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Ágrip 

Skýrsla þessi er unnin með það að markmiði að gefa grunnhugmyndir um hvað verðmat 

er, hverjum það gagnast og hvernig auk þess að veita góða innsýn í mismunandi 

verðmatsaðferðir sem notaðar eru við verðmat fyrirtækja. Komið er inná grunnþekkingu á 

fjármálahugtökum sem notuð eru við verðmat, svo sem ársreikningi og stærðum sem vinna má 

uppúr honum, og þau sett í samhengi við þær aðferðir sem farið er yfir. 

Við efnistök og mótun var stuðst við þekktar fræðibækur eins og Investment Valuation 

eftir hinn þekkta Aswath Damodaran til þess að nálgast fræðilegan grunn, en auk þess voru 

viðtöl tekin til að öðlast innsýn í raunnotkun fræðanna. 

Velt var upp þeirri spurningu hvort ein verðmatsaðferð hentaði betur en aðrar á tímum 

mikillar óvissu og varð niðurstaðan sú að ein er talin bera höfuð og herðar yfir aðrar en hún er 

þó ekki sú sem fræðimenn og sérfræðingar telja mest notaða. 

Það má túlka á nokkra vegu en skýrsluhöfundur telur að þrátt fyrir lof þessarar tilteknu 

aðferðar henti hún ekki öllum og á það jafnvel sérstaklega við hér á Íslandi. Það geti því fleiri en 

ein aðferð hentað og fer það í raun eftir því hver verðmetur og hvað er verðmetið. 



Formáli 

Í skýrslu þessari verður fjallað um verðmatsaðferðir og hvernig best megi meta raunvirði 

fyrirtækja á tímum óvissu og erfiðra markaðsaðstæðna. Tilgangur skýrslunnar er að veita 

grunn-innsýn í verðmatsaðferðir og athuga hvort ein eða fleiri aðferðir henta betur en aðrar við 

mat á virði fyrirtækja á tímum eins og nú ríkja hér á Íslandi. Farið verður yfir nokkrar aðferðir 

sem notaðar og kenndar eru í dag og einnig verður litið á svokallaða PPA1 aðferð, eða 

kaupverðsúthlutun, sem notuð er við sameiningu meðfram og eða á eftir 

áreiðanleikakönnunum og kaupum. 

Ekki er áætlað að tengja skýrsluna við nein ákveðin fyrirtæki heldur frekar rannsaka 

markaðinn í heild sinni, með áherslu á að vinna úr upplýsingum á sem hlutlausastan hátt og 

tryggja einnig gagnrýna hugsun. Viðfangsefnið vakti fyrst áhuga skýrsluhöfundar eftir að athygli 

hans var beint að aðferðum verðmats og var unnið út frá því í samvinnu við leiðbeinanda. Talað 

var við valda aðila til að fá innsýn í það hvernig fræðin væru nýtt í raunveruleikanum og fá álit 

og upplýsingar um hvernig málum var háttað í aðdraganda hrunsins. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Hvað er verðmat og hver þeirra verðmatsaðferða sem eru til skoðunar í skýrslunni 

hentar best við mat á raunvirði fyrirtækja, að teknu tilliti til markaðsaðstæðna og 

þróunar efnahagslífsins eftir efnahagshrunið 2008? 

Markmið með vinnslu verkefnisins er að svara ofangreindri rannsóknarspurningu og 

mun skýrsluhöfundur leitast við að varpa ljósi á galla, kosti og áherslur mismunandi aðferða við 

verðmat fyrirtækja. Endanlega á skýrslan að vera fræðandi og raunhæft verkefni sem tengir 

saman námsefni og raunveruleikan. Er það von skýrsluhöfundar að niðurstaða skýrslunnar geti 

svarað þeirri spurningu hvort ein eða fleiri aðferðir við verðmat séu hentugri en aðrar þegar 

kemur að mati á raunvirði fyrirtækja á tímum mikillar óvissu. 

 

 

Þórarinn Ólason 
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Inngangur 

Nú þegar enn er óljóst hvernig efnahag Íslands reiðir af á næstu árum og jafnvel 

áratugum vakna margar spurningar um framferði fyrirtækja og jafnvel einstaklinga á markaði í 

uppsveiflu efnahags Íslands á árunum 2005 til 2007 og í aðdraganda hrunsins 2008. Þá einna 

helst varðandi mikla gósentíð sem verið hefur á Íslandi á þessum tíma þar sem íslensk fyrirtæki 

og kaupsýslumenn í útrás hafa gert það gott hér heima og í hinum alþjóðlega viðskiptaheimi.  

Spurningar eins og „Hvernig varð þetta mikla „góðæri“ til?“, „Hvers vegna sprakk 

bólan?“, „Var ekkert á bakvið þetta?“ og „Hverjum var þetta að kenna?“ brenna á vörum 

almennings og lítið hefur verið um svör. 

Tilefnið hér er þó ekki að finna sökudólg eða að fara yfir góðærið né hrunið í heild sinni, 

enda er það efni í stærri skýrslur, heldur á hér að skoða tilteknar aðferðir notaðar á markaði 

sem spurningarmerki hafa verið sett við og almenningur hefur ekki greiðan aðgang að eða 

skilning á. Markmiðið er að fara yfir nokkrar þeirra aðferða sem kenndar eru og notaðar. 

Útskýra, greina og meta þær og notagildi þeirra og að lokum horfa til nánustu framtíðar. 

Ásamt spurningum eins og „Hvaða tilgangi þjóna verðmöt?“, „Hverjum nýtast þau?“ og „Hvað 

fæst út úr þeim?“ verður í enda skýrslunnar leitast við að svara spurningunni: 

„Hvað er verðmat og hver þeirra verðmatsaðferða sem til skoðunar eru í 

skýrslunni hentar best við mat á raunvirði fyrirtækja, að teknu tilliti til markaðsaðstæðna 

og þróunar efnahagslífsins eftir efnahagshrunið 2008?“ 

Það verður sem sagt farið yfir verðmat almennt, tilgang þess, hverjum það nýtist, 

mismunandi verðmatsaðferðir og hvað hefur áhrif þegar meta á virði eignar eins og fyrirtækis. 

Komið verður lauslega inn á verðmat óefnislegra eigna, óvissuþætti í verðmati, ráð til að sporna 

við óvissu og úthlutun virðis á sérstakar tekjuskapandi einingar eftir verðmat. Tilgangurinn er sá 

að veita lesandanum góða yfirsýn yfir það hvernig hægt er að meta raunvirði fyrirtækja með 

mismunandi markaðsbakgrunn og við mismunandi markaðsaðstæður. 

Þegar talað er um markaðsaðstæður og þróun efnahagslífsins þá er átt við þær erfiðu 

aðstæður sem bæði fyrirtæki og fjárfestar eru í núna þar sem framtíðarhorfur eru óljósar. Mörg 
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mál eru til meðferðar fyrir dómi og hugsanlegt að margir af þeim dómum sem eftir eiga að falla 

munu hafa fordæmisgildi sem hjálpa öðrum, minni aðilum að leita réttar síns í dómskerfinu. 

Vart þarf að minnast á að meðan á þessu stendur og í árferði sem þessu er lánsfjármagn af 

skornum skammti og því erfitt að koma fyrirtækjum í vandræðum til aðstoðar. Þetta má lesa út 

úr skýrslum og greiningum samtaka og greiningaraðila eins og eftirfarandi málsgrein úr skýrslu 

Alþýðusambands Íslands frá árinu 2009 um horfur í efnahagsmálum. 

Fyrirtækin 

Rekstrarstaða fyrirtækja er erfið um þessar mundir og mikil óvissa ríkir víða um 

framtíðarhorfur. Fyrirtæki er mörg mjög skuldsett og valda háir vextir og lágt 

gengi krónunnar erfiðleikum í daglegum rekstri. Þar að auki er aðgengi að 

lánsfé til framkvæmda mjög takmarkað bæði innanlands og á erlendum 

mörkuðum og því lítið svigrúm til þess að ráðast í nýframkvæmdir næstu tvö 

árin. Mörgum framkæmdum sem þegar var hafist handa við eða til stóð að 

byrja á hefur einnig þurft að slá á frest vegna fjármögnunarerfiðleika.2 

  

                                                           
2 ASÍ. (2009). Horfur í efnahagsmálum 2009-2011. Bls. 5. 
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Aðferðafræði 

Við vinnslu skýrslunnar var notast við námsefni, rannsóknir og ítarefni úr tengdum 

fræðum. Svo dæmi séu tekin, hagfræði, stærðfræði, og öðrum fræðum tengdum verðmati og 

fjármálum fyrirtækja, sem komu að gagni við vinnslu skýrslunnar. Meðfram þessu var unnið úr 

gögnum og upplýsingum frá fyrirtækjum, aðilum svo og öðrum rannsóknum, en það var þó 

aðallega notað til að sannreyna, staðfesta og rökstyðja álit, kenningar og staðreyndir. Skýrslan 

verður aðallega unnin á fræðilegum grunni en þó verða dæmi tekin og vitnað í heimildir úr 

raunveruleikanum til rökstuðnings. 

Við heimildaöflun var leitað til bókasafna, svo sem Bókasafns Háskólans á Bifröst, 

Bókasafns Háskóla Reykjavíkur, Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafn og einnig nýttir 

gagnagrunnar sem opnir eru í gegnum þau. Að lokum var veraldarvefurinn notaður eftir því 

sem þurfti sem og munnlegar heimildir í formi viðtala og óformlegra viðræðna við 

fyrirtækjaeigendur og athafnamenn til að auka skilning á almennum rekstri og þeirra þátta sem 

áhrif á hann hafa. 

Efnistök 

Við uppsetningu efnisyfirlits og ákvörðun um efnistök var að miklu leyti stuðst við inntak 

kennslubókar Aswath Damodaran, Investment valuation – Tools and Techniques for 

Determining the Value of Any Asset, þar sem farið er yfir helstu verðmatsaðferðir sem notast 

er við í dag. Út frá því voru valdar þrjár aðferðir til verðmats og fjallað um hverja þeirra í 

samhengi við rannsóknarspurningu skýrslunnar. 

