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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er verðmat sprotafyrirtækja rannsakað út frá fræðilegu og 

hagnýtu sjónarhorni. Rannsókn ritgerðarinnar snýr að samanburði niðurstaðna 

verðmats sprotafyrirtækja eftir mismunandi aðferðum sem bornar eru saman. 

Rannsakað var hvort auka megi gæði verðmats með því að taka mið af þeim iðnaði 

sem fyrirtækið starfar í annars vegar og hins vegar hvort vaxtaraðferð gefi nákvæma 

mynd af verðmati hugbúnaðarsprotafyrirtækja. 

Greind voru verðmöt 3.064 sprotafyrirtækja. Verðmöt fyrirtækjanna byggja á 

vegnu meðaltali þeirra fimm verðmatsaðferða sem mest eru notaðar þegar verðmat 

er framkvæmt á sprotafyrirtækjum. Aðferðirnar fimm eru: skorkortsaðferðin, 

gátlistaaðferðin, sjóðaaðferðin, vaxtaraðferðin og kennitöluaðferðin. 

Gerður var samanburður á hverri aðferð við meðalverðmat þess fyrirtækis og 

marktæknispróf framkvæmt. Greind var hagnýt tölfræði hverrar verðmatsaðferðar 

auk þess að kannað hvort niðurstaða hverrar aðferðar sé marktækt frábrugðin 

meðaltali, annars vegar fyrir sprotafyrirtækin í heild og hins vegar eftir iðnaði 

(smásölu-, hugbúnaðar- og líftæknisprotafyrirtæki í þessari rannsókn).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að aðferðirnar fimm ýmist of eða 

vanmeti virði fyrirtækja en þó mismikið. Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig 

til þess að aðferðirnar fimm skili sérstaklega ónákvæmu verðmati þegar um líftækni- 

og hugbúnaðarsprotafyrirtæki sé að ræða.  

Einnig kom í ljós áhugavert samband jaðarkostnaðar fyrirtækja þess iðnaðar 

sem var greindur og hlutfallsleg niðurstaða samanburðar- og sjóðstreymisaðferða. 

Lýsir sambandið sér á þannig veg að því lægri sem jaðarkostnaður fyrirtækis er því 

lægra verðmati skila samanburðaraðferðir hlutfallslega miðað við 

sjóðstreymisaðferðir. 

Þegar kom að nákvæmni vaxtaraðferðar við verðmat hugbúnaðarsprota-

fyrirtækja sýna niðurstöður rannsóknarinnar að aðferðin vanmeti virði 

hugbúnaðarsprotafyrirtækja 37% að meðtaltali og að fylgni þeirrar aðferðar við 

aðrar verðmatsaðferðir sé lág. 
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1  Inngangur  

Verðmat sprotafyrirtækja byggir á tvenns konar verðmatsaðferðum. Annars vegar 

er um að ræða eigindlegar aðferðir þar sem notast er við lykilmælikvarða sem sýnt 

hefur verið fram á að hafi áhrif á verð sprotafyrirtækja, hér eftir kallaðar 

samanburðaraðferðir. Slíkir mælikvarðar eru t.d. reynsla stjórnenda, samkeppnis-

staða á markaði fyrirtækis og styrkur einkaleyfa fyrirtækis. Hins vegar eru notaðar 

aðferðir sem byggja á sjóðstreymisútreikningum út frá rekstrar-áætlunum 

fyrirtækja (Sievers, Mokwa og Keienburg, 2013). 

Verðmatsaðferðir sem byggja á sjóðstreymisútreikningum, hér eftir kallaðar 

sjóðstreymisaðferðir, gefa nákvæmari mynd því lengri sem rekstrarsaga fyrirtækis 

er (Damodaran, 2009). Þær henta þess vegna betur fyrir vaxtarfyrirtæki 

(sprotafyrirtæki sem hefur náð stöðugri sölu) en fyrirtæki sem styttra eru komin og 

til dæmis hafa ekki hafið sölu á vöru/þjónustu. Samanburðaraðferðir gefa hins 

vegar nákvæmari mynd af yngri fyrirtækjum, en vegna þess að þær byggja ekki á 

áætlunum og rekstrarniðurstöðum reynast þær óáreiðanlegri því lengra sem 

fyrirtæki eru komin. Þetta er sökum þess að því lengri rekstrarsögu sem fyrirtæki 

hefur og því stöðugri sem tekjur þess eru, þeim mun sterkari gögn eru til staðar til 

að verðmeta fyrirtækið út frá aðferðum sem byggja á slíkum gögnum líkt og 

sjóðstreymisaðferðir gera. Sýnt hefur verið fram á að verðmöt byggð á vegnu 

meðaltali, bæði samanburðar- og sjóðstreymisaðferða, gefa nákvæmari 

niðurstöðu en verðmöt sem byggja aðeins á samanburðar- eða sjóðstreymis-

aðferðum einum og sér (Sievers o.fl., 2013). 

Höfundur telur tækifæri til staðar að bæta verðmatsaðferðafræði sprota-

fyrirtækja sem byggist á því að vægi milli verðmatsaðferða innbyrðis ræðst ekki 

einungis af vaxtarstigi fyrirtækisins, eins og raunin er nú, heldur einnig iðnaði 

fyrirtækis. Það að rannsaka fylgni og niðurstöðu þeirra aðferða sem notaðar eru í 

framkvæmd er mikilvægt skref í þá átt. Er það annars vegar vegna þess að það 

veitir tækifæri til að setja nákvæmni verðmats sprotafyrirtækja í samhengi við 

raungögn og hins vegar auðveldar það samanburð við verðmat hefðbundinna 

fyrirtækja. Sett er fram eftirfarandi rannsóknarspurning í því samhengi: 
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Er marktækur munur á innbyrðis niðurstöðum verðmatsaðferða 

sprotafyrirtækja eftir iðnaði? 

 Ef það reynist rétt að verulegur munur er á niðurstöðum verðmatsaðferða 

innan iðnaðar annars vegar og hins vegar að sá munur sé fjölbreytilegur eftir 

hvaða iðnaður er rannsakaður þá gefur það vísbendingu um að bæta megi gæði 

verðmats sprotafyrirtækja með því að taka mið af iðnaði við innbyrðis vægi eða 

val verðmatsaðferða. Slík vísbending gæfi ástæðu til frekari rannsókna og tilrauna 

með það að markmiði að bæta gæði verðmats sprotafyrirtækja sem hefði mikil 

áhrif í framkvæmd verðmats sprotafyrirtækja. Aukin gæði verðmats auðveldar 

fjármögnun fyrirtækja sem hefur samfélagslega jákvæð áhrif. 

 Ástæða þess að höfundur telur að þær verðmatsaðferðir sem notaðar eru til 

þess að verðmeta sprotafyrirtæki henti misvel eftir iðnaði er reynsla höfundar af 

verðmati hugbúnaðarsprotafyrirtækja. Höfundur setur fram þá tilgátu að í 

hugbúnaðargreiranum sé ekki einungis marktækur munur á innbyrðis 

niðurstöðum þeirra verðmatsaðferða sem beitt er í framkvæmd heldur að  

vaxtaraðferð sé bókstaflega ekki nothæf til þess að verðmeta 

hugbúnaðarsprotafyrirtæki. Það er sökum þess að vöxtur hugbúnaðarfyrirtækja 

er sveiflukendari en gengur og gerist í fyrirtækjarekstri og þar af leiðandi eru 

verðmatsaðferðir sem byggja á því að fyrirtækið vaxi stöðugt, eða sem nemur 2% 

árlega ónákvæmar fyrir hugbúnaðarsprotafyrirtæki (Kutcher, Nottebohm og 

Sprague, 2014). Verður þessi ónákvæmni sérstaklega augljós við samanburð 

vaxtaraðferðarinnar við aðferðir sem byggja á yfirtöku fyrirtækja vegna þess hve 

verðmæt hugverk hugbúnaðarfyrirtækja eru (Damodaran, 2019). Höfundur setur 

fram eftirfarandi rannsóknarspurningu í því samhengi. 

Veitir verðmat vaxtaraðferðarinnar nákvæma mynd af virði 

hugbúnaðarsprotafyrirtækis? 

Er þetta viðfangsefni sérstaklega áhugavert vegna þess hve mikilvægt efni er um 

að ræða þar sem annars vegar að er um að ræða mikilvægustu verðmatsaðferð 

fyrir verðmat sprotafyrirtækja (Pintado, De Lema og Van Auken, 2007). Hins 

vegar er það vegna þess hve mikilvægur hugbúnaðariðnaðurinn innan 

fjármögnunar sprotafyrirtækja er, vegna hugbúnaðarfyrirtækja eins og t.d. 

Facebook og Google sem hafa náð miklum árangri.  

https://www.mckinsey.com/our-people/eric-kutcher
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu rannsóknir á sviði verðmats 

sprotafyrirtækja, áskoranir og mikilvægi viðfangsefnisins. Fjallað verður um hvaða 

þættir aðskilja nákvæm verðmöt frá ónákvæmum. Áhersla verður lögð á mikilvægi 

þess að verðmat sé af miklum gæðum í samhengi samanburðar við verðmat 

hefðbundinna fyrirtækja. Að því loknu verður fjallað um helstu verðmatsaðferðir 

sem notaðar eru við verðmat sprotafyrirtækja, samanburð þeirra auk helstu kosti 

og galla við notkun þeirra. Að lokum verður fjallað um tvo helstu flokka 

verðmatsaðferða sprotafyrirtækja, samanburðar- og sjóðstreymisaðferðir auk þess 

að ítarlega verður fjallað um þær fimm aðferðir sem rannsókn þessi nær til. 

2.1 Verðmat sprotafyrirtækja 

Verðmati fyrirtækis er lýst sem ferli við að áætla virðissköpun eða virðishluta þess 

(Palepu, Healy og Bernard, 2004). Mikilvægi verðmats fyrirtækis felst í að auka 

skilvirkni við kaup og sölu hlutafjár fyrirtækisins og/eða útgáfu nýs hlutafjár. Í 

umhverfi sprotafyrirtækja felast lykilnot verðmats í því að skapa viðmið fyrir sölu á 

nýju hlutafé til fjárfesta svo hægt sé að fjármagna áframhaldandi þróun, 

fjárfestingar og rekstur fyrirtækisins. Einnig er þörf á verðmati þegar kemur að sölu 

fjárfesta á hlut sínum, nýtingu kauprétta starfsmanna og í sumum löndum af 

skattalegum ástæðum. 

Þörf fyrir ítarlegri rannsóknir á sviði nýsköpunarfjárfestinga hefur verið 

viðurkennd af mörgum virtum fræðimönnum á sviði nýsköpunar (Waldron og 

Hubbard, 1991; Hall og Hofer, 1993; Gompers og Lerner, 1999). Að mati Elnathan, 

Gavious og Hauser árið 2010 er mikill skortur á rannsóknum á verðmati óskráðra 

fyrirtækja (e. private equity) og fjárfestingum í sprotafyrirtækjum, en að mati 

höfundar hefur ástandið ekki batnað síðan rannsókn þeirra var gerð. Verðmat er 

einkum notað við ákvarðanir um fjárfestingar en mikill áhugi er til staðar hjá 

fræðasamfélaginu og fyrirtækjum á rannsóknum sem tengjast slíkum ákvörðunum. 

Ferli fjárfestingarákvarðana er óstaðlað sem lýsir sér í því að ekki eru til 

staðar skýrir ferlar fyrir slíkar ákvarðanir sem hefur verið mikil hindrun fyrir fjárfesta 

(Rodrigues, Ferreira, Lemme og Brandao, 2013). Þessi hindrun lýsir sér meðal 

annars í því að ónákvæmar verðmatsaðferðir valda því að styrkur frumkvöðuls í 
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hátæknifyrirtæki, sem ekki hefur stofnað fyrirtæki áður, er ýmist van- eða ofmetinn. 

Sú niðurstaða styður að gjá sé á milli notkunar fræðilegra verðmatsaðferða og 

fjárfestingaákvarðana fjárfesta sem byggja á persónulegu mati þeirra (Miloud, 

Aspelund og Cabrol, 2012). Mikilvægt er að brúa það bil sem til staðar er milli 

fræða og framkvæmdar til þess að hægt sé að hámarka þá verðmætasköpun sem 

bestuð fjárfestingarákvarðanataka getur skilað. 

Fjárfestingar í arðbærum sprotafyrirtækjum leiða til mikillar verðmæta-

sköpunar, bæði fyrir fjárfesta og frumkvöðla í formi arðs, en einnig með atvinnu-

sköpun, skatttekjum og auknu framboði vöru og/eða þjónustu. Einnig má segja að 

sprotafyrirtæki, sem ganga ekki upp, geti sóað verðmætum í formi vinnuframlags 

starfsmanna, stjórnenda og fjárfestingu fjárfesta í formi hlutabréfa sem verða 

verðlaus (Tidd og Bessant, 2018). Engu að síður verður að segjast að nokkuð oft 

skapast þekking og reynsla við rekstur sprotafyrirtækis þótt það nái ekki tilsettum 

árangri (Tidd og Bessant, 2018). Vegna þessa er mjög mikilvægt fyrir samfélagið 

að fjárfest sé í nýsköpun.  

Til þess að af þessari verðmætasköpun geti orðið skiptir gagnsæi og 

vandaður undirbúningur máli því það eykur gæði í ákvörðunar fjárfesta. Þó verðmöt 

skipti máli þegar fjárfestar meta fjárfestingu mun fjárfestir ekki fjárfesta í fyrirtæki 

ef hann hefur ekki trú á heildarsýn þess, því teymi sem ætlað er að vinna verkið 

eða tækifærinu í heild, sama hversu faglegt verðmat fyrirtækisins er. Einnig geta 

faglega unnar áætlanir og verðmöt skipt máli en með því er gefið til kynna að 

stofnendur fyrirtækisins vinni faglega, sem eykur trúverðugleika verkefnisins 

(Miloud o.fl., 2012).  

Þó faglegt verðmat sprotafyrirtækis sé ekki lykilþáttur í trú fjárfestis á 

heildarmynd sprotafyrirtækis er það afar mikilvægt sökum þess að það stýrir 

skiptingu hlutafjár milli fjárfesta og frumkvöðla. Þetta atriði er siðferðislega 

mikilvægt en útilokar þó ekki frekari verðmætasköpun. Svo dæmi sé tekið, ef 

fjárfestir fjárfestir í sprotafyrirtæki út frá óvönduðu verðmati og fær helmingi minna 

hlutafé fyrir sína fjárfestingu en eðlilegt væri miðað við áhættu, útilokar það eitt og 

sér ekki að gífurleg verðmætasköpun geti átt sér stað heldur einungis að skipting 

verðmætasköpunarinnar sé ekki eðlileg miðað við áhættu fjárfestisins. Öðru máli 

gegnir ef óvandað verðmat veldur því að fjárfestar og starfsmenn, sem koma að 

sprotafyrirtækinu, hafa ekki nægilegan fjárhagslegan hvata til þess að leggja í það 

þá vinnu sem er nauðsynleg til þess að verkefnið nái tilsettum árangri, því slíkt 
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getur haft mikil áhrif á verðmætasköpun fyrirtækisis og komið í veg fyrir að verkefni 

sem myndu leiða af sér heildarábata fyrir fyrirtæki, fjárfesta og samfélag, séu 

unnin. 

Verðmat er mikilvægt því það samræmir hvata frumkvöðla og fjárfesta auk 

þess að vera grundvöllur og trygging fyrir sanngjörnum samningaviðræðum 

(Clercq, Fried, Lehtonen og Spienza, 2006). Því er einnig haldið fram að gott 

verðmat sprotafyrirtækja dragi úr líkum á ósætti og átökum milli frumkvöðla og 

fjárfesta (Zacharakis, Erickson og Bradley, 2010). Fram kemur í rannsókn Tyebjee 

og Bruno (1984) að lykilatriði í viðræðum milli frumkvöðla og fjárfesta sé verðmat 

fyrirtækisins.  

Samningaviðræður frumkvöðla og fjárfestingasjóða snúast almennt um tvo 

þætti, skiptingu ágóða annars vegar og vald til þess að minnka áhættu hins vegar. 

Af nægu er að taka þegar litið er til ákvæða sem snúa að því að minnka áhættu í 

samningum frumkvöðla og fjárfesta en skipting ágóða snýst í raun í stórum dráttum 

um verð fyrirtækisins. Verð fyrirtækisins, þ.e. virði fyrirtækisins fyrir fjármögnun 

sem ákvarðar verð þeirra hlutabréfa sem gefin eru út af fyrirtækinu, skiptir miklu 

máli fyrir fjárfesta. Verðið ákvarðar hve stóran hlut í nýsköpunarfyrirtækinu þeir fá 

fyrir sína fjárfestingu, sem hefur síðan áhrif á heildarágóða þeirra (Wasserman. 

2008). Verð fyrirtækisins skiptir einnig sköpum fyrir frumkvöðlana af sömu ástæðu 

og setur viðmið fyrir þau verðmæti sem vinna þeirra við uppbyggingu fyrirtækisins 

hefur skapað. Sterkt og nákvæmt verðmat sameinar væntingar fjárfesta og 

frumkvöðla og skapar grunn fyrir gott samstarf, m.a. vegna minni hættu á ósætti 

og sanngjarnari fjármögnun fyrirtækisins. Til þess að ákveða verðið þarf hins vegar 

góðar aðferðir við verðmat fyrirtækisins og tækifærisins í heild (Wasserman, 2008) 

Lykilþáttur fjárfestingaferlisins er vanrannsakaður, þ.e. verðmat tækifæra eða 

mat á sanngjörnu samningsverði þegar kemur að því að fjárfesta (Collewaert og 

Manigart, 2016). Verðmat sprotafyrirtækja er vanrannsakað sökum skorts á 

áreiðanlegum gögnum sem tengjast fjárfestingasamningum og mati á 

fjárfestingum. Megindleg fjármála- og markaðsgögn um fjárfestingaákvarðanir eru 

almennt af skornum skammti þegar kemur að ungum sprotafyrirtækjum. Þetta er 

vegna þess að ákvarðanir samkeppnisaðila, hagsveiflur og breytingar í 

atvinnugreinum geta haft gífurleg áhrif sem erfitt er að meta í samhengi við 

hefðbundin fjármálagögn. Þetta stafar af því að ný viðskiptalíkön taka til nýrrar vöru 

og þjónustu sem bæði sprotafjárfestirinn og frumkvöðullinn hafa skoðanir á, t.d. 



 

14 

hvernig markaðurinn tekur vörunni, hver og hversu mikil viðbrögð samkeppnisaðila 

verða og hvort nýir samkeppnisaðilar muni flykkjast að nýjunginni. Segja má að 

sprotafjárfestar geri tilraunir til þess að setja tölur á þessa óvissuþætti þegar þeir 

verðmeta fjárfestingatækifærin og meta útkomuna í samræmi við ágóða 

fjárfestingarinnar, ef áætlanir standast og skilgreini með því annars vegar áhættu 

og hins vegar óvissu (Ruhnka og Young, 1991). 

Samkvæmt Knight er talið mikilvægt að skilja að óvissu og áhættu (Knight, 

1957). Knight skilgreinir áhættu sem ákvarðanatöku þar sem forsendurnar eru 

þekktar, líkt og t.d. að kasta teningi, en óvissu þar sem forsendurnar eru ekki 

þekktar að fullu (Knight, 1957). Samkvæmt kenningu fullkominnar samkeppni 

væru tækifæri til hagnaðar þar sem forsendurnar eru fyrirfram þekktar og fullnýttar 

af aðilum markaðarins. Ennfremur tækifæri á hagnaði þegar forsendur til að 

fullnýta tækifæri eru ekki fyrir hendi (Debreu, 1959). Því má segja að ferli 

fjárfestingaákvarðana sprotafjárfesta felist í því að breyta óvissu í áhættu í eins 

miklum mæli og staðan leyfir og meta í kjölfarið hvort nýtanleg hagnaðartækifæri 

séu til staðar. Samkvæmt Knight hefur það lengi verið þekkt að frumkvöðlastarf er 

almennt stundað í aðstæðum þar sem ómælanleg og sönn óvissa er til staðar 

(Knight, 1957). 

2.2 Gæði verðmats fyrirtækja 

Í fræðilegu tilliti fer lítið fyrir rannsóknum á nákvæmni verðmatsaðferða á 

mörkuðum utan Bandaríkjanna. Helstu rannsóknir á nákvæmni verðmats fyrirtækja 

koma þar af leiðandi frá Bandaríkjunum þar sem markaðir hafa mikla dýpt og 

seljanleika (Alford, 1992; Kaplan og Ruback, 1995; Kim og Ritter, 1998). 

Eftirfarandi lýsing Bandaríska Nýsköpunarsjóðasambandsins (e. National Venture 

Capital Association) á nákvæmni verðmats sprotafyrirtækja styður það vandamál 

sem lýst hefur verið. Þar er verðmati sprotafyrirtækja lýst á þann veg að verðmat 

óskráðra fyrirtækja, sem nýsköpunarsjóðir fjárfesta í, er ferli sem í besta falli er 

dýrt, flókið og ónákvæmt. Þegar fjármögnunin hefur ekki nýlega átt sér stað hafa 

sprotafyrirtæki almennt ekki nægar upplýsingar til að hægt sé að færa rök fyrir 

verðbreytingu hlutabréfa sinna þar sem bréfin eru óseljanleg og fyrirtækin 

almennt frekar einstök, sem flækir samanburð. Þetta skilar sér í verðmati sem 

verður ónákvæm, ósamræmd og ósamanburðarhæf ágiskun (NVCA, 2004). Þó 

ber að hafa í huga að þessi lýsing sambandsins tengdist umræðu um 
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skattlagningu á kauprétti starfsmanna þar sem sambandið hafði hagsmuni af því 

að ekki væri hægt að verðmeta sprotafyrirtæki nákvæmlega því ef svo væri þá 

yrðu rökin fyrir aukinni skattlagningu veikari. 

Þó stórar áskoranir séu til staðar varðandi nákvæmni verðmats 

sprotafyrirtækja dregur það ekki úr mikilvægi verðmatsins. Mikilvægt er að verðmöt 

fyrirtækja séu vönduð, vel rökstudd og fagleg. Þetta á sérstaklega við um óskráð 

félög, þar á meðal sprotafyrirtæki. Ástæða þess að vanda þarf til verðmats er að 

misræmi getur verið til staðar hvað varðar upplýsingar milli aðila og sjálfs 

verðmatsins. Fjárfesting í sprotafyrirtæki er almennt bundin til fleiri ára og 

seljanleiki er lítill. Áhætta við fjárfestingu í sprotafyrirtæki er meiri en gengur og 

gerist sökum áhættu tengdri smæð og tækni og taka þarf mið af þeirri áhættu 

(Damodaran, 2009). Vandað verðmat skapar grunn og viðmið fyrir fjárfestingu 

fjárfestis í sprotafyrirtæki. Gæði verðmats er mikilvægt fyrir sprotafyrirtæki því ef 

það reynist of lágt þynnast eignarhlutar stofnenda að óþörfu. Ef verðmat er 

óvandað eða of hátt getur það leitt til þess að fyrirtækið nær ekki að fjármagna sig 

og neyðist til að sækja fjármagn á lægra verðmati. Slík töf er bæði dýr og grefur 

undan trúverðugleika fyrirtækisins (Marmer o.fl. 2011). Gæði verðmats 

sprotafyrirtækis er einnig mikilvægt fyrir fjárfesta sem vilja fjárfesta í 

sprotafyrirtækjum því ef óvandað verðmat reynist of hátt borga fjárfestar of mikið 

fyrir sinn eignarhlut. Það leiðir til þess að ávöxtun fjárfestingar er ekki í samræmi 

við þá áhættu sem fjárfestir tekur. Einnig má segja að það sé siðferðislega 

vafasamt af fyrirtæki að sækja fjármagn til fjárfesta með óvandað verðmat. 

Ástæðan er að fjárfestar gætu átt það til að taka ákvörðun um fjárfestingu sem 

byggð er á trausti, orðspori eða persónutöfrum frumkvöðulsins í stað hlutlægs mats 

á ávöxtun og áhættu fjárfestingarinnar. Þessi siðferðislegi þáttur er sérstaklega 

mikilvægur þegar í hlut eiga fjölskylda og vinir sem fjárfesta í sprotafyrirtæki 

frumkvöðulsins (Hannafey, 2003).  

Í umhverfi sprotafyrirtækja eru þó nokkur vandamál til staðar þegar meta 

skal hvað er nákvæmt verðmat og hvað ekki. Í fyrsta lagi er það lítill seljanleiki 

sprotafyrirtækja sem skapar færri viðmið til þess að hægt sé að meta skoðun 

markaðarins. Í öðru lagi er í nánast öllum tilfellum um að ræða óskráð bréf með 

litla upplýsingaskyldu sem draga verulega úr aðgengi matsaðila að raunmarkaðs-

gögnum. Í þriðja lagi er það síðan hversu sértæk sprotafyrirtæki eru almennt séð. 

Sértæki þeirra lýsir sér t.d. í fjölbreytni iðnaðargreina, rekstrarstiga o.s.frv. Sértæki 
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dregur verulega úr möguleikum samanburðarfyrirtækja til að meta skoðun 

markaðarins (Damodaran, 2009). 

Nákvæmni eða gæði verðmats lýtur sömu lögmálum og þegar um verð er 

að ræða. Bæði verð og verðmæti ákvarðast í raun í því hagfræðilega mati sem 

markaðsaðilar leggja á eignina, vöruna eða þjónustuna. Í heild ákvarðast þess 

vegna verð og verðmæti á framboði og eftirspurn markaðsaðila. Skoðun 

markaðarins vegur þar af leiðandi þyngra en skoðun matsaðila, þó getur skoðun 

matsaðila engu að síður haft mikil áhrif á skoðun markaðarins. Gæði verðmats í 

þessu samhengi felst í nákvæmni þess. Berkman, Bradbury og Fergson (2000) 

skilgreina nákvæmt verðmat sem „verðmat sem setur fram verð með sterka fylgni 

við raunviðskipti þess fyrirtækisis sem meta skal“. 

Alford rannsakaði nákvæmni verðmats byggða á V/H hlutfalli, þ.e. hlutfalli 

markaðsverðs fyrirtækis og hagnaðar þess (Alford, 1992). Slíkt verðmat deilir 

markaðsvirði fyrirtækis í hagnað þess á seinasta rekstrarári. Í rannsókn sinni valdi 

hann samanburðarfyrirtæki út frá þremur þáttum; iðnaði, stærð (sem mælikvarða 

á rekstraráhættu) og tekjuvexti. Rannsóknin sýndi fram á að samanburður eftir 

iðnaði er góður mælikvarði til að meta hvort fyrirtæki eru sambærileg. Algilt miðgildi 

frávika (e. median absolute error) gaf 24.5% sem er talsvert lægra en algilt miðgildi 

frávika allra fyrirtækja markaðarins. Þegar talað er um samanburð við öll fyrirtæki 

markaðarins er átt við V/H hlutfall allra fyrirtækja skráðs verðbréfamarkaðar fyrir 

utan fyrirtæki sem tilheyra þeim iðnaði sem samanburðurinn átti við hverju sinni. 

Kaplan og Ruback rannsökuðu áhrif af nákvæmni aðferðar núvirts sjóðstreymi 

langtímavaxtar og sjóðstreymisaðferð út frá V/H hlutfalli (Kaplan og Ruback, 1995). 

Samanburður þeirra byggðist á skuldsettum yfirtökum 51 óskráðra fyrirtækja. 

Notað var núvirt sjóðstreymi langtímavaxtar og voru algild miðgildi frávika á bilinu 

16,7% til 21,1%. Bilið fólst í mati á beta gildi, þ.e. sögulegu staðalfráviki 

fyrirtækisins við hlutabréfasafn markaðarins í heild. Þar sem ekki var um skráð 

fyrirtæki að ræða var ekki hægt að styðjast við markaðsgögn til að meta beta gildi, 

einungis sambærileg félög. 

Nákvæmni verðmata eykst eftir því sem beta gildi fyrirtækjanna eru betur 

skilgreind. Beta gildi fyrirtækis lýsir sögulegu staðalfráviki fyrirtækisins við 

markaðinn, t.d. hefur fyrirtæki með betu 2.0 sögulega hækkað helmingi meira en 

markaðurinn í heild þegar hann hækkar og lækkað helmingi meira þegar hann 

lækkar (Damodaran, 2005). Nákvæmustu verðmötin byggja beta gildi sitt á 
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markaðnum í heild, svo koma verðmöt sem grundvalla beta gildi sitt á iðnaði 

fyrirtækisins og loks ónákvæmustu verðmötin sem byggja mat á beta gildi 

fyrirtækins á mati matsaðila á fyrirtækinu (Berkman o.fl., 2000).  

Verðmat á sjóðstreymi frá rekstri EBITDA, sem er hagnaður áður en tekið 

er mið af vöxtum, afskriftun, sköttum og breytingu óefnislegra eigna, gefur af sér 

nákvæmari verðmöt en verðmöt byggð á sjóðstreymi til eigenda hlutafjár (e. free 

cash flow to equity) þar sem sjóðstreymi frá rekstri er minna breytilegt en 

sjóðstreymi til eigenda hlutafjár (Berkman o.fl., 2000; Kaplan og Ruback, 1995). 

Nákvæmni núvirts sjóðstreymisverðmats byggðu á iðnaðarmargfaldara 

hefur lítið verið rannsökuð í tengslum við fjármálafræði, miðað við t.d. verðmat 

byggðu á kennitölum (verðmatsaðferð sem byggir á því að virði fyrirtækis er metið 

út frá lykilbreytu, t.d. margfeldi árlegrar EBITDA upphæðar) og núvirtu sjóðstreymi 

langtímavaxtar. Dæmi um kennitöluverðmat er verðmat byggt á eignamargfaldara. 

Sýnt hefur verið fram á að sjóðstreymisverðmat sem byggt er á iðnaðarmarg-

faldara skilar niðurstöðu sem er sambærileg m.t.t. nákvæmni og sjóðstreymis-

verðmat sem byggir á eignamargfaldara (Kaplan og Ruback, 1995). Þó hefur verið 

sýnt fram á að því afmarkaðari sem iðnaður samanburðarfyrirtækja er skilgreindur 

því nákvæmara verður verðmat byggt á iðnaðarmargfaldara (Alford, 1992).  

Rannsóknir á nákvæmni verðmatsaðferða sem byggja á kennitölum sýna 

að V/I (e. price to book) sem byggir á því að markaðsvirði eiginfjár sé deilt með 

bókfærðu virði eiginfjár, hlutfall verðs og hagnaðar (V/H hlutfall), byggt á 

sögulegum bókhaldsgögnum og verðmat byggt á sölumargfaldara, þ.e. sala 

margfölduð með hlutfalli sölu og markaðsvirði sambærilegra fyrirtæki, hafa mjög 

takmarkaða spágetu um raunvirði. V/H hlutfall byggt á sjóðstreymisspá til framtíðar 

gefur hins vegar umtalsvert nákvæmari verðmöt en þau sem byggja á sögulegum 

bókhaldsgögnum (Kim og Ritter, 1998; Berkman o.fl., 2000). 

Kaplan og Ruback rannsökuðu nákvæmni sjóðstreymisverðmata sem 

byggðu á eilífðarvirði (e. terminal value / virði fyrirtækis eftir að spátímabili er lokið) 

í samhengi viðskipta óskráðra hlutafélaga. Niðurstaða þeirra var að aðferðin skilaði 

verðmati sem hafði mikið spágildi fyrir það verðmat sem viðskiptin byggðu í raun á 

(Kaplan og Ruback, 1995).  



 

18 

2.3 Verðmatsaðferðir fyrir sprotafyrirtæki 

Í rannsókn Sievers o.fl. (2013) kom fram að verðmöt sprotafyrirtækja sem byggja 

á samspili bókhaldsgagna og annarra lykilþátta, t.d. reynslu stjórnenda, iðnaði 

fyrirtækisins o.s.frv., eru sambærileg, hvað nákvæmni varðar, við verðmöt 

fyrirtækja sem skráð eru á markaði. Rannsóknin sýndi einnig fram á að verðmöt 

byggð á eignamargfaldara iðnaðar fyrirtækisins reyndist nákvæmari en verðmöt 

byggð á tekjumargfaldara, en þau voru þó ekki jafn nákvæm og ítarlegri verðmöt 

byggð á bæði bókhaldsgögnum og öðrum gögnum. Það er vegna þess að þó tekjur 

séu háar þýðir það ekki að tap geti ekki verið á rekstri fyrirtækis, sá breytileiki er 

ekki til staðar þegar horft er til eigna en eignamikið fyrirtæki er verðmætara að öðru 

óbreyttu. Rannsókn Sievers bendir til þess að samspil fjármálagagna og lykilþátta 

bæti nákvæmni verðmats sprortafyrirtækja. 

Tvær nýlegar rannsóknir (Armstrong, Davila og Forster, 2006; Barth, Beaver, 

Hand og Landsman, 2005) benda til þess að talsverður munur sé milli verðmata 

sprotafyrirtækja á bandaríska sprotamarkaðnum vegna mismunandi greininga á 

efnahags- og rekstrarreikningum fyrirtækjanna. Liu og fleiri telja að þegar kemur 

að því að velja hvaða verðmatsaðferðir eiga vel við sprotafyrirtæki sé verðmat 

byggt á sölumargfaldara almennt mjög óknákvæm aðferð (Liu, Nissim og Thomas, 

2002). Þeir telja að það sé vegna þess að ekki sé sterkt samband milli sölu og 

hagnaðar sökum mismundi kostnaðar fyrirtækja. Rannsókn Liu og fleiri sýndi að 

verðmat byggt á mismun markaðsvirðis og bókfærðs virðis fyrirtækis gefur 

nákvæmari niðurstöðu en verðmat byggt á sölumargfaldara. Einnig er talið að 

verðmat byggt á vegnu meðaltali margra aðferða sé nákvæmara en verðmat byggt 

á aðeins einni aðferð (Bhojraj og Lee, 2002). Notkun margra verðmatsaðferða 

eykur líkur á því að frumkvöðlar og starfsmenn nýsköpunarsjóða (e. venture 

capitalists) nái að semja um fjármögnun sprotafyrirtækis frumkvöðulsins 

(Dittmann, Maug og Kemper, 2004). Val verðmatsaðferða skiptir þó ekki mestu 

máli þegar kemur að nákvæmni verðmats sprotafyrirtækja heldur áreiðanleiki og 

gæði áætlana sem notuð eru við verðmatið (Saurin, Lopes og Junior, 2009). 

Sievers og fleiri (2013) báru saman miðgildi frávikaprósentu (e. median 

absolute error percentage) verðmats skráðra fyrirtækja á bandarískum 

hlutabréfamarkaði, sem reyndist vera 55%, við miðgildi frávikaprósentu verðmata 

sprotafyrirtækja, sem byggð eru bæði á bókhaldslegum gögnum og lykilbreytum, 

sem reyndist vera 53%. Þessi miðgildi frávika voru fengin með því að bera saman 
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verðmat tekjumargfaldara við ítarlegri verðmöt og fylgni var könnuð. Það, að svo 

lítið beri á milli sprotafyrirtækja og hlutabréfa skráðra á skipulögðum 

verðbréfamarkaði, bendir til þess að mikil frávik séu á verðmati skráðra hlutabréfa 

og að sprotafyrirtæki verðmetin bæði með bókhaldsgögnum og lykilbreytum skili 

mjög samsvarandi nákvæmni. 

Helsta vandamálið við verðmat fyrirtækja er að áætluðum framtíðarþáttum er 

bætt inn í jöfnur og sniðmát eftir mati greinandans. Þar sem framtíðin er óviss eru 

þættirnir breytilegir þannig að engin aðferð metur nákvæmt virði fyrirtækis (Saurin 

o.fl., 2009). Aðgengi að upplýsingum um bókfært virði eigna og skulda er kostur 

fyrir verðmatsaðferðir sem byggja á margfaldara mismunar eigna og skulda 

(Ambros og Schnorrenberger, 2014). Hins vegar gefur sú aðferð einungis 

„ljósmynd“ af stöðu fyrirtækisins en ekki „kvikmynd“ þar sem aðferðin metur ekki 

þróun þessara eigna, virði peninga á mismunandi tímum og virði óefnislegra eigna 

og mannauðs. 

Ferli fjárfestingaákvarðana hefur verið rannsakað í áratugi til þess að skapa 

hlutlægari og hagkvæmari forsendur fyrir nýtingu aðfanga. Ýmsar framfarir hafa átt 

sér stað og ber þar hæst núvirðingu sjóðstreymis. Samt er staðan sú fyrir fjárfesta 

að það er ennþá áskorun að skapa hlutlægar forsendur fyrir fjárfestinga-

ákvarðanatöku (Rodrigues, Ferreira, Lemme og Brandao, 2013). 

Fjárfestingaákvarðanir eiga sér þó ekki einungis stað utan fyrirtækja heldur 

einnig innan þeirra. Kenning Santos og Zotes (2011) um raunverulega kosti (e. real 

options) lýsir fjárfestingaákvörðunum framkvæmdastjóra og snýst um að 

sprotafyrirtæki séu í raun undirverðlögð þegar kemur að núvirtu sjóðstreymis-

verðmati. Það er vegna þess að sprotafyrirtæki hafa möguleika á að hætta rekstri, 

framkvæma meiriháttar stefnubreytingu í miðju verkefni o.s.frv. Það veitir 

fyrirtækinu meiri sveigjanleika en sambærilegt verkefni innan stærri heildar með 

sama áætlað sjóðstreymi (Belz, 2017; Rêgo, Santos, da Silva og Gaichi, 2014). 

Þó er bent á að varlega skuli fara í að verðleggja þennan sveigjanleika þar sem í 

rekstri sprotafyrirtækja sé til staðar óvissa vegna ákvarðana stjórnenda hvort sem 

það er af rekstrarlegum ástæðum eða ekki. Það, að ákvarðanatakan liggi hjá oft 

óreyndum aðilum, dregur úr virði þessa sveigjanleika að mati þeirra (Rodrigues 

o.fl., 2013). 
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Þróunarstig markaða hefur einnig áhrif á hvaða verðmatsaðferðir eru notaðar 

(Wright og Robbie, 1996). Notkun verðmatsaðferða meðal sprotafjárfesta í 

Bretlandi var borin saman við Austur-Evrópska sprotafjárfesta frá Ungverjalandi, 

Póllandi og Slóvakíu. Fjármagnsmarkaður í Bretlandi er talinn talsvert þróaðari en 

í Austur-Evrópulöndunum þremur. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að lögð er 

meiri áhersla á núvirt sjóðstreymi við verðmat sprotafyrirtækja í löndum með 

vanþróaðri fjármálamarkaði samanborið við lönd með þróaðri fjármálamarkaði. 

Þetta er vegna þess að aðferðir sem byggja á samanburði við önnur félög, t.d. V/H 

hlutfall og nýlegar fjárfestingar samanburðarfyrirtækja, eru ekki jafn hátt metnar 

þar sem samanburðargögnin eru ekki talin eins áreiðanleg. Sama má segja um 

verðmat byggt á eignamargfaldara, en þeirri aðferð er minna beitt í löndum með 

vanþróaða fjármálamarkaði sökum flökts í eignaverði. Sýnt hefur verið fram á að 

áhersla á hrakvirði sé meiri þegar kemur að verðmati sprotafyrirtækja í löndum 

með vanþróaða fjármálamarkaði og endurspeglar það aukna rekstrarlega óvissu 

(Karsai, Wright, Dudzinski og Morovic, 1998). 

Sjóðstreymisaðferðir (vaxtar- og kennitöluaðferðirnar) byggja í grunninn á því 

að tímarammi fjárfestingar hefur áhrif á virði fjárfestingar. Aðferðirnar tvær eru 

mest notaðar við verðmat verkefna og fyrirtækja, meðal annars vegna þess að 

aðferðirnar eru hvað mest samræmdar af fjármálafræðinni þar sem þær meta 

tímavirði fjármuna yfir ákveðin tímabil (de Oliveira og Zotes, 2018). Dæmi um aðrar 

algengar verðmatsaðferðir sem byggja á sjóðstreymi eru: frjálst sjóðstreymi til 

hluthafa, hagrænt virði, verðmat út frá umframafkomu (e. residual income), 

Gordon-vaxtaraðferðin (e. Gordon growth) og sjóðaaðferðin. Aðferðirnar byggja 

allar á mati á sjóðstreymi fyrirtækisins til framtíðar, en reikna þó út áhættu í gegnum 

mismunandi þætti svo sem ávöxtunarkröfu, eilífðarvirði, t.d. með EBITDA 

margfaldara eða langtímavaxtarprósentu og viðmiði til skulda, þ.e. hvort um sé að 

ræða virði hlutafjár eða heildareigna (Koller, Goedhart og Wessels, 2010). 

Samkvæmt fjármálafræðingum er hagrænt virði fjárfestingar jafnt núvirtu 

framtíðarsjóðstreymi fjárfestingarinnar (Brealey, Myers og Allen, 2007). Þó að 

lýsingin sé einföld þá eru samt hindranir til staðar þegar kemur að verðmati 

sprotafyrirtækja. Algengar verðmatsaðferðir fjármálaaðferðanna, eins og t.d. núvirt 

sjóðstreymi, eigna- eða hagnaðarmargfaldarar, byggja á ströngum kröfum og 

þarfnast bókhaldsupplýsinga og áreiðanlegra framtíðaráætlana sem sprota-

fyrirtæki geta almennt ekki útvegað sökum skammrar rekstrarsögu. Þessi skortur 



 

21 

á upplýsingum dregur verulega úr nákvæmni almennra fjármálaaðferða við 

verðmat ungra sprotafyrirtækja. Þessi skortur veldur einnig umtalsverðum 

skekkjumörkum milli verðmatsaðferða sem beitt er á sama fyrirtæki. Þetta angrar 

nýsköpunarfjárfesta og frumkvöðla því það flækir ákvarðanatöku og lengir 

samningaviðræður. Þess vegna byggir verðmat nýsköpunarfjárfesta á 

sprotafyrirtækjum í raun á “ágiskun” eða “grófu mati” (Miloud o.fl., 2012). 

Verðmatsaðferðir sem byggja á samanburðarfélögum eru öllu sértækari og 

miðast eingöngu við sprotafyrirtæki. Eins og fram kom hér að ofan byggja þær 

aðferðir á lykilmælikvörðum sprotafyrirtækis og er virði þeirra metið út frá 

samanburði þessara lykilmælikvarða við fyrirtæki sem nýlega hafa lokið 

fjármögnun á sama markaðssvæði og fyrirtækið sem verðmeta skal. Dæmi um 

þetta eru skorkortsaðferðin og gátlistaaðferðin (Equidam, 2019).  

Skorkorts- og gátlistaaðferðirnar byggja báðar að mestu leyti á 

sambærilegum lykilmælikvörðum, en þó ekki alveg, því munur liggur t.d. í því hvort 

miðað sé við hvenær fyrirtæki er lagalega stofnað eða hvenær vinna að verkefninu 

var hafin, þegar metið er hve gamalt fyrirtækið er. Meginmunur á milli aðferðanna 

liggur í því hvað niðurstöður spurningalistans eru bornar saman við. Þegar 

skorkortsaðferðinni er beitt er miðað við „meðalniðurstöðu“ fyrirtækis (sem gæti 

verið teymi með nokkra reynslu og þokkalegt samkeppnisforskot) og 

meðalverðmat fyrirtækis í þeim iðnaði. Gátlistaaðferðin miðar hins vegar við 

“hámarksverðmat” eða hæsta verð sem rökrétt er að fjárfesta í fyrir fyrirtæki sem 

ekki hefur umtalsvert háar tekjur. Fyrirtækin sem verðmeta skal eru síðan borin 

saman við “fullkomið” sprotafyrirtæki sem ætti að skila því sem nefnt var 

„hámarksverðmat“. Forsendan í þessu dæmi er að teymi sé í heimsklassa, 

hugverkastaða sé mjög sterk sem og samkeppnisforskot, lokið sé við þróun og að 

sala sé í miklum vexti. 

Verðmatsaðferðir sem byggja einungis á kennitölum eru óalgengar hvað 

varðar sprotafyrirtæki. Aðferðirnar byggja á því að tekin er lykilbreyta fyrirtækis og 

hún margfölduð með margfaldara sambærilegra fyrirtækja og verður sú niðurstaða 

verðmat þess fyrirtækis. Þessar verðmatsaðferðir eru þær einföldustu í 

framkvæmd af flokkunum þremur sem telst bæði kostur þeirra og ókostur. 

Einfaldleiki aðferða í þessum flokki telst kostur sökum þess að þær eru 

framkvæmanlegar af fólki án sérfræðimenntunar. Þetta telst þó einnig ókostur þar 
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sem aðferðirnar gefa mjög takmarkaða mynd af verðmæti fyrirtækis sem ekki er 

komið langt á veg, er í “lágri upplausn” (Koller, Goedhart og Wessels, 2010).  

Vandamál við verðmöt sprotafyrirtækja af þessu tagi er aðgangur að 

samanburðargögnum. Það lýsir sér á þann hátt að þegar um er að ræða fyrirtæki 

sem skráð eru á markað er aðgangur að verði og bókhaldsupplýsingum 

sambærilegra fyrirtækja mikill. Hins vegar, þegar um sprotafyrirtæki er að ræða, er 

almennt erfitt að nálgast bókhaldsgögn, erfitt að finna sambærileg fyrirtæki ef um 

sérhæfðan iðnað er að ræða og erfitt að fá nýleg gögn um verðmæti fyrirtækjanna 

sem bera á saman við fyrirtækið sem verið er að verðmeta (Damodaran, 2009). 

Nokkur dæmi um þessar aðferðir eru verðmatsaðferðir sem byggja á 

eignamargfaldara, sölumargfaldara, EBITDA margfaldara, arðsmargfaldara og 

margfaldara bóklegs virðis fyrirtækisins. 

Það sem gerir notkun þessara aðferða sérstaklega erfiða í umhverfi 

sprotafyrirtækja er leitni þeirra til að vaxa ört, en verðmatsaðferðin tekur aðeins 

mið af núverandi stöðu fyrirtækisins sem gefur almennt skakka mynd af 

heildarverðmæti þess. Sú staðreynd undirstrikar þó einmitt mikilvægi rannsóknar 

sem þessarar vegna þess hve mikil tækifæri til framfara felast annars vegar í þeim 

miklu hindrunum sem eru til staðar við verðmöt sprotafyrirtækja og hins vegar í því 

hversu mikilvæg þau eru fyrir verðmæta- og atvinnusköpun sem og fyrir samfélagið 

í heild. 

Í framkvæmd eru fimm verðmatsaðferðir einkum notaðar við verðmat 

sprotafyrirtækja, það er: skorkorts-, gátlista-, sjóða-, vaxtar- og kennitöluaðferðin. 

 Í töflu 1 hér fyrir neðan er samanburði þessara aðferða lýst. 

Tafla 1: Samanburður verðmatsaðferða rannsóknarinnar. 

Nafn aðferðar Flokkur Samanburðarviðmið Ávöxtunarkrafa Eilífðarvirði  

Skorkortsaðferð Samanburðaraðferð Meðal 

samanburðarfyrirtæki 

Á ekki við Á ekki við 

Gátlistaaðferð Samanburðaraðferð Fullkomið 

samanburðarfyrirtæki 

Á ekki við Á ekki við 

Sjóðaaðferð Sjóðstreymisaðferð Á ekki við Byggð á þróunarstigi 

fyrirtækisins 

EBITDA seinasta árs 

spátímabils margfaldað 

með Iðnaðarmargfaldara 

Vaxtaraðferð Sjóðstreymisaðferð Á ekki við Byggð á samanburði 

við skráð fyrirtæki 

Reiknað út frá 

eilífðarvaxtarprósentu 

Kennitöluaðferð Sjóðstreymisaðferð Á ekki við Byggð á samanburði 

við skráð fyrirtæki 

EBITDA seinasta árs 

spátímabils margfaldað 

með Iðnaðarmargfaldara 
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2.3.1 Samanburðaraðferðir 

Verðmatsaðferðir sprotafyrirtækja sem byggja á samanburðarfélögum eru 

margar. Þessi rannsókn tekur mið af aðferðum sem eru mikið notaðar í framkvæmd 

og eru það skorkortsaðferðin og gátlistaaðferðin. 

Almennt séð er erfiðara að verðmeta ung fyrirtæki en eldri því vegna skorts á 

bókhaldsgögnum ungra fyrirtækja er erfiðara að meta óvissuþætti sem hafa áhrif 

á verðmatið og gætu haft áhrif á þróun fyrirtækisins (Peemöller, Geiger og Barchet, 

2001). Þar sem aðgengi að bókhaldsgögnum er takmarkað þegar sprotafyrirtæki 

eiga í hlut, byggja samanburðaraðferðir verðmat sitt á raunviðskiptum 

fjármögnunar sambærilegra fyrirtæki. Verðmatsaðferðir sem grundvallast á 

samanburði við sambærileg félög út frá lykilmælikvörðum byggja á því að teknir 

eru mælanlegar og samanburðarhæfar breytur í rekstri þess fyrirtæki sem meta 

skal, t.d. reynsla og fyrrum mannaforráð stjórnenda. Sprotafyrirtækið er síðan borið 

saman við sambærileg félög út frá þessum breytum og metið út frá þeim þáttum í 

samhengi við samanburðarfélögin. Endanlegt verðmat fyrirtækis er síðan reiknað 

út frá þeim samanburði með hliðsjón á verðmati nýlegra viðskipta 

samanburðarfyrirtækjanna. 

Ferli verðmats fyrirtækja er gífurlega flókið sökum fjölda breyta sem taka þarf 

tillit til. Þó sjóðstreymi gefi gott viðmið segir það ekki alla söguna og taka þarf mið 

af fjölda annarra þátta. Sé tekið dæmi um tvö félög með sama áætlaða 

sjóðstreymið, en með mismunandi seljanleika eða samkeppnisstöðu sem hefur 

áhrif á áhættu, er ljóst að félögin tvö eru ekki jafn verðmæt og því þarf að huga að 

þáttum sem ekki koma fram í sjóðstreymi, þ.e. þáttum sem eru í raun eigindlegir 

en ekki megindlegir (Miloud o.fl., 2012). Þegar óvissa er mikil hvað varðar 

sjóðstreymi sprotafyrirtækis, sem er algengt, og lítil reynsla komin á reksturinn er 

erfitt að meta hlutfallslega verðmæti fyrirtækis út frá sjóðstreymi. Verðmat byggt á 

lykilmælikvörðum á borð við styrk frumkvöðuls og atvinnugreinar getur verið betri 

kostur en “ágiskun” (Miloud o.fl., 2012). 

Samkvæmt rannsókn Silva lýsa nýsköpunarsjóðsstjórar því yfir, þegar kemur 

að fjárfestingum í sprotafyrirtækjum sem komin eru stutt í vaxtaferlinu (e. early 

stage), að fjármálaáætlanir hafi lítil áhrif á ákvörðunarferli þeirra og að þeir leggja 
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áherslu á lykilþætti eins og t.d. teymið, hugmyndina, samkeppnisforskotið og 

vaxtamöguleikana (Silva, 2004). 

2.3.1.1 Skorkortsaðferðin (e. scorecard method) 

Skorkortsaðferðin byggir í grunninn á því að verð sambærilegra sprotafyrirtækja, 

sem fjárfest er í á sama landfræðilega svæðinu, gefi vísbendingu um verðmæti 

sambærilegra fyrirtækja á sama svæði (Babiarz, 2016). Skorkortsaðferðin er 

vinsælasta verðmatsaðferð meðal englafjárfesta í Bandaríkjunum (Payne, 2006).  

Aðferðin var upprunalega þróuð af hópi bandarískra englafjárfesta og birt árið 

2007 af Kaufmann stofnuninni í Bandaríkjunum og síðan endurskoðuð og birt í 

bókinni The Definitive Guide to Raising Money from Angels, sem skrifuð er af 

virtum englafjárfesti að nafni William Payne (Payne, 2006). 

Verðmatsaðferðin tekur ekki mið af fjármálaáætlunum en tekur tillit til sömu 

gagnrýni og gátlistaaðferðin um áreiðanleika fjármálaáætlana fyrir ung 

sprotafyrirtæki. Skorkortsaðferðin, líkt og gátlistaaðferðin, byggir á spurningalista 

sem borinn er saman við mismunandi þætti með fyrirfram ákveðnu vægi sem borið 

er saman við fyrirfram útreiknaða tölu (Equidam, 2019). 

 Aðferðin byggir á því að í byrjun er tekið tillit til þess svæðis sem fyrirtækið, 

starfar á. Einnig er gögnum um nýlegar fjárfestingar í ungum sprotafyrirtækjum á 

því svæði safnað saman. Að því loknu er tekið saman meðalverðmat ungra 

sprotafyrirtækja sem fjárfest var í á svæðinu á þeim tíma (Payne, 2006). Síðan er 

fyrirtækið, sem verðmeta skal, borið saman við meðal fyrirtæki á því landfræðilega 

svæði sem skilar hlutfalli fyrir fimm áhrifaþætti sem lýst er í töflu 2. 

Þættir verðmatsaðferðinnar og hlutfallslegt vægi þeirra skiptast á eftirfarandi 

hátt (Payne, 2006): 

 

 

Tafla 2: Niðurbrot áhrifaþátta skorkortsaðferðarinnar og vægi þeirra. 

Þáttur Vægi 

Stjórnendateymi 30% 

Stærð tækifærisins 25% 

Staða vöru/þjónustu og tækni fyrirtækisins 15% 
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Markaðs- og söluleiðir fyrirtækisins 10% 

Samkeppnisstaða fyrirtækisins 10% 

Aðrir þættir 10% 

Að lokum er liður hvers þáttar margfaldaður með vægi þess þáttar og sigma 

allra þáttanna tekin saman. Þetta skilar verðmati fyrirtækisins fyrir fjárfestingu, út 

frá skorkortsaðferðinni (Payne, 2006). 

2.3.1.2 Gátlistaaðferðin (e. checklist method) 

Gátlistaaðferðin eða Berkus-aðferðin er verðmatsaðferð fyrir ung sprotafyrirtæki. 

Gátlistaaðferðin, líkt og skorkortsaðferðin, er önnur tveggja verðmatsaðferða sem 

byggja á lykilmælikvörðum. 

Aðferðin sækir nafn sitt til höfundar aðferðarinnar, Dave Berkus, sem er 

stórtækur englafjárfestir frá Bandaríkjunum og hefur tekið þátt í yfir 140 

sprotafjárfestingum. Með leyfi Berkus var aðferðin birt í bókinni Winning Angels 

eftir Harvard prófessorana Amis og Stevenson (Amis og Stevenson, 2001). 

Aðferðin var sett fram sem hagnýt lausn við því vandamáli að verðmeta ung 

sportafyrirtæki (Babiarz, 2016).  

Aðferðin var þróuð um miðjan tíunda áratug síðustu aldar en Dave Berkus 

birti síðan aðferðafræðina uppfærða árið 2016, sem svar við vandamáli 

markaðarins við verðmati ungra sprotafyrirtækja (Amis og Stevenson, 2001). Á 

þeim tíma voru aðferðir við verðmat sprotafyrirtækja byggðar á fjármálaáætlunum. 

Þetta gagnrýndi Dave Berkus hvað varðaði ung sprotafyrirtæki því hann taldi að 

einungis eitt af þúsund slíkum stæðu sig jafnvel eða betur en áætlað var 

fjármálalega séð (Berkus, 2012).  

Aðferðin er mat á því hversu líklegt sé að fyrirtækið komist í gegnum 

dauðadalinn og yfir í vöxt (Pariainen, Federley, Grenman og Seisto, 2017). Þegar 

talað er um dauðadalinn er átt við það viðkvæma tímabil sprotafyrirtækja frá því að 

þau fá fjárfestingu þangað til þau þéna stöðugar tekjur (Keaton, 2017). Aðferðin er 

frábrugðin hefðbundnum verðmatsaðferðum að því leyti að hún byggir ekki á 

sjóðstreymi og tekur ekki mið af fjármálaáætlunum nema til þess að meta hvort 

sprotafyrirtækið geti náð 20 milljón bandaríkjadölum í árlegum tekjum innan fimm 

ára (Berkus, 2012).Berkus telur mikilvægt að verðmat ungra sprotafyrirtækja fari 

ekki upp úr öllu valdi áður en fyrirtækið er farið að þéna stöðugar tekjur. Hann telur 

nauðsynlegt að fjárfestar geti margfaldað sína fjárfestingu ef vel gengur, til að 
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koma til móts við hina miklu áhættu sem er til staðar hjá ungum sprotafyrirtækjum 

(Berkus, 2012). Samkvæmt uppfærslu Dave Berkus er hámark árlegra tekna 2.5 

milljónir bandaríkjadala fyrir bandarísk fyrirtæki. Ef aðferðinni er beitt á fyrirtæki 

utan Bandaríkjanna er hámarkstölunni breytt til að taka mið af markaðsaðstæðum 

en allar aðrar breytur haldast hlutfallslega eins (Equidam, 2019). Alford (2017) telur 

nauðsynlegt að taka mið af markaðsaðstæðum á hverjum tíma þegar kemur að 

heildarupphæð hvers þáttar og mælir með að upphæðirnar séu leiðréttar 

hlutfallslega eftir markaðsaðstæðum. 

Aðferðin byggir á því að metið er ákveðið hámarksverðmat ungs 

sprotafyrirtækis. Í kjölfarið er fyrirtækið metið út frá niðurstöðum spurningalista. 

Matið fer síðan fram eftir fimm þáttum fyrirtækisins, hver með 0-20% virði af 

hámarksverðmati þess (Berkus, 2012). Þáttum matsins og áhrifum þeirra á 

verðmat fyrirtækisins miðað við bandarísk fyrirtæki er lýst í töflu 3 hér að neðan. 

Tafla 3: Sundurgreining áhrifaþátta gátlistaaðferðarinnar og vægi þeirra. 

Þáttur verðmatsaðferðarinnar Áhrif á heildarverðmat 

Hugmyndin (almennt virði, áhætta tengd vöru) $0 – $500.000 

Frumgerðin (áhætta tengd tækni) $0 – $500.000 

Gæði teymis (áhætta tengd framkvæmd) $0 – $500.000 

Samband við samstarfsaðila (markaðs- og 

samkeppnisáhætta) 

$0 – $500.000 

Stig framleiðslu og sölu (fjármálatengd og 

framleiðslutengd áhætta) 

$0 – $500.000 
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Berkus lýsir áhrifum þessara þátta á heildarmynd sprotafyrirtækja með 

eftirfarandi skýringarmynd (mynd 1): 

Þegar niðurstaða er fengin fyrir ofangreinda fimm lykilþætti eru útkomurnar 

lagðar saman og verður sigma þeirra þá verðmat fyrirtækisins fyrir fjármögnun (e. 

pre-money valuation). 

Árið 2016 var gerður samanburður milli meðalniðurstöðu aðferðarinnar við 

skýrslu bandaríska englafjárfestasambandsins (e. The Angel Capital Association) 

og var niðurstaðan sú að fyrir árið 2016 var meðalfjárfesting englafjárfestis á hærra 

verðmati fyrir fjárfestingu en niðurstöður aðferðarinnar. Þó var um svæðisbundinn 

mun að ræða. Meðalverðmatið var hærra í Kísildalnum (svæði við San Francisco 

flóa), Kísilströndinni (vesturhluti Los Angeles borgar), New York og Norður-

Karólínu, en lægra í Oklahoma City, Kansas City og Miami. Berkus telur frávikin 

eðileg miðað við markaðsaðstæður (Berkus, 2016). 

Aðferðin hefur verið gagnrýnd fyrir það að ekki sé tekið mið af því virði sem 

stórtækur fjárfestir skapar fyrir fyrirtæki sem hann fjárfestir í (Babiarz, 2016). Telja 

Parvianen og fleiri (2017) að aðferðin sé einföld og gagnleg fyrir ung og vaxandi 

Mynd 1: Áhrifaþættir á verðmat sprotafyrirtækja. 
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sprotafyrirtæki en aðferðir líkt og verðmat byggt á núvirtu sjóðstreymi geti átt betur 

við um vaxtarfyrirtæki. 

2.3.2 Sjóðstreymisaðferðir 

Verðmat byggt á núvirtu sjóðstreymi byggir ekki á sögulegum gögnum fyrirtækja til 

þess að meta virði þeirra heldur framtíðaráætlunum. Fyrst er ákveðinn árafjöldi 

fram í tímann skilgreindur. Þetta tímabil er kallað spátímabil. Þá er sett fram áætlun 

um rekstrarniðurstöðu þess tímabils. Næsta skref felur í sér að ávöxtunarkrafa er 

skilgreind en henni er ætlað að meta fórnarkostnað m.t.t. áhættu sem fjárfestirinn 

tekur með því að leggja ekki í sömu fjármögnum annars staðar. Að lokum er virði 

fyrirtækisins eftir spátímabilið metið en það virði er kallað eilífðarvirði og er núvirt 

miðað við sömu ávöxtunarkröfu. Eilífðarvirði fyrirtækja er almennt metið út frá 

samanburðarmælikvörðum eða sögulegum vexti fyrirtækja. 

Fjármálakennslubækur mæla með verðmati byggðu á núvirtu sjóðstreymi við 

verðmat fyrirtækja (Brigham, Gapenski og Davis, 1999). Fræðilega gefur verðmat 

byggt á núvirtu sjóðstreymi nákvæmari mynd af virði fyrirtækja en verðmat byggt á 

eignamargfaldara. Fyrirtæki sem staðsett eru í löndum með fjármálamarkaði, sem 

ekki eru þróaðir, eru ólíklegri til að byggja verðmat sitt á fjármálafræðunum því 

fræðin voru skrifuð út frá sjónarhorni þróaðs fjármálamarkaðar (Lockett, Wright, 

Sapienza og Pruthi, 2002). Samkvæmt Boularhmane og Abouliach (2016) er 

verðmat byggt á núvirtu sjóðstreymi sú verðmatsaðferð sem er algengust við 

verðmat fyrirtækja vegna þess að aðferðin metur hagfræðilegan styrk án tillits til 

utanaðkomandi þátta eins og eftirspurnar eftir verðbréfum eða samningaviðræðum 

milli fjárfesta og fyrirtækja. 

Rannsóknir sýna að sérfræðingar í verðmati fyrirtækja telja að verðmat byggt 

á núvirtu sjóðstreymi sé mikilvægasta verðmatsaðferðin bæði fyrir sprota- og 

vaxtarfyrirtæki (Pintado o.fl., 2007). Helsti kostur aðferðarinnar er á hversu 

fjölbreyttan hóp fyrirtækja og verkefna má beita henni sökum þess að einungis er 

litið til framtíðartekna. Þessi fjölbreytni skapar einnig möguleika til samanburðar 

sem auðveldar ákvarðanatöku. Aðferðin hentar t.d. vel fyrir sprotafyrirtæki sökum 

þess að aðferðin byggir á framtíðaráætlunum, ekki sögulegum gögnum sem eru 

almennt af mjög skornum skammti hjá sprotafyrirtækjum. Þó ber að hafa í huga 

það vandamál að erfitt er að meta framtíðaráætlanir fyrirtækja sem starfa í mikilli 

óvissu (Waldron og Hubbard, 1991; Manigart o.fl., 1997). 
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Gagnrýna má aðferðina enn frekar þegar kemur að sprotafyrirtækjum þar 

sem einungis er áætlað 5 til 8 ár fram í tímann og því færist stór hluti verðmatsins 

yfir á framtíðarvirði eftir spátímann, þ.e. eilífðarvirðið (Copeland og Weston, 1983). 

Nauðsynlegt er þó að hafa aðgengilega aðferð til að meta virði sprotafyrirtækja svo 

frumkvöðlar og fjárfestar geti samið um fjárfestingu í sprotafyrirtæki 

frumkvöðulsins. Verðmöt sem byggja á núvirtu sjóðstreymi eru almennt samþykkt 

af fjárfestum (Achleitner og Nathusius, 2003). 

Mat á ávöxtunarkröfu miðast annars vegar við eiginleika verkefnisins og hins 

vegar hvaða verðbréf eru notuð. Aðeins verður fjallað um verðmat almennra 

hlutabréfa í þessari ritgerð en algengasta jafnan til þess að reikna út 

ávöxtunarkröfu þeirra er CAPM (e. capital assets pricing model) jafnan sem 

einkum er notuð um hlutabréf fyrirtækja sem skráð hafa verið á verðbréfamarkað. 

Ávöxtunarkrafa fyrirtækis samkvæmt CAPM jöfnunni er jöfn ávöxtunarkröfu 

áhættulausrar fjárfestingar, (almennt ríkisskuldabréf landsins (e. risk free rate)) að 

viðbættum mismun ávöxtunarkröfu áhættulausrar fjárfestingar og ávöxtunar 

hlutabréfasafns markaðarins (e. market risk premium) í því landi margfaldað með 

beta gildi hlutabréfa fyrirtækisins (Dickie, 2006). Þó eru til staðar talsverðir ókostir 

þegar kemur að notkun CAPM jöfnunnar fyrir sprotafyrirtæki.  

Í fyrsta lagi er ekki hægt að reikna út beta gildi fyrirtækis sem ekki er skráð á 

markað og í öðru lagi er aukin áhætta fyrir hendi sem ekki er til staðar hjá félögum 

sem hafa hlutabréf sín skráð á verðbréfamarkaði. Þetta er t.d. sértök áhætta tengd 

smæð og stjórnendum. Einnig ber að taka mið af því að lítill seljanleiki er fyrir 

hlutabréf sprotafyrirtækja og því að það getur reynst kostnaðarsamt selja slík 

hlutabréf (Damodaran, 2005).  

Seljanleiki fjárfestingar er mikilvægur fyrir fjárfesta. Fjárfestar meta 

seljanleika og gera hærri kröfu á ávöxtun ef fjárfestingu skortir seljanleika (Amihud 

og Mendelson, 1993). Seljanleikaafsláttur (lægra verð verðbréfs sökum kostnaðar 

við að koma því í virði) á hlutabréf sprotafyrirtækja hefur verið réttlættur með því 

að það er tímafrekt og dýrt að selja hlutabréf í sprotafyrirtæki auk þess sem 

kaupendahópur slíkra hlutabréfa er takmarkaður (Abrams, 2000). Smith og Smith 

(2000) benda á annað vandamál sem er hvort yfir höfuð skuli meta seljanleika 

þegar kemur að ávöxtunarkröfu sprotafyrirtækis. Á hinn bóginn hefur Pratt stungið 

upp á því að taka skuli mið af ávöxtunarkröfu beint í formi seljanleikaafsláttar (Pratt, 
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2001). Jafnvel þó að veittur sé sérstakur afsláttur af verðmati sprotafyrirtækja 

vegna seljanleika og stjórnunaráhættu hjá sprotafyrirtækjum gefur CAPM jafnan 

ekki ávöxtunarkröfu sem veitir nákvæma mynd af þeirri áhættu sem er til staðar 

hjá sprotafyrirtækjum. Sander og Kõomägi (2007) telja að mat á afslætti sökum 

seljanleika sé flóknasta atriði verðmats sprotafyrirtækja. 

Annað vandamál CAPM jöfnunar er að hún lýsir einungis kerfislegri áhættu 

(Jones og Rhodes-Kropf, 2004). Dæmi um slíka áhættu er áhætta vegna vægis 

tækniframfara fyrirtækis eða samkeppnisaðila og þeirra breytinga sem þær geta 

haft. Ennfremur er til staðar áhætta vegna skorts á eignadreifingu þar sem algengt 

er að aðilar, sem eiga hlut í sprotafyrirtæki, séu með stóran hlut eða allan sinn 

sparnað í einu eða fáum verkefnum. 

Færð hafa verið rök fyrir því að taka skuli mið af áhættu sem má lágmarka 

með dreifingu eigna enn frekar jafnvel þótt fjárfestir sé þegar með dreift eignasafn. 

(Jones og Rhodes-Kropf, 2000). Smith og Smith færa hins vegar rök fyrir því að 

þegar um fjárfestingu er að ræða þar sem hægt er að ná fram lægri áhættu en ella 

skuli taka mið af því, enda meti fjárfestar það þannig til verðs (Smith og Smith, 

2000).  

Kõomägi setti fram þá hugmynd að þegar fram líða stundir skuli taka mið af 

minnkandi tæknilegri óvissu hjá sprotafyrirtækjum með tilheyrandi lækkun 

ávöxtunarkröfu (Kõomägi, 2005). Valmöguleikar skipta einnig máli fyrir fjárfesta 

sprotafyrirtækja og hafa fjárfestingar þar sem fjárfest er í áföngum bundnum í 

vörðum lykilmælikvarða orðið að vinsælu verklagi sprotafjárfestasjóða (Sahlman, 

1990). Þetta er sökum þess að fjárfestingar í þrepum skapa aukinn sveigjanleika.  

Galdi og fleiri lýsa aðferðinni svo að virði fyrirtækis sé jafnt sigma af núvirtu 

virði (e. present value) framtíðar áætluðu sjóðstreymi þess að teknu tilliti til þeirrar 

ávöxtunarkröfu sem miðað er við. Ástæðan er sú að í flestum tilfellum er fjármagn 

í dag metið meira virði en sama upphæð að nafnviðri í framtíðinni (Galdi, Teixeira, 

Aridelmo og Lopes, 2008). 
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Formúlunni er lýst á eftirfarandi hátt: CF = sjóðstreymi ársins, t = fjöldi ára frá 

deginum í dag, r = ávöxtunarkrafa. 

 

Samkvæmt Perez og Famá (2004) er aðferðin í raun mat á sjóðstreymi frá 

rekstri í heild fært á núvirði með því að beita ávöxtunarkröfu sem tekur tillit til þeirrar 

áhættu sem er til staðar og fórnarkostnað fjármagnsins sem lagt er í verkefnið, 

tímaramma verkefnis, þ.e. hversu lengi fjármagnið er bundið, og hrakviðri fjárfest-

ingarinnar. 

Samkvæmt Tomazoni og Menezes (2004) er virði í eðli sínu ekki einungis 

bundið við mælingar heldur einnig sambönd. Hér er átt við að þar sem verðmat er 

framkvæmt af einstaklingum má skilja að hagrænt virði er mat á fylgni sambanda 

mælanlegra og ómælanlegra mælikvarða á þáttum fyrirtækisins og skapar mat á 

þessum þáttum verðmæti. Tomazoni og Menezes telja einnig að verðmat sem 

afmarkast við mat á fjármálagögnum gefi takamarkaða mynd af virði fyrirtækja 

sökum þess að lýsa má fyrirtækjum sem „lifandi verum“ sem sýna innri og ytri 

breytur sem hafa áhrif á fyrirtækið (Tomazoni og Menezes, 2004).  

Tomazoni og Menezes telja að framþróun í verðmati með þessum aðferðum 

muni í framtíðinni bæta nákvæmni verðmata eftir því sem betri gögn safnast um 

fylgni þátta innan fyrirtækja, t.d. vöxt eða samdrátt þeirra. Þeir benda á að virði 

fyrirtækis sem byggir á sögulegum gögnum, þ.e. bókhaldsgögnum, gæti skapað 

lágmarksvirði. Hins vegar gæti virði, þar sem tekið væri mark af leitni sambanda úr 

innra og ytra umhverfi fyrirtækis, skapað hámarksviðri fyrirtækisins (Tomazoni og 

Menezes, 2004). 

Þegar kemur að því að verðmeta sprotafyrirtæki út frá núvirtu sjóðstreymi eru 

einkum notaðar þrjár verðmatsaðferðir. Aðferðirnar eru nýsköpunarsjóðaaðferðin 

(hér eftir köllluð sjóðaaðferðin) sem hönnuð var út frá þörfum nýsköpunarsjóða og 

vaxtar- og kennitöluaðferð,tvær útgáfur verðmats sem byggja á núvirðingu 

sjóðstreymisáætlana (e. discounted cash flow valuation). Kennitöluaðferðin byggir 

eilífðarvirði sitt á EBITDA margfaldara (e. multiples) og en vaxtaraðferðin á 

langtímavexti (e. long term growth). Helsti munur þeirra á milli er hvernig tekið er 

mið af áhættu tengdri því að fyrirtækið er ungt og hvernig eilíðarvirði er reiknað út. 

2.3.2.1 Sjóðaaðferðin 

Sjóðaaðferðin (e. Venture Capital Method), einnig þekkt sem First Chicago-

aðferðin, er verðmats-aðferð sem byggir á núvirtu sjóðstreymi verkefna. Aðferðin 
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metur ávöxtunarkröfu verðmatsins út frá vaxtarstigi fyrirtækisins og eilífðarvirði 

þess út frá EBITDA margfaldara þess iðnaðar sem það starfar í. 

Aðferðin var upprunalega þróuð fyrir fyrirtækið First Chicago Corporation 

Venture Capital til þess að taka mið af þeirri auknu rekstrar- og tækniáhættu sem 

er til staðar hjá sprotafyrirtækjum og fær þaðan nafn sitt (Trichkova og Kanaryan, 

2015). Þessi aðferð er mest notuð meðal nýsköpunarsjóða við verðmat á 

sprotafyrirtækjum (Shiri og Trabelsi, 2009). 

Aðferðin er í raun safn mismunandi verðmatsaðferða sem byggja á sömu 

fjórum skrefum til að meta virði sprotafyrirtækja á mismunandi hátt og í 

mismunandi röð. 

Þessir þættir eru eftirfarandi:  

1. Áætlað er virði fyrirtækisins við útgöngu ef vel gengur. 

2. Virðið er núvirt með hárri ávöxtunarkröfu til þess að taka mið af 

líkum á að áætlanir standist ekki. 

3. Í lokin er tekið mið af þynningu fjárfestingarinnar í seinni 

fjárfestingaumferðum, ef við á. 

4. Niðurstaðan er notuð sem gagnlegt viðmið við fjárfestingaákvörðun. 

(Shiri og Trabelsi, 2009) 

 

Þeirri útgáfu aðferðarinnar, sem helst er notuð í framkvæmd á þessu ári 

(2019) og sem notast er við í þessari rannsókn, verður nú lýst. Spátímabil 

sjóðstreymis er metið, þ.e. sama spátímabil og notað er við sjóðstreymis-

aðferðirnar tvær sem byggja á langtímavexti og EBITDA margfaldara. Eilífðarvirði 

fjárfestingarinnar er metið út frá iðnaðarmargfaldara EBITDA seinasta árs. 

Sjóðstreymið að viðbættu eilífðarvirði er núvirt miðað við ávöxtunarkröfu sem er 

umtalsvert hærri en gengur og gerist hjá félögum sem skráð eru á skipulögðum 

verðbréfamarkaði. Einungis er tekið mið af því á hvaða stigi verkefnið er og miðað 

við viðmiðunarávöxtunarkröfu aðferðarinnar fyrir það stig (Equidam, 2019). 
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Stigin fjögur eru eftirfarandi: 

• Hugmyndastig: verkefni þessa stigs eru komin hvað styst á veg og áhættan 

hve mest. Miðað er við að ekki sé til staðar frumgerð af vöru/þjónustu. 

• Þróunarstig: verkefni þessa stigs eru komin lengra en á hugmyndastig og 

er miðað við að a.m.k. fyrsta frumgerð verkefnisins sé klár. Verkefnið er í 

þróunar- og prófunarfasa. Miðað er við að formleg sala vöru/þjónustu sé 

ekki hafin. 

• Sprotastig: verkefni þessa stigs hafa hafið óverulega sölu, lokið frumgerð 

verkefnanna og eru í vexti. Miðað er við að sala sé hafin en að enn sé ekki 

búið að selja jafnviðri 200.000 Bandaríkjadala. 

• Vaxtarstig: verkefni þessa stigs eru í vexti, sala er hafin og hugað er að 

frekari vexti og þróun. Miðað er við að frumgerð sé kláruð og búið sé að 

selja jafnviðri a.m.k. 200.000 Bandaríkjadala. 

(Equidam, 2019). 

 

Eftirfarandi tafla lýsir þeirri árlegu ávöxtunarkröfu sem notuð er þegar núvirða 

skal verkefni fyrir hvert stig þróunar.  

Tafla 4: Ávöxtunarkrafa nýsköpunarsjóðsaðferðarinnar miðað við þróunarstig sprotafyrirtækja 
(Equidam, 2019). 

Stig þróunar Árleg ávöxtunarkrafa  

Hugmyndastig 136% 

Þróunarstig 116% 

Sprotastig 89% 

Vaxtarstig 49% 

 

Við niðurstöðu núvirta sjóðstreymisins er bætt afslætti sökum þynningar sem 

jafngildir áætlaðri heildarþynningu verkefnisins þangað til komið er að áætlaðri 

útgöngu (e. exit) (Equidam, 2019). 

Kostir þessarar aðferðar eru einfaldleiki og hæfni til að meta eigindlega 

áhættuþætti sem erfiðara er að meta með hefðbundnum sjóðstreymisverð-

matsaðferðum. Einnig má segja að ákveðinn kostur sé að ekki er stuðst við CAPM 
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aðferðina við mat á ávöxtunarkröfu því sú aðferð er hönnuð út frá skráðum 

verðbréfum þar sem saga er til staðar um flökt fyrirtækis miðað við markaðinn 

(Damodaran, 2005). 

Hér að framan hefur verið fjallað um mat á spátímabili sjóðstreymis og 

núvirðingu þess en vert er að fjalla nánar um útreikning eilífðarvirðis 

sjóðaaðferðarinnar. Sjóðaaðferðin eða aðferðirnar eru samræmdar þegar kemur 

að því að meta eilífðarvirði eða útgöngu fyrirtækisins. Markmið þess mats er ekki 

að meta útgöngu, sem er í raun allt nema gjaldþrot, heldur er reynt að spá fyrir um 

raunhæft viðmið. Hér er sem sagt forðast að hafa mjög svartsýna spá eða 

„drauma“ spá þar sem allar áætlanir ganga upp að fullu og draumaverð fæst fyrir 

fyrirtækið (Shiri og Trabelsi, 2009). Þetta raunhæfa viðmið er fengið með 

samanburði við sambærileg fyrirtæki á þann hátt að EBITDA fyrirtækisins er metið 

á þeim tímapunkti sem útganga er áætluð og margfaldað er með 

viðmiðunarmargfaldara fyrir þann iðnað á þeim tíma (Shiri og Trabelsi, 2009; 

Damodaran, 2019). 

Schumann lýsir útreikningi aðferðinnar á þann hátt að spátímabil og 

sjóðstreymi þess sé 3-5 ár. Að því loknu sé eilífðarvirði reiknað með því að EBITDA 

seinasta árs spátímabilsins er margfaldað með iðnaðarmargfaldara þess iðnaðar 

sem við á. Að lokum er sjóðstreymið og eilífðarvirðið núvirt út frá hárri 

ávöxtunarkröfu (Schumann, 2006). Reiknað er út frá hárri ávöxtunarkröfu þar sem 

almennt er ekki í boði að dreifa heildaráhættu fjárfestingar með því að fjárfesta í 

eignasafni að fullu og þess vegna er ekki hægt að nota WACC (e. weighted 

average cost of capital) en það lýsir kostnaði fjármagns fyrirtækis þar sem bæði er 

tekið tillit til kostnaðar af skuldum og eigin fé (Schumann, 2006). 

2.3.2.2  Vaxtaraðferðin 

Verðmat byggt á núvirtu sjóðstreymi langtímavaxtar (e. discounted cashflow (long 

term growth), hér eftir kölluð vaxtaraðferðin er verðmatsaðferð sem byggir á 

núvirtum sjóðstreymisáætlunum. Aðferðin byggir ávöxtunarkröfu sína á 

samanburði við skráð fyrirtæki og eilífðarvirði fyrirtækjanna við útreiknað virði og 

miðað við sögulegan vöxt fyrirtækja. 

Verðmat sprotafyrirtækja sem byggt er á núvirtu sjóðstreymi (langtímavöxtur) 

er reiknað með því að EBITDA hvers árs á spátímabilinu er margfaldað með 
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prósentu þeirra fyrirtækja sem ekki fara í gjaldþrot og er þetta byggt á sögulegum 

gögnum fyrirtækja af þeirri stærð (mynd 2).  

Þeirri tölu er síðan deilt með einum plús ávöxtunarkröfu fjármagns í veldi þess 

árs sem við á, ár eitt á við um einu ári frá því verðmatið er framkvæmt. Þá er til 

staðar núvirt sjóðsteymi fyrir það ár og þetta ferli endurtekið og lagt saman fyrir 

spátímabilið (Equidam, 2018).  

Ávöxtunarkrafa fjármagnsins er fengin með CAPM jöfnunni sem bætir 

áhættulausum vöxtum (viðmið áhættulausra vaxta er yfirleitt vaxtastig þýskra eða 

bandarískra ríkisskuldabréfa) við markaðsáhættu (þá ávöxtunarkröfu sem gerð er 

til hlutabréfasafns sem inniheldur hlutabréf alls hlutabréfamarkaðarins að 

frádregnum áhættulausum vöxtum) margfaldað með beta gildi fjárfestingarinnar, 

þ.e. hversu mikil áhrif breyting á markaði er áætluð að hafa á virði 

fjárfestingarinnar. Beta gildi sem nemur 1 á við um dæmigert verðbréf sem hreyfir 

sig eins og markaðurinn; 0,5 á við um áhættulitla fjárfestingu sem er frekar stöðug 

eins og t.d. rafmagns- eða vatnsveitufyrirtæki; beta gildi uppá tvo á við um fyrirtæki 

sem selur lúxusvörur og er áhættusamt (Equidam, 2018). 

Síðan er bætt við eilífðarvirði fjárfestingarinnar, sem er núvirt, á sama hátt 

nema árafjöldinn er áætluð ár á spátímabilinu (Equidam, 2018). Eilífðarvirði 

fjárfestingarinnar er fundið í tveimur skrefum, fyrst er EBITDA til eilífðar margaldað 

með prósentu þeirra fyrirtækja sem lifa af sögulega, en það er venjulega reiknað 

með gögnum frá hagstofu þess lands sem við á. Í seinna skrefinu er sú tala 

margfölduð með 1 að viðbættri prósentu eilífðarvaxtar (e. growth rate) og þeirri 

Mynd 2: Núvirt sjóðstreymi með langtíma vexti (Equidam, 2018). 
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heild loks deilt með ávöxtunarkröfu að frádreginni prósentu eilífðarvaxtar 

(Equidam, 2018). Jöfnu eilífðarvirðis er lýst á mynd 3 hér að neðan. 

 

Mynd 3: Eilífðarvirði (Equidam, 2018). 

Það að eilífiðarvirði fyrirtækis fái svo mikið vægi gerir það að verkum að sú 

vaxtarprósenta sem notuð er til þess að reikna út eilífðarvirði hefur mjög mikið vægi 

og verður verðmatið mjög næmt fyrir breytingum á vaxtarprósentunni (Manigart, 

Wright, Robbie, Desbrieres og De Waele, 1997). Einnig má segja að gert sé ráð 

fyrir að fyrirtækið sé í mjög stöðugum rekstri þegar eilífðarvirðið er reiknað en 

raunin fyrir 5-8 ára sprotafyrirtæki getur verið allt önnur og enn verið til staðar 

talsverð óvissa. Þess vegna hefur verðmat byggt á núvirtu sjóðstreymi verið 

gagnrýnt þar sem erfitt er að meta kostnað fjármagns og áætla sjóðstreymi 

fyrirtækis og hversu hratt það mun vaxa (Moyen, Slade og Uppal, 1996; Vinturella 

og Erickson, 2004). 

Þegar verðmat fyrirtækisins er fundið er tekið tillit til seljanleika með því að 

verðmat fyrirtækisins er margfaldað með einum að frádreginni prósentu seljanleika 

afsláttar þar sem hlutabréf sprotafyrirtækja eru minna virði en bréf á markaði 

sökum þess hve sala þeirra er tímafrek og kostnaðarsöm (Equidam, 2018). 

2.3.2.3 Kennitöluaðferðin 

Verðmat byggt á núvirtu sjóðstreymi með iðnaðarmargfaldara (e. discounted cash 

flow (EBITDA multiplier)), hér eftir kölluð kennitöluaðferðin er verðmatsaðferð sem 

grundvallast á núvirtum sjóðstreymisáætlunum. Aðferðin byggir ávöxtunarkröfu 

sína á samanburði við skráð fyrirtæki og eilífðarvirði þeirra við EBITDA margfaldara 

fyrirtækja í sama iðnaði og fyrirtækið starfar. 

Útreikningur verðmatsins byggir á spátímabili sem reiknað er út á sama hátt 

og vaxtaraðferðin, eins og lýst var í kaflanum hér á undan (2.3.2) nema þegar 

kemur að eilífðarvirði. Útreikningur eilífðarvirðisins er í raun frekar einfaldur, þ.e. 

EBITDA seinasta árs spátímabilisins er margfaldað með lifunarhlutfalli (e. survival 
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rate), það er sögulegu hlutfalli jafngamalla fyrirtækja sem fara ekki í gjaldþrotþess 

árs margfaldað með iðnaðarmargfaldara fyrir þann iðnað sem fyrirtækið starfar í 

(Equidam, 2018). Jöfnu eilífðarvirðis aðferðarinnar er lýst á mynd 4 hér að neðan. 

 

Mynd 4: Eilífðarvirði (EBITDA margfaldari) (Equidam, 2018). 

Núvirtu sjóðstreymi spátímabilisins er bætt við núvirt eilífðarvirði 

fyrirtækisins. Niðurstaða þess er síðan margfölduð með seljanleikaafslætti og 

síðan afslætti vegna þynningar ef áætlað er að fyrirtækið muni seinna þurfa að 

sækja meira fjármagn (Equidam, 2018). 

Í rannsóknum Vinturella og Erickson frá 2004 og Jennergren frá 2008 er sett 

fram módel sem sýnir að núvirt sjóðstreymi ætti ekki einungis að miðast við 10-15 

ár heldur sé nauðsynlegt að reikna út framtíðarvirði eftir þann tíma eða eilífðarvirði 

sem bætist við núvirt sjóðstreymi á spátímabilinu. Módel sem byggir á 10-15 ára 

áætlunum er í grunninn orðið ónákvæmt fyrir sprotafyrirtæki þar sem óvissa við 

slíkt mat er mikil og forsendur fyrir því takmarkaðar. Málið flækist enn meira þegar 

meta þarf eilífðarvirði því fræðilega þarf módelið að geta staðist til 100-200 ára 

m.t.t. afskrifta og endurfjárfestingar (e. capital expenditures). Þetta er m.a. vegna 

þess að ef afskriftir eru hærri en endurfjárfestingar þá lækkar virði eigna fyrirtækis 

með hverju árinu sem líður og fyrirtækið rýrnar og það skekkir eilífðarvirðið. Til þess 

að aðferðin geti talist fullnægjandi eru, að mati höfundar, ekki forsendur fyrir því að 

gera slíkar langtímaáætlanir fyrir sprotafyrirtæki. Einnig er gert ráð fyrir því að 

fyrirtækið sé í mjög stöðugum rekstri þegar eilífðarvirðið er reiknað en raunin fyrir 

5-8 ára sprotafyrirtæki getur verið allt önnur og enn til staðar talsverð óvissa. 
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2.4 Samantekt verðmatsaðferða 

Hér að framan hefur verið fjallað um þær fimm algengu verðmatsaðferðir sem beitt 

var í þessari rannsókn. Fjallað var um samanburðaraðferðirnar tvær, þ.e. 

skorkorts- og gátlistaaðferð, sem eiga það sameiginlegt að byggja ekki á 

fjármálaáætlunum heldur samanburði við verðmat sambærilegra fyrirtækja sem 

starfa á sama svæði og fyrirtækið sem verðmeta skal.  

Samanburðurinn með báðum aðferðum byggir á því að fylltur sé út 

spurningalisti sem einungis notar hlutlæga þætti er varða fyrirtækið, stofnendur, 

rekstrarstig o.s.frv. Aðferðirnar byggja að stórum hluta á sömu þáttum með 

minniháttar mun á vægi mismunandi þátta innbyrðis. Spurningar aðferðanna eru 

einnig álíka en þó með minniháttar mun eins og t.d. þegar aldur fyrirtækisins er 

metinn. Þar miðast önnur aðferðin við þá dagsetningu sem stofnendur fóru að 

vinna að fyrirtækinu skipulega en hin við lagalega stofnun fyrirtækisins (Equidam, 

2019).  

Helsti munur aðferðanna tveggja liggur í því hvernig samanburðurinn fer 

fram. Skorkortsaðferðin byggir á samanburði við meðalfyrirtæki á sama landsvæði 

og er niðurstaða verðmatsins hlutfallsleg miðað við það meðalverðmat (Payne, 

2006). Gátlistaaðferðin miðar hins vegar við samanburð við “fullkomið fyrirtæki” 

eða fyrirtæki þar sem allir matsþættir eru hámarkaðir. Aðferðin byggir á því að þetta 

“fullkomna fyrirtæki” skapi verðþak eða “hámarks verðmat” fyrirtækis og er 

fyrirtækið borið saman við það hámarks verðmat (Berkus, 2012). 

Einnig var fjallað um þrjár sjóðstreymisaðferðir: sjóða- vaxtar- og 

kennitöluaðferð. Allar byggja aðferðirnar á fjármálaáætlunum þar sem spáð er fyrir 

um rekstur næstu ára og er sjóðstreymi þeirrar áætlunar núvirt miðað við 

ávöxtunarkröfu. Munur aðferðanna liggur í þremur þáttum, hvernig ávöxtunarkrafa 

þeirra er reiknuð, hvernig virði eftir spátímabil er reiknað og einnig hvort 

aukaafslætti sé beitt. 

Þegar ávöxtunarkrafa er metin eiga vaxtar og kennitöluaðferðirnar það 

sameiginlegt að hún er metin út frá CAPM jöfnunni sem byggir á samanburði við 

skráð félög í kauphöll (Damodaran, 2005) en sjóðaaðferðin metur ávöxtunarkröfu 

út frá þróunarstigi fyrirtæksins. 

Eilífðarvirði, þ.e. virði eftir að spátímabili lýkur, er annars vegar reiknað miðað 

við samanburð fyrirtækja í sama iðnaði með sjóða- og kennitöluaðferð eða með 
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vaxtaraðferð þar sem gert er ráð frá því að fyrirtækið vaxi jafn hratt og sögulegur 

meðalvöxtur fyrirtækja til eilífðar, eða 2% á ári (Equidam, 2018). 

Þriðji þátturinn nær til afsláttar en frekari afsláttur á einungis við um vaxtar- 

og kennitöluaðferð, engum afslætti er beitt fyrir sjóðaaðferð. Afslætti er beitt á 

sama hátt fyrir vaxtar- og kennitöluaðferð en það er tvíþættur afsláttur. Annars 

vegar er beitt meðalafslætti vegna seljanleika eða 24,5% þar sem kostnaðarsamt 

og tímafrekt er að selja hlutabréf í óskráðu fyrirtæki og þau þess vegna ekki jafn 

verðmæt og hlutabréf í skráðum félögum (Damodaran, 2005). Hins vegar er 

reiknaður afsláttur út frá aldri fyrirtækisins þar sem sjóðstreymisniðurstaða hvers 

árs í spátímabili er margfölduð með hlutfalli þeirra fyrirtækja sem ekki fara í þrot á 

því rekstrarári sem við á (Equidam, 2018).  

Þegar fyrirtæki hefur verið verðmetið út frá aðferðunum fimm er reiknað út 

vegið meðaltal þeirra sem telst meðalverðmat þess fyrirtækis. Vægi hverrar 

aðferðar fer eftir þróunarstigi þess fyrirtækis sem verðmetið er. Hvað varðar ung 

fyrirtæki, sem ekki hafa enn hafið sölu, er vægi samanburðaraðferða hlutfallslega 

hærra, en aftur á móti lægra þegar sjóðstreymisaðferð er beitt þar sem nákvæmni 

þeirrar aðferðar er minna ef í hlut eiga mjög ung fyrirtæki með takmarkaða 

rekstrarsögu. Hins vegar, þegar um vaxtarfyrirtæki með vaxandi sölu er að ræða, 

er vægi sjóðstreymisaðferða hlutfallslega hærra miðað við samanburðaraðferðir 

þar sem rekstrarsaga slíkra fyrirtækja er orðin lengri og sterkari forsendur eru til 

staðar til þess að áætla næstu ár fyrirtækisins (Equidam, 2018). 
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3 Aðferðafræði 

Rannsóknin sem hér er gerð grein fyrir gengur út á samanburð þeirra 

verðmatsaðferða sem eru almennt notaðar í framkvæmd. Sú aðferðafræði, að 

beita þeim fimm verðmatsaðferðum sem rannsóknin nær til, er í samræmi við 

alþjóðlegan staðal fyrir framtaksfjárfestingaverðmat (e. IPEV (International Private 

Equity Valuation)). 

3.1 Gagnaöflun 

Gögn rannsóknarinnar byggja á gagnasafni Equidam Research Center sem starfar 

í samstarfi við hollenska hugbúnaðarfyrirtækið Equidam B.V. Um er að ræða 

umfangsmesta gagnabanka sprotafyrirtækjaverðmata sem vitað er um. 

Rannsóknin nær til verðmats 10.276 sprotafyrirtækja sem voru verðmetin 

eftir vegnu meðtali fimm verðmatsaðferða á samræmdan hátt. Auk niðurstaðna 

verðmatsaðferðanna voru eftirfarandi upplýsingar í gagnasafninu: 

• dagsetning verðmatsins 

• gjaldmiðill verðmatsins 

• vægi hverrar verðmatsaðferðar í vegna meðaltalinu 

• meðalverðmat hvers fyrirtækis 

• fjöldi starfsmanna fyrirtækjanna þegar verðmatið var framkvæmt 

• sá iðnaður sem fyrirtækið tilheyrir 

• sá undirflokkur iðnaðar sem fyrirtækið tilheyrir 

• það ár sem verkefnið hófst 

• það ár sem fyrirtækið var lagalega stofnað 

Verðmötin voru framkvæmd á tímabilinu 1. janúar 2016 - 10. apríl 2019. 

Gögnin eru samræmd að öllu leyti fyrir utan að í maí 2018 var flokkum iðnaðar 

fjölgað út 123 í 530 iðnaðarundirflokka. Alls voru 3.064 verðmöt framkvæmd eftir 

maí 2018 og byggir rannsóknin á þeim verðmötum. Um 3.064 mismunandi fyrirtæki 

er að ræða, þ.e.a.s. ekkert fyrirtæki kemur fyrir oftar en einu sinni.  

3.2 Tölfræðiúrvinnsla 

Gagnasafn rannsóknarinnar nær til fyrirtækja frá fjölda landa þar sem notast er við 

fjölda gjaldmiðla. Við greiningu verðmatanna var niðurstöðu hverrar aðferðar deilt 
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í meðalverðmat þess fyrirtækis svo bera mætti saman verðmöt byggð á 

mismunandi gjaldmiðlum, en einnig til þess að taka tillit til verðbólgu og öfga 

breytistærða. 

Höfundur óskaði eftir gögnum um eilífðarvöxt fyrirtækjanna 3.064 hjá 

Equidam. Hvað varðar eilífðarvaxtarprósentu fyrirtækjanna í gögnum Equidam var 

einungis skilgreint hvort vaxtarprósentan væri jöfn sögulegum meðal árlegum vexti 

fyrirtækja (2,5%) eða ekki. Höfundi voru send gögn þeirra fyrirtækja sem ekki 

miðuðu eilífðarvöxt sinn við 2,5% og samræmdi höfundur gögnin. Alls reyndust 

2.960 fyrirtæki miða eilífðarvöxt sinn við 2,5% vöxt eða sem nemur 96.57% af 

heildarfjölda fyrirtækjanna. Sökum þess hve mikill fjöldi fyrirtækja miðaði við sama 

eilífðarvöxt ákvað höfundur að framkvæma ekki frekari greiningu byggða á þeirri 

breytu. 

Í tengslum við iðnaðarmargfaldara voru þau gögn innifalin í gagnasafni 

rannsóknarinnar. Reikna má út iðnaðarmargfaldara hvers fyrirtækis með 

samanburði þess iðnaðar við töflu iðnaðarmargfaldara sem gefin er út árlega af 

prófessor Aswath Damodaran við New York Háskóla (Damodaran, 2019). Þegar 

kom að frekari greiningu sem byggði á breytunni taldi höfundur betra að greina 

fyrirtækin eftir iðnaði fremur en EBITDA margfaldara þar sem undirflokkar hvers 

iðnaðar byggja á mjög sambærilegum EBITDA margfaldara. Höfundur telur að  

niðurstöður byggðar á samanburði iðnaða séu líklegri til að hafa hagnýtt gildi fyrir 

verðmat sprotafyrirtækja sem auðveldi einnig samanburð við aðrar rannsóknir. 

Gagnasafnið, þ.e. þau 3.064 fyrirtæki sem verðmetin voru eftir maí 2018, voru 

greind í heild þar sem reiknað var út meðaltal og staðalfrávik hverrar 

verðmatsaðferðar. Meðaltal og staðalfrávik hverrar aðferðar var einnig reiknað út 

eftir þrem greinum iðnaðar, þ.e. smásölu-, hugbúnaðar-, og líftækniiðnaði. 

Framkvæmd voru fylgnipróf (e. correlation) í excel þar sem fylgni fyrirtækjanna við 

meðalverðmat var annars vegar greint og hins vegar fylgni verðmatsaðferðanna 

innbyrðis.  

Að þeirri greiningu lokinni voru niðurstöður sannreyndar m.t.t.t. rannsóknar-

spurningu rannsóknarinnar. Það var gert með tvíhliða t-prófi þar sem marktækni 

þess að meðaltal aðferðar væri frábrugðið einum var prófuð miðað við 95% 

marktæknistig. Niðurstaða hverrar verðmatsaðferðar var borin saman við einn 

(meðalverðmat þess iðnaðar) með það að markmiði að kanna hvort marktækur 
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munur væri á niðurstöðu aðferðarinnar við meðalverðmat þess fyrirtækis. Ef svo 

er þýðir það að verðmatsaðferðin annaðhvort of- eða vanmat á virði fyrirtækisins. 

3.3 Annmarkar 

Eins og gert var grein fyrir í fræðilega kaflanum (2.1) skapar skortur á upplýsingum 

um sprotafyrirtæki, þar með talið skortur á bókhaldssögu og lítlum seljanleika 

hlutabréfa sprotafyrirtækja, meiri óvissu þegar kemur að verðmati þeirra en gengur 

og gerist hjá skráðum fyrirtækjum á markaði. 

Greining sem byggir á verðmötum sprotafyrirtækja í heild hefur að geyma 

afar fjölbreyttan hóp fyrirtækja með ólíkar forsendur. Í samhengi þessarar 

rannsóknar er t.d. um að ræða hlutfallslega háa prósentu fyrirtækja í 

hugbúnaðariðnaði. 

Greining á líftæknisprotafyrirtækjum byggir einungis á þýði 28 fyrirtækja. 

Stærra úrtak fyrirtækja í þeim iðnaði er líklegt til þess að gefa af sér marktækari 

niðurstöðu greiningar. 



 

43 

4 Niðurstöður 

Eins og fram kom hér að ofan nær rannsóknin til verðmats 3.064 sprotafyrirtækja 

sem verðmetin voru eftir fimm verðmatsaðferðunum: skorkortsaðferð, 

gátlistaaðferð, sjóðaaðferð, vaxtaraðferð og kennitöluaðferð. Sprotafyrirtækin 

3.064 skiptast niður á 123 greinar iðnaðar, sem flokkast í 530 undirflokka iðnaðar, 

sjá skiptingu í viðauka 2. Fyrst verður farið yfir niðurstöður fyrir öll fyrirtæki 

rannsóknarinnar í heild, svo verður greint eftir iðnaði eða fyrst smásöluiðnaði svo 

hugbúnaðariðnaði og loks líftækniiðnaði. 

Fyrsta greining rannsóknarinnar (sjá töflu 5) nær til mengis allra 

sprotafyrirtækja rannsóknarinnar. Taflan lýsir meðalniðurstöðu hverrar aðferðar 

auk stalaðfráviks og hvort meðaltal aðferðarinnar sé marktækt frábrugðið 

meðalverðmati. 

Tafla 5: Lýsandi tölfræði og marktækni verðmatsaðferða sprotafyrirtækja 

 

Meðaltal fjögurra af fimm verðmatsaðferðum, allra nema kennitöluaðferðar, 

er nálægt meðalverði eða á bilinu 27% hærra til 19% lægra. Munurinn er þó talsvert 

minni fyrir kennitöluaðferðina en meðalniðurstaða verðmats samkvæmt þeirri 

aðferð reyndist vera 84% hærri, sem bendir til þess að kennitöluaðferðin ofmeti að 

meðaltali virði sprotafyrirtækja. Ef litið er til staðalfrávika aðferðarinnar við 

meðalverðmat reynast þau hæst 1,64, sem bendir til þess að verðmatsaðferðin 

skili ekki eingöngu hærra verðmati en meðalverðmat, heldur að aðferðin skili mjög 

misjafnri niðurstöðu milli fyrirtækja. 

4.1 Smásölusprotafyrirtæki 

Fyrsti flokkur fyrirtækja sem greind eru sérstaklega nær yfir 218 

smásölusprotafyrirtæki. Flokkurinn nær yfir breiðan hóp fyrirtækja sem reka 

verslanir með vöru sem þau framleiða ekki sjálf. Dæmi um undirflokka hópsins eru 

fyrirtæki sem reka: matvöruverslanir, raftækjaverslanir, fataverslanir, apótek, og 

aðrar sérvöruverslanir. Tafla 6 hér að neðan lýsir meðalverðmati og staðalfrávikum 

Meðaltal Staðalfrávik T-gildi (3.064) P-gildi

Skorkortsaðferðin 1,27 1,34 11,15 0,00

Gátlistaaðferðin 1,19 1,41 7,46 0,00

Sjóðaaðferðin 0,82 0,56 -17,79 0,00

Vaxtaraðferðin 0,81 0,91 -10,96 0,00

Kennitöluaðferðin 1,84 1,64 1,96 0,00
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hverrar aðferðar deilt með meðalverðmati og hvort meðaltal aðferðarinnar sé 

marktækt frábrugðið meðalverðmati. 

Tafla 6: Lýsandi tölfræði og marktækni verðmatsaðferða smásölusprotafyrirtækja. 

 

Meðaltöl sjóðstreymisaðferðanna eru fremur lág eða að meðaltali 9,3% lægra 

en meðalverðmat fyrirtækja iðnaðarins samanborið við meðaltöl samanburðar-

aðferðanna en þau skila að meðaltali 76,5% hærra meðalverðmati en 

meðalverðmat iðnaðarins. Tvær aðferðanna, skorkortsaðferð of gátlistaaðferð, 

byggja á lykilverðmati og skila þær marktækt hærra meðalverðmati en nemur 

verðmati iðnaðarins. Þetta má skýra á þann hátt að verðmatsaðferðir sem byggja 

á lykilmælikvörðum skila hærra verðmati en aðrar aðferðir þegar um 

smásölusprotafyrirtæki er að ræða. Það að sjóðstreymisaðferðir skili marktækt 

lægri niðurstöðu en samanburðaraðferðir sem lýsa samanburð við raunviðskipiti 

bendir til þess að sú fjárfestar séu tilbúnir að fjárfesta á hærra verðmati en 

sjóðstreymisáætlanir benda til. Lykilþáttur í því er mat á áhættu og bendir það til 

þess að fjárfestar telji að ekki sé jafn mikil áhætta til staðar og gert er ráð fyrir í 

sjóðstreymisverðmatsaðferðum. 

Sama er að segja um staðalfrávik en staðalfrávik samanburðar aðferðanna 

eru mjög há sem bendir til þess að aðferðirnar meti smásölusprotafyrirtæki 

hlutfallslega mishátt. 

4.2 Hugbúnaðarsprotafyrirtæki 

Annar flokkur rannsóknarinnar nær til flokks hugbúnaðarsprotafyrirtækja. Um er að 

ræða verðmöt 565 hugbúnaðarsprotafyrirtækja sem teljast til hóps undirflokka. 

Meðal undirflokka hugbúnaðarsprotafyrirtækja telst t.d. iðnaðarhugbúnaður, 

farsímahugbúnaður, verslunarhugbúnaður, prófunarhugbúnaður, og annar 

Meðaltal Staðalfrávik T-gildi (218) P-gildi

Skorkortsaðferðin 1,78 1,52 7,57 0,00

Gátlistaaðferðin 1,75 1,71 6,47 0,00

Sjóðaaðferðin 0,59 0,47 -12,88 0,00

Vaxtaraðferðin 0,91 0,97 -1,37 0,18

Kennitöluaðferðin 1,22 1,16 2,80 0,00
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hugbúnaður. Lýsandi tölfræði auk þess hvort marktækur munur sé á meðaltali og 

meðalverðmati má sjá í töflu 7 hér að neðan.  

 

Lítill munur er á meðalverðmati skorkorts-, gátlista- og sjóðaaðferðanna eða 

á bilinu 16% lægra til 5% hærra en meðalverðmat. Þó munurinn sé ekki mikill er 

það aðeins skorkortsaðferðin sem ekki er marktækt frábrugðin einum sem þýðir að 

sjóða- og gátlistaaðferðirnar verðmeta fyrirtæki í hugbúnaðariðnaði að meðaltali 

annars vegar 5% hærra eða 16% lægra en meðalverðmat. Kennitöluaðferðin skilar 

hins vegar 120% hærra verðmati en meðalverðmat sem þýðir að aðferðin ofmetur 

virði hugbúanaðarsprotafyrirtækja umtalsvert. Vaxtaraðferðin vanmetur virði 

hugbúnaðarsprotafyrirtækja að meðaltali 37%. Talsvert misræmi er hins vegar milli 

vaxtaraðferðarinnar og annarra verðmatsaðferða. Þetta misræmi verður annars 

vegar þegar meðalverðmat er borið saman við aðrar sjóðstreymisaðferðir og einnig 

þegar fylgni vaxtaraðferðarinnar við aðrar aðferðir eru skoðuð. Fylgni 

Tafla 7: Lýsandi tölfræði og marktækni verðmatsaðferða hugbúnaðarsprotafyrirtækja. 

Tafla 8: Fylgni Vaxtaraðferðarinnar við aðrar verðmatsaðferðir. 

Meðaltal Staðalfrávik T-gildi (565) P-gildi

Skorkortsaðferðin 0,95 1,01 -1,17 0,23

Gátlistaaðferðin 0,84 1,00 -3,80 0,00

Sjóðaaðferðin 1,05 0,55 2,16 0,03

Vaxtaraðferðin 0,63 0,54 -16,29 0,00

Kennitöluaðferðin 2,20 1,70 16,78 0,00
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vaxtaraðferðarinnar við aðrar verðmatsaðferðirnar fjórar er lýst í töflu 8 hér að 

neðan: 

 

 

Eins og minnst var á hér að ofan er fylgni vaxtaraðferðinnar við 

sjóðaaðferðina og kennitöluaðferðarinnar fremur lágt sérstaklega sökum þess hve 

líkar aðferðirnar eru. Hins vegar, þegar aðferðin er borin saman við skorkorts- og 

gátlistaaðferðirnar kemur fram að fylgnin er engin eða 0,01 fyrir skorkort og 0,02 

fyrir gátlistaaðferðina. Þetta bendir til þess að aðferðin sé annnars vegar með litla 

sem enga tengingu við raunviðskipti (sem samanburðaraðferðirnar tvær byggja á) 

og auk þess á skjön við aðrar sjóðstreymisaðferðir. 

4.3 Líftæknisprotafyrirtæki 

Þriðji flokkur rannsóknarinnar nær til hóps 28 líftæknisprotafyrirtækja sem skiptast 

í fjóra undirflokka: líftæknilyfjafyrirtæki, fyrirtæki með líftæknilækningatæki, 

fyrirtæki í lyfjaþróun og önnur líftæknisprotafyrirtæki. Yfirlit lýsandi tölfræði og fylgni 

milli verðmatsaðferðanna er sett fram í töflu 9.  

Tafla 9: Lýsandi tölfræði og marktækni verðmatsaðferða líftæknisprotafyrirtækja.  

 

Meðaltal verðmats skorkorts-, gátlista-, sjóða- og vaxtaraðferðar var á bilinu 

22% lægra til 8% hærra en meðalverðmat sem nær því ekki marktækum mun frá 

meðalverðmati iðnaðarins. 

Ein aðferð sker sig þó úr, þ.e. Kennitöluaðferðin sem skilar marktækt að 

meðaltali 188% hærra verðmati en nemur meðalverðmati sem þýðir að aðferðin 

ofmetur virði líftæknisprotafyrirtækja umtalsvert. 

Meðaltal Staðalfrávik T-gildi (28) P-gildi

Skorkortsaðferðin 0,78 0,96 -1,21 0,22

Gátlistaaðferðin 0,81 1,24 -0,81 0,41

Sjóðaaðferðin 1,08 0,69 0,61 0,53

Vaxtaraðferðin 1,01 1,27 2,05 0,96

Kennitöluaðferðin 2,88 3,10 3,20 0,00
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5 Umræða og lokaorð 

Gagnasafn rannsóknarinnar nær til fyrirtækja sem verðmetin eru samkvæmt 

aðferðafræði sem notuð er við verðmat sprotafyrirtækja í framkvæmd (Sievers, 

Mokwa og Keienburg, 2013).  

Tilgáta höfundar er að tækifæri séu til að auka nákvæmni verðmats með því 

að taka mið af iðnaði við val á verðmatsaðferðum. Nákvæmni verðmats er 

lykilatriði í framkvæmd enda er verðmat mikilvægasti þátturinn í samninga-

viðræðum frumkvöðla og fjárfesta (Tyebjee og Bruno,1984) og má fullyrða að 

verðmat dragi úr líkum á ósætti milli samningaraðila (Wasserman, 2008). 

Í heild þá benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að hlutfallslegur 

munur sjóðstreymis- og samanburðaraðferða skýrist af jaðarkostnaði 

fyrirtækjanna.  

Niðurstöður greininga á gagnasafninu í heild sýna að allar aðferðirnar nema 

kennitöluaðferðin skila niðurstöðu sem er nálægt meðalverðmati. Það er líklega 

vegna þess að fyrirtæki með lágan jaðarkostnað, og þar af leiðandi með 

hlutfallslega hátt sjóðstreymisverðmat, jafna út fyrirtæki með háan jaðarkostnað. 

Þetta er einkar áhugavert því það sýnir að sá hópur sprotafyrirtækja sem verðmat 

er framkvæmt fyrir er fjölbreyttur og takmarkast ekki við fyrirtæki með lágan 

jaðarkostnað, þ.e. fyrirtæki sem englafjárfestar og sjóðir fjárfesta einkum í, eins og 

t.d. hugbúnaðar- og líftæknisprotafyrirtæki. 

Allar aðferðirnar skila þó ekki niðurstöðu nálægt meðalverðmati en 

kennitöluaðferð skilar umtalsvert hærra verðmati sem er áhugavert að skoða með 

tilliti til niðurstöðu sjóðaaðferðarinnar, en hún byggir á sömu forsendum að öllu leyti 

nema þegar ávöxtunarkrafa er reiknuð. Sjóðaaðferðin tekur mið af þróunarstigi en 

kennitöluaðferðin ekki (Equidam, 2019), enda var aðferðin hönnuð með það í huga 

(Trichkova og Kanaryan, 2015). Kennitölu- og vaxtaraðferðirnar gefa nákvæmari 

mynd því lengri sem rekstrarsaga fyrirtækisins er (Damodaran, 2009). Höfundur 

telur að það, að kennitöluaðferðin skili talsvert hærra verðmati á meðan 

sjóðaaðferðin skilar sambærilegri niðurstöðu og meðalverðmat, bendi til þess að 

kennitöluaðferðin vanáætli áhættu fyrirtækja sem komin eru stutt í þróun og 

verðmeti þau þess vegna of hátt. Þetta er áhugavert vegna þess að það bendir til 

þess að ung tæknifyrirtæki ofmeti virði sitt, sérstaklega ef ekki er notuð 

sjóðaaðferðin, sem er einkum notuð af nýsköpunarsjóðum. 



 

48 

Næst kom að greiningu smásölusprotafyrirtækja. Það sem einkennir 

smásölu er hlutfallslega hár jaðarkostnaður vegna ýmissa þátta, svo sem 

lagerhalds, framleiðslukostnaðar og kostnaðar vegna húsnæðis. Niðurstöður 

greiningarinnar eru þær að sjóðstreymisaðferðirnar skila lægra verðmati en 

samanburðaraðferðirnar og styður þetta tilgátuna um að því hærri sem 

jaðarkostnaðurinn er þeim mun lægri hlutfallslega er verðmat sjóðstreymisaðferða 

miðað við samanburðaraðferðir. 

Þó að verðmatið sé lágt samkvæmt sjóðstreymisaðferðum gefur þó kenning 

Santos og Zotes (2011) um raunkosti vísbendingu um að mögulega eigi þær að 

skila hærri niðurstöðu því ef illa gengur er hægt að minnka umfang og koma 

eignum í verð í meira magni en hjá öðrum tæknifyrirtækjum. Þetta er vegna þess 

að um áþreifanlegar eignir er að ræða, sérstaklega miðað við hugverk líftækni- og 

hugbúnaðarfyrirtækja. Þó benda Rodigues o.fl. (2013) á að ákvarðanataka í 

kringum slíkan samdrátt liggi almennt hjá fremur óreyndum aðilum. Þetta er 

áhugavert því það úskýrir að hluta til hvers vegna samanburðaraðferðir skila hærra 

verðmati en sjóðstreymisaðferðir því samanburðaraðferðir taka mið af reynslu 

stjórnendateymis en sjóðstreymisaðferðir ekki. 

Sjóðstreymisaðferðirnar þrjár skila þó mislágu veðrmati og ber þá 

sérstaklega að nefna sjóðaaðferðina, sem skilar 41% undir meðalverðmati. 

Sjóðaaðferðin miðar þó áhættu við þróunarstig og er hönnuð með nýsköpunarsjóði 

í huga. Ef við berum saman smásölufyrirtæki sem er ekki enn með tekjur (er á 

þróunar- eða hugmyndastigi), eins og t.d. verslun við lyfja- eða hugbúnaðar-

fyrirtæki á sama stigi, þá má fullyrða að allir flokkar búa við talsverða 

rekstraráhættu en ofan á þá áhættu er umtalsverð tæknileg áhætta hjá lyfja- og 

hugbúnaðarfyrirtækjum, sem ekki er til staðar hjá versluninni. Sökum þess að slík 

áhætta er ekki til staðar hjá smásölufyrirtækjum er ekki nákvæmt að beita sömu 

ávöxtunarkröfu fyrir smásölufyrirtæki og önnur fyrirtæki með mikla tæknilega 

áhættu. Höfundur telur að niðurstöður þessarar rannsóknar bendi til þess að ef 

slíkt er gert skilar það sér í ofmati á áhættu fyrir ung smásölufyrirtæki samkvæmt 

sjóðaaðferðinni. Í því samhengi ber einnig að nefna að nýsköpunarsjóðir fjárfesta 

almennt ekki í fyrirtækjum með háan jaðarkostnað, svo sem smásölufyrirtækjum, 

því þau standast ekki þá ávöxtunarkröfu sem sjóðirnir gera til fjárfestinga og því líta 

nýsköpunarsjóðir ekki á fjármálaáætlanir ungra sprotafyrirtækja sem áreiðanlegar 

(Silva, 2004). Þegar kemur að samanburði smásölufyrirtækja við bæði 
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hugbúnaðar- og líftæknifyrirtæki er niðurstaðan andstæða við smásölusprota-

fyrirtæki. Það bendir til þess að ólíkt smásölufyrirtækjum ofmeti kennitöluaðferðin 

virði ungra líftækni- og hugbúnaðarfyrirtækja því ekki sé tekið mið af stöðu þróunar 

fyrirtækjanna. 

 Næst kom að greiningu hugbúnaðarsprotafyrirtækja. Einkennandi er fyrir 

fyrirtækin að jaðarkostnaður er nánast enginn. Samanburðaraðferðinar skila 

hlutfallslega lægra verðmati en sjóðstreymisaðferðirnar þrjár sem styður tilgátu 

höfundar um samband jaðarkostnaðar og verðmats. Þó ber að minnast á að 

samanburðaraðferðirnar meta ekki tímavirði peninga ólíkt sjóðstreymis-

aðferðunum (de Oliveira og Zotes, 2018). 

 Þegar niðurstöður vaxtaraðferðarinnar eru skoðaðar kemur í ljós mikið 

misræmi milli aðferðarinnar og allra annarra aðferða en aðferðin skilar 37% lægra 

verðmati en meðalverðmat. Rekstarsaga hugbúnaðarsprotafyrirtækja einkennist 

af þróunartímabili þar sem tekjur eru litlar og áhætta mikil í fyrstu og ef vel gengur 

miklum tekjum og vexti því jaðarkostnaður er nánast enginn. Vaxtaraðferðin gerir 

ráð fyrir að fyrirtækið muni vaxa um 2% á ári eftir það spátímabil sem áætlað er en 

sögulega er það meðalvöxtur fyrirtækja. Það að vaxtaraðferðin skili umtalsvert 

lægra verðmati bendir til þess að aðferðin taki ekki mið af því að vaxtarmöguleikar 

hugbúnaðarfyrirtækja eru meiri en fyrirtækja almennt sökum lágs jaðarkostnaðar. 

Þetta vaxtarstig stangast einnig á við hversu sveiflukenndur rekstur hugbúnaðar-

fyrirtækja er (Kutcher, Nottebohm og Sprague, 2014). Segja má að ef 

hugbúnaðarfyrirtæki vex „einungis“ 2% á ári þá gefi fjárfesting í þeim ekki nægilega 

ávöxtun miðað við þá miklu tæknilegu áhættu sem er til staðar annars vegar og 

hins vegar sökum þess að mikill kostnaður og tími fór í að þróa hugbúnað 

fyrirtækisins. Þessi undirverðlagning verður augljós þegar kemur að yfirtöku 

hugbúnaðarfyrirtækja þar sem verðmæt hugverk þeirra eru metin til fjár 

(Damodaran, 2019). Þetta vandamál vaxtaraðferðarinnar í samhengi hugbúnaðar-

fyrirtækja styður rannsóknir Vinturella og Erickson frá 2004 og Jennergren frá 

2008, sem benda á að annars vegar sé nauðsynlegt að spá langt fram í tímann til 

þess að aðferðin gagnist og hins vegar að forsendur til slíks mats séu ekki til staðar 

hjá flestum sprotafyrirtækjum sökum óvissu. Með hliðsjón af framasögðu verður 

að segjast að vaxtaraðferðin gefi ekki nákvæma mynd af virði 

hugbúnaðarsprotafyrirtækja. 

https://www.mckinsey.com/our-people/eric-kutcher
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Hvað varðar hlutfallslega niðurstöðu sjóðstreymisaðferða og samanburðar-

aðferða í tengslum við jaðarkostnað fyrirtækja þá gefa niðurstöður greiningar 

smásölu- hugbúnaðar- og líftæknisprotafyrirtækja til kynna að slíkt sé og að 

samanburðaraðferðir gefi hlutfallslega þeim mun hærri niðurstöðu því hærri sem 

jaðarkostnaður fyrirtækis er.  

Rannsóknir á bæði óskráðum félögum og sprotafyrirtækjum eru af skornum 

skammti (Elnathan, Gavious og Hauser, 2010) auk þess sem gjá er til staðar á milli 

fræðilegra verðmatsaðferða og raunákvarðana fjárfesta í framkvæmd (Miloud, 

Aspelund og Cabro, 2012).  

Þörf er á frekari samanburði verðmata stöndugra fyrirtækja og sprotafyrir-

tækja í sama iðnaði. Sömuleiðis skortir samanburð milli mismunandi vaxtarstiga 

innan sprotafyrirtækja í sama iðnaði. Þó að greining sprotafyrirtækja í heild bendi 

til þess að aðferðirnar henti illa til þess að verðmeta heildina getur engu að síður 

vel verið að eftir því sem fyrirtæki í þeim iðnaði, sem verðmatið nær til, stækka, 

verði verðmöt þeirra nákvæmari miðað við sömu verðmatsaðferðir. 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Skilgreiningar 

• Aðföng: Birgðir, aðgengi eða framboð af peningum, starfsfólki, vöru eða 

öðrum eignum sem skipulagsheildir nýta til þess að starfa á skilvirkan 

hátt. 

• Dreifing eigna (e. diversification of assets): Ferli þar sem fjármagni er 

„dreift“ á marga staði í formi þess að keypt sé fleiri en ein eign fyrir 

upphæðina. Markmið þessa ferlis er að lækka staðalfrávik ávöxtunar 

eignasafnsins eins og hægt er á meðan reynt er að lágmarka lækkun 

áætlaðrar ávöxtunar (O´Sullivan og Sheffrin, 2003). 

• EBITDA (e. earnings before interest, depreciation, taxes and 

amortization): Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta. 

• Englafjárfestir: Efnamikill einstaklingur, oft fyrrverandi frumkvöðull eða 

stofnandi fyrirtækis sem fjárfestir eigin fjármagni í sprotafyrirtæki. 

• Fjárfestingaákvörðun: Ákvörðun fjárfestis að fjárfesta tilheyrandi eign. 

• Fjárfestingasamningur: Samningur milli fjárfestis og fyrirtækis um 

fjárfestingu í fyrirtæki. Samningurinn lýsir réttindum og skyldum hvors 

aðila í samhengi fjárfestingarinnar (Evans og Evans, 2007). 

• Fjármálamarkaður: Hver sá staður þar sem viðskipti með verðbréf, 

afleiður eða gjaldeyri á sér stað (Kenton, 2019a). 

• Framtaksfjárfesting: Fjárfesting í fyrirtæki sem ekki er skráð á 

skipulagðan verðbréfamarkað. Þetta er regnhlífarhugak um margar 

gerðir fjárfestinga t.d. í fasteignaverkefni, litlu fyrirtæki eða 

sprotafyrirtæki. 

• Frumkvöðull: Einstaklingur sem nýtir sér markaðstækifæri í formi 

skipulags- eða tækninýsköpunar (Schumpeter, 1965). 

• Jaðarkostnaður: Breytilegur kostnaður við að selja eitt eintak af vöru eða 

veita þjónustu einu sinni. 

• Nýsköpunarfjárfesting: Fjárfesting í nýsköpunarfyrirtæki. 
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• Nýsköpunarsjóður: Fagfjárfestasjóður sem fjárfestir fjármagni 

fagfjárfesta, almennt efnamikilla einstaklinga og stofnanafjárfesta, í 

sprotafyrirtækjum. 

•  Rekstrarleg óvissa: Óvissa og hætta sem skapast í daglegum rekstri 

fyrirtækja sem getur skapast vegna mistaka eða óhagkvæmni í skipulagi, 

hjá fólki eða í ferlum (Segal, 2019). 

• Samkeppnisforskot: Staða eða aðstæður sem setja fyrirtæki í sterka eða 

afgerandi sterka stöðu í viðskiptum. Getur t.d. átt við um aðgengi að 

sjaldgæfu eða ódýru hráefni, aðgengi að færu eða ódýru vinnuafli, eða 

aðgengi að nýrri tækni (Porter, 1985). 

• Seljanleiki: Þáttur þess hve tímafrekt og kostnaðarsamt það er að breyta 

eign í reiðufé (Muller, 2019). 

• Sjóðstreymi: Heildarmagn peninga sem „streyma“ inn og út úr fyrirtæki. 

Notað sem leið til þess að greina fyrirtæki einungis út frá peningum en 

ekki einnig aukningu eða lækkun á virði eigna líkt og um rekstrarrreiking 

fyrirtækis væri að ræða. 

• Skalanleiki: Hugtak sem lýsir því hvernig kostnaður eykst við aukningu 

umfangs fyrirtækis. Hugtakið er keimlíkt jaðarkostnaði sem lýsir kostnaði 

við það að bæta við einum viðskiptavini. Dæmi: fyrir hugbúnaðarfyrirtæki 

er kostnaður við að einn nýr viðskiptavinur noti hugbúnað fyrirtækisins 

nánast enginn en þegar um ræðir þjónustu á við heimahjúkrun þá eru lítil 

tækifæri til þess að lækka kostnað hlutfallslega með því að auka fjölda 

viðskiptavina. 

• Skipulagður verðbréfamarkaður: Markaður með fjármálagerninga 

samkvæmt skilgreiningu laga um kauphallir (Lög um verðbréfaviðskipti, 

nr.108/2007).  

• Smæðaráhætta: Sérstök umframáhætta sem er til staðar í rekstri smárra 

fyrirtækja sem ekki er til staðar hjá stórfyrirtækjum. Getur t.d. falist í 

áhættu á því að tekjustreymi fyrirtækisins sé of einhæft, vægi 

lykilstarfsmanna mikið eða samband við lykilbirgja/viðskiptavini meira 

hlutfallslega en ef um stórfyrirtæki væri að ræða. 
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• Sprotafjárfestar: Regnhlifahugtak yfir aðila sem fjárfesta í 

sprotafyrirtækjum. 

• Sprotafyrirtæki: Sprotafyrirtæki er fyrirtæki í ferli að leita að og prófa 

arðbær viðskiptalíkön sem eru hagnýt í stækkandi skala eða „sköluð“ 

eins og það er kallað (Blank og Dorf, 2012). 

• Stjórnendaáhætta: Hættan á því að stjórnendur skapi fyrirtækinu 

rekstrar- og/eða fjármálatengdu tjóni vegna slakrar frammistöðu eða 

skaðandi háttsemi (Chen, 2018). 

• „Ungt“ sprotafyrirtæki: Sprotafyrirtæki sem hefur ekki náð stöðugri sölu, 

almennt yngra en þriggja ára. 

• Viðskiptaáætlun: Skjal sem lýsir markmiðum fyrirtækis og þeim aðferðum 

sem það ætlar að nota til þess að ná markmiðunum (Kenton, 2019b). 

• Viðskiptalíkön: Áætlun um farsælan rekstur fyrirtækis sem nær til helstu 

þátta reksturs: form tekna, hóp viðskiptavina, vöru/ fyrirtækisins og 

fjármála fyrirtækis (Osterwalder, Pigneur og Smith, 2010). 
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Viðauki 2: Iðnaður fyrirtækja rannsóknarinnar 

 

Iðnaður sprotafyrirtækis Fjöldi fyrirtækja 

advanced medical equipment & technology 65 

advertising & marketing 96 

aerospace & defense 13 

agricultural chemicals 5 

airlines 3 

apparel & accessories 31 

apparel & accessories retailers 42 

appliances, tools & housewares 6 

auto & truck manufacturers 8 

auto vehicles, parts & service retailers 10 

auto, truck & motorcycle parts 10 

banks 7 

biotechnology & medical research 28 

brewers 10 

broadcasting 4 

business support services 102 

business support supplies 5 

casinos & gaming 8 

closed end funds 2 

coal 1 

commercial printing services 2 

commercial reits 1 

commodity chemicals 4 

communications & networking 75 

computer & electronics retailers 7 

computer hardware 6 

construction & engineering 51 

construction materials 13 

construction supplies & fixtures 9 

consumer lending 12 

consumer publishing 12 

corporate financial services 11 

courier, postal, air freight & land-based logistics 16 

department stores 12 

discount stores 10 

distillers & wineries 19 

diversified industrial goods wholesalers 5 

diversified investment services 10 

diversified mining 1 

drug retailers 6 

electric utilities 8 



 

61 

 

electrical components & equipment 11 

electronic equipment & parts 27 

employment services 32 

entertainment production 37 

environmental services & equipment 26 

exchange-traded funds 1 

financial & commodity market operators & service providers 61 

fishing & farming 35 

food processing 65 

food retail & distribution 61 

footwear 10 

forest & wood products 6 

gold 2 

ground freight & logistics 12 

healthcare facilities & services 63 

heavy electrical equipment 1 

heavy machinery & vehicles 9 

home furnishings 13 

home furnishings retailers 7 

home improvement products & services retailers 13 

homebuilding 7 

hotels, motels & cruise lines 14 

household electronics 15 

household products 6 

independent power producers 2 

industrial conglomerates 1 

industrial machinery & equipment 30 

integrated oil & gas 3 

integrated telecommunications services 15 

investment banking & brokerage services 10 

investment holding companies 5 

investment management & fund operators 17 

iron & iron & steel 1 

iron & steel 3 

it services & consulting 167 

leisure & recreation 72 

life & health insurance 7 

managed healthcare 9 

marine freight & logistics 5 

marine port services 3 

medical equipment, supplies & distribution 53 

mining support services & equipment 3 

miscellaneous Specialty Retailers 50 

multiline insurance & brokers 34 

natural gas utilities 2 



 

62 

 

non-alcoholic beverages 16 

non-gold precious metals & minerals 1 

non-paper containers & packaging 7 

office equipment 6 

oil & gas exploration and production 2 

oil & gas refining and marketing 4 

oil & gas transportation services 1 

oil related services and equipment 10 

online services 268 

paper packaging 1 

paper products 3 

passenger transportation, ground & sea 22 

personal products 31 

personal services 66 

pharmaceuticals 31 

phones & handheld devices 6 

professional information services 36 

property & casualty insurance 8 

real estate rental, development & operations 11 

real estate services 28 

recreational products 12 

renewable energy equipment & services 41 

renewable fuels 5 

residential reits 2 

restaurants & bars 50 

semiconductors 5 

shipbuilding 1 

software 565 

specialized reits 4 

specialty chemicals 5 

specialty mining & metals 2 

textiles & leather goods 5 

tires & rubber products 1 

tobacco 2 

Toys & Children’s Products 12 

water & related utilities 5 

wireless telecommunications services 17 

Samtals 3.064 

 


