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Abstract  

 

 

Although an extensive analysis of Eimskip's financial distress is an important aspect of 

this study, one of it’s main purpose is to determine when efforts to restructure and 

reduce the heavy debt burden of the company started, what the options were, which 

ones were pursued and why these efforts were unsuccessful. Secondly, the study 

attempts to clarify the position of the creditors of Eimskip when the company was de 

facto bankrupt and what the possible costs of bankruptcy could have been. Finally, the 

study investigates the restructuring process of Eimskip in 2009 and tries to assess the 

financial structure and performance of the reorganized company. 

The findings show that attempts to reorganize Eimskip started 4-5 months prior to the 

downfall of the Icelandic banks and thereby Eimskip’s major owner. They also 

demonstrate that the necessary restructuring of Eimskip was not a real possibility before 

that time, both because of the dismal state of financial markets in the summer and fall of 

2008, but also because creditors viewed father and son Björgólfur as kind of a lender of 

last resort for Eimskip. 

The study shows that the restructuring process of Eimskip took place and was 

accomplished under were difficult financial and economic conditions. It concludes, 

given these circumstances, that the outcome was fairly successful, and that the new 

Eimskip rests upon a sound financial ground. 

 

Keywords : Eimskip, financial distress, restructuring, creditors, prepackaged chapter 11. 
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Útdráttur  

 

 

Þótt greining á fjárhagserfiðleikum og þróun á skuldastöðu Eimskips sé mikilvægur 

þáttur í þessari rannsókn er megintilgangurinn þó að skýra og varpa ljósi á hvenær 

undirbúningur og tilraunir við endurskipulagningu undir forystu eigenda þess hófust, 

hvað leiðir stóðu þá til boða, hvað var reynt að gera og hvers vegna það tókst ekki. Í 

annan stað er rannsakað hver staða kröfuhafa Eimskips var þegar fyrir lá að félagið var 

de facto orðið gjaldþrota, hvað gjaldþrot hefði hugsanlega getað þýtt fyrir þá og síðan 

hvernig staðið var að endurskipulagningu Eimskips. Að endingu er lagt mat á hvernig til 

tókst með hana.  

Helstu niðurstöður eru þær að undirbúningur og tilraunir til endurskipulagningar hafi 

byrjað fjórum til fimm mánuðum fyrir fall aðaleigenda Eimskips. Færð eru rök fyrir því 

að raunveruleg endurskipulagning hafi í reynd varla verið fær fyrr en við aðkomu lánar-

drottna, bæði vegna aðstæðna á mörkuðum en ekki síður vegna þess að Björgólfsfeðgar 

voru taldir geta verið eins konar lánveitendur til þrautavara fyrir Eimskip. 

Rannsóknin leiðir í ljós að endurskipulagning Eimskips var gerð við ákaflega erfið ytri 

skilyrði. Niðurstaðan er sú að hún hafi eftir atvikum tekist vel og að efnahagur og 

rekstur nýja Eimskips standi nokkuð traustum fótum. 

Lykilorð: Eimskip, fjárhagserfiðleikar, endurskipulagning, kröfuhafar, nauðasamningar. 
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1 Inngangur 

 

 

Fjöldi íslenskra fyrirtækja lenti í fjárhagslegum vandræðum eftir fall íslensku bankanna 

haustið 2008 og í kjölfar efnahagshrunsins sem fylgdi. Sum þeirra voru raunar komin í 

veruleg skuldavandræði fyrir hrunið, bæði vegna skorts á lánsfjármagni og/eða vegna 

slæmrar eiginfjárstöðu. Mörg fyrirtæki hafa orðið gjaldþrota en önnur hafa farið í 

gegnum  fjárhagslega endurskipulagningu og raunar stendur sú vinna enn. Þótt íslenskir 

stjórnendur og fjárfestar hafi vafalaust búið yfir reynslu og þekkingu af slíkri 

endurskipulagningu má engu að síður fullyrða að reynslan af því að endurskipuleggja 

efnahag stórra alþjóðlegra fyrirtækja hafi verið mjög eða verulega takmörkuð þótt nú 

hafi vissulega bæst í þann þekkingarbrunn. 

Eimskip var eitt af fyrstu stóru íslensku alþjóðafyrirtækjunum sem gekk í gegnum 

fjárhagslega endurskipulagningu og raunar rekstrarlega líka. Sú vinna var að nokkru 

leyti hafin fyrir haustið 2008 þar sem Eimskip var orðið fjárhagslega aðþrengt fyrirtæki 

fyrir hrun. Hún komst þó ekki almennilega á skrið fyrir en við gjaldþrot aðaleigenda 

þess, Björgólfsfeðga, þegar lánardrottnar komu að málum Eimskips.  

Mörg fyrirtæki lentu á eins konar biðstofu eða í gjörgæslu vegna þeirrar upplausnar sem 

fylgdi mánuðina og jafnvel misserin eftir fall íslenska bankakerfisins. Eimskip hefur þá 

sérstöðu að segja má að strax við hrunið hafi endurskipulagning þess komist af stað og 

það var því eitt fyrsta stóra íslenska fyrirtækið sem tókst að endurskipuleggja. Þótt nú 

hafi mun fleiri fyrirtæki verið endurskipulögð hefur þó mest af þeirri vinnu farið fram 

fyrir luktum dyrum. Þar sem Eimskip var skráð fyrirtæki og hafði gefið út skuldabréf í 

Kauphöll Íslands var félagið tilkynningaskylt þar til nýtt Eimskip var formlega stofnað 

haustið 2009. Því er úr töluverðum opinberum upplýsingum að moða sem snerta 

endurskipulagningu félagsins. Það veitir einstakt tækifæri til að rannsaka hvernig staðið 

var að og hvernig fjárhagsleg endurskipulagning stórs alþjóðlegs íslensks fyrirtækis var 

framkvæmd. 

Vinnan við endurskipulagningu Eimskips var bæði flókin og erfið, ekki síst þar sem 

endurskipuleggja þurfti reksturinn samfara róttækri uppstokkun á efnhag þess með 

aðkomu kröfuhafa. Sú vinna stóð yfir allan veturinn og lauk um sumarið 2009 og 

talsvert fyrr en í tilviki flestra annarra stórra íslenskra fyrirtækja. Sú staðreynd skiptir 
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miklu máli því hún gerir kleift að meta hvernig til tókst og hvernig rekstur hins 

endurskipulagða félags hefur gengið. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsóknir á og fræðileg umfjöllun um endurskipulagningu íslenskra fyrirtækja í 

kjölfar hrunsins hefur verið afar takmörkuð til þessa og tiltölulega lítið verið ritað um 

þau mál. Eitt höfuðmarkmið og vonandi framlag þessarar rannsóknar er því að reyna að 

bæta þar úr.  

Meginrannsóknarspurningarnar sem unnið er með má fella í fjóra liði: 

1. Hvernig birtust og mögnuðust fjárhagslegir erfiðleikar Eimskips á árinu 2008 

fram að falli íslensku bankanna?  

2. Hvenær og að hve miklu leyti var vinna við fjárhagslega endurskipulagningu 

Eimskips komin af stað fyrir hrun, hver voru markmiðin og hvers vegna náðust 

þau ekki? 

3. Hvernig þróaðist fjárhagsstaða og hvernig var staðið að endurskipulagningu 

Eimskips veturinn 2008-2009 þegar lánardrottnar höfðu eignast félagið?  

4. Hver var niðurstaðan af endurskipulagningunni og hvernig hefur rekstur nýja 

Eimskips gengið? 

Í fyrstu spurningunni er sérstaklega vikið að kenningum um fjármagnsskipan, 

eiginfjárstöðu Eimskips og veikleika í henni, þróun veltufjárhlutfalls,  EBITDA 

(rekstrarhagnaðar fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta) og fjármagnsliða auk þess sem 

skuldastaða er metin með því að skoða nettóskuldir sem hlutfall af EBITDA. 

Í annarri spurningunni er reynt að ákvarða hvenær fyrstu áætlanir um 

endurskipulagningu Eimskips lágu fyrir, greina út frá fræðunum hvaða leiðir voru 

mögulegar til þess að styrkja eiginfjárstöðu Eimskips og síðan að svara því hvers vegna 

ekki tókst að hrinda þessum áætlunum  í framkvæmd. 

Í þriðju spurningunni er fjallað sérstaklega um endurskipulagningu fyrirtækja í 

gjaldþroti, kostnað  vegna gjaldþrots, kröfuhafa og stöðu þeirra. Eins er reynt að skýra 

hvers vegna kröfuhafar Eimskips voru reiðubúnir til að leggja í endurskipulagningu í 

stað þess að ganga að félaginu, m.a. með vísan til þess hvert hugsanlegt tap þeirra af 

gjaldþroti Eimskips hefði getað orðið. Þá er þróun á fjárhagsstöðu Eimskips veturinn 
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2008-2009 rakin og vikið að rekstrarerfiðleikum sem glímt var við samfara fjárhagslegri 

endurskipulagningu.  

Í fjórðu spurningunni er gerð greining á efnahag nýja Eimskips og skoðað hvernig hann 

er upp byggður. Mat er lagt á skuldastöðu fyrirtækisins bæði til langs og skamms tíma 

m.a. með útreikningum á nettóskuldum/EBITDA. Í annan stað er svo rekstrarleg 

frammistaða nýja Eimskips rannsökuð, greint fá þróun EBITDU og hagnaðar og reynt 

að nálga tölur um ávöxtun eigin fjár.  

1.2 Uppbygging ritgerðar  

Að vel athuguðu máli varð sú leið fyrir valinu við uppbyggingu ritgerðarinnar að reyna 

að segja sögu Eimskips frá upphafi rannsóknartímabilsins til loka þess, þ.e. frá upphafi 

ársins 2008 til loka ársins 2009 - eða að minnsta kosti að svo miklu leyti sem það var 

unnt. Árétta ber að það felur í sér að grunnnálgunin er sú að horfa á málin eins og þau 

birtust á hverjum tíma fyrir sig og miðað við hvaða upplýsingar þá lágu fyrir en ekki að 

horfa á þau ex post, þ.e. út frá öllum þeim upplýsingum sem síðar komu fram og í 

sumum tilvikum löngu seinna. Hættan sem því hefði fylgt er einkum sú að menn setjist 

þá í eins konar dómarasæti með eftir-á-gleraugu á nefinu og það vildi höfundur þessarar 

rannsóknar að mestu reyna að forðast. Frá þessari grunnnálgun er þó vikið á einstöku 

stað þar sem ekki varð hjá því komist samhengisins vegna. 

Þetta val á uppbyggingu ritgerðarinnar hefur það í för með sér að hin fræðilega nálgun 

er spunnin saman við söguna eftir því sem við var talið eiga. Því er það að 

kenningarlegt yfirlit er ekki sett fram í einum heildstæðum og sérafmörkuðum hluta. 

Hina kenningarlega nálgun er þannig að mestu leyti að finna í köflum 4, 6, 8 og 11. Í 

annan stað spannar hin fræðilega nálgun mjög vítt svið og tekur til fjármagnsskipan 

fyrirtækja, skuldahlutfalla, fjárhagslegra vandræða, kenningarinnar um kostnað vegna 

fjárhagslegra vandræða, leiða til að styrkja eiginfjárstöðu með sölu eða með því að losa 

um eignir, kostnaðar af gjaldþroti, stöðu kröfuhafa og endurskipulagningar í gjaldþroti. 

Taka verður sérstaklega fram að af því leiddi að ekki var gerlegt miðað við umfang 

þessarar ritgerðar að kafa mjög djúpt eða ýtarlega í einstaka fræðilega þætti.   

Í grófum dráttum má segja að rannsóknin spanni tvö tímabil, þ.e. tímabilið frá upphafi 

ársins 2008 og fram að falli íslensku bankanna og síðan tímabilið eftir hrunið og fram til 

þess tíma að endurskipulagt Eimskip reis á rústum þess gamla. Kaflar 2-9 spanna fyrra 

tímabilið en kaflar 11-17 hið síðara. 
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2 Rannsóknaraðferð 

 

 

Þessi rannsókn er að mestu leyti klassísk tilviksrannsókn (e. case study) þar sem stuðst 

er við fyrirliggjandi kenningar og þekkingu til þess að greina og skýra eitt einstakt tilvik 

(e. explanatory case study). Hún byggir á megindlegum gögnum og tímarammi hennar 

einskorðast að stofni til við árin 2008 til 2009 þótt ekki hafi verið hjá því komist að vísa 

stöku sinnum til atburða og/eða upplýsinga bæði fyrir og eftir hið eiginlega 

rannsóknartímabil. 

Gögn og upplýsingar sem liggja til grundvallar rannsókninni eru í megindráttum  tvenns 

konar. Í fyrsta lagi er stuðst við upplýsingar frá fyrirtækinu sjálfu, þ.e. tilkynningar 

Eimskips til Kauphallar Íslands, árs- og árshlutareikningar auk afkomutilkynninga og 

kynningarefnis fyrir fjárfesta. Talnaefni og aðrar upplýsingar sem fram koma í árs- og 

árshlutareikningum eru afar mikilvægar grunnur í þessari rannsókn. Í öðru lagi er svo 

stuðst við fréttir og fréttaskýringar um Eimskip, viðtöl við stjórnendur þess o.s.frv. sem 

birtar voru í prentmiðlum. Þar er að nær öllu leyti stuðst við fréttir Morgunblaðsins og 

Viðskiptablaðsins, einfaldlega vegna þess að þessir fjölmiðlar fjölluðu langmest, best og 

ýtarlegast um málefni Eimskips og í þeim komu oft fram upplýsingar sem ekki komu 

fram í tilkynningum félagsins. 

Upplýsingar eftir að endurskipulagningu Eimskips lauk eru aftur á móti af skornum 

skammti og mat á efnahag og rekstri þess frá þeim tíma umtalsverðum annmörkum háð. 

Nýja Eimskip hefur ekki birt árs- eða árshlutareikninga opinberlega en hefur þó sent frá 

sér fréttatilkynningar um afkomuna þótt upplýsingarnar sem þar koma fram séu nokkuð 

takmarkaðar.
1
 Þá hefur félagið skilað ársreikningi fyrir árið 2009 til ársreikningaskrár en 

það skiptir miklu máli þar sem fátt bendir til þess að efnahagur félagsins hafi breyst 

mjög mikið frá því í lok ársins 2009. Engu að síður ber þó að taka fram að kafli 17 þar 

sem fjallað er um og reynt að meta efnahag og rekstur nýja Eimskips er háður 

umtalsverðum takmörkunum á upplýsingum. 

  

                                                 
1
 Rétt er að taka fram að óskað var eftir að fá aðgang að árs- og árshlutareikningum Eimskips fyrir árið 

2010 en við því var ekki orðið. 
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3 Eimskip í upphafi árs 2008 

 

 

3.1 Starfsemi 

Eimskip hafði vaxið hratt með miklum uppkaupum á öðrum fyrirtækjum, einkum á 

árinu 2007, og var orðið stórt alþjóðlegt fyrirtæki í upphafi ársins 2008. Hjá félaginu og 

dótturfélögum störfuðu þá um 14 þúsund manns í meira en 30 löndum og flestum álfum 

heimsins. Velta félagsins hafði þrefaldast á milli ára og farið í tæplega 1.500 milljónir 

evra sem svaraði til 135 milljarða króna á gengi þess tíma. Eimskip var því afar stórt 

fyrirtæki á íslenskan mælikvarða. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta 

(EBITDA) nam 125 milljónum evra á árinu 2007. Heildareignir félagsins námu 2.200 

milljónum evra í upphafi ársins eða hátt í tvö hundruð milljörðum króna. 

Hér er hvorki rými né ástæða til þess að útlista starfsemi Eimskips út í hörgul heldur 

verður hin stóra mynd dregin upp í örstuttu máli. En framhaldsins og samhengisins 

vegna er rétt að árétta að rekstur Eimskips hvíldi í grófum dráttum á tveimur 

meginásum, þ.e. sjóflutningum og rekstri kæli- og frystigeymsla (Eimskip, 2007, ÁS).  

3.1.1 Kæli- og frystigeymslustarfsemi 

Með kaupum á Innovate í Bretlandi, Daalimpex í Hollandi og síðan á Atlas og 

Versacold í Norður-Ameríku státaði Eimskip sig af því að vera stærsta kæli- og 

frystigeymslufyrirtæki á heimsvísu. Fyrirtækið rak um 180 frysti- og kæligeymslur, þar 

af um eitt hundrað í Bandaríkjunum og Kanada, 31 í Bretlandi og 23 í Ástralíu og á 

Nýja Sjálandi. Landflutningar voru taldir til þessarar starfsemi en Eimskip var með 

liðlega tvö þúsund gáma- og flutningabíla í rekstri. Tekjur af kæli- og 

frystigeymslustarfsemi námu um 845 milljónum evra eða um 58% af heildartekjum á 

árinu 2007 og EBIDTA af henni nam liðlega 68 milljónum evra eða rúmlega 54% af 

heildar-EBIDTA Eimskips. 
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3.1.2 Sjóflutningar  

Eimskip var með 50 skip í flutningum en megináherslan var á sjóflutninga í Norður-

Atlantshafi auk flutninga í Eystrasalti til Eystrasaltsríkjanna og Rússlands. Tekjur af 

sjóflutningum námu 613 milljónum evra eða 42% af heildartekjum ársins 2007 og   

EBITDA af þeim var 57 milljónir evra eða 45,5% af heildar-EBITDA. 

3.1.3 Landfræðileg skipting tekna 

Til marks um alþjóðavæðingu Eimskips á þessum tíma voru aðeins um 23% 

heildartekna félagsins vegna siglinga til og frá Íslandi og á heimasvæðinu, þ.e. Norður-

Atlantshafi. Um 31% teknanna féllu til vegna starfsemi í Norður-Ameríku og Suðurálfu 

og um 14% komu frá Eystrasaltsríkjunum og Rússlandi. 

3.2 Markmið og stefna 

Í lok janúar 2008 birti Eimskip ársreikning fyrir rekstrarárið 2007 (1. nóvember 2006 til 

31. október 2007) og af tilkynningu félagsins að dæma voru markmiðin í upphafi ársins 

2008 að mestu óbreytt frá því síðla hausts 2007. Áfram skyldi unnið að endur-

skipulagningu og samþættingu rekstrareininga í kjölfar mikilla uppkaupa og þreföldunar 

á rekstrartekjum félagsins. Tekið var fram að þessum aðgerðum hefði fylgt kostnaðar-

aukning til skamms tíma en að umræddar hagræðingar- og samþættingaraðgerðir myndu 

koma til með að skila bættri afkomu á árinu 2008 (Eimskip, 2008, FT). Það var því ekki 

hægt að sjá nein merki á lofti um það í upphafi ársins 2008 að eigendur og stjórnendur 

Eimskips hygðust draga úr umsvifum eða endurskipuleggja efnhag þess. 