Afmörkun efnis 

Við afmörkun var aðallega litið til þess að afmarka skýrsluna við það að gefa góða yfirsýn 

og dýpka skilning án þess að týnast í reikningsaðferðum og of mikilli upptalningu. Því var 

ákveðið að afmarka efni skýrslunnar við verðmatsaðferðir, skilgreiningum þeirra og 

aðferðafræðanna á bakvið þær, hverjum þær nýtast og hvernær.  
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Verðmat 

Hvað er verðmat? 

Í viðskiptum er hugtakið verðmat notað yfir það ferli sem farið er í gegnum þegar meta á 

verðmæti í fyrirtækjum3. Verðmat er hægt að skilgreina á nokkra vegu en almennt er talað um 

mat á eign sem leiðir af sér verðmæti hennar. Verðmæti er þá upphæð, nánast 

undantekningalaust reiknuð og gefin upp í ákveðinni mynt sem í flestum tilfellum ræðst af 

uppgjörsmynt eða mynt þess markaðar sem eignin er skráð á. Eins og orðið verðmat gefur til 

kynna er þetta mat og er það byggt á tilteknum stærðum sem ætla má að hafi áhrif á 

framtíðarverðmæti eignarinnar.4  

Þegar talað er um að meta fyrirtæki þá er verið að meta rekstur, eignir og skuldir. Því er 

svo hægt að skipta upp og þá er talað um rekstrarvirði5 og eiginfjárvirði6. Rekstrarvirði er þá, í 

sinni einföldustu mynd, virði eftir mat á rekstrinum einum og sér og eiginfjárvirði eftir mat á 

eignum og skuldum.7 Hægt er að reikna út hvort leiðréttinga er þörf í efnahagsreikningi með 

því að bera saman eiginfjárvirði og rekstrarvirði að frádregnum vaxtaberandi skuldum.8 Þetta er 

einföld aðferð til að skilgreina og skoða verðmat. Sumar aðferðir notast einnig við samanburð á 

fyrirtækjum í sambærilegum starfsgreinum eða eignum og eignasöfnum við það fyrirtæki sem 

verðmeta skal en farið verður nánar út í það hér á eftir.9 

Hvenær og af hverju? 

Á okkar markaði, hér á Íslandi, er algengast að verðmat sé framkvæmt í kringum kaup og 

sölu á fyrirtækjum þar sem selja á eignarhlut í fyrirtækinu eða fyrirtækið í heild10, en einnig eru 

þau notuð í kringum uppgjör fyrirtækja og við stjórnun og ákvarðanatöku. Í uppgjörum geta 

þau þjónað þeim tilgangi að sýna rétta mynd í ársreikningi fyrirtækisins. Það nýtist svo einnig 

stjórnendum við að meta hvernig fyrirtækið stendur. Í kringum kaup og sölu geta verðmöt nýst  

                                                           
3 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
4 Stowe, Robinson, Pinto og McLeavey. (2007). Equity Asset Valuation. New Jersey: John Wiley & Sons, 

Inc. 
5 Þýtt: Enterprice Value 
6 Þýtt: Equity Value 
7
 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 

8 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
9
 Stowe, Robinson, Pinto og McLeavey. (2007). Equity Asset Valuation. New Jersey: John Wiley & Sons, 

Inc. 
10 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
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bæði kaupendum og seljendum.11 Hinsvegar eru sjónarmið og forsendur kaupenda og seljenda 

ekki alltaf þær sömu og auk þess geta óháðir verðmatsaðilar einnig haft álit eða sjónarmið sem 

í flestum tilfellum hafa áhrif á verðmatið sjálft. Má segja að ógerlegt sé að fá algerlega hlutlaust 

verðmat þar sem vissar forsendur eru alltaf byggðar á áætlunum eða áliti þess sem 

verðmetur.12 

Eins og sést er tilgangur verðmats í raun mjög víðtækur og gefur mismunandi 

niðurstöður við mismunandi tilefni og gefnar forsendur. Verðmat getur einnig verið mis 

þýðingarmikið fyrir mismunandi aðila. Hér verður aðallega gengið út frá hlið fjárfesta og 

fyrirtækjaeigenda.13 

„SKILNINGUR Á SAMSPILI ÞESSARA ÞÁTTA ER LYKILATRIÐI Í VIRÐISAUKANDI ÁKVÖRÐUNARTÖKU 

OG RAUNHÆFRI FJÁRHAGSLEGRI ENDURSKIPULAGNINGU.“ 
14 

Fyrir fyrirtækjaeigendur er verðmat meðal annars möguleiki til að meta áhrif 

ákvörðunartöku, hjálpa við stefnumótun fjármála15 og styðja við virði fyrirtækisins. Þegar 

markmiðið er að hámarka virði fyrirtækisins verða ofangreindir þættir að taka mið af hvor 

öðrum og vera skýrt mótaðir. Sem dæmi getur ákvörðunartaka ein og sér haft áhrif á virðið. 

Þegar kemur svo að því að fjárfestar sýna fyrirtækinu áhuga þurfa eigendur að vera tilbúnir að 

koma sér saman um hvert virði þess er frá þeirra sjónarmiði áður en þeir geta hugleitt hvort 

hafna beri eða taka tilboði fjárfesta. Fyrirtækjaeigendur eiga þó til að gefa sér óvenju jákvæðar 

forsendur þegar þeir koma að gerð verðmats og er það skiljanlegt þar sem þeir eiga auðvitað 

hagsmuna að gæta þegar fyrirtækið er selt eða yfirtekið.16 

Þegar um fjárfesta er að ræða ræðst eðli17 verðmats aðallega af þeirri fjárfestingar 

hugmyndafræði18 sem hver fjárfestir starfar eftir. Til eru ýmiskonar flokkar sem raða má 

                                                           
11

 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal 
12 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
13 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
14 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. Bls. 9. 
15

 Þýtt: Corporate Strategy 
16 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
17 Þýtt: Role 
18 Þýtt: Philosophy 
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fjárfestum niður í eftir hugmyndafræði þeirra en ekki verður farið nánar í það hér. Sem dæmi 

má þó nefna þann sem fjárfestir út frá undirstöðuatriðum grunngreiningar en hann lítur svo á 

að vöxtur, möguleikar, áhættustefna19 og sjóðstreymi fyrirtækis séu þeir þættir sem móta 

raunvirði þess. Þannig má segja að fjárhagslegt eðli fyrirtækis sé grunnur í greiningunni og öll 

frávik frá því raunvirði sem úr henni fæst megi rekja til of- eða vanmats á hlutum í 

fyrirtækinu.20  

Hvort sem það eru einstaklingar eða önnur fyrirtæki, þá þurfa þeir að hafa einhverja 

hugmynd um virði fyrirtækis áður en farið er út í samningaviðræður. Almennt séð aðhyllast 

fjárfestar oftar neikvæðar forsendur. Áhættan liggur að mestu leiti þeirra megin og þar af 

leiðandi eðlilegt að þeirra forsendur séu aðeins jarðbundnari en eigenda. Það sem þeir þurfa 

því að gera er að kynna sér vel eignir og skuldir fyrirtækisins og rekstur þess. Með því geta þeir 

áttað sig betur á hverjar eru lykilforsendur í virði fyrirtækisins og metið út frá því. Eitt af því 

sem fyrirtæki eða eigendur fyrirtækja sem ætlar að fjárfesta í, yfirtaka eða sameinast öðru 

fyrirtæki þurfa að athuga eru samlegðaráhrif. Í stærri og flóknari yfirtökum þarf svo að átta sig 

á virði og kostnaði þess að aðlaga rekstur fyrirtækjanna og breyta stjórnunarháttum. Út frá 

fyrrgreindum þáttum er meðvitað hægt að áætla sanngjarnt verðtilboð.21 Þetta er þó ekki eins 

einfalt og það hljómar og hefur tilhneiging hins almenna kaupanda á íslenskum markaði 

undanfarin ár, að mati Þrastar Sigurðssonar fjármálaráðgjafa, verið að flokka fyrirtæki eftir 

starfsgreinum og nota EBITA22-margfaldara við verðmat og tilboðsgerð. Farið verður nánar í þá 

aðferð seinna í skýrslunni en EBITA-margfaldari er einföld og þægileg aðferð sem getur þó 

innihaldið fjöldan allan af breytum.23 

Til að taka þetta saman má segja að fyrir kaup og sölur hafi fæstir eigendur, sem og 

kaupendur, hugmynd um virði fyrirtækisins og hafi jafnvel ekki velt því fyrir sér fyrr en áhugi 

vaknar. Þá standa þeir frammi fyrir þessum spurningum og leita jafnan til margra álitsgjafa um 

hvað virðið sé eða hvernig sé best að meta það, hvort sem það eru vinir og vandamenn, 

                                                           
19 Þýtt: Risk profile 
20

 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 
Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

21 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 
Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

22 Skammtöfun: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization 
Þýtt: Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskrift fastafjármuna og viðskiptavildar – Greiningardeild KB 

Banka 
23 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal 
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sölumenn eða sérfræðingar. Segja má að líkur séu á því að jafn mörg mismunandi svör fáist og 

fjöldi aðspurðra verður á endanum. Eins og komið hefur fram litast álit þeirra að líkindum alltaf 

af því hvoru megin við borðið þeir sitja. Kaupandi vill sem lægst verð en seljandi sem hæst. Þar 

kemur verðmat til sögunnar.24 Grunnurinn er sá að verðmat spilar stórt hlutverk í fjármálum og 

getur gagnast mörgum aðilum við mismunandi tækifæri. 25 

Hvernig? 

Til að byrja með þarf að skilgreina hvað á að meta og í hvaða tilgangi en gátlisti við 

undirbúning verðmats byggt á sjóðstreymi26 gæti litið út eitthvað á þessa leið:27 

1. Hver er tilgangur verðmatsins og tímamörk þess? 

2. Öflun gagna (bæði um viðkomandi fyrirtæki sem og sambærileg) og athuga með 

eldri greiningar á fyrirtækinu. 

3. Fá ársreikninga um þrjú til fimm ár aftur í tímann. 

4. Vinna greiningar vinnu á fyrirliggjandi fjárhagsupplýsingum 

5.  Útbúa og aðlaga spálíkön – áætlanir 

6. Bera saman spár og áætlanir við rauntölur seinustu ára 

7. Ákvarða ávöxtunarkröfu 

8. Byrja verðmatsvinnu 

Algert aðalatriði er að skilja rekstur fyrirtækisins. Til þess að skilja reksturinn þarf að 

setjast yfir fjárhagsupplýsingar, greina og flokka, útiloka og punkta niður og að lokum öðlast 

góðan skilning á hvað það er sem hefur áhrif á rekstur fyrirtækisins. Á fremur auðveldan hátt 

má brjóta fyrirtæki niður í rekstur og efnahag. Það er, tekjur og gjöld annarsvegar og eignir og 

skuldir hinsvegar, að því gefnu að fyrirtækið sé ekki í mjög flóknum rekstri. Lykilatriði er þannig 

að átta sig á því hvaða breytur hafa áhrif og breyta niðurstöðu verðmatsins. Með því er hægt 

að leggja áherslu á að gildi þeirra breyta sé sem raunhæfast við gerð áætlana og auka líkurnar á 

réttu mati.28 Ef við geymum gjöld og skuldir aðeins, má sjá að fyrirtækið á eignir og skapar sér 

tekjur. Þegar fyrirtæki eru skoðuð á þennan hátt má á þægilegan hátt sjá að innan fyrirtækis 

                                                           
24 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf. (á.á.) www.kontakt.is 
25

 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 
Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

26
 Þýtt: Cash Flow 

27 Byggt á Ernst & Young hf. (á.á.). Minnispunktar vegna verðmats. 
28 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal 
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eru það allar eignir og öll fjármálatengd starfsemi sem hefur eitthvað virði. Það eru svo skuldir, 

sem oft myndast við gjaldfærslu eða fjármögnun, sem koma á móti og mynda þannig einhverja 

eign, ef eignir eru hærri en skuldir, eða skuld, ef skuldir eru hærri en eignir. Þetta er grunnurinn 

í virði fyrirtækja.29 

Notaðar eru margar mismunandi aðferðir við verðmat og spilar þar inn í stærð verkefna, 

aðstæður, tími, fjármagn, þægindi og jafnvel sérviska. Gott er að átta sig á því að þróuð hafa 

verið mörg mismunandi líkön og geta þau gefið mjög mismunandi niðurstöður. Sum einföld og 

fljótleg með auðfinnanlegum föstum stærðum og önnur eru flókin með mörgum breytum og 

stærðum sem meta þarf eða áætla. Þrátt fyrir það er hægt að flokka þær niður og gefur það 

góða mynd og skilning á „stóru myndinni“30.31 Þótt aðferðirnar taki mið af mismunandi 

breytum og gefi oft mismunandi niðurstöður er hægt að brjóta þær niður og sjá á hvaða 

forsendum þær eru byggðar. Hér á eftir verða teknar fyrir þrjár umfangsmiklar aðferðir og 

reynt verður að meta þær varðandi hentugleika í árferðinu sem við búum við hér á Íslandi í dag.  

Áður en lengra er haldið verður farið yfir nokkrar einfaldar en mikilvægar skilgreiningar 

til að auka skilning og auðvelda yfirferð á verðmatsaðferðum sem seinna koma í skýrslunni.  

Gott er að hafa Viðauka 1 til hliðsjónar en þar er uppsettur dæmigerður ársreikningur fyrir lítið 

íslenskt fyrirtæki. 

Skilgreiningar 

Ársreikningur 

Þegar talað eru um ársreikninga er oftast verið að vísa til fjármálaupplýsinga fyrirtækja 

og fyrirtækja. Það er engu að síður eins hægt að hugsa þetta út frá einstaklingi og hans 

persónulegu upplýsingum. Ársreikningur inniheldur fjármálaupplýsingar um afkomu og eigna 

eða skuldastöðu á því formi sem fyrirtækjum og félögum ber að skila af sér árlegum 

upplýsingum samkvæmt reglum og reikningsskilastöðlum. Þetta er því upplýsingarit sem til 

dæmis fjárfestar, stjórnendur og yfirvöld geta nýtt sér og gera almennt.32  

                                                           
29 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
30

 Þýtt: Big picture 
31 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
32 Kimmel, Paul D., Weygandt, Jerry J. og Kieso, Donald E. (2007). Financial Accounting: Tools for Business 

Decision Making (4th Edition). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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Rekstur og efnahagur33 

Í ársreikningi má finna rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðstreymi en fjallað 

verður sérstaklega um sjóðstreymi hér á eftir. Rekstrarreikningur sýnir, eins og orðið gefur til 

kynna, yfirlit yfir rekstur fyrirtækisins sem samanstendur í stórum dráttum af tekjum og 

gjöldum auk afskrifta, vaxtaliða og skatta. Niðurstaða rekstrarreiknings gefur okkur hagnað 

fyrirtækisins en einnig má þar finna aðrar mikilvægar upplýsingar eins og EBIT34 og EBITDA35 

sem munu verða notaðar hér seinna í skýrslunni.36 Efnahagsreikningur inniheldur eignir og 

skuldir og er hann sýndur í tveimur liðum. Það eru, eignaliðir og skuldaliðir, en sem dæmi má 

nefna handbært fé, vörubirgðir og fasteignir sem allt eru eignaliðir. Á hin bóginn eru viðskipta-

skuldir, yfirdráttur og lán dæmi um skuldaliði. Mismunur eigna og skulda er svo sýndur í skulda-

hlið undir heitinu eigið fé en neikvætt eigið fé þýðr að fyrirtækið skuldaði umfram eignir.37 

Hagnaður eða tap38 

Hagnaður er eins og áður kom fram niðurstaða rekstrarreiknings og samanstendur af 

mismun tekna og gjalda auk frádráttar afskrifta, vaxtaliða og skatta. Ef sú niðurstaðan reynist 

jákvæð er talað um hagnað fyrirtækisins en annars um tap. Sá hagnaður eða það tap flyst svo 

og hefur áhrif á óráðstafað eigið fé undir liðnum eigið fé í skuldahlið efnahagsreiknings. 39 

Eigið fé40 

Undir liðnum eigið fé í skuldahlið efnahagsreiknings má finna nokkra liði. Hlutafé er einn 

þeirra og má þar sjá hvað hefur verið greitt að nafnvirði fyrir hluti í fyrirtækinu. 

Yfirverðsreikningur sýnir svo hvað hefur verið greitt umfram nafnvirði eða ef endurmat hefur 

verið gert og eignir endurmetnar. Þar má finna óráðstafað eigið fé en það heldur utan um þann 

hagnað sem haldið hefur verið eftir. Þaðan eru svo arðgreiðslur færðar út þegar greiddur er 

arður til hluthafa.41 

                                                           
33 Viðauki 1. Bls. 1-3 
34

 Earnings Before Intrests and Taxes 
35 Earnings Before Intrests, Taxes, Depreciation and Amortization 
36 Kimmel, Paul D., Weygandt, Jerry J. og Kieso, Donald E. (2007). Financial Accounting: Tools for Business 

Decision Making (4th Edition). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
37

 Kimmel, Paul D., Weygandt, Jerry J. og Kieso, Donald E. (2007). Financial Accounting: Tools for Business 
Decision Making (4th Edition). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

38 Viðauki 1. Bls. 1 
39

 Kimmel, Paul D., Weygandt, Jerry J. og Kieso, Donald E. (2007). Financial Accounting: Tools for Business 
Decision Making (4th Edition). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

40
 Viðauki 1. Bls. 3 

41 Kimmel, Paul D., Weygandt, Jerry J. og Kieso, Donald E. (2007). Financial Accounting: Tools for Business 
Decision Making (4th Edition). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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Sjóðstreymi42 

Sjóðstreymi fyrirtækis sýnir í raun allt flæði fjármagns inn og út úr fyrirtækinu á fyrirfram 

ákveðnu tímabili og tekur þar af leiðandi ekki beint mið af tekjum og gjöldum sem eru 

undirstaðan í hagnaði eins og áður kom fram. Sjóðstreymi byggir hins vegar á því hversu mikið 

fyrirtækið fær greitt og greiðir út.43 Varast ber að tengja sjóðstreymi við hagnað þar sem ekki er 

gefið að sjóðstreymi endurspegli hagnað eða tap fyrirtækis. Til dæmis getur sala, sem skilar 

tekjum í desember, verið seld út í reikning og þá hugsanlega ekki skilað sjóðstreymi fyrr en í 

janúar. Að því gefnu að fyrirtækið notist við almanaksárið sem uppgjörsár þá sjáum við að ekki 

er bein tenging þar á milli þar sem hagnaður er sýndur um áramót en sjóðsflæði kemur ekki 

fram fyrr en á næsta ári.  

Ef niðurstaða sjóðstreymis er jákvæð þýðir það að fyrirtækið hefur aukið við eign sína á 

handbæru fé en ef neikvæð þá hefur handbært fé fyrirtækisins minnkað.44 Annað dæmi er 

fyrirtæki sem sýnir mikinn hagnað hafa greitt upp stór lán og með því jafnvel minnkað 

handbært fé og þannig sýnir sjóðstreymið neikvæða niðurstöðu. Þetta tól er mjög mikilvægt 

fyrir fjárfesta og greiningaraðila þar sem þeir geta útfrá þessu greint hvenær og af  hverju 

fyrirtæki skilar peningum.45 Sjóðstreymi má svo brjóta niður, breyta og sníða að ákveðnum 

þörfum, en það fer eftir því í hvað það skal notað. Dæmi um það eru frjálst sjóðstreymi, 

rekstrarsjóðstreymi46 og sjóðstreymi á hlut. 

EBIT og EBITDA47 

EBIT eða hagnaður fyrir vexti og skatta er stærð sem finna má í rekstrarreikningi og er 

almennt kölluð rekstrarhagnaður. Þetta er stærð sem fjárfestar hafa notast við að einhverju 

leyti en algengara er þó að notast sé við EBITDA eða rekstrarhagnað fyrir afskriftir.  

                                                           
42 Viðauki 1. Bls. 4 
43

 Investopedia (á.á.) www.investopedia.com 
44 Investopedia (á.á.) www.investopedia.com 
45

 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
46 Þýtt: Operating Cash Flow 
47 Viðauki 1. Bls. 1 
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Núvirts sjóðstreymis verðmat48 

 

Hvað? 

Þótt þessi aðferð sé ein af þeim flóknari þá er hún einnig grunnurinn að góðum skilningi 

á verðmati almennt og öðrum aðferðum sem notaðar eru í dag. Hún er ein af þremur aðferðum 

sem eru mest notaðar samkvæmt fræðimönnum en þó ekki sú mest notaða. Þrátt fyrir það eru 

þeir sammála um að aðferðin sé í grunninn sú réttasta49 50 og sumir ganga jafnvel svo langt að 

segja að flestar aðrar aðferðir megi kallast einfaldaðar aðferðir af núvirtu sjóðstreymis 

aðferðinni eða nýti sér einhverja af þeim grunn útreikningum sem gera þarf fyrir núvirt 

sjóðstreymi.51  

Það er ekki ólíklegt þar sem aðferðin notast við mikið af breytum og áætlunum sem 

vinna þarf vel því aukið flækjustig kallar á aukna villuhættu við áætlanagerð og útreikninga. 52 

Umfangsmikil og flókin áætlanagerð krefst mikils tíma og aðkomu fagaðila sem hafa þekkingu á 

rekstri fyrirtækja og markaðinum. Þetta gerir það að verkum að svona verðmöt geta verið dýr 

og þessi aðferð því frekar talin henta stórfyrirtækjum með mikla veltu. Þess má geta að 

bandaríkjamenn telja almennt að þessi aðferð „...eigi best við um meðalstór og stór fyrirtæki í 

stöðugum rekstri með langa rekstrarsögu...“53. Þess þarf þó vart að geta að meðalstór fyrirtæki 

í Bandaríkjunum eru töluvert stærri en meðalstór fyrirtæki á íslenskan mælikvarða og jafnvel 

má segja að fæst okkar fyrirtækja geti fallið undir þessa skilgreiningu. Sökum þess hve lítill og 

ungur markaðurinn okkar er gerir það íslenskum fyrirtækjum einnig erfiðara fyrir með að afla 

sér langrar og stöðugrar sögu í viðskiptum.54 

  

                                                           
48

 Þýtt: Discounted Cash Flow Valuation 
49 Þýtt: Fundamentally correct 
50 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
51 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
52

 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal. 
53 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf. (á.á.). www.kontakt.is. Verðmat fyrirtækja – Núvirt sjóðstreymi 
54 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf. (á.á.). www.kontakt.is 
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Ekki er nóg með það að núvirts sjóðstreymis aðferð sé ein af þremur meginaðferðum 

verðmats, heldur má nota hana á þrjá vegu og byggist munurinn þá helst á tegund eða mynd 

sjóðstreymis og mismunandi kröfu um ávöxtun. Aðferðirnar þrjár má greina sem virði hlutafjár, 

virði fyrirtækis og aðlagaða núvirðingu55.56 Hér verður sú aðferð tekin fyrir sem leitast við að 

meta fyrirtækið sem heild en hinar tvær líta til hlutafjár eða að skipta fyrirtækinu niður í 

einingar og meta hverja fyrir sig. 

Hvernig? 

Eins og nafnið gefur til kynna tekur aðferðin í grunninn á sjóðstreymisútreikningum. 

Sjóðstreymi sem notuð eru við verðmat geta bæði verið byggð á sögulegum gögnum og sýna 

þá sjóðstreymi og breytingar á handbæru fé fram í tímann byggt á afkomu fyrirtækisins hingað 

til eða við sambærileg markaðsskilyrði. Þau geta þó einnig verið byggð á áætlunum og 

framtíðarforsendum og eru þá greiningaraðilar fengnir til verksins. Þær áætlanir vinna þeir eftir 

að hafa kynnt sér og metið fyrirtækið og rekstur þess, helstu áhrifaþætti og þann markað sem 

fyrirtækið er á. Ekki þarf heldur að einskorða sig við annað hvort þessara heldur nota sumir 

bæði söguleg gögn og framtíðaráætlanir við sína verðmatsgerð.57 

 

Ns = Núvirt sjóðstreymi 

p = Prósenta ávöxtunarkröfu (WACC)              58 
 

Hér að ofan má sjá hvernig núvirt sjóðstreymis formúla lítur út í grunninn. Í sinni 

einföldustu mynd sýnir hún niðurstöðu sjóðstreymis hvers árs eða tímabils fyrir ofan strik 

merkt með tölu þess, „n“ verandi lokaárið. Fyrir neðan strik er svo nefnari sem ætlað er að hafa 

þau áhrif að lækka sjóðstreymi þess árs niður í núvirði.59  

                                                           
55 Þýtt: Value of equity, value of firm og adjusted present value 
56 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
57 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal. 
58

 Þýtt frá www.investopedia.com 
59 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 



 

 

    Verðmatsaðferðir og raunvirði fyrirtækja á tímum mikillar óvissu 2010 

 Bls. 13 

Ef við lítum á þær forsendur sem skoða þarf fyrir núvirt sjóðstreymis verðmat þá þarf að 

horfa til líftíma eignar, þess tíma sem áætlað er að hún borgi sig upp á eða einfaldlega eins 

langt og talið er að hægt sé að meta með góðu móti.60 Til þess þarf mikla þekkingu og skilning á 

markaðnum og síðast en ekki síst visst hlutleysi. Eru því oft utan að komandi aðilar fengnir til 

verksins. Hér kemur svo að því að ákveða hvaða aðferð skuli nota. Litið verður á notkun frjálst 

sjóðstreymis til fyrirtækis61 við þessa útreikninga en hún er almennt talin gefa góða mynd af 

áætluðu sjóðsflæði.62 Frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis byggir á eftirfarandi formúlu: 

FCFF = EBIT(1 – Skattprósenta) + Afskriftir – Fjárfestingarþörf +/- Rekstrarfé63 

Í frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis er eins og sjá má notaður hagnaður fyrir vexti og 

skatt64, öðru nafni rekstrarhagnaður65. Af þeirri upphæð dregur maður skatt66 og leggur 

afskriftir67 aftur við þar sem þær er búið að draga frá veltu í rekstrarhagnaðarupphæðinni. Frá 

því er svo dregin upphæð sem útbúin er út frá áætlunum en það er fjárfestingarþörf sem líklegt 

þykir að muni falla til innan tiltekins árs. 

Næst tekur við núvirðing og styðst hún við niðurstöðu þessara áætluðu sjóðstreyma . 

Það er, þá eru ákveðið mörg ár af frjálsu sjóðstreymi sem gerð hafa verið út  frá áætlunum tekin 

og núvirt miðað við ávöxtunarkröfu. Þessi ávöxtunarkrafa er sú krafa sem gerð er miðað við 

áhættu af áætluðu sjóðstreymi.68 Oft er hún miðuð við WACC69 eða vegið meðaltal kostnaðar 

við lánsfjármagn og ávöxtunarkröfu eigin fjár.70 WACC er talinn einn besti mælikvarði á kostnað 

við endurfjármögnun og er því nauðsynlegur partur af ferlinu. 

   

                                                           
60 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
61

 Þýtt: FCFF eða Free Cash Flow to Firm 
62 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal 
63 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. Bls. 383 
64

 Þýtt: Earnings Before Interests and Tax 
65 Viðauki 1. Bls. 1 
66 Viðauki 1. Bls. 1 
67

 Viðauki 1. Bls. 1 
68 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
69 Weighted Average Cost of Capital 
70 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf (á.á.). www.kontakt.is  
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Ávöxtunarkröfuna WACC má reikna út á eftirfarandi hátt: 

 

Vmk = Vegið meðaltal kostnaðar við lánsfjármagn og ávöxtunarkröfur eiginfjár 
M(Skulda) = Markaðsvirði skulda  M(Hlutafé) = Markaðsvirði hlutafjár 

 = Prósenta arðsemi skulda    = Prósenta arðsemi hlutafjár 
(1 – Skatt %) = Hlutfall áhrifa skatts              71 

 

Það eru því komnar tvær breytur sem þarf að ákvarða og eða reikna út áður en lagt er af 

stað og eru það eins og áður kom fram fjöldi ára sem miða á við og hver ávöxtunarkrafan er.72 

Ferlið endar því þannig að eftir að sjóðstreymisáætlanir hafa verið gerðar, 

ávöxtunarkrafa reiknuð út og hvert ár núvirt, þá er reiknað út framtíðarvirði eða lokavirði73 

eignarinnar við enda áætlunar og samanlagt myndar það verðmæti núvirts sjóðstreymis 

verðmats74.75 

Stutt samantekt 

Með þessari aðferð er leitast við að komast að hinu eiginlega virði76, en það má útskýra 

sem hina fullkomnu núvirðingu. Það er, ef allt áætlað sjóðstreymi reyndist rétt og 

ávöxtunarkrafan hæfði nákvæmlega núvirðingunni yrði hinni fullkomnu núvirðingu náð. Virðið 

sem út úr þessu fæst er þó ekki alltaf það sama og markaðsvirði fyrirtækisins en það þýðir þó 

ekki að markaðurinn sé ómarktækur77 heldur bara að hann sé annað hvort ekki tilbúinn til að 

borga svo mikið eða tilbúinn að borga mikið meira. Því virðist oftar en ekki stjórnað af 

utanaðkomandi áhrifum, svo sem stóráföllum, hamförum eða hryðjuverkum. Einn viðmælanda 

tók meðal annars dæmi um hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 þegar rætt var um 

aðkomu hans að verðmati Símans þar sem Síminn var metin á mun meira heldur en það sem 

markaðurinn var tilbúinn að borga.78  

                                                           
71 Þýtt: Formúla úr Stowe, Robinson, Pinto og McLeavey. (2007). Equity Asset Valuation. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. Bls. 111. 
72

 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk 
73 Þýtt: Terminal value 
74 Sjá nánari útlistun í Viðauka 2 
75

 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal 
76 Þýtt: Intrinisc value 
77

 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 
Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

78 Þröstur Sigurðsson. (2010). Viðtal. 



 

 

    Verðmatsaðferðir og raunvirði fyrirtækja á tímum mikillar óvissu 2010 

 Bls. 15 

Hlutfallsverðmat79 (Verðmatskennitölur) 

 

Hvað? 

Miðað við hina stóru markaði úti í heimi, þar sem verðmatskennitölur eru mikið notar, 

er íslenski markaðurinn frekar lítill. Fjöldi fyrirtækja af svipaðri stærð og í svipuðum rekstri er 

takmarkaður en þessi aðferð, verðmatskennitölur, byggir á því að bera saman kennitölur eða 

meðaltal kennitalna sambærilegra fyrirtækja og finna þannig út hvort um ofmat eða vanmat er 

að ræða.80 Það er þó ekki eins einfalt og það hljómar því auka má flækjustigið í mörgum 

þessara kennitalna með því að skoða einstaka breytur sem áhrif hafa á viðkomandi kennitölu 

og er það í raun nauðsynlegt ef fá á út nákvæma niðurstöðu. Einfaldar útgáfur eru samt sem 

áður notaðar til viðmiðs ef ekki þykir akkur í því að nota aðferðir með fleiri breytum. Til dæmis 

þegar talið er að erfitt sé eða ekki hægt að meta framtíðarhorfur.81 

Hvernig? 

Tilgangurinn er enn sá sami, að meta virði og áætla hagnað umfram kostnað vegna 

fjárfestingar í ákveðinni eign ef einhver er.82 Eins og nafnið gefur til kynna er notast við 

hlutfallreikning og geta þannig meðal annars veitt ýmsar upplýsingar um fjárhagslega stöðu 

fyrirtækis. Það er framkvæmt þannig að til dæmis annað hvort verð eða áætlað virði er 

hlutfallað við þekkta eða reiknaða stærð og notað til samanburðar við önnur sambærileg 

fyrirtæki. Til dæmis má nefna verð í hlutfalli við sjóðstreymi, hagnað og bókfært virði.83 Verður 

nokkrum þessara aðferða lauslega gerð skil hér að neðan til þess að gefa innsýn í þann fjölda 

möguleika sem í boði eru.  

                                                           
79 Þýtt: Relative Valuation 
80

 Stowe, Robinson, Pinto og McLeavey. (2007). Equity Asset Valuation. New Jersey: John Wiley & Sons, 
Inc. 

81
 Þröstur Sigurðsson. (2010). Viðtal. 

82 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
83 Bodie, Kane og Marcus. (2005). Investments (6th edition). New York: McGraw-Hill / Irwin. 
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Sjóðstreymishlutfall84 

Sjóðstreymi sýnir hreyfingu hreins fjármagns inn og út úr fyrirtækinu og hvaða liðum, 

eða öllu heldur þáttum fyrirtækisins, það tengist og þykir þessi stærð mikilvæg. Að sumra mati 

ein sú mikilvægasta af þeim stærðum sem auðfundnar eru í ársreikningum fyrirtækis.85 Þetta er 

mjög mikilvæg stærð fyrir fjárfesta og þá sem að verðmeta fyrirtæki og er hún, eða eitthvað 

meðhöndlaðar útgáfur af henni, notaðar í margar verðmatsaðferðir eins og áður hefur komið 

fram.86 Til dæmis frjálst sjóðstreymi87 sem notað er í núvirts sjóðstreymis verðmat. 

Verð / Sjóðstreymi = Hlutfall 

Þennan part úr ársreikningi fyrirtækis er hægt að nota sem hlutfalls aðferð sem nefnara 

á móti verði fyrirtækis og bera saman við önnur sambærileg fyrirtæki.88 Sumir kjósa þó frekar 

að nota þætti og stærðir sem gefnar eru í rekstrarreikningi eða efnahagsreikningi fyrirtækis. 

VH Hlutfall89 

VH hlutfall eða hlutfall verðs og hagnaðar90 er eitt mest notaða hlutfall fjárfesta og 

byggjast vinsældir þess á því hversu góða mynd það gefur þrátt fyrir einfaldleika. Í grunninn 

sýnir þetta hlutfall hversu hratt hagnaður fyrirtækis greiðir upp markaðsvirði þess að jafnaði. 91 

Það má segja að það geti líka gefið góða mynd af því hvort markaðurinn er að ofmeta eða 

vanmeta. Þarna er verið að bera saman verð á hlut í fyrirtækinu við hversu miklum hagnaði 

fyrirtækið skilar á hvern hlut.92 

Verð á hlut / Hagnaður á hlut = Hlutfall 

                                                           
84 Þýtt: Cash Flow 
85 Ross, Stephen, A., Westerfield. (2005). Corporate Finance (7th Edition). New York: McGraw-Hill 

Education. 
86 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
87 Þýtt: Free Cash Flow 
88

 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
89 Þýtt: PE ratio 
90

 Þýtt: Price per earnings 
91 Deloitte. (á.á.). www.deloitte.com 
92 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
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Til að fá sem réttast mynd notast fjárfestar og greiningaraðilar oft við leiðréttan 

hagnað93 en með því er átt við hagnað þar sem búið er að draga frá liði sem talið er að séu 

tímabundnir og þar af leiðandi ekki hafðir með þegar reiknað er fram í tímann.94 

EV/EBITDA Hlutfall 

Í framhaldi má nefna aðra mikið notaða og sambærilega aðferð sem notar svipaðar 

stærðir en þó aðeins flóknari. Sú aðferð er kölluð EV/EBITDA-hlutfall eða hlutfall virði reksturs 

og nettó eigna, við hagnað fyrir vexti, skatt, afskriftir og rýrnun95. Þarna er, líkt og í V/H-

hlutfalli, verið að bera saman verð við hagnað en þessar stærðir er ekki alltaf gefið að finna og 

þarf stundum að reikna út, þótt sum fyrirtæki sýni EBITDA og jafnvel EV í ársreikningi sínum. 

Munurinn og hugsanlegur kostur liggur í því að þessi aðferð notast við virði rekstur 

fyrirtækisins, það eru eignir og tekjuskapandi einingar að frádregnum skuldum eða kröfum á 

fyrirtækið, og bera saman við EBITDA, sem stendur fyrir hagnað fyrirtækisins að frádregnum 

vöxtum, skatti, afskriftum og fyrningum. Þannig fæst „hreinni“ hagnaður sem er ólitaður af 

þessum breytum sem bera áhrif frá öðru en bara „hreinum“ eða rekstrartengdum tekjum og 

gjöldum.96  

Heildarvirði / Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði = Hlutfall 

Hlutfall sem fæst út úr þessu má svo nota í grófan útreikning á sambærilegum 

fyrirtækjum eða til samanburðar eftir að verðmat hefur verið gert og má þannig gróflega áætla 

hvort verðmetna fyrirtækið sé yfir- eða undirmetið miðað við áður útreiknuð hlutföll af 

sambærilegum fyrirtækjum. Í þessari aðferð er EBITDA notaður sem fasti og EV/EBITDA 

hlutfallið notað til margföldunar.97 Ef talað er um þessar tvær síðast nefndu aðferðir í samhengi 

kemur upp sú staða að fjárfestir eða verðmatsaðili getur valið milli þess að fara einfaldari og 

hugsanlega ónákvæmari leið eða flóknari og hugsanlega nákvæmari leið. Hafa skal þó í huga að 

þessi hlutföll, eins og önnur hlutföll, hafa lítið að segja ef ekki eru önnur fyrirtæki til 

samanburðar þar sem samskonar upplýsingar liggja fyrir og þarf því að taka það inní myndina. 98  

                                                           
93 Þýtt: Adjusted Earnings 
94

 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
95 Þýtt: Enterprise Value / Earnings before interest, tax depreciation and amortization 
96

 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
97 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal 
98 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal 
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EV/Sala 

Ef áfram er haldið með stærðir úr rekstrarreikningi sem nefnara má taka sem dæmi sölu. 

Þá er heildarvirði fyrirtækis, sem tekið var fyrir hér á undan, og deilum með sölu fyrirtækis. 

Athuga þarf þó að áður en farið er að bera það hlutfall sem út úr þessu fæst við önnur fyrirtæki 

skal áhersla lögð á að finna fyrirtæki með svipað viðskiptalíkan og álíka sölu þar sem sala er 

sérstaklega mismunandi eftir atvinnugeirum, svæðum, markaðshlutdeild og líkönum sem 

stuðst er við í rekstrinum.99 

Heildarvirði / Sala = Hlutfall 

Með svipuðu móti má nota verð hlutfallað við sölu þótt EV sé almennt talinn vinsælli 

mælikvarði í þessu samhengi og verður ekki farið í það sérstaklega hér. 

Bókfært virði100 

Þegar talað er um bókfært virði er verið að notast við þá eign í efnahagsreikningi sem 

nær umfram skuldir efnahagsreikningsins. Þá er skoðað hlutfall verðs fyrirtækisins og bókfærðs 

virði þess. Það er svo skoðað í samhengi við önnur sambærileg fyrirtæki. 

Verð / Bókfært virði = Hlutfall 

Fasteignafélög og fjárfestingasjóðir eru dæmi um hvar þessi aðferð er notuð en þar sem 

þessi aðferð er frekar einföld er hætta á að hún sýni ekki algerlega rétta mynd af virði flóknara 

fyrirtækis.101 Aðallega má nefna ofmat eða vanmat eigna, til dæmis birgða og viðskiptakrafna, í 

þessu samhengi. Það leiðir okkur svo að næstu aðferð.102 

Endurmetinn efnahagur103 

Aðferð þessi er í raun framhald af bókfærðu virði en hér er notast við eignir umfram 

skuldir í efnahagsreikningi eða það sem kallað er virði eigin fjár. Hins vegar, eins og heitið gefur 

til kynna, er byrjað á því að endurmeta þær einingar sem efnahagsreikningur fyrirtækisins 

                                                           
99

 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
100 Þýtt: Book value 
101

 Moneyterms. (2010). www.moneyterms.co.uk. 
102 Bjarnason, Arnar. (2004). Greining Ársreikninga II: Verðmat fyrirtækja. Fyrirtækjasvið KPMG 
103 Þýtt: Adjusted book value 
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samanstendur af. Þar sem meðal annars er verið að reyna að finna út hvort bókfært virði eigna 

er of hátt miðað við markaðsvirði. Það er dæmi um endurmetnar efnislegar eignir en þetta ferli 

nær einnig til óefnislegar eigna og skulda.104 

Annað 

Að lokum má minnast á hlutfall við einfaldari stærðir eins og sölu, vörukaup eða skuldir 

en ekki verður farið nánar yfir þau hér. Hlutfall verðs við frjálst sjóðstreymi, sem er í raun 

framhald af hlutfalli við sjóðstreymi, er enn eitt hlutfallið en þar sem farið hefur verið í frjálst 

sjóðstreymi hér að ofan verða því ekki gerð nánari skil hér. 

Stutt samantekt 

Eins og sjá má eru þessar verðmatskennitölur jafn misjafnar og þær eru margar. Þær 

taka á misjöfnum stærðum og geta hentað fyrirtækjum misvel. Helsti galli þeirra er að eftir því 

sem stærðir sem notaðar eru minnka þeim mun meiri áhrif hafa breytingar á útkomuna.105 Þær 

má þó vel og auðveldlega nota sem viðmið og auka svo dýptina og marktæknina ef svo er 

kosið.  

 

  

                                                           
104 Bjarnason, Arnar. (2004). Greining Ársreikninga II: Verðmat fyrirtækja. Fyrirtækjasvið KPMG 
105 Deloitte. (á.á.). www.deloitte.com 
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Óvissuþáttaverðmat106 

 

Hvað? 

Líkt og nafnið gefur til kynna er þessari verðmats aðferð ætlað að taka á þáttum sem 

ákveðin óvissa ríkir um og reyna að meta það virði sem þessir þættir geta skapað. Þetta vilja 

fræðimenn meina að sé ein sú mesta framför verðmats sem orðið hefur og er það vegna þess 

að flestar aðrar aðferðir eiga það til, samkvæmt fræðunum, að vanmeta þessa óvissuþætti.107 

Þýtt úr ensku er það forkaupsréttur108 sem þessi aðferð er kennd við en það er þó ekki 

lýsandi orð fyrir alla þá flóru sem aðferðin er notuð á. Byrja þarf á að skipta þessu í tvo flokka 

sem eru byggðir á ákvörðunartöku og því metanlega virði sem að baki henni liggur. Annars 

vegar höfum við flokk sem nefndur er raunréttur109 og er hann byggður á áþreifanlegum 

eignum, varanlegum rekstrarfjármunum og ákvörðunum og samningum tengdum þeim, en 

hinsvegar flokk sem felur í sér óáþreifanlega fjármálagerninga tengda kaup og sölurétti 110.111 

Ekki verður sérstaklega litið til kaup- og söluréttasamninga hér en rétt er að benda á að 

það eru samningar sem gefa handhöfum rétt á að kaupa eða selja, sem dæmi, ákveðin 

hlutabréf á fyrirfram ákveðnu verði. Þessir samningar eru með eindaga og geta þeir myndað 

umtalsverðan hagnað ef verð á tilteknum hlutabréfum hækkar eða lækkar mikið, háð því hvort 

um kauprétt eða sölurétt er að ræða.112 Að auki ber að taka það fram að þeim sem keypt hafa 

þennan rétt er ekki skylt að nýta hann heldur geta látið hann renna út113 og þar af leiðandi 

mynda þessir samningar sjaldan sem aldrei tap umfram það sem greitt var fyrir réttinn.114 

  

                                                           
106

 Þýtt: Contingent Claim Valuation 
107 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
108 Þýtt: Options 
109

 Þýtt: Real Option 
110 Þýtt: Call and Put Options 
111 The Business Farm. (á.á.). www.thebusinessfarm.com.au 
112

 Bodie, Zvi, Kane, Alex og Marcus, Alan J. (2005). Investments (6th edition). New York: McGraw-Hill / 
Irwin. 

113
 Þýtt: Expire 

114 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 
Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
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Aðferðin sjálf byggir á kaupréttarverðslíkani115 og á við um eignir sem hafa sömu 

einkenni og hinn áður nefndi forkaupsréttur. Það er, eignir, samningar, ákvarðanir eða kröfur 

sem skilað geta framtíðarhagnaði að gefnum ákveðnum forsendum. Eignir eins og einkaleyfi, 

verkefni, samningar og landsvæði eru dæmi um atriði sem flokkast geta undir umtalaða 

óvissuþætti að gefnum þessum forsendum. Það sem einnig einkennir þessa þætti er réttur til 

framkvæmda, þar sem orðið réttur er lykilatriði og er hann í raun það sem verið er að meta.116 

Hvernig? 

Það sem þessi aðferð gefur stjórnendum fyrirtækja er meira rými til umhugsunar áður 

en ráðist er í kaup, framkvæmdir eða ákvarðanatöku almennt. Borin saman við núvirðingu er 

þessi aðferð sveigjanleg á móti nú eða aldrei117 ákvörðuninni sem stjórnendur standa frammi 

fyrir eftir núvirðingu. Þegar núvirðing gefur bara eina niðurstöðu, jákvæða eða neikvæða, 

kaupa eða ekki, þá gefur óvissuþáttaverðmat, skref fyrir skref, verðmat byggt á líkindum og 

horfum og hefur þann kost að stjórnendur geta hætt við á miðri leið, með einungis það tap sem 

hlotist hefur á þeim tíma, án þess að tapa öllum þeim fjármunum sem annars hefði verið fastir í 

verkinu. Taka skal fram að ekki er þó ætlast til að þessi aðferð sé notuð ein og sér heldur styðst 

hún við niðurstöður núvirðingar af hinum ýmsu þáttum framkvæmda, samninga og eigna.118 

Í framhaldi má nefna að alltaf ber að núvirða þáttinn sem um ræðir áður en farið er útí 

óvissuþáttaverðmat þar sem ekki er gefið að það borgi sig. Ákvörðunin um að fara í svona 

verðmat er alltaf byggð á niðurstöðu núvirðingarinnar, þar sem verk sem skilar geypilegu tapi 

úr þeim útreikningum verður líklega alltaf kaup á kettinum í sekknum.119 

Hér að neðan má sjá einfalda uppsetningu á virðisútreikningi fyrir framkvæmd. Ekki 

verður þó farið ofan í kjölinn á þeim líkindareikningi og núvirðingu sem er að baki 

virðisútreikningana, enda er það efni í aðra skýrslu. 

 

                                                           
115 Þýtt: Option Pricing Model 
116

 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 
Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

117
 Þýtt: Now or Never 

118 The Business Farm. (á.á.). www.thebusinessfarm.com.au 
119 The Business Farm. (á.á.). www.thebusinessfarm.com.au 
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Talað er um tvær leiðir að framkvæmd hennar. Annarsvegar hina akademísku leið120 og 

hinsvegar þá notendavænu121. Er sú akademíska almennt talin vinsælli meðal stærri fyrirtækja 

og ríkisstofnana sem ráðast í stærri og hættumeiri verkefni en hún felur í sér þrengri túlkun 

fræða og flókin stærðfræðilíkön tengd líkindareikningi. Sú notendavænni er notuð af 

stjórnendum og millistjórnendum fyrirtækja og er það form byggt á tölvuvinnslu og einfaldari 

stærðfræði.122 

Taka má mjög einfalt dæmi um óvissuþáttagreiðslur123 til að sýna grunnlíkinda-

útreikningslíkan, en þetta lýsir enganveginn því flækjustigi sem að baki útreikninga á bak við 

virði raunréttar. Hér á að kaupa rekstur lítils fyrirtækis sem hefur 30 milljónir í tekjur síðasta ár. 

Að því gefnu að núvirðing skili kaupanda hagnaði með tekjur síðasta árs sem kaupverð og 

greiða eigi kaupverðið í þremur árlegum greiðslum, væri sett upp reiknilíkan sem reiknaði út frá 

líkindum tekjur næstu þriggja ára. Þá yrði hlutfall áætlaðra tekna hvers árs hlutfallað við tekjur 

seinasta árs og líkindastuðull fengin út. Greiðslur kaupverðs upp á 10 milljónir á ári væru nú 

margfaldaðar við stuðulinn og út fást áætlaðar greiðslur fyrir hvern hluta kaupana, sem svo eru 

núvirtar með 20% ávöxtunarkröfu og lagðar saman og út fæst áætlað raunvirði.124 

 

 
 

 
9.500.000/(1+0,2)1 = 7.916.667 kr. 

10.500.000/(1+0,2)2 = 7.291.667 kr. 
9.800.000/(1+0,2)3 = 5.671.296 kr. 
Áætlað raunvirði = 20.879630 kr. 

Stutt samantekt 

Óvissuþátta verðmat er þannig byggt á, eða háð ákveðnum breytum og þeim 

möguleikum sem bjóðast á hverjum tímapunkti og verðmeta rétt þeirra sem hann stendur til 

boða samkvæmt reikningslíkönum. Raunréttur og verðmat á honum getur því skipt miklu fyrir 

aðila sem starfa í mikilli óvissu og vilja meta hvern þann rétt sem þeir öðlast á sem 

hentugustum tímapunkti.125  

                                                           
120 Þýtt: The Academic Approach 
121 Þýtt: The Practitioners Approach 
122

 The Business Farm. (á.á.). www.thebusinessfarm.com.au 
123 Þýtt: Contingent Payments 
124

 Pratt, Shannon P., Reilly, Robert F., og Schweihs, Robert P. (1998). Valuing Small Businesses and 
Professional Practices. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

125 The Business Farm. (á.á.). www.thebusinessfarm.com.au 
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Aðrar verðmatsaðferðir 

EBITDA margfaldari 

Þessi útreikningur hefur oft verið nefndur EBITDA-margfaldari. Sem dæmi má nefna eru 

heimildir fyrir því að fjárfestar hafi verið búnir að koma sér upp ákveðnum margföldurum fyrir 

ákveðnar atvinnugreinar og stærðir fyrirtækja og notað sér til stuðnings þegar gróflega átti að 

verðmeta.126 

Aðferðin felur einfaldlega í sér notkun á rekstrarhagnaði fyrir afskriftir eða EBITDA 

tiltekins fyrirtækis og sú upphæð margfölduð með þeim stuðli sem sambærileg fyrirtæki í sömu 

atvinnugrein á sama markaði. Stuðullinn er oftast hærri eftir því sem fyrirtæki skila betri 

afkomu og stöðugari rekstri. Við þessa margföldun fæst þá verðmæti reksturs fyrirtækisins en 

frá því eru svo dregnar skuldir fyrirtækisins og veltufjármunum bætt við. Þannig fæst endanlegt 

virði fyrirtækisins samkvæmt þessari aðferð.127 

Leiðrétt EBITDA 

Dæmi um galla vegna einfaldleika á síðastnefndri aðferð er að hún tekur ekki mið af 

ýmsum rekstrarliðum sem skoða þarf ef kaupa á fyrirtæki. Sem dæmi má nefna kostnað vegna 

flutninga, nýs húsnæðis, endurnýjunar tækjabúnaðar, breyttum áherslum stjórnenda eða 

reikningsskilaáherslum. Að auki getur ýmislegt, eins og einkaneysla eiganda og óeðlilega hár 

launa- eða annar rekstrarkostnaður, verið falið í EBITDA stærð. Það er því hægt að leiðrétta 

fyrir ýmsu og þarf í raun í besta falli að hafa grunnskilning á stærðum og samtölum í 

fjárhagsbókhaldi þess fyrirtækis sem skoðað er ef leiðrétta á vel.128 

Rekstrargrundvöllur og afkoma næstu ár er einnig eitthvað sem EBITDA tekur ekki mið 

af nema þá algerlega stöðugu ástandi en hægt er að taka þau áhrif með inní reikning ef 

reiknaðar eru út forsendur þrjú ár framí tímann til dæmis og meðaltals EBITDA þriggja ára 

notuð.129  

                                                           
126 Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtal 
127

 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf (á.á.) www.kontakt.is 
128 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf (á.á.) www.kontakt.is 
129 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf (á.á.) www.kontakt.is 
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Framlegðaraðferð 

Dæmi um fyrirtæki sem erfitt er að verðmeta með einföldu móti eru fyrirtæki sem ekki 

skil hagnaði, en þau geta þrátt fyrir það verið álitlegur fjárfestingakostur.130 Til dæmis ef um er 

að ræða fyrirtæki sem staðið hefur í þróunarvinnu og hefur því borið mikinn upphafskostnað 

og líkur á hagnaði á komandi árum því einhverjar. Annað dæmi væri fjárfesting sem skilað 

hefur tapi lengi en fjárfestir sér fýsilegan kost í því að sameina hana annari fjárfestingu.131 

Við þessar aðstæður er framlegð fyrirtækisins skoðuð og ekki óalgeng að miðað sé við 

12-18 mánaða framlegð sem söluverð. Ekki er nein fræðileg röksemd á bak við fjölda mánaða 

sem miðað er við heldur er þetta frekar tengt markaðshefð, en þetta á einnig vel við ef kaupa á 

sambærilegan rekstur eða hluta úr rekstri, til dæmis tiltekna deild, sem þá er hægt að bera 

saman við framlegðarútreikninga úr eigin rekstri að því gefnu að deildirnar séu 

sambærilegar.132 

Upplausnarverð 

Eins og orðið gefur til kynna er þarna verið að meta virði uppleysts fyrirtækis og byggir 

það þá einungis á efnahagsreikningi fyrirtækis. Ekkert mið er tekið af áframhaldandi starfsemi 

enda ekki talið að það mundi skila betri niðurstöðu.133 Þetta er gott að nota til að finna út 

lágmarksverð eða grunnverð enda ætti verðmæti félags aldrei að vera lægri en upplausn gefur 

tilefni til.134 

Taka má dæmi um bakarí á besta stað sem skilar ekki hagnaði þrátt fyrir umfangsmikinn 

rekstur en þá mætti skoða það að selja eða leigja húsnæðið. 

 

  

                                                           
130

 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf (á.á.) www.kontakt.is 
131 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
132

 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf (á.á.) www.kontakt.is 
133 Kontakt Fyrirtækjaráðgjöf (á.á.) www.kontakt.is 
134 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
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Verðmat eftir kaup 

Kaupverðs úthlutun135 

Hvað? 

PPA eða kaupverðs úthlutun er ferli sem á sér stað þegar fyrirtæki ákveður að kaupa, 

yfirtaka eða sameinast öðru fyrirtæki. Þessi aðferð nær sem sagt ekki til einfaldra, eða 

„hreinna“ 136 kaupa heldur er gerð samkvæmt reikningsskilastöðlum um sameiningar 

fyrirtækja137. Það sem á sér stað við svona viðskipti er að fyrirtæki A kaupir fyrirtæki B og þarf 

því að uppfæra bækur sínar, þar sem fyrirtæki B færist á kaupverði. Það sem verið er að gera er 

að úthluta kaupverðinu yfir á hina nýju sameinuðu eign fyrirtækis A. Eitt af því sem vert er að 

nefna er að við svona sameiningu þarf að taka mið af þeim kostnaði sem hlýst af, og honum 

skipt niður með skilgreindum eignum og skuldum í bókum fyrirtækisins, sem og taka mið af 

eignum og skuldum sem fyrirtæki B hefur skuldbundist. Það eru, samningar og verk sem 

fyrirtækið hefur skuldbundið sig til að fylgja eftir á komandi árum.138 

Vegna lagabreytinga, svo sem innleiðingu alþjóðlegra reikningsstaðla, og þróunar 

markaða á undanförnum árum og jafnvel áratugum hefur gildi PPA ferlisins aukist gríðarlega 

við kaup, samruna og yfirtökur fyrirtækja á öðrum fyrirtækjum. Það sést best á hve stór hluti 

verðs fyrirtækja endurspeglast ekki í hreinum eignum keypts fyrirtækis. Þetta byggir oft að 

miklu leyti á eignum sem eru vanmetnar vegna afskrifta en einnig virði hugvits, einkaleyfa og 

vörumerkja, svo eitthvað sé nefnt. Með þessu er verið að segja að verðmæti eigna sé meira en 

efnahagsreikningur fyrirtækis sýnir, það er, markaðsvirði er hærra heldur en bókfært virði.139 

Sá munur getur endurspeglast í aukningu á þessum óáþreifanlegum eignum, en það er 

einmitt það sem kaupverðs úthlutun gengur út á. Markmiðið er að greina í hverju kaupverðið 

liggur, auka gegnsæi við kaup og yfirtökur, úthluta kaupverðinu niður á þær einingar sem 

                                                           
135 Þýtt: Purchase price allocation 
136

 Þar sem engin samruni verður. Dæmi: Einstaklingur kaupir fyrirtæki og heldur því áfram í óbreyttri 
mynd. 

137
 IFRS 3 – Sameiningar fyrirtækja 

138 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
139 Deloitte. (2007). Purchase Price Allocation (PPA) and intangible assets valuation. 
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skilgreindar eru sameinuðu fyrirtæki og afmarka viðskiptavild. Þetta þýðir að stórt ferli getur 

verið eftir að kaupum loknum.140 

Hvernig? 

Úthlutun kaupverðs er ferli sem oftast fer fram meðfram eða eftir kaup á fyrirtækjum 

þar sem meta þarf hvernig kaupverð deilist niður á eignir og skuldir fyrirtækisins. Þó hafa 

endurskoðunarstofur mælt með því að þetta sé gert fyrir kaup og hafa þær tekið upp á því að 

bjóða þetta um leið og áreiðanleikakönnun er gerð.141 Hin almenna leið úthlutunar er 

samkvæmt Félagi löggiltra endurskoðenda (FLE) á þessa leið: 

 

  142 
 

Fyrsta skref ferlisins er að skilja færsluna sem á sér stað. Skilgreina þarf kaupandann og 

meta kaupverðið, en ef um kaupverðs úthlutun að loknu verðmati er að ræða er líklegt að 

þessar upplýsingar séu aðgengilegar. Annars þarf að fara í greiningavinnu líkt og 

áreiðanleikakönnun þar sem auk þess að skilgreina og meta kaupanda og kaupverð þarf að 

staðfesta og skrá eignir, jafnt efnislegar sem óefnislegar sem og viðskiptavild ef hún ert til 

staðar. Í framhaldi fer fram greining og gagnaöflun á þessum liðum og ákvörðun tekin um 

matsaðferðir.143 

Að því loknu fer sjálft verðmatsferlið í gang og er þar tekin ákvörðun um hvort og á 

hvaða eignum endurmat er þörf. Gert er mat á þeim, líftími þeirra enduráætlaður og þær 

færðar upp að markaðsvirði ef rök eru fyrir því. Þetta á við bæði um efnislegar og óefnislegar 

eignir. Helsta atriðið er að það er kaupandanum í hag að geta úthlutað sem mestu af 

kaupverðinu á afskrifanlegar eignir og þannig eiga möguleika á að mynda hagnað við 

endursölu. Af eignaliðum sem ekki eru afskrifaðir ber að nefna að með nýjum 

reikningsskilastöðlum komu þær reglur að viðskiptavild og aðrir óefnislegir liðir sem hafa 

óendanlegan líftíma skuli ekki afskrifaðir heldur endurmetnir árlega og færðir niður ef þurfa 

þykir.144 

                                                           
140

 Deloitte. (2007). Purchase Price Allocation (PPA) and intangible assets valuation. 
141 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
142

 Benedikt K. Magnússon. (2005). Mat á viðskiptavild: Endurskoðunardagur FLE 
143 KPMG. (2007). IFRS 3: Business Combinations 
144 KPMG. (2007). IFRS 3: Business Combinations 
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Eftir endurmat og uppfærslu eigna er komið að mati viðskiptavildar. Viðskiptavild er þá 

sú stærð sem afgangs er af kaupvirði eftir endurmat og uppfærslu og þarf þá að úthluta því 

verði á tekjuskapandi einingar145 sem er þá miðað við núvirðingu áætlaðs 

framtíðarsjóðstreymis þeirrar einingar. Að því loknu er búið að sannreyna viðskiptavild 

fyrirtækisins og úthlutun því lokið.146 

Virðisrýrnun 

Þá tekur við árlegt virðisrýrnunarpróf sem felur í sér að notkunarvirði tekjuskapandi 

eininga er metið aftur eftir núvirðingu framtíðar fjárflæðis. Í þeim útreikningum skal taka tillit 

til nýjustu fjárhagsáætlana og þeirra verka sem fyrirtækið hefur skuldbundið sig í. Miðað er við 

að útreikningar taki mið af 5 ára áætlun og núvirt sé miðað við viðeigandi ávöxtunarkröfu. Það 

er svo borið saman við samanlagt bókfært virði og þá viðskiptavild sem úthlutað var á 

viðkomandi tekjuskapandi eign við kaup.147 

Ef notkunarvirði reynist lægra ber að afskrifa viðskiptavild og er þá niðurfærslu ekki 

hægt að leiðrétta. Viðskiptavild er ekki hækkuð upp ef notkunarvirði reynist hærra en við kaup. 

Hér að neðan má sjá hvernig Benedikt Magnússon setur upp æskilega uppbyggingu prófa sem 

þessara.148 

Æskileg uppbygging virðisrýrnunarprófa 

1.Umfjöllun um uppruna yfirverðs 

2.Umfjöllun um greiningu og mat á óefnislegum eignum 

3.Umfjöllun um úthlutun viðskiptavildar ásamt yfirliti yfir 
efnahagsreikning/eigið fé sem þarf að meta 

4.Breytingar á efnahagsreikning / tilfærslur á viðskiptavild eða eignum 
innan samstæðu frá fyrstu úthlutun (ef við á) 

5.Samanburður á áætlunum og rauntölum ásamt útskýringum ef til 

verulegra frávika hefur komið 

6.Fjárhagsáætlun ásamt forsendum 

7.Framsetning verðmatslíkans og niðurstaða prófs 

8.Næmisgreining 

9.Útskýring á útreikningi ávöxtunarkröfu og upplýsingar um heimildir 

Viðauki: Gögn og útreikningar sem stuðst var við myndun viðskiptavildar 
149 

                                                           
145

 Þýtt: Cash Generating Units (CGU) 
146 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
147

 Benedikt K. Magnússon. (2005). Mat á viðskiptavild: Endurskoðunardagur FLE 
148 Benedikt K. Magnússon. (2005). Mat á viðskiptavild: Endurskoðunardagur FLE 
149 Benedikt K. Magnússon. (2005). Mat á viðskiptavild: Endurskoðunardagur FLE. Bls. 15 
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Niðurstaða 

Verðmat er sú fræði innan fjármála sem fæst við að afmarka virði fyrirfram ákveðins 

hlutar, fyrirtækis, eignar eða annarskonar fjárfestinga. Við mat á fyrirtækjum fæst það við að 

meta það virði sem liggur í rekstri, eignum og skuldum og getur það nýst öllum þeim sem koma 

að fyrirtækinu, svo sem stjórnendum sem og eigendum, en einnig þeim sem hafa áhuga á að 

fjárfesta eða vilja kynna sér virði fyrirtækisins. 

Að mati viðmælenda kom aðeins ein aðferð til greina sem „besta verðmatsaðferðin“.150 

Ekki eru fræðimenn ósammála þar sem núvirts sjóðstreymis aðferð er af flestum talinn 

grunnurinn og stoðin í frumskógi verðmatsaðferða.151 

„ÞAÐ ER ENGIN ÖNNUR AÐFERÐ SEM GÆTI TEKIÐ BETUR Á ÓVISSUÞÁTTUM“ 
152 

 Í henni er mikil áhersla lögð á framtíðaráætlanir og það virði sem tiltekin eign eða 

fyrirtæki á að skapa í náinni framtíð. Gallar hennar eru augljóslega hversu umfangsmikil hún er 

og krafa um sérfræðiþekkingu við vinnslu hennar mikil.153 Þetta leiðir af sér mikla og dýra vinnu 

og því hugsanlegt að ekki sé á allra færi að notfæra sér þennan kost. 

Það má því sjá að hér er mikið lagt uppúr nákvæmni og þekkingu sem taka á vafa af 

áhættu sem framtíðin felur í sér. Ekki verður sagt að þetta sé patentlausn og varla á færi 

smærri fyrirtækja eða einstaklinga að nýta hana þar sem líklegt er að kostnaður færi fram úr 

hagnaði af kaupum.154 

Viðmælendur voru þá einnig sammála um það að auðvitað væri ekki ein aðferð sem 

hentaði öllum og voru þá að vísa til þess að einfaldari aðferðir eins og kennitölur og 

margfaldarar gerðu sitt gagn sem viðmið og gerðu það vel ef unnin væri ákveðin grunnvinna . 

Þeir eru því kannski sú lausn sem flestir eigendur eða tilvonandi fjárfestar í litlum fyrirtækjum 

líta fyrst til.155 

                                                           
150

 Guðjón Norðfjörð, Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtöl 
151 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
152

 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
153 Damodaran, Aswath. (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
154 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
155 Guðjón Norðfjörð, Þröstur Sigurðsson. (2009). Viðtöl 
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Varðandi óvissuþáttaferðina þá virðist hér, þrátt fyrir mikið lof fræðimanna, um minna 

þekkta aðferð, að minnsta kosti hér á Íslandi. Aðferðin er í raun kannski ekki aðferð í þeirri 

merkingu sem leitast er við að skoða hér, heldur frekar viðbót eða áframhaldandi mat á stökum 

liðum. Kostir hennar virðast ótvíræðir þar sem hún fæst við valrétti og tiltölulega auðvelt virðist 

vera að komast að hvenær hennar er þörf. Hinsvegar þá virðist hún, eins og núvirts 

sjóðstreymis aðferð, aðallega gagnleg fyrir stærri fyrirtæki og til verðmats á stórum verkefnum 

og eignum. Milli stór og stór fyrirtæki á Íslandi geta þó mjög líklega haft gagn af henni þegar 

kemur að stórum ákvarðanatökum þar sem einn af kostum hennar er að geta yfirgefið verkefni 

á miðri leið ef það reynist ekki eins arðbært eða hentugt og í fyrstu var talið, án þess að tapa 

heildinni eins og komið var inná í þeim kafla.156 Þetta er því bráðsniðug leið en því miður ekki á 

allra færi að nýta sér hana sökum flækjustigs og kröfu um sérþekkingu. 

Að lokum er það svo kaupverðsúthlutunin, en hún er þó eins og kom fram í kaflanum 

um hana, sniðin að sameiningu fyrirtækja og tekur ekki á kaupum einum og sér. Einnig byggir 

hún á núvirðis aðferð og er því í raun einskonar form frekar en aðferð. Hún tekur hinsvegar vel 

á útreikningi og endurmati á eignum og í framhaldi af því umframvirði sem verið er að greiða 

og hvort það er réttlætanlegt. Þar er litið sérstaklega til úthlutunar viðskiptavildar en það var 

eitt af álitamálum hrunsins. Virðisrýrnunarpróf er svo viðhangandi partur af viðhaldi 

viðskiptavildar.157 Hvort fullnægjandi prófanir hafi verið gerðar á viðskiptavild fyrirtækja verður 

ekki rannsakað hér og því ekki ályktað um það. 

Það má því segja að tvær niðurstöður hafi komið úr þessari skýrslu. Sú aðferð sem talin 

er grunnurinn að flestu tengdu verðmati og eyða hvað mestri óvissu er núvirts sjóðstreymis 

aðferð og kemur hún inní margar aðferðir sem segja má að séu þá einskonar framhald af henni.  

Á hin bóginn, þegar litið er á stærðir íslenskra fyrirtækja má áætla að mörg minni 

fyrirtæki sæu sér hag í því að notast við hlutfallsútreikninga, eða verðmatskennitölur, sér til 

stuðnings og viðmiðs þegar skoða á sitt eigið fyrirtæki eða við kaup á öðrum fyrirtækjum eða 

eignum. Sú aðferð takmarkast þó við fjölda sambærilegra fyrirtækja og getur því haft 

takmarkaða marktækni.  

                                                           
156 The Business Farm. (á.á.). www.thebusinessfarm.com.au 
157 Guðjón Norðfjörð. (2009). Viðtal 
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Lokaorð 

Fyrir hinn meðal Jóa158 er ekki auðvelt að átta sig á mismunandi aðferðum verðmats. 

Sem dæmi má nefna að skýrsluhöfundur talaði við tvo sérfræðinga þar sem annar sagðist 

aðhyllast núvirts sjóðstreymis aðferð159 en hinn notaði ekkert annað en frjálst fjárflæði160 við 

verðmat. Það sem skýrsluhöfundur vissi ekki á þeim tímapunkti, og hefur ekki trú á að hinn 

almenni fjárfestir eða fyrirtækjaeigandi á Íslandi viti, er að frjálst sjóðstreymi161 er í mörgum 

tilfellum notað í núvirt sjóðstreymi og voru þeir því að tala um sömu aðferð. Ýmislegt annað 

kom á óvart, eins og gríðarlegur fjöldi og útgáfur verðmatsaðferða. Sem gaf strax til kynna að 

ekki væri til eitt snið fyrir alla. Það má því segja að eftir yfirferð á þessum helstu 

verðmatsaðferðum sem hér á undan hefur ýmsum spurningum verið svarað, en einnig hafa 

nýjar spurningar vaknað. 

Það er þó skoðun skýrsluhöfundar að best sé að sníða sér stakk eftir vexti og byrja í 

viðeigandi flækjustigi, vinna sig áfram og ef í ljós kemur að þörf er fyrir, vinna sig alla leið með 

aðstoð allra tiltækra ráða. Þannig gæti fjárfestir eða eigandi milli stærðar fyrirtækis hér á landi, 

sem veltir fyrir sér stórri fjárfestingu, byrjað á því að átta sig á sambærilegum fjárfestingum á 

markaði. Síðan litið á EBITDA-margfaldarann útfrá uppgefnum meðaltali sambærilegra 

fjárfestinga og ef það skilar fýsilegum niðurstöðum, unnið sig áfram yfir í úrvinnslu gagna frá 

fjárfestingu og notað í verðmatskennitölur. Ef að fjárfestingin lítur enn vel út á þessum 

tímapunkti mætti fá fagaðila til að taka út þá útreikninga sem gerðir hafa verið og staðfesta, og 

ef satt reynist ráðast í flóknari og stærri verðmats aðferðir. 

Það má segja að þetta ferli sé þá farið að líkjast óvissuþáttaverðmati að því leiti að farið 

er útí eitt skref í einu og ef á einhverjum tímapunkti líkindi á hagnaði verða óhagstæð er hægt 

að hætta við og lágmarka kostnað í stað þess að hafa ráðist í stórt og dýrt verðmat. 

Að lokum vonar skýrsluhöfundur að fyrir þá sem lesið hafa skýrsluna sé þetta skýrara en 

áður og þeir geti nú haldið áfram að bæta við sig þekkingu varðandi verðmat fyrirtækja.  

                                                           
158 Þýtt: The average Joe 
159

 Guðjón Norðfjörð 
160 Þröstur Sigurðsson 
161 Free Cash Flow 
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