskoðandinn var mun svartsýnni á virkni markaðarins. Hann taldi að íslenski 

verðbréfamarkaðurinn væri óvirkur að því marki að fjárfestar eins og til dæmis lífeyrissjóðirnir 

komast ekki með fé úr landi og þurfa því að fjárfesta  hérlendis hvort sem þeim líkar það betur 

eða verr. Þessi aukna eftirspurn veldur því að verð á markaðnum hækkar og efnahagsreikningur 

fyrirtækja sem eiga verðbréf verður hugsanlega hærri en tilefni standa til. Endurskoðandinn 

hafði áhyggjur af því að verð eignanna væru ofmetin vegna þeirra hafta sem eru á markaðnum. 

Fjárfestinn sem rætt var við hafði mun meiri trú á markaðnum. Hann taldi að markaðurinn væri 

að virka eins og hann ætti að gera. Sem dæmi nefndi hann að fréttir af ýmsum breytingum á 

skráðum fyrirtækjum væru að hafa áhrif á sveiflur í kaupum og sölum á þeim. Hann talaði 

einnig um að fjárfestar væru varkárir í fjárfestingum sínum og að þeir væru meðal annars að 

bera saman kennitölur þeirra fyrirtækja sem þeir væru að hugsa um að fjárfesta í við kennitölur 

sambærilegra fyrirtækja erlendis. Samkvæmt þeim samanburði sem hann hafði gert þá var ekki 

að koma í ljós mikill munur á kennitölum sambærilegra fyrirtækja á markaði hérlendis og 

erlendis.      

8.3 Niðurstöður – Áhrif gjaldeyrishafta  

Í rannsókninni var lögð áhersla á rannsaka viðhorf fjárfesta og endurskoðenda til 

gjaldeyrishaftanna og áhrifa þeirra á íslenskan verðbréfamarkað. Báðir hópar voru spurðir 

sömu spurninga varðandi gjaldeyrishöftin.  

Til að byrja með voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu að gjaldeyrishöftin hafi áhrif á 

íslenskan verðbréfamarkað. Rúmlega 78% endurskoðenda telja að gjaldeyrishöftin hafi mikil 

áhrif á íslenskan verðbréfamarkað og rúmlega 86% fjárfesta telja slíkt hið sama.  

Meðaltal svara endurskoðenda við þessari spurningu var M=3,33 og meðaltal fjárfesta var 

M=3,862. Þegar meðaltöl hópanna við þessari spurningu voru borin saman kom í ljós að 

dreifing í hópana var jöfn og ekki var munur á svörum hópanna (t(116) = -0,385; p = 0,716). 

Bæði endurskoðendur og fjárfestar eru því á þeirri skoðun að gjaldeyrishöftin hafi mikil áhrif 

á íslenska verðbréfamarkaðinn. Þegar svör beggja hópanna voru sett saman kom í ljós að ekki 

var nóg með að báðir hóparnir höfðu svipaða skoðun á því hvort gjaldeyrishöftin væru að hafa 

áhrif á íslenskan verðbréfamarkað heldur var yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda á því að 

gjaldeyrishöftin væru að hafa mikil áhrif á hann. 
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Mynd 9: Áhrif gjaldeyrishafta á íslenskan verðbréfamarkað-endurskoðendur og fjárfestar 
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Mynd 10: Gjaldeyrishöft jákvæð eða neikvæð-endurskoðendur og fjárfestar 
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Lokaspurningin varðandi gjaldeyrishöftin sneri að því að spyrja þátttakendur  hvort þeir teldu 

að afnám gjaldeyrishaftanna muni hafa áhrif á verð eigna á íslenskum verðbréfamarkaði. Svör 

endurskoðendanna voru með meðaltalið M=2,3 og svör fjárfestanna voru með meðaltalið 

M=2,18. Í samanburði á svörunum á milli hópanna reyndist dreifingin ekki vera jöfn á milli 

hópanna og ekki var munur á meðaltölum svara endurskoðendanna og fjárfestanna (t(110) = 

0,888, p=0,376).  Svarendur beggja hópanna voru sammála því að verð eigna muni lækka  með 

afnámi gjaldeyrishaftanna. Rúmlega 63% endurskoðenda telja að verð eigna muni lækka og 

10% þeirra telja að verð eigna muni lækka mikið. Fjárfestar voru örlítið svartsýnni og telja 

rúmlega 73% þeirra að verð eigna myndi lækka og rúmlega 7% telja að það muni lækka mikið. 

 

Mynd 11: Áhrif afnáms gjaldeyrishafta á verð eigna-endurskoðendur og fjárfestar 
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8.4 Niðurstöður – Fjárfesting á Íslandi 

Þátttakendur voru spurðir tveggja spurninga til þess að meta afstöðu þeirra til fjárfestingaþarfar 

á íslenskum mörkuðum. Fyrri spurningin var „Hverja telur þú fjárfestingargetu íslenskra 

fjárfesta vera?“ Þar voru 5 svarmöguleikar frá því að vera mjög mikil fjárfestingargeta yfir í 

það að vera mjög lítil fjárfestingargeta. Meðaltal svara endurskoðenda var M=2,475 og 

meðaltal svara fjárfesta var M=2,509. Við samanburð á svörum hópanna kom í ljós að ekki var 

jöfn dreifing í hópunum og ekki var munur á meðaltölum (t(104)=-0,237, p=0,813). Fjárfestar 

og endurskoðendur hafa því svipaða skoðun á því hver fjárfestingageta íslenskra fjárfesta er. 

Um 57,3% endurskoðenda telja að fjárfestingageta íslenskra fjárfesta vera mikla eða mjög 

mikla en 49,9% fjárfesta eru á þeirri skoðun. Ef aðeins er skoðað þá sem telja fjárfestingagetuna 

vera mjög mikla þá eru hins vegar mun fleiri fjárfesta á þeirri skoðun eða um 10.91% á meðan 

það eru aðeins 1,6% endurskoðenda á þeirri skoðun.  

 

Mynd 12:Fjárfestingageta íslenskra fjárfesta-endurskoðendur og fjárfestar 

Hóparnir voru því næst spurðir af því hvort þeir teldu íslenska fjárfesta hafa úr nægilega 

miklum fjárfestingakostum að velja úr. Þátttakendur höfðu úr þremur svarmöguleikum að velja 

en þeir voru já, ég tel að þeir hafi úr nægilega miklum fjárfestingakostum að velja úr; nei, ég 

tel að skortur sé á fjárfestingakostum fyrir íslenska fjárfesta og síðasti valmöguleikinn var ég 

hef ekki myndað mér skoðun á því. Meðaltal svara endurskoðenda var M=2,0 og meðaltal 

fjárfestana var M=1,966. Þegar meðaltöl hópanna voru borin saman kom í ljós að jöfn dreifing 

var í hópunum og ekki var munur á meðaltölum þeirra (t(117)=1,026, p=0,307). Afstaða þeirra 

var því mjög svipuð þegar kom að þessari spurningu en 96,72% endurskoðenda og 96,55% 
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fjárfesta telja að það sé skortur á fjárfestingakostum á Íslandi. Eingöngu 3,45% fjárfesta telja 

að þeir hafi úr nægilega mörgum fjárfestingakostum að velja úr og 1,6% endurskoðenda er á 

þeirri skoðun. 

 

Mynd 13:Fjárfestingakostir íslenskra fjárfesta-endurskoðendur og fjárfestar 

Báðir þeir aðilar sem rætt var við töldu að það væri mikið fjármagn hér til þess a fjárfesta fyrir. 

Þrátt fyrir að lífeyrissjóðirnir eigi ennþá einhverjar fjárfestingar erlendis sem þeir fá að halda 

við þá er það alltaf að dragast saman. Bara það fjármagn sem lífeyrissjóðirnir hafa til að 

fjárfesta með er stöðugt að aukast og þeir eru því stöðugt að leita nýrra leiða til þess að fjárfesta. 

Lífeyrissjóðirnir eru töluvert farnir að fjárfesta í skuldabréfum sem gefin eru út af 

sveitafélögunum. Einnig er töluvert verið að horfa til fjárfestingar í félögum sem sérhæfa sig í 

byggingu og rekstri atvinnuhúsnæðis eins og til dæmis Reitir og Reginn. Fjárfestinn taldi að 

menn hérlendis væru duglegir í að skapa fjárfestingaverkefni og að hér væri þó nokkur 

uppgangur bæði á hlutbréfa og skuldabréfamarkaði. Hann benti þó einnig á að á meðan  

fjárfestar væru ekki að fara með fjármagn úr landi þá væru þeir heldur ekki að koma með neitt 

fjármagn heim. 

8.5 Niðurstöður  - IFRS 13 

Að lokum voru þátttakendur spurðir um alþjóðlegur reikningsskilastaðlana IFRS. Báðir 

hóparnir voru spurðir hvort þeir teldu að tilvist alþjóðlegra reikningsskilastaðla IFRS stuðli að 

auknu gagnsæi og betri upplýsingamiðlun. Svarmöguleikarnir voru eftirfarandi: já, ég tel að 

þeir stuðli að auknu gagnsæi og betri upplýsingamiðlun; nei, ég tel að þeir stuðli ekki að auknu 

gagnsæi og betri upplýsingamiðlun og ég hef ekki myndað mér skoðun á því. Svör 

endurskoðendanna voru með meðaltalið M=1,230 og meðaltal fjárfestana var M=1,754.  Við 

samanburð á milli hópanna kom í ljós að ekki var jöfn dreifing í hópunum. Einnig kom í ljós 

að munur var á meðaltölum hópanna (t(90,544)=-3,739, p<0,0001). Endurskoðendur og 

fjárfestar hafa því ólíkar skoðanir þegar kemur að viðhorfi þeirra til IFRS staðlanna. 
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Endurskoðendurnir hafa mun jákvæðara viðhorf gagnvart IFRS stöðlunum heldur en fjárfestar. 

Um 83,6% endurskoðenda telja staðlana stuðla að aukni gagnsæi og betri upplýsingamiðlun 

meðan það eru aðeins 57,89% fjárfesta eru sömu skoðunar. Það var athyglisvert að sjá að 

tæplega 10% endurskoðenda telja þá ekki stuðla að auknu gagnsæi og betri upplýsingamiðlun. 

Það er hærra hlutfall heldur en hjá fjárfestunum því aðeins 9% þeirra er á sömu skoðun.  Það 

var einni athyglisvert að sjá tæplega 7% endurskoðenda höfðu ekki myndað sér skoðun á því. 

Það var þó mun lægra hlutfall heldur en hjá fjárfestunum því rúmlega 33% þeirra höfðu ekki 

myndað sér skoðun á því hvort IFRS staðlarnir væru að stuðla að auknu gagnsæi og betri 

upplýsingamiðlun. 

 

Mynd 14: Samanburður á viðhorfum endurskoðenda og fjárfesta til IFRS 

Að lokum var svo spurt um nýja staðalinn IFRS-13. Ákveðið var að spyrja eingöngu 

endurskoðendur þessarar spurningar þar sem um nýjan staðal var að ræða og ekki þótti líklegt 

að fjárfestar væru búnir að kynna sér hann eins vel og endurskoðendur. Rannsakenda þótti samt 

áhugavert að skoða viðhorf til þessa nýja staðals og því var sú leið farin að spyrja bara þann 

hóp sem gera mátti ráð fyrir að væri búin að kynna sér hann. Spurningin var: Telur þú að með 

notkun IFRS-13 fáist raunhæfara mat á virði eigna á íslensku hlutabréfamarkaði? Boðið var 

upp á fjóra svarmöguleikar við spurningunni: já ég tel að notkun hans muni gera matið 

raunhæfara, ég tel að matið hafi verið og muni halda áfram að vera raunhæft, nei ég tel að önnur 

atriði haldi áfram að skekkja matið, ég tel að matið verði ekki raunhæft á meðan það eru 

gjaldeyrishöft á Íslandi. Mjög athyglisvert var að skoða , fyrir þessa spurningu því það voru 

aðeins tæplega 31% endurskoðenda sem töldu að tilkoma nýja staðalsins myndi gefa 

raunhæfara mat a virði eigna á íslenskum hlutabréfamarkaði. Rétt rúmlega 17% telja að matið 
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hafi verið og muni halda áfram að vera raunhæft. Hins vegar kom í ljós að tæplega 51% 

endurskoðenda telja að það séu einhverjir þættir sem hafi áhrif á matið og skekkja það. Af 

endurskoðendunum sem svöruðu könnuninni telja rétt rúmlega 24% að mat á verði eigna á 

íslenska hlutabréfamarkaðnum verði ekki raunhæft á meðan það eru gjaldeyrishöft á Íslandi.  

 

Mynd 15: Skoðun endurskoðenda á IFRS-13 

Fjárfestinn sem rætt var við hafði ekki kynnt sér nýja reikningsskilastaðalinn að neinu ráði. 

Hann þekkti samt þó nokkuð til alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna og notkunar á þeim þar sem 

þeir eru notaðir við uppgjör og reikningsskil hjá lífeyrissjóðnum sem hann starfar við og hann 

þarf því að notast við þá í ýmiss konar uppgjörsvinnu. 

Endurskoðandinn þekkti að sjálfsögðu vel til staðlanna og hafði kynnt sér nýja staðalinn 

nokkuð vel. Hann var þó ekki á því að tilkoma nýja staðalsins myndi breyta miklu við 

reikningsskil því  í raun væri bara verið að skerpa á hlutum sem væri nú þegar verið að nota. 
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9 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort gjaldeyrishöftin sem sett voru á hérlendis árið 

2008 séu að hafa áhrif á það hvort hér teljist vera virkur markaður samkvæmt skilgreiningu 

reikningsskilastaðalsins IFRS-13. Einnig var skoðað hvort þessi nýi reikningsskilastaðall, sem 

gerir kröfum gangvirðismat á virkum markaði, hafi áhrif á verðmat eigna á markaði sem er 

bundinn gjaldeyrishöftum. 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í samhengi við 

fræðilegt efni sem skrifað hefur verið um þessi mál.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru í fyrsta lagi að skiptar skoðanir eru á því hvort íslenski 

verðbréfamarkaðurinn sé það sem telst vera virkur markaður samkvæmt skilgreiningu Alþjóða 

reikningsskilaráðsins og IFRS-13 . Fjárfestar virðast hafa nokkra trú á virkni íslenska 

verðbréfamarkaðarins því um 47% þeirra telja að markaðurinn sé nokkuð virkur og tæplega 

2% telja hann mjög virkan.  Um það bil 17% fjárfesta taka ekki afstöðu til þess hvort 

markaðurinn sé virkur eða ekki og rúmlega 34% þeirra telja að markaðurinn sé frekar eða mjög 

óvirkur. Endurskoðendur eru mun afdráttalausari í sinnu skoðun . Þeir  hafa mjög litla trú á 

íslenska verðbréfamarkaðnum því um 70% þeirra telja að markaðurinn sé frekar óvirkur. Það 

er því augljóslega munur á viðhorfum þessara hópa um virkni markaðarins. Þessi sömu viðhorf 

komu einnig í ljós í viðtölunum sem tekin voru aðila úr sitt hvorum hópnum. Ef niðurstöðurnar 

eru hins vegar settar sama og ekki er gerður greinamunur á því hvort um endurskoðenda eða 

fjárfesta sé að ræða þá kemur í ljós að yfir 52% af öllu þátttakendum í rannsókninni telja að 

markaðurinn sé frekar eða mikið óvirkur en aðeins 34% þátttakenda telja að hann sé nokkuð 

virkur.  

En hvað er það sem veldur því að markaðsaðilar hafa svona litla trú á virkni 

verðbréfamarkaðarins? Sú kenning sem sett var fram í þessari rannsókn er að gjaldeyrishöftin 

séu að hafa truflandi áhrif á virkni verðbréfamarkaðarins. Þegar kom að spurningum varðandi 

gjaldeyrishöftin þá kom í ljós að sá munur sem var á milli hópanna varðandi virkni markaðarins 

var ekki lengur til staðar. Mikill meirihluti endurskoðenda og fjárfesta voru á þeirri skoðun að 

gjaldeyrishöftin séu að hafa mikil áhrif á íslenskan verðbréfamarkað. Ekki var nóg með að 

báðir hóparnir teldu að gjaldeyrishöftin væru að hafa mikil áhrif á verðbréfamarkaðinn heldur 

var yfirgnæfandi meirihluti í báðum hópunum sem telja að gjaldeyrishöftin séu að hafa neikvæð 

áhrif á hann. Það er í samræmi við aðrar skýrslur sem gerðar hafa verið um áhrif 

gjaldeyrishaftanna eins og til dæmis skýrslu Viðskiptaráðs frá árinu 2011(„Gjaldeyrishöftin 
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kostnaður og efnahagsleg áhrif“, 2011).  Báðir hóparnir voru sammála því að íslenskir fjárfestar 

hafa mikla fjárfestingargetu og yfir 96% af báðu hópunum telja að skortur sé á 

fjárfestingakostum fyrir íslenska fjárfesta. 

Það má því ætla að vantrú manna á markaðnum stafið af því að hér á landi eru nægt fjármagn 

til þess að nota til fjárfestinga en þar sem skortur er á fjárfestingakostum þá er eftirspurnin 

meiri en það sem eðlilegt gæti talist og það veldur því að verðmöt á eignum eru hærri en þau 

væru ef ekki væri fyrir gjaldeyrishöftin. En hvað er þá til ráða og hvernig ber að haga 

reikningsskilum út frá því. Alþjóðlega reikningsskilaráðið hefur gefið út leiðbeiningar um 

hvernig ber að haga reikningsskilum á óvirkum mörkuðum en þær leiðbeiningar eiga aðeins 

við um markaði þar sem lítil sem engin viðskipti eiga sér stað. Sú er alls ekki raunin hér á landi 

og í raun er vandamálið alveg þver öfugt. Vegna gjaldeyrishaftanna þá verða fjárfestar að 

fjárfesta á íslenska markaðnum og því eru viðskiptin þar hugsanlega meiri en þau væru ef ekki 

væru gjaldeyrishöft á fjármagnshreyfingum á milli landa. Hvað er þá til ráða og hefur tilkoma 

IFRS-13 einhver áhrif á það hvernig reikningsskilunum skuli háttað? Í raun er gangvirðismatið 

aðeins sviðsmynd af því sem er að gerast núna þannig að með því að nota það þá er ekki verið 

að velta því fyrir sér hvað muni gerast í framtíðinni eins og til dæmis ef gjaldeyrishöftin yrðu 

afnumin. Því má segja að reikningsskilin sé byggð á því gengi sem seðlabankinn segir til um. 

Tilkoma IFRS-13 hefur því ekki bein áhrif á reikningsskilin hvað varðar gjaldeyrishöftin. Hins 

vegar er fróðlegt að skoða að vegna gjaldeyrishaftanna þá hefur það áhrif á verðmat hvar í 

gangvirðispýramídanum verið er að meta eignir. Sem dæmi má nefna að ef eign er á markaði 

eins og til dæmis hlutabréf eða skuldabréf þá má gera ráð fyrir að gjaldeyrishöftin valdi hækkun 

á verð hennar eins og áður var rætt um. Sé hins vegar verið að meta eign í neðsta þrepi 

pýramídans eins og til dæmis viðskiptavild fyrirtækis þá þarf af  taka tillit til undirliggjandi 

þátta eins og vaxta og markaðsálags. Þar er því verið að taka tillit til neikvæðra þátta eins og 

til dæmis Íslandsálags. Það hefur því þau áhrif að eignir í neðsta þrepi gangvirðismatsins lækka 

í verðmati vegna gjaldeyrishaftanna.  
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10 Lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað almennt um Alþjóðlega reikningsskilaráðið og nýjan 

reikningsskilastaðal IFRS-13 gangvirðismat sem það gaf út og tekur gildi fyrir reikningsár sem 

hefjast 1. janúar og síðar, en hann gerir kröfur um virkan markað. Einnig var fjallað um 

gjaldeyrishöftin, íslenskan verðbréfamarkað og hvaða áhrif gjaldeyrishöftin hafa á hann. 

Leitast var svara við því hvort markaðsaðilar hérlendis telji að hér sé virkur markaður vegna 

gjaldeyrishaftanna. Þá var leitast við að svar því hvort grípa þurfi til sérstakra aðferða við 

beitingu IFRS-13 á markaði sem er bundinn gjaldeyrishöftum.  

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að markaðsaðilar hafa ekki mikla trú á markaðnum en þar voru 

fjárfestar þó örlítið jákvæðari en endurskoðendur. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 

yfirgnæfandi meirihluti markaðsaðila telja að gjaldeyrishöftin séu að hafa neikvæð áhrif á 

markaðinn. Einnig er það almennt viðhorf manna að fjárfestingageta hérlendis sé mikil en 

fjárfestingakostir séu af skornum skammti. 

Þegar skilgreining IFRS-13 á virkum markaði er skoðuð vel þá má sjá að íslenskur markaður 

virðist falla nokkuð vel undir þá skilgreiningu, það er að segja að viðskipti á honum eru nokkuð 

tíð og jafnvel í meira magni en væri ef markaðurinn væri ekki bundinn höftum. Því er mjög 

fróðlegt að sjá hversu margir töldu að markaðurinn væri óvirkur samkvæmt þessari 

skilgreiningu.  Í skilgreiningunni skiptir líklegast mestu máli sá partur sem nýr að því að 

verðupplýsingar séu alltaf til staða og þar liggur að öllum líkindum mesti óvissu þátturinn. Það 

væri því mjög fróðlegt að gera aðra rannsókn þar sem spurt væri ítarlegar  um þessa þætti því 

þrátt fyrir að viðskipti á markaðnum séu alltaf að verða tíðari og í meira og mara magni þá eru 

aðrir þættir sem eru að valda því að menn hafa ekki traust á markaðnum. Það er augljóst að 

gjaldeyrishöftin hafa mikil áhrif á vantraust manna á markaðnum og þau eru jafnvel að valda 

því að menn horfa fram hjá því hversu mikið markaðurinn hefur tekið við sér eftir hrun. Það er 

einnig spurning hvort það séu eingöngu gjaldeyrishöftin sem eru að valda þessu vantrausti á 

markaðnum eða hvort það séu fleiri undirliggjandi þættir sem séu að hafa áhrif. Ekki má gleyma 

að margir komu mjög illa út úr fjármálakreppunni og það traust sem var á markaðnum hrundi 

á stuttum tíma. Því er kannski eðlilegt að markaðurinn eigi erfitt með að vinna það traust upp  

aftur hvort sem hér eru gjaldeyrishöft eða ekki. Það mun líklega ekki koma í ljós fyrr en að 

afnámi þeirra kemur.  

Þar sem það lítur ekki út fyrir að það sé komið að afnámi haftanna alveg strax þá gæti verið 

áhugavert að gera aðra rannsókn eins og þessa, þar sem eins og áður sagði væri farið ítarlegar 



35 

 

í ýmsa þætti sem í var farið í þessari rannsókn en einnig að bæta við úrtakshópum því það gæti 

verið mjög áhugavert að athuga hvaða viðhorf stjórnmálamenn og almenningur hér á landi hafa 

á virkni íslenska markaðarins. 

Þó svo að komin séu hátt í 7 ár frá hruni þá er augljóst að mikið vantraust og tortryggni eru enn 

ríkjandi á fjármálamarkaði. Það gæti að einhverju leiti skýrst að því að enn er verið að gera 

hrunið upp og enn eru mál í gangi fyrir dómstólum þar sem verið að skera úr um hvort 

markaðsmisnotkun hafi átt sér stað eða ekki. Það er ljóst að á meðan það ríkir svona mikið 

vantraust á markaðnum þá þarf að fara mjög varlega í afnám haftanna og gefa sér góðan tíma í 

að skoða vel allar afleiðingar sem afnámið gæti haft. 
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13 Viðaukar 

13.1 Viðauki 1 

Fylgibréf með spurningalistum 

 

 

Sæl/sæll 

 

Ég er nemandi á lokaári í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík og ég er að gera B.Sc. lokaverkefni. 

Mig langar að biðja þig um að aðstoða mig með því að svara örstuttri könnun. Það ætti ekki að taka 

meira en 2-3 mínútur. 

 

Ég vil taka fram að ekki verður hægt að rekja svörin til einstakara þátttakenda. 

 

Ef einhverja spurnigar vakna varðandi könnunina þá má endilega hafa samband við mig með því að 

senda póst á berglindgud08@ru.is eða hringja í síma 899-4754. 

 

Með fyrirfram þökkum fyrir þátttökuna, 

 

Berglind Guðmundsdóttir 
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13.2 Viðauki 2 

Skoðanakönnunendurskoðendur 

1. Í hversu mörg ár hefur þú starfað sem endurskoðandi?  

□ Innan við 1 ár 

□ 15 ár 

□ 610 ár 

□ 1115 ár 

□ 1620 ár 

□ 2125 ár 

□ 2630 ár 

□ 3135 ár 

□ 35 ár eða lengur 

 

2. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðlega reikningsskilaráðsins þá er virkur 

markaður: "Markaður þar sem viðskipti með eign eða skuld eru nægilega tíð og í 

nægilega miklu magni til að verðupplýsingar séu ávallt til staðar." 

Samkvæmt þessari skilgreiningu þá tel ég að: 

□ á Íslandi sé mjög virkur markaður 

□ á Íslandi sé nokkuð virkur markaður 

□ ég er ekki viss hvort markaðurinn á Íslandi sé virkur 

□ á Íslandi sé frekar óvirkur markaður 

□ á Íslandi sé mjög óvirkur markaður 

3. Telur þú að gjaldeyrishöftin hafi áhrif á íslenskan verðbréfamarkað?  

□ Ég tel að gjaldeyrishöftin hafi engin áhrif á íslenskan verðbréfamarkað.  

□ Ég tel að gjaldeyrishöftin hafi lítil áhrif á íslenskan verðbréfamarkað  

□ Ég tel að gjaldeyrishöftin hafi nokkur áhrif á íslenskan verðbréfamarkað  

□ Ég tel að gjaldeyrishöftin hafi mikil áhrif á íslenskan verðbréfamarkað  

□ Ég veit ekki hvort gjaldeyrishöftin hafi áhrif á íslenskan verðbréfamarkað 

4. Telur þú að gjaldeyrishöftin hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á íslenskan verðbréfamarkað? 

□ Mjög neikvæð áhrif  
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□ Frekar neikvæð áhrif 

□ Engin áhrif  

□ Frekar jákvæð áhrif  

□ Mjög jákvæð áhrif 

5. Telur þú að afnám gjaldeyrishaftana muni hafa áhrif á verð eigna á íslenskum 

verðbréfamarkaði? 

□ Ég tel að verð eigna muni lækka mikið 

□ Ég tel að verð eigna muni lækka 

□ Ég tel að verð eigna muni hvorki hækka né lækka 

□ Ég tel að verð eigna muni hækka 

□ Ég tel að verð eigna muni hækka mikið 

 

6. Hverja telur þú fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera? 

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera mjög mikla 

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera mikla 

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta hvorki vera mikla né litla 

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera frekar litla 

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera mjög litla 

7. Telur þú að íslenskir fjárfestar hafi nægilega mikið af fjárfestingakostum að velja úr? 

□ Já, ég tel að þeir hafi úr nægilega mörgum fjarfestingakostum að velja úr. 

□ Nei, ég tel að skortur sé á fjárfestingakostum fyrir íslenska fjárfesta 

□ Ég hef ekki mynda mér skoðun á því. 

8. Telur þú að tilvist alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) stuðli að auknu 

gagnsæi og betri upplýsingamiðlun? 

□ Já, ég tel að þeir stuðli að auknu gagnsæi og betri upplýsingamiðlun 

□ Nei, ég tel að þeir stuðli ekki að auknu gagnsæi og betri upplýsingamiðlun? 

□ Ég hef ekki myndað mér skoðun á því. 

9. Telur þú að með notkun IFRS13 staðalsins fáist raunhæfara mat a virði eigna á 

íslenskum hlutabréfamarkaði ?   
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□ Já, ég tel að notkun hans muni gera matið raunhæfara.  

□ Ég tel að matið hafi verið og muni halda áfram að vera raunhæft.  

□ Nei, ég tel að önnur atriði haldi áfram að skekkja matið.  

□ Ég tel að matið verði ekki raunhæft á meðan það eru gengishöft á Íslandi. 

10. Kyn:  

□ KK    

□ KVK 
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13.3 Viðauki 2 

Skoðanakönnunfjárfestar 

1. Í hversu mörg ár hefur þú verið í núverandi starfi eða samskonar starfi? 

□ Innan við 1 ár 

□ 1-5 ár 

□ 6-10 ár 

□ 11-15 ár 

□ 16-20 ár 

□ 21-25 ár 

□ 26-30 ár 

□ 31-35 ár 

□ 35 ár eða lengur 

2. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða reikningsskilaráðsins þá er virkur markaður: 

"Markaður þar sem viðskipti með eign eða skuld eru nægilega tíð og í nægilega 

miklu magni til að verðupplýsingar séu ávallt til staðar." 

Samkvæmt þessari skilgreiningu þá tel ég að: 

□ á Íslandi sé mjög virkur markaður 

□ á Íslandi sé nokkuð virkur markaður 

□ ég er ekki viss um hvort markaðurinn á Íslandi sé virkur 

□ á Íslandi sé frekar óvirkur markaður 

□ á Íslandi sé mjög óvirkur markaður 

3. Telur þú að gjaldeyrishöftin hafi áhrif á íslenskan verðbréfamarkað?  

□ Ég tel að gjaldeyrishöftin hafi engin áhrif á íslenskan verðbréfamarkað.  

□ Ég tel að gjaldeyrishöftin hafi lítil áhrif á íslenskan verðbréfamarkað  

□ Ég tel að gjaldeyrishöftin hafi nokkur áhrif á íslenskan verðbréfamarkað  

□ Ég tel að gjaldeyrishöftin hafi mikil áhrif á íslenskan verðbréfamarkað  

□ Ég veit ekki hvort gjaldeyrishöftin hafi áhrif á íslenskan verðbréfamarkað 
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4. Telur þú að gjaldeyrishöftin hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á íslenskan verðbréfamarkað? 

□ mjög neikvæð áhrif  

□ frekar neikvæð áhrif  

□ engin áhrif  

□ frekar jákvæð áhrif  

□ mjög jákvæð áhrif 

5. Telur þú að afnám gjaldeyrishaftana muni hafa áhrif á verð eigna á íslenskum 

verðbréfamarkaði? 

□ ég tel að verð eigna muni lækka mikið 

□ ég tel að verð eigna muni lækka 

□ ég tel að verð eigna muni hvorki hækka né lækka 

□ ég tel að verð eigna muni hækka 

□ ég tel að verð eigna muni hækka mikið 

6. Hverja telur þú fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera?  

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera mjög mikla 

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera mikla 

□ fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta hvorki vera mikla né litla 

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera frekar litla 

□ Ég tel fjárfestingagetu íslenskra fjárfesta vera mjög litla 

7. Telur þú að íslenskir fjárfestar hafi næginlega mikið af fjárfestingakostum að velja úr? 

□ Já, ég tel að þeir hafi úr nægilega mörgum fjarfestingakostum að velja úr. 

□ Nei, ég tel að skortur sé á fjárfestingakostum fyrir íslenska fjárfesta 

□ Ég hef ekki mynda mér skoðun á því. 

8. Telur þú að tilvist alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) stuðli að auknu 

gagnsæi og betri upplýsingamiðlun ? 

□ Já, ég tel að þeir stuðli að auknu gagnsæi og betri upplýsingamiðlun 

□ Nei, ég tel að þeir stuðli ekki að auknu gagnsæi og betri upplýsingamiðlun? 

□ Ég þekki alþjóðlegu reikningsskilastaðlana (IFSR) ekki 

nógu vel til þess að mynda mér skoðun um það. 
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□ 9. Aldur: 2534 ára   

□ 3544 ára   

□ 4554 ára   

□ 5564 ára   

□ 65 ára eða eldri 

10. Kyn: 

□ Karl   

□ Kona 

 

 