3.2.1 Sala og endurleiga á fasteignum 

Af því er varðaði skuldir og eiginfjárstöðu Eimskips var þó ekki dregin dul á að 

skuldsetning félagsins hefði aukist til skamms tíma, ekki síst vegna kaupa á frysti- og 

kæligeymslufyrirtækjunum Atlas árið 2006, Innovate, Daalimpex og loks Versacold 

árið 2007. Áréttað var að vaxandi skuldsetningu yrði mætt með sölu fasteigna Atlas og 

Versacold í Norður-Ameríku en jafnframt var tekið fram að ekki stæði til að auka 

hlutafé félagsins (Eimskip, 2008, FT).  
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Heildarkaupverð Atlas og Versacold hafði numið liðlega um 1.300 milljónum evra en 

samkvæmt mati sem Eimskip hafði látið gera var áætlað verðmæti fasteignanna á bilinu 

1.160 til 1.230 milljónir evra.  

Í nóvember 2007 hafði verið greint frá því að sölu fasteigna fyrir um 500 milljónir evra 

væri lokið og stefnt væri að því að ljúka sölu á fasteignum fyrir um 700 milljónir evra á 

öðrum fjórðungi ársins (febrúar-apríl 2008). Að því loknu væri gert ráð fyrir að 

eiginfjárhlutfall félagsins yrði um 25%.  
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4 Fjármagnsskipan fyrirtækja 

 

 

4.1 Fjármögnun fyrirtækja   

Fyrirtæki fjármagna sig í grófum dráttum með tvennum hætti, þ.e.a.s. með hlutafé og 

lánsfé eða blöndu þar á milli eins og t.d. með breytanlegum skuldabréfum eða forgangs-

hlutabréfum. Hlutafé er ævinlega dýrara en lánsfé einfaldlega vegna þess að því fylgir 

umtalsvert meiri áhætta. Séð með augum fjárfestis fylgir því minni áhætta að lána 

fyrirtæki fé en eignast hlut í því (Arnold, 2002; Brigham og Daves, 2007) 

Ástæðan er sú að lánveitendur komast fyrr að jötunni, ef svo má að orði komast, en 

eigendur hlutfjár eru síðastir í röðinni og geta ekki gengið að því sem gefnu að eitthvað 

verði eftir handa þeim í hvert sinn sem gefið er á garðinn.  

Á mæltu máli þýðir þetta að fyrirtæki greiða alltaf fyrst vexti og afborganir af lánum, 

síðan skatta og það sem þá stendur mögulega eftir, hagnaður eftir skatta, kemur í hlut 

hlutahafanna annað hvort með beinum eða óbeinum hætti, þ.e. með arðgreiðslu eða þá 

að fyrirtækið heldur eftir hagnaðinum; vanalega er farinn millivegur. Hagnaður sem 

ekki er greiddur út kemur þá til hækkunar á eigin fé sem að öðru óbreyttu eykur virði 

hvers hlutar í fyrirtækinu.  

Í annan stað er áhætta eigenda hlutafjár meiri því gangi rekstur fyrirtækis illa og það 

kemst í fjárhagsleg vandræði eða lendir í gjaldþroti eru þeir enn síðastir í röðinni. Við 

gjaldþrot fá lánveitendur eða kröfuhafar fyrst greitt en hluthafar fá eingöngu greitt ef 

eitthvað stendur eftir þegar búið er að standa skil á kröfum lánveitenda með sölu eigna 

þrotabúsins (Brigham og Daves 2007; Brigham og Houston,1998). 

4.1.1 Um skuldir og skuldahlutföll  

Skuldir fyrirtækja má flokka eftir tegund þeirra, þ.e. eftir því hvers kyns lánin eru og 

hver veitir þau (bankar og fjármálafyrirtæki, almennir fjárfestar, birgjar o.s.frv.), eftir 

því hvernig endurgreiðslu á vöxtum og höfuðstól er háttað og hvað réttindi mögulega 

fylgja þeim (t.d. forgangs- og breytanleg skuldabréf). Annað, og í okkar tilviki 

mikilvægt atriði, er hvort lán séu veitt gegn veði í eignum fyrirtækisins eða án veða. 

Algengast er að fyrirtæki fjármagni sig með bankalánum sem yfirleitt eru veðlán eða 
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með útgáfu almennra skuldabréfa sem eru alla jafna án veða. Í stórum dráttum skiptust 

lán Eimskips með þessum hætti, þ.e. í bankalán og skuldabréfalán auk hefðbundinna 

viðskiptaskulda. Í lánasamningum er vanalega að finna tiltekna skilmála og brjóti 

lántakandi þá er lánveitenda heimilt að gjaldfella allt lánið. Algengur skilmáli er t.d. að 

eiginfjárhlutfall félags megi ekki fara niður fyrir tiltekin mörk (Altman, 1993; Berk og 

DeMarzo, 2011). 

Skuldir fyrirtækja eru til mismunandi langs tíma og þær eru því flokkaðar í langtíma- og 

skammtímaskuldir. Með skammtímaskuldum er átt við skuldir sem falla til innan árs en 

langtímaskuldir eru almennt þær skuldir sem eru til lengri tíma en eins árs.  

Skulda- og eiginfjárhlutföll segja til um að hversu miklu leyti fyrirtæki er fjármagnað 

með eigin fé og skuldum en hafa ber í huga að eigið fé eða hlutafé er í raun og sanni 

skuld fyrirtækis við eigendur þess. Hefð er fyrir því í engilsaxneskum löndum að tala  

um skuldahlutföll fyrirtækis (skuldir/heildareignum eða langtímaskuldir/heildareignum) 

en á íslensku er frekar talað um eiginfjárhlutfall (eigið fé /heildareignum) og verður því 

að mestu fylgt hér.  

Til eru mörg hlutföll til þess að mæla skuldabyrði fyrirtækis og getu þess til að standa 

undir henni. Hér verður ekki farið í flóknari útfærslur á þeim en rétt er þó að víkja að 

svokölluðu veltufjárhlutfalli (veltufé/skammtímaskuldir) og EBITDA (hagnaður fyrir 

afskriftir, fjármagnsliði og skatta).  

Með veltufé er átt við fjármálalegar eignir eða aðrar eignir sem umbreyta má í lausafé 

með litlum fyrirvara. Eiginfjárhlutfall segir okkur hversu stór hluti af því fé sem 

fyrirtæki vinnur með er eigið fé en veltufjárhlutfall segir þá til um hlutfallið á milli 

skammtímaeigna og skammtímaskulda fyrirtækis. Lágt og viðvarandi lækkandi 

veltufjárhlutfall getur verið vísbending um að fyrirtæki sé komið í eða stefni í 

fjárhagsleg vandræði eða mögulega í þrot (Brigham og Daves, 2007). 

Geta fyrirtækis til þess að mæta vaxtagreiðslum og afborgunum lána er einatt skoðuð 

með tilliti til EBITDA þar sem afskriftir áþreifanlegra eigna dreifast yfir langan tíma og 

hafa þannig ekki bein áhrif á fjárflæði fyrirtækis. Þetta gildir til skemmri tíma því 

vitaskuld þarf að endurnýja eignir til lengri tíma ef þær eiga að halda áfram að skila 

fyrirtækinu tekjum. En rökin er sem sagt þau að EBITDA gefi betri mynd af 

fjárhagslegum styrkleika fyrirtækis en hagnaður þess (Brigham og Daves, 2007).  
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4.2 Hagstæðasta fjármagnsskipan   

Fræðilega séð er til sú samsetning eigin fjár og skulda sem hámarkar virði félags á 

hverjum tíma og hafa verið settar fram kenningar þar um. Hér skal vikið stuttlega að 

einni þeirra, fórnarkenningunni (e. trade-off-theory) um hagstæðustu fjármagnsskipan. 

Hún spratt fram þegar slakað var á forsendum í frægu líkani Modiglianis og Millers frá 

því í lok sjötta áratug síðustu aldar um að verðmæti fyrirtækis væri óháð 

fjármagnsskipan þess. Ein þessara forsenda var að kostnaður vegna gjaldþrots og 

hættunnar á gjaldþroti væri enginn. Í fórnarkenningunni er tekið tillit til þessa kostnaðar 

en honum má skipta í tvennt, annars vegar í kostnað vegna gjaldþrots og svo í kostnað 

vegna hættunnar á gjaldþroti sem er því meiri sem hlutfall skulda fyrirtækis er hærra 

eða eiginfjárhlutfall þess lægra. 

Rétt er að árétta að eins og ævinlega er tíminn afar mikilvæg breyta og með breyttum 

ytri aðstæðum getur hagkvæmasta samsetning eigin fjár og skulda breyst, ekki síst á 

tímum fjármálalegs óstöðugleika og breytts mat á áhættu, sem einkenndi það tímabil í 

rekstri Eimskips sem hér er fjallað um.  

Eins og fyrr var rakið er lánsfé ódýrara en hlutafé auk þess sem fyrirtæki njóta 

svokallaðs skattaskjóls af vöxtum (e. tax shield) þar sem vextir lækka skattgreiðslur 

þeirra (Brigham og Daves, 2007; Berk og DeMarzo, 2011). Þar sem lánsfé er ódýrara og 

lækkar að auki skattbyrði félags mætti því ætla að hagstæðast væri fyrir þau að vera 

með afar lítið eigið fé en mikið af skuldum þar sem það eykur arðsemi eigin fjár auk 

þess að verka sem pressa á stjórnendur um hagkvæmni í rekstri (Harris og Raviv, 1990). 

En á móti vegur að lágt eiginfjárhlutfall eykur líka áhættu á gjaldþroti því fyrirtæki hafa  

þá minna borð fyrir báru sem hefur neikvæð áhrif á verð hlutafjár . 

Áhættu fyrirtækja má skipta í fyrirtækjaáhættu sem ræðst mjög af þeirri grein sem 

fyrirtækið starfar í og svo fjármagns- eða fjármögnunaráhættu en það er sú áhætta sem 

óhjákvæmilega fylgir því þegar teknar eru ákvarðanir um að hversu miklu eða litlu leyti 

eigi að nota lánsfé.  

Hluti af fjármagnsáhættu er kostnaður vegna fjárhagsvandræða; ef félag lendir í eða útlit 

er fyrir að það lendi í þeirri stöðu að eiga í erfiðleikum með að standa við greiðslur 

vaxta og afborgana af lánum eru þau komin eða stefna í fjárhagsvandræði. Það leiðir til 

lækkunar á verði hlutafjár um leið og það táknar aukna áhættu fyrir lánveitendur sem þá 

krefjast þess að öðru óbreyttu að fá meira fyrir sinn snúð (hærri vexti) og/eða fara fram 
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á auknar tryggingar vegna lána. Birgjar fyrirtækis verða tregari í viðskiptum sínum við 

fyrirtækið af ótta við vanefndir og hið sama gildir um viðskiptavini sem óttast að fá ekki 

vöru afhenta eða fá ekki þjónustu vegna hennar í framtíðinni.  

Fórnarkenningin um  hagstæðustu fjármagnsskipan er einatt sett fram á einföldu 

jöfnuformi: 

Virði = virði án lánsfjár + NV skattaskjóls – NV kostnaður af fjárhagsvandræðum 

Þannig má líta á ákvörðun um fjármagnsskipan fyrirtækis sem val á milli ábatans af 

skattskjóli vaxta og kostnaðar vegna fjárhagsvandræða. Fræðilega séð er því marki náð 

þegar áhrifin á núvirði skattaskjólsins af því að auka lánsfé um eina einingu eru 

jafnmikil og neikvæðu áhrifin á núvirtan kostnað af fjárhagsvandræðum (Brigham og 

Daves, 2007; Berk og DeMarzo, 2011).   

Þetta er auðvitað fyrst og fremst fræðilegt og niðurstöður rannsókna hafa ekki verið 

alveg einhlítar. Ástæðan er einkum sú að mjög erfitt er að meta kostnað vegna 

fjárhagsvandræða, m.a. þar sem erfitt er að greina hvort slök frammistaða fyrirtækis í 

fjárhagserfiðleikum megi rekja til fjárhagserfiðleikanna sjálfra eða hvort ástæðan séu 

sömu þættir og komu því í fjárhagsvandræði í upphafi (Andrade og Kaplan, 1998).  

Margt bendir til þess að breytingar á eiginfjárhlutfalli á tilteknu bili auki ekki kostnað  

vegna fjárhagsvandræða sem miklu nemur þannig að ábatinn af skattaskjóli vegna 

lækkunar eiginfjárhlutfalls (segjum úr 60% í 50% eða 50% í 40%) sé umtalsverður. 

Grunnhugmyndin um kostnað af fjárhagsvandræðum sem fórnarkostnaður stendur þó 

óhögguð. Sterkar vísbendingar eru um að hann sé mjög raunverulegur og þá væntanlega 

ekki síst á útjöðrunum eins og þegar eiginfjárhlutfall fyrirtækis er lágt fyrir og lækkar 

enn frekar eins og á við í tilviki Eimskips. Við slík skilyrði getur kostnaður vegna 

fjárhagsvandræða verið gríðarlegur þótt ekki sé auðvelt að mæla hann þar sem hann 

getur líka birst með þeim hætti að fyrirtæki missi aðgang að lánsfé eða nýju hlutafé eða 

hvort tveggja. 

4.3 Fjárhagsstaða Eimskips 

4.3.1 Eiginfjárstaða 

Nauðsynlegt er að gera þó ekki sé nema mjög stuttlega grein fyrir fjárhagsstöðu 

Eimskips þegar kom fram á árið 2008. Eiginfjárhlutfall þess hafði lækkað hratt samfara 
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uppkaupum og stækkun félagsins seint á árinu 2006 og á árinu 2007. Þróunin var 

dæmigerð fyrir fyrirtæki sem fer í miklar yfirtökur og fylgir að mestu leyti svokallaðri 

goggunarröð (e. pecking order) við fjármögnunina, þ.e. það nýtir fyrst eigin fjármuni, 

tekur síðan lán þegar sá kostur er fullnýttur en nýtir síðast þann möguleika að gefa út 

nýtt hlutafé (Baskin, 1989; Brigham og Daves, 2007). Að vísu gaf Eimskip út nýtt 

hlutafé til þess að fjármagna yfirtökur eins og til að mynda við kaupin á Innovate í 

Bretlandi sumarið 2007. En þróunin rímar einnig þokkalega við svokallaða 

gluggakenningu (e. windows of opportunity theory) um að stjórnendur fyrirtækja sæki 

lánsfé þegar þeir telja að kostnaður við fjármagn, þ.e. vextir, séu óeðlilegur lágur. Ein af 

forsendunum í líkani Modiglianis og Millers var að allir hefðu sama aðgang að 

upplýsingum en kenningin um goggunarröð og gluggakenningin byggja á þeirri 

forsendu að upplýsingar sé ósamhverfar. 

Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að eftir Íslandskreppunni svokallaðri lauk um og 

eftir mitt ár 2006 og allt fram undir haustið 2007 voru aðstæður á fjármálamörkuðum 

hinar hagstæðustu fyrir íslensk félög, aðgengi að lánsfé var almennt gott og það fékkst 

við góðum kjörum (Styrmir Gunnarson, 2009; Ólafur Arnarson, 2009). 

Í lok rekstrarársins 2006 hafði eiginfjárhlutfall Eimskips verið um 37%, það var komið 

niður í 29% í byrjun árs 2007 og í um 19% um áramótin 2007-2008.   

 

Mynd 4.1 Eignir, skuldir og eigið fé Eimskips 2007-2008 (milljónir evra) 

(Eimskip, 2007, 1F-4F; Eimskip, 2008, 1F-2F).   

Eimskip hafði fjármagnað kaupin á Versacold að mestu leyti með lánsfé en einnig með 

eigin fé sem skýrir mikla lækkun eiginfjárhlutfallsins síðari hluta ársins 2007. Þótt 
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yfirlýsingar um að sala á fasteignum í Norður-Ameríku (og endurleiga á þeim) myndi 

hækka eiginfjárhlutfall í 25% var farið að blasa við snemma á árinu 2008 að þær 

áætlanir myndu trauðla ganga upp.   

Félagið seldi hluta af fasteignum Atlas og Versacold í október og nóvember 2007 fyrir 

um 490 milljónir evra. Það var um 42% af heildarverðmæti þeirra fasteigna sem til stóð 

að selja (Eimskip, 2007, AK).  

 

Mynd 4.2 Eiginfjárhlutfall Eimskips 2007-2008 (Eimskip, 2007, 1F-4F; Eimskip, 

2008, 1F-2F).   

Þrátt fyrir það hækkaði eiginfjárhlutfall Eimskips nánast ekkert í uppgjöri fyrsta 

ársfjórðungs 2008 (31.01 2008) þótt heildarskuldir hefðu lækkað um liðlega 300 

milljónir evra. Að hluta til lá skýringin í því að tap eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi 2008 

(október til janúar 2008) nam um 39 milljónum evra. Í lok tímabilsins nam eigið fé 

Eimskips um 420 milljónum evra eða um 40 milljörðum íslenskra króna á gengi þess 

tíma (Eimskip, 2008, FT; Eimskip, 2007 4F; Eimskip, 2008, 1F).  

Eins og fram hefur komið töldu eigendur og stjórnendur Eimskips félagið vera orðið of 

skuldsett og því var stefnt að því að koma eiginfjárhlutfallinu í 25%. Að baki þeirri tölu 

bjó að vísu sérstök ástæða sem ekki kom í ljós fyrr en síðar. Í ljósi fórnarkenningarinnar 

um hagstæðustu fjármagnsskipan má því ætla að eigendur og stjórnendur hafi talið 

áhættu fyrirtækisins hafa verið orðna of mikla og að það hafi ekki búið við hagstæðustu 

samsetningu skulda og eigin fjár. Og öruggt er að Eimskip var þegar á þessum tíma 
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farið að finna á eigin skrokki fyrir kostnaðinum vegna fjárhagsvandræða eða yfirvofandi 

fjárhagsvandræða.
2
  

Eimskip var þannig mjög skuldsett eða gírað félag, þ.e. það var með hlutfallslega miklar 

skuldir og hlutfallslega lítið af eigin fé. Sem fyrr segir ræðst það mjög af því í hvaða 

atvinnugrein fyrirtæki starfar hvað telst eðlilegt eiginfjárhlutfall eða mögulega 

hagkvæmasta eiginfjárhlutfall.  Í sjálfu sér þarf ekkert að vera athugavert við að félag sé 

skuldsett og jafnvel mjög skuldsett svo lengi sem fjárflæði frá rekstri stendur undir 

skuldsetningunni og engin ytri áföll verða.  En lánveitendur og fjárfestar horfa vanalega 

einnig til þess á hvaða róli eiginfjárhlutfall annarra fyrirtækja í sömu atvinnugrein er og 

hvort eiginfjárhlutfall þess fyrirtækis sem um ræðir sé langt frá meðaltali greinarinnar. 

Þótt stjórnendur Eimskips hefðu náð markmiðinu um 25% eiginfjár-hlutfall hefði 

félagið eftir sem áður talist verulega skuldsett félag ef miðað hefði verið við fyrirtæki í 

sama eða svipuðum geira.
3
  

En eins og áður var minnst á er tíminn mikilvæg breyta og veturinn 2007-2008 var mat 

á áhættu að breytast svo um munaði. Aukinnar áhættufælni tók að gæta sem aftur þýddi 

að kostnaður vegna mögulegra eða fyrirsjáanlegra fjárhagsvandræða fór snarhækkandi.  

Hagstæðasta fjármagnsskipan fyrirtækja var m.ö.o. almennt að breytast í þá átt að betra 

var að vera með hærra eiginfjárhlutfall en áður. Skiptin urðu talsvert snögg þannig að 

hagkvæmasta eiginfjárhlutfall fyrirtækis þegar kom fram á árið 2008 var án alls vafa allt 

annað en það hafði verið fyrri part ársins 2007. Reyndar varð vaxandi áhættufælni 

fjárfesta og vaxandi lausafjárskortur á fjármálamörkuðum til þess að fyrirtæki með lágt 

eiginfjárhlutfall höfðu takmarkaðan eða jafnvel engan aðgang að lánsfé sem aftur þýddi 

að eiginfjárhlutföll gátu hreinlega skilið á milli feigs og ófeigs.  

                                                 
2
 Löngu síðar kom t.d. í ljós að ABN Amro hafði ákveðið að frysta lánalínur til Eimskipafélagsins 

skömmu fyrir áramótin 2007-2008 (Viðskiptablaðið, 2008, september). 
3
 Þar sem Eimskip starfaði á þessum tíma á tveimur nokkuð ólíkum sviðum er samanburður við önnur 

félög ekki einfaldur. Lausleg athugun í Thomson One og Reuters sýnir að eiginfjárhlutfall Eimskips var 

þó mjög lágt í samanburði við félög í skipaflutningum og vöruhúsastarfsemi en algengt var að það væri á 

bilinu 30-60%. 
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Mynd 4.3 Langtíma- og skammtímaskuldir Eimskips 2007-2008 (milljónir evra) 

(Eimskip, 2007, 1F-4F; Eimskip, 2008, 1F-2F).   

En svo allrar sanngirni sé gætt er rétt að taka fram að í upphafi ársins 2008 bundu  

margir vonir við að ástandið á fjármálamörkuðum myndi skána eða lagast þegar bankar 

og fjármálafyrirtæki hefðu náð að hreinsa svokölluð undirmálslán eða 

undirmálsvafninga úr bókum sínum (Ólafur Arnarson, 2009). 

4.3.2 Veltufjárhlutfall og EBITDA 

Veltufjárhlutfall Eimskips fór ört lækkandi þegar kom fram á árið 2008 en eins og þegar 

hefur verið minnst á er viðvarandi lækkun á veltufjárhlutfalli – ekki síst ef það fer niður 

fyrir einn – mögulega merki um að fyrirtæki stefni í fjárhagsvandræði. 

 

Mynd 4.4 Veltufjárhlutfall Eimskips 2007-2008 (Eimskip, 2007, 1F-4F; Eimskip, 

2008, 1F-2F).   
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Veltufjárhlutfallið er þannig einn besti mælikvarðinn á það að hve miklu leyti fyrirtæki 

á lausar eignir til þess að mæta skammtímakröfum. Þegar kom fram á árið 2008 var 

auðsætt að Eimskip stefndi að óbreyttu í lausafjárvandræði. Veltufjárhlutfall þess var 

orðið almennt miklu lægra en hjá fyrirtækjum í svipaðri starfsemi og samkvæmt 

Brigham og Daves (2007) ber ávallt að líta á slíkt sem hættumerki, ekki síst ef hlutfallið 

er langt frá meðaltali atvinnugreinar.
4
 

Eins og minnst var á er oft horft til EBITDA-hagnaðar við mat á getu fyrirtækis til að 

standa undir skuldbindingum við lánardrottna þar sem afskriftir eru ekki kostnaður sem 

fyrirtækið þarf að greiða hér og nú og hefur því ekki áhrif á fjárflæði. EBITDA er fyrst 

fremst handhæg og einföld nálgun og ekki eins mikilvægt og frjálst fjármagnsflæði 

(FCF) og fjármálamenn með húmor hafa jafnvel uppnefnt EBITDA sem „earnings 

before anything bad happens“ (Brigham og Daves, 2007, s. 218). Það má raunar alveg 

til sanns vegar færa þegar horft er til uppgjörs Eimskips á öðrum fjórðungi 2008. En að 

öllu gamni slepptu er EBITDA gagnleg stærð, ekki síst ef mikil óvissa ríkir um fjárflæði 

fyrirtækis og erfitt getur reynst að setja fram líklega eða raunhæfa áætlun um frjálst 

fjármagnsflæði. 

Tafla 4.1 EBITDA, fjármagnsliðir (nettó) og hagnaður Eimskips 2007-2008 

(milljónir evra) (Eimskip, 2007, 1F-4F; Eimskip, 2008, 1F-2F). 

 
1F 2007 2F 2007 3F 2007 4F 2007 1F 2008 2F 2008 

EBITDA 25,5 24,6 31,5 43,5 39,7 40 

Fjármagnsliðir (nettó) -16,6 -14,1 -14,5 -20,5 -57,1 -52,1 

Hagnaður eftir skatta -5,6 -9,8 14,1 -7,7 -38,9 -101 

 

Yfirlitið í töflu 4.1 gefur góða mynd af versnandi stöðu Eimskips og sýnir hversu 

íþyngjandi skuldirnar voru orðnar þegar kom fram á árið 2008. Þannig hrökk EBITDA 

ekki lengur fyrir nettófjármagnskostnaði og því ljóst að rekstur Eimskips stóð að 

óbreyttu ekki undir þeim skuldum sem á því hvíldu, hvað þá að mæta mögulegum 

skakkaföllum eða breytingum til hins verra í ytra umhverfi.  

 

 

                                                 
4
  Hér er enn vísað til lauslegrar athugunar í Thomson One en hún sýndi að veltufjárhlutfall vel undir 

einum var verulega lágt og langt frá veltufjárhlutfalli alls þorra annarra fyrirtækja í skipaflutningum og 

vöruhúsastarfsemi. 
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4.3.3 Nettóskuldir og EBITDA 

Til þess að meta skuldastöðu félags er einatt notuð kennitala þar sem nettóskuldir félags 

eru metnar sem hlutfall af EBITDA, þ.e. nettóskuldir/EBITDA. Þessi kennitala segir 

okkur gróft til tekið hversu mörg ár félagið væri að greiða uppi skuldir ef allt það fé sem 

reksturinn skilar færi til greiðslu skulda og engar vaxtagreiðslur féllu til. Nettóskuldir 

eru hér skilgreindar sem skammtíma- og langtímaskuldir að frádregnum peningalegum 

eignum (reiðufé og verðbréf sem breyta má í reiðufé).   

Hvergi er letrað á himininn hvert þetta hlutfall á að vera en oft er miðað við að það eigi 

að vera undir fjórum hjá góðum fyrirtækjum með traustan fjárhag. Að minnsta kosti má 

fullyrða að viðvörunarbjöllur eigi að taka að hljóma fari það verulega yfir þá tölu; sé 

kennitalan komin yfir tíu er skuldastaða fyrirtækis almennt talin vera óviðráðanleg 

(Stefán B. Gunnlaugsson, 2010). 

Samkvæmt uppgjöri annars ársfjórðungs Eimskips 2008 voru nettóskuldirnar um 1.670 

milljónir evra. Ef reiknað væri með árlegri EBITDA upp á 160 milljónir evra (4 *40) 

var hlutfallið því um tíu í tilviki Eimskips eða um tvöfalt hærra en eðlilegt gæti talist og 

skuldastaðan því að óbreyttu orðin óviðráðanleg miðað við almenn viðmið eða a.m.k. 

alveg við þau mörk.   
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5 Forstjóraskipti og ný stjórn  

 

 

5.1 Baldur Guðnason hættir 

Í febrúar 2008 hætti Baldur Guðnason forstjóri Eimskips nokkuð óvænt störfum, að 

eigin ósk að því er tilkynnt var, en Stefán Ágúst Magnússon, sem verið hafði 

aðstoðarforstjóri og framkvæmdastjóra fjármálasviðs, tók tímabundið við stöðu 

forstjóra. Undir stjórn Baldurs hafði félagið stækkað gríðarlega með uppkaupum og 

útvíkkun á starfseminni. Í eins konar kveðjuummælum benti Sindri Sindrason, 

stjórnarformaður félagsins, á að velta félagsins hefði tífaldast undir stjórn Baldurs og 

farið í  um 190 milljarða íslenskra króna og félagið náð því marki að verða „öflugasta 

skipafélagið í flutningum innan Evrópu og stærsta kæli- og frystigeymslufyrirtæki á 

heimsvísu“ (Eimskip, 2008, FT).  

Í samtali við Morgunblaðið sagði Baldur að þeim markmiðum sem sett voru þegar hann 

tók við félaginu hefði verið náð og því væri þetta góður tími til að afhenda öðrum 

stjórnartaumana. Í umræddri frétt Morgunblaðsins var þó einnig vísað í  hálffimmfréttir 

Kaupþings en þar sagði að „óvænt og óheppilegt“ væri að bæði Baldur og Magnús 

Þorsteinsson, fyrrum stjórnarformaður (en hann hafði hætt í desember), létu báðir af 

störfum með svo skömmu millibili „áður en skipið er komið í höfn“ (mbl.is, 2008, 

janúar). Þrátt fyrir að kveðjur milli stjórnar og forstjórans hafi verið ákaflega hlýjar í 

tilkynningum í febrúar virðist nokkuð ljóst að meira kraumaði undir niðri og þá ekki síst 

slæm staða breska dótturfélagsins Innovate sem Eimskip hafði keypt sumarið 2007. Til 

þess að skoða nánar þá undiröldu er nauðsynlegt að hverfa um sinn fram í tímann.   

Í byrjun desember 2008 sektaði Fjármálaeftirlitið (FME) Eimskip vegna seinkunar á 

birtingu innherjaupplýsinga vegna fjárhagserfiðleika Innovate (Eimskip, 2008, FT).   

Eimskip hafði ekki tilkynnt um hugsanlega afskrift vegna Innovate fyrr en 10. júní en 

málefni Innovate höfðu hins vegar verið til umræðu á stjórnarfundi Eimskips strax um 

miðjan febrúar eða nærri fjórum mánuðum áður. Í niðurstöðu FME sagði að ýmis gögn í 

málinu sýndu fram á „vitneskju stjórnenda Eimskips um verulega breytta og slæma 

fjárhagsstöðu Innovate um miðjan febrúar 2008“ (FME, 2009).  Það var þá aðeins um 

það bil viku áður en Baldur ákvað að láta af störfum. Það hníga því sterk rök að því að 
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tengja saman skyndilegt brotthvarf Baldurs frá Eimskip og málefni Innovate, ekki síst 

vegna þess hversu nálægt í tíma þessir atburðir urðu. 

Og kveðjurnar milli Baldurs og Eimskip urðu enda fljótlega miklu kaldari. Þegar loks 

var tilkynnt um afskrift á eignarhlut Eimskips í Innovate í júní fylgdi með að stjórn 

Eimskips myndi láta „framkvæma ítarlega skoðun á því ferli sem viðhaft var við 

kaupin“ og eins var greint frá því að fyrrum eigendur Innovate hefðu hætt störfum hjá 

félaginu (Eimskip, 2008, FT). 

Stjórnarformaður Eimskips sagði að það væri verulegt áfall að fyrirtæki sem Eimskip 

hefði fjárfest í fyrir svo stuttum tíma væri að fara í vaskinn. „Það krefst þess að menn 

kanni með hvaða hætti þetta var. Það verður ekki hjá því komist að segja að þetta voru 

mistök sem áttu sér stað af okkar hálfu. Og það er full ástæða til að kanna hvernig það 

mátti gerast,“ var haft eftir honum (mbl.is, 2008, júní a). 

Örfáum dögum síðar eða 17. júní spurði Morgunblaðið framkvæmdastjóra samskipta-

sviðs Eimskips, hvort grunur léki á því að upplýsingum hefði verið haldið leyndum fyrir 

stjórnarmönnum félagsins og svaraði hann því til að það væri hluti af þeirri skoðun, sem 

væri í framkvæmd, að skera úr um það. Í fréttinni kom einnig fram að Baldur hefði 

fengið hæstaréttarlögmann til að aðstoða sig vegna málsins (mbl.is, 2008, júní b).  

Ástæða þess mun líklega hafa verið sú að strax í maí hafði Eimskip tekið ákvörðun um 

að stöðva allar greiðslur til Baldurs vegna starfsloka hans þótt ekki kæmi það fram fyrr 

en mörgum mánuðum síðar (Eimskip, 2008, FT).     

5.2 Ný stjórn og nýr forstjóri 

Í kjölfar þessara atburða urðu síðan enn frekari breytingar hjá Eimskip því á aðalfundi 

félagsins 18. mars var ný fimm manna stjórn félagsins kosin og tóku þá þrír nýir 

stjórnarmenn sæti í henni en tveir stjórnarmenn sátu áfram (Eimskip, 2008, FT).  Rétt 

rúmum mánuði síðar var Gylfi Sigfússon ráðinn forstjóri félagsins en hann hafði áður 

verið framkvæmdastjóri yfir flutningastarfsemi Eimskips í Bandaríkjunum og Kanada. 

Stefán Ágúst hætti hins vegar störfum hjá félaginu að eigin ósk að því er tilkynnt var. 

Þótt annar af gömlum stjórnarmönnum tveimur hafi síðan vikið úr stjórn fyrir nýjum 

manni árið 2009 má í grófum dráttum segja að yfirstjórn félagsins hafi að mestu leyti 

haldist óbreytt frá vorinu 2008 og fram að stofnun nýja Eimskips haustið 2009 og hefur 

Gylfi raunar stýrt félaginu allan tímann og gerir enn. 
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Þótt vissulega hafi verið unnið að því samkvæmt fyrri áætlunum að selja og endurleigja 

fasteignir Eimskips í Norður-Ameríku hníga þó öll rök að því að raunveruleg vinna við  

endurskipulagningu Eimskips hafi ekki hafist fyrr en síðla vorsins 2008 þegar ný stjórn 

hafði verið kjörin og nýr forstjóri var kominn til starfa.     

5.3 Uppgjör annars fjórðungs og afskrift á Innovate 

Það féll í hlut hins nýja forstjóra að kynna afar slæma afkomu Eimskips á öðrum 

fjórðungi ársins 2008 (febrúar-apríl) þótt hann hefði ekki stýrt félaginu á því tímabili 

sem gert var upp. Tap tímabilsins var 101 milljón evra eftir skatta (110 fyrir skatta), 

jafngildi nær 12 milljarða íslenskra króna miðað við gengi krónunnar í lok apríl, og 

hafði í  för með sér að Eimskip tapaði hátt í 20% af eigin fé sínu. Stærstur hluti tapsins 

skýrðist af því að eignarhlutur Eimskips í Innovate upp á 71 milljón evra var afskrifaður 

að fullu í uppgjörinu og kom að því er virtist að nær öllu leyti fram í minni viðskiptavild 

en hún var færð niður um 68 milljónir evra á milli tímabila. Tap af reglulegri eða 

áframhaldandi starfsemi nam um 33 milljónum evra (Eimskip, 2008, AK 2F).  

Þótt horft væri fram hjá afskriftinni vegna Innovate var ljóst að skuldabyrðin var orðin 

sligandi fyrir félagið og að reksturinn stæði að óbreyttu ekki undir henni;  EBITDA nam 

þannig um 40 milljónum evra en nettófjármagnskostnaður var á sama tíma 52,5 

milljónir evra en þar af nam gengistap að vísu nærri 20 milljónum evra.  

Þrátt fyrir slæma afkomu og erfiða stöðu félagsins gerðu stjórnendur Eimskips ekki 

mikið úr vandanum í kynningu á uppgjörinu en í henni sagði m.a. að framtíðarhorfur í 

rekstri félagsins væru góðar og að flutningastarfsemin byggði á mjög traustum grunni 

sem stefnt væri að því að efla enn frekar með innri vexti og hagræðingu (Eimskip, 2008, 

AK 2F).   

Lykilþáttur í áætlunum Eimskips um að minnka skuldir og styrkja eiginfjárstöðuna var  

að ljúka sölu á fasteignum Versacold og Atlas í Kanada og Bandaríkjunum. Í mars hafði 

framkvæmdastjóri samskiptasviðs Eimskips fullyrt í samtali við Morgunblaðið að 

sölunni myndi ljúka á næstu tveimur mánuðum og að við það myndu skuldir Eimskips 

„lækka um a.m.k. 550 milljónir evra, jafnvirði um 59 milljarða króna“ og  „nettóvaxta-

kostnaður lækka um allt að helming á hverjum ársfjórðungi“ frá og með þriðja 

ársfjórðungi (mbl.is, 2008, mars). Við kynningu uppgjörsins 20. júní var aftur á móti 

orðið ljóst að ekkert yrði af sölunni en frá því hafði fyrst verið greint í tilkynningu 

vegna afskriftar Innovate rúmri viku áður. Í henni sagði að ný stjórn hefði ákveðið að 
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hverfa frá frekari sölu eigna og meta aðra kosti s.s. að  „skrá Versacold og Atlas á 

hlutabréfamarkað í Kanada með það að markmiði að lækka verulega skuldastöðu 

Eimskips og gera raunveruleg verðmæti Versacold Atlas sýnilegri“ (Eimskip, 2008, 

FT).    

Að því er varðaði eiginfjárstöðu félagsins sagði að stefnt væri að því að það yrði a.m.k. 

25% fyrir lok ársins og til að ná því markmiði myndi Eimskip „skoða ýmsa valkosti“ 

sem tengdust Versacold Atlas í Bandaríkjunum (Eimskip, 2008, AK 2F; Eimskip, 2008, 

FT). 

Upplýsingar um að sala fasteigna Versacold Atlas, sem ljúka átti á öðrum ársfjórðungi, 

hefði ekki gengið eftir boðuðu ekkert gott. Ástæðan var ekki tíunduð af hálfu Eimskips 

en ætla má að annað hvort hafi væntanlegur kaupandi kippt að sér höndum, hugsanlega 

vegna þess að aðgengi að lánsfé var orðið erfiðara og það vafalaust  dýrara. Eins má 

vera að verðið sem boðið var fyrir fasteignirnar hafi verið það lágt (eða endurleiga það 

dýr) að sala á þeim hefði ekki lagað skuldastöðu Eimskips.  

Erfiðleikar á lánsfjármörkuðum birtust ekki aðeins með þessum hætti heldur tilkynnti 

Eimskip einnig í byrjun maí að lánsábyrgð vegna sölu á XL Leisure Group sem 

framlengd hafði verið til 5. maí væri enn í gildi. Sagt var að kaupendunum hefði ekki  

tekist að ljúka endurfjármögnun XL Leisure Group á umræddum tíma en tekið var fram 

að búist væri við að henni lyki innan skamms og að ábyrgðinni yrði aflétt af Eimskip á 

„næstu vikum“ (Eimskip, 2008, FT). Nánar verður vikið að þessari ábyrgð síðar. 

En þegar hér var komið sögu, þ.e vorið 2008, hafði margt þróast til verri vegar hjá 

Eimskip og á mörkuðum almennt og  - a.m.k. eftir á að hyggja - misráðnar ákvarðanir 

og stórtæk uppkaup fyrrum forstjóra og stjórnar félagsins og áður Avion Group á 

erlendum fyrirtækjum farnar að knýja dyra með óþægilega þungum höggum. Sú forsaga 

verður hvorki dæmd né rakin hér enda hafa henni víða verið gerð skil (sjá t.d. mbl.is, 

2008, júní c).  

5.4 Viðskiptavild og óáþreifanlegar eignir  

Mikil viðskiptavild skráðra íslenskra fyrirtækja hafði verið sumum nokkuð áhyggjuefni 

og bankastjóri Seðlabanka Íslands hafði m.a. minnt á í ræðu á ársfundi bankans árið 

2007 að fyrirtæki þyrftu að gera svokallað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild sem 

eignfærð væri í efnahagsreikningi. Gengju upphaflegar áætlanir ekki eftir þyrfti að 

afskrifa hana í samræmi við það og sú hætta væri því fyrir hendi að það gæti magnað 



22 

 

upp neikvæða afkomu fyrirtækja ef harðnaði á dalnum og þegar síst skyldi (mbl.is, 

2007, apríl).  

Hér eru hvorki efni né ástæður til þess að fara út í nákvæma útlistun á viðskiptavild og 

óefnislegum eignum og meðferð þeirra í reikningsskilum. En í sem stystu máli hafði 

viðskiptavild Eimskips myndast við kaup á öðrum félögum þar sem munur á bókfærðu 

verði og kaupverði hafði þá verið færð til eignar sem viðskiptavild. Að því gefnu að 

markaðs- eða gangverð eignarinnar liggi fyrir á hverjum tíma má segja að viðskiptavild 

endurspegli muninn á bókfærðu verði og gangverði eða nýtingarvirði ef gangverð er 

ekki til (nýtingarvirði er þá reiknað á grundvelli vænts framtíðarsjóðsstreymis).  

Viðskiptavildin er ekki afskrifuð heldur ber samkvæmt alþjóðlegum reiknings-

skilastöðlum að framkvæma árlega svokallað virðisrýrnunarpróf á viðskiptavildinni og 

færa hana þá niður ef skilaverð (þ.e. annað hvort gangverð eða nýtingarvirði) er lægra 

en bókfært verð hennar (Stefán Svavarsson, 2007). 

Áhyggjur af eignfærðri viðskiptavild íslenskra fyrirtækja jukust seint á árinu 2007 og 

mögnuðust enn frekar eftir að hlutabréfa- og eignaverð almennt tók að falla svo um 

munaði þegar kom fram á vor- og sumarmánuðina 2008. Viðskiptablaðið birti þannig í 

júní yfirlit yfir viðskiptavild og óefnislegar eignir nokkurra helstu félaga í íslensku 

úrvalsvísitölunni þar sem m.a. kom fram að í mörgum tilvikum námu þær meira en sem 

nam bókfærðu eigin fé, þ.á.m. hjá Eimskip (Viðskiptablaðið, 2008, júní).  

Tafla 5.1 Viðskiptavild og óáþreifanlegar eignir Eimskips 2007-2008 (milljónir 

evra)  (Eimskip, 2007, 1F-4F; Eimskip, 2008, 1F-2F).   

  31.01 2007 30.04 2007 31.07 2007 31.10 2007 31.01 2008 30.04 2008 

Eigið fé 538,9 534,8 568,9 451,3 419,8 287,8 

Viðskiptavild 320,9 328,6 349,9 436,7 435,2 367,2 

Óáþreifanlegar eignir 32,2 65,3 64,4 67,4 145,3 126,4 

Viðskiptavild og 
óáþreifanlegar eignir 353,1 393,9 414,3 504,1 580,5 493,6 

Sem hlutfall af  
eigin fé 66% 74% 73% 112% 138% 172% 

 

Morgunblaðið birti svipaða úttekt í júlí þar sem m.a var bent á að frá því að 

virðisrýrnunarpróf hafði verið tekið upp fyrir þremur árum hefði afskrift viðskiptavildar 

verið nær engin hjá fyrirtækjum í íslensku úrvalsvísitölunni. Sterkar vísbendingar væru 
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um að stjórnendur félaga heldu viðskiptavild í bókunum sínum til þess að komast hjá 

því að afskrifa hana gegnum reksturinn (mbl.is, 2008, júlí).   

Í lok rekstrarársins 2007 voru bókfærð viðskiptavild og óefnislegar eignir í fyrsta sinn 

meiri en sem nam eigin fé Eimskips og í lok fyrsta ársfjórðungs 2008 námu þær tæplega 

140% af eigin fé. Það var því ekki aðeins um það að ræða að eiginfjárhlutfall Eimskips 

væri orðið óþægilega lágt þegar kom fram á árið 2008 heldur stóð það eigin fé líka 

heldur ótraustum fótum eftir því sem verr tók að ára á mörkuðum og koma átti eftir í 

ljós þegar leið á árið 2008. Að einhverju leyti hafði þetta komið fram í snarfallandi 

gengi bréfa Eimskips en það lækkaði um 67% frá nóvember 2007 til júní 2008.   

 

Mynd 5.1 Gengi hlutabréfa Eimskips 2007-2008 (Markaðsvaktin, 2011). 

5.5 Ábyrgðir utan efnahagsreiknings  

Fyrirtæki getur borið fjárhagslegar ábyrgðir, mjög miklar ef því er að skipta, sem ekki 

koma beint fram í efnahagsreikningi þess (e. off-balance sheet liabilities) þótt skylt sé 

að geta þeirra í skýringum með ársreikningi. Það breytir því þó ekki að um 

raunverulegar skuldbindingar er að ræða og Arzac (2007) bendir á að þegar greina á 

skuldhlið efnahagsreiknings fyrirtækis vandlega þurfi að taka tillit til þeirra. Það leiði   

oft  til þess að nauðsynlegt sé að niðurfæra verðmæti fyrirtækis (Arzac, 2007). 

Á Eimskip hvíldu miklar ábyrgðir sem ekki komu fram í efnahagsreikningi og sem  

segja má að hafi nánast „gleymst“ á meðan vel viðraði í efnahagslífi heimsins, á 

fjármálamörkuðum og eignaverð almennt var á uppleið. 
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Eimskip hafði selt sig að fullu og öllu leyti úr flugrekstri í blálok ársins 2007 þegar 

gengið var frá sölu á 49% hlut félagsins í Northern Lights Leasing sem átti flugflota Air 

Atlanta. Þegar XL Leisure Group var selt haustið 2006 veitti Eimskip kaupendunum  

lánsábyrgð upp á 280 milljónir dala og var ábyrgðin með gjalddaga 5. mars 2008. Frá 

þessu hafði verið greint þegar XL Leisure Group var selt og hafði verið gert ráð fyrir að 

kaupendurnir myndu ná að endurfjármagna kaupin og þá án ábyrgða frá Eimskip löngu 

áður en ábyrgðin félli í gjalddaga. 

En nú knúðu ákvarðanir fortíðar skyndilega dyranna og 4. mars var tilkynnt að Eimskip 

hefði í ljósi markaðsaðstæðna framlengt umrædda lánsábyrgð um tvo mánuði, eða fram 

í byrjun maí, en þá væri ráðgert að endurfjármögnun kaupenda XL Leisure Group yrði 

lokið (Eimskip, 2008, FT). Það þýddi m.ö.o. að eigendum XL Leisure Group hafði alls 

ekki tekist að endurfjármagna kaupin og eins og ástandið var orðið á lánsfjármörkuðum, 

þegar þetta var tilkynnt, var ljóst að brugðið gæti til beggja vona með það. Miðað við 

gengi krónunnar í byrjun mars jafngiltu 280 milljónir dalir um 180 milljónum evra en 

það svaraði til um 43% af eigin fé Eimskips í lok janúar og um 63% af eigin fé í lok 

apríl.  

Lánsábyrgðin vegna XL Leisure Group var þó ekki eina ábyrgðin sem hvíldi á Eimskip 

því auk hennar var félagið einnig í ábyrgð fyrir um 185 milljónum dala hjá Air Atlanta 

Icelandic vegna 11 flugvéla en þó þannig að Eimskip var með veð í vélunum. 

Upphaflega höfðu þetta verið lán upp á 280 milljónir dala vegna 13 véla en Air Atlanta 

Icelandic hafði síðan selt tvær þeirra og upphæðin lækkað í 185 milljónir dala (Eimskip, 

2007, ÁS, s. 61).  

Þá var Eimskip einnig í ábyrgðum vegna leigusamningum XL Leisure Group á 14 

flugvélum til ársins 2018 sem táknaði að ef XL Leisure stæði ekki við samningana bar 

Eimskip að bæta leigusalanum tjónið, þ.e. meðan vélunum væri komið aftur í leigu á 

sömu eða betri leigukjörum.  Í skýringunni  kom fram að mánaðarleiga vélanna væri 5,1 

milljón dala og samkvæmt mati ráðgjafafyrirtækis væri markaðurinn fyrir þessar vélar 

góður (þ.e. í lok október 2007) og mjög varfærið væri að miða við að þrjá mánuði tæki 

að endurleigja þær. Eimskip var einnig í ábyrgð gagnvart þýskum flugmálayfirvöldum 

vegna Star XL Germany og nam sú upphæð sjö milljónum evra (Eimskip, 2007, ÁS, s. 

61; vb.is, 2008, september).  
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Það mátti því segja að Eimskip hefði ekki losnað nema að hluta til frá flugrekstrinum 

þótt hann hefði í orði kveðnu allur verið seldur. Af þessum ábyrgðum var langmest 

undir vegna lánsábyrgðar til kaupenda Xl Leisure Group en áhættan af hinum ábyrgðum 

var umtalsvert minni þó hún kynni að verða allnokkur ef illa áraði á flugmarkaði. 
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6 Fjárhagsvandræði fyrirtækja   

 

 

Í ljósi þess sem nú hefur verið rakið má ljóst vera að Eimskip var orðið verulega 

aðþrengt fyrirtæki þegar loks farið var að huga að því að leggja í róttæka 

endurskipulagningu á efnahag þess.
5
   

Gera verður greinarmun á undir hvaða formerkjum endurskipulagning fyrirtækja á sér 

stað og þá ekki síst hvort hún er framkvæmd af frumkvæði eigenda og stjórnenda félags 

eða vegna þess að staða félags er orðin það slæm að farið er í endurskipulagningu að   

frumkvæði eða kröfu lánardrottna. Oft kunna þessi mörk þó að vera óljós og þótt 

endurskipulagning skráðs félags sé möguleg kynnt út á við eins og stjórnendur hafi átt 

allt frumkvæði að henni kunna lánardrottnar þegar að hafa þrýst á um hana að 

tjaldabaki. Ekki er ólíklegt að það hafi að einhverju eða verulegu leyti verið raunin í 

tilviki Eimskips þótt það hafi ekki komið fram opinberlega á þessum tíma. Af 

tilkynningum fyrirtækisins að dæma var frumkvæðið alfarið hjá stjórnendum félagsins. 

Fyrirtæki geta ákveðið að endurskipuleggja rekstur sinn af mörgum ástæðum, t.d. vegna  

þess að frammistaða einstakra rekstrareininga/dótturfélaga er ekki í samræmi við 

áætlanir um arðsemi eða þá að starfsemi þeirra fellur ekki lengur að framtíðar-

markmiðum fyrirtækisins (Gaughan, 2007). Endurskipulagning fyrirtækja, rekstrarleg 

og/eða fjárhagsleg, þarf því ekki endilega að vera knúin áfram af beinni eða brýnni 

fjárhagslegri nauðsyn. 

Oftar en ekki þurfa eða neyðast fyrirtæki til  að leggja í fjárhagslega endurskipulagningu 

vegna þess að þau eru komin í erfiða fjárhagslega stöðu og eru orðin aðþrengd í 

einhverjum skilningi, t.d. vegna þess að eiginfjárhlutfall er orðið óásættanlega lágt. Í því 

efni ber þó að hafa í huga að lágt eiginfjárhlutfall er afleiðing af einhverju en ekki 

orsök.  

 

 

                                                 
5
 Á ensku er talað um „financial distressed companies“ eða „troubled companies“ sem hér er þýtt með 

aðþrengd fyrirtæki. 
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Þegar rætt er um fjárhagsvanda fyrirtækja verður að gera greinarmun á því hvort vandi 

fyrirtækisins er:  

1. Skammtíma- eða langtímavandi.   

2. Hvort hann krefst beinnar aðkomu lánardrottna fyrirtækisins eins og í tilviki 

endurskipulagningar í gjaldþroti eða ekki. 

6.1 Langtíma- og skammtímavandi 

6.1.1 Skammtímavandi  

Með skammtímavanda er átt við að fyrirtæki ráði ekki við skammtímaskuldabyrði sína, 

oftast vegna þess að skammtímaskuldir í hlutfalli við veltufjáreignir eru of miklar þótt 

rekstur fyrirtækisins og fjárhagsleg staða þess kunni að öðru leyti mögulega að vera í 

viðunandi horfi og ekki þurfi að koma til sölu eigna eða niðurfellingu skulda af hálfu 

lánardrottna.  Í því tilviki eru lánveitendur yfirleitt tilbúnir til þess að vinna að lausn 

vandans með fyrirtækinu sem felst þá alla jafna í skuldbreytingu, þ.e. lengingu lána og 

mögulega breyttum kjörum (Brigham og Daves, 2007).  Önnur leið til þess að mæta 

slíkum vanda væri að afla félaginu fjár til lengri tíma með útgáfu skuldabréf eða með 

því að auka hlutafé til þess að fleyta því í gegnum tímabundna fjárhagslega erfiðleika. 

6.1.2 Langtímavandi  

Með langtímavanda er aftur á móti átt við að fyrirtæki ráði ekki við skuldbindingar sínar 

til lengri tíma litið, þ.e. fjárflæði frá rekstri standi einfaldlega ekki undir þeim skuldum 

sem á félaginu hvíla eða þá að verðmæti eigna fellur og það er tæknilega gjaldþrota þar 

sem skuldir eru meiri en eignir (Brigham og Daves, 2007). Oft getur þetta farið saman, 

þ.e. að fyrirtæki glími bæði við langtíma- og skammtímavanda.   

Ástæður vandans geta verið af mörgum toga s.s. breytingar í efnahagsumhverfi, 

óraunhæfar áætlanir, of mikil skuldabyrði, mistök stjórnenda, breytt mat á áhættu 

o.s.frv. (Arzac, 2008). Mjög oft er ástæðan sú að fyrirtæki hefur ráðist skuldsettar 

yfirtökur sem hafa síðan ekki skilað tilætluðum árangri eða einfaldlega mistekist, líkt og 

átti við í tilviki Eimskips (Gaughan, 2007).    

Gerður er greinarmunur á vanda fyrirtækja eftir uppruna hans, þ.e. hvort hann er 

fjárhagslegur (e. financial distress) eða efnahagslegur (e. economic distress). Með 

fjárhagslegum vanda er almennt átt við erfiðleika í fjárhagsstöðu fyrirtækis per se. Með 

efnahagslegum vanda er verið að vísa til breytinga í efnahagsumhverfi, s.s. að eftirspurn 
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eftir vörum fyrirtækis dragist saman, verðmæti eigna falli, fjármagnskostnaður hækki 

o.s.frv. Í alvarlegum efnahagslegum niðursveiflum gerist oftast margt og mögulega allt 

af þessu í senn. Skilin á milli fjárhagslegs og efnahagslegs vanda eru ekki alltaf alveg 

skýr eins og gefur að skilja enda leiðir efnahagslegur vandi oft beint til fjárhagslegs 

vanda. 

6.2 Aðþrengt fyrirtæki 

Hverjar svo sem orsakirnar eru birtist vandinn fyrr eða síðar sem eiginfjár- eða 

skuldavandi fyrirtækis; ef það var skuldsett fyrir gerist það hratt eða nokkuð hratt en ef 

það var með sterka eiginfjárstöðu getur það hugsanlega gengið á eigið fé um hríð. 

Niðurstaðan verður á endanum sú að fyrirtækið verður aðþrengt í fjárhagslegum 

skilningi og það er sú staða sem hér verður einblínt á.  

Með því er hins vegar ekki átt við að fyrirtækið sé komið í þá stöðu að geta ekki staðið 

skil gagnvart lánardrottnum sínum hér og nú eða að eigið fé þess sé uppurið eða jafnvel 

orðið neikvætt. Með hugtakinu aðþrengt fyrirtæki er í þessari umræðu þannig ekki 

endilega átt við fyrirtæki sem augljóst er að komið sé að algerlega að fótum fram, sé 

orðið eða alveg við það að verða ógjaldfært eða gjaldþrot óumflýjanlegt - alveg burt séð 

frá því hvort það síðan gerist eða gerist ekki.  

Í þessum skilningi var Eimskip aðþrengt og vafalaust verulega aðþrengt fyrirtæki vorið 

2008. Það stóð hins vegar skil á öllum skuldbindingum sínum á þeim tíma og mjög 

mikilvægt er að gæta þess að horfa á stöðuna eins og hún var almennt álitin vera á 

þessum tíma en ekki ex post, þ.e.a.s. ekki með eftir-á-gleraugu á nefinu. 
6
 

Aðþrengt fyrirtæki glímir þannig við fjárhagslegan vanda sem að minnsta kosti enn sem 

komið er kallar ekki á aðkomu lánardrottna með þeim hætti að rætt sé um niðurfærslu 

eða niðurfellingu skulda og/eða eigin fjár og að lánardrottnar eignist félagið með því að 

breyta skuldum í hlutafé.  

Áherslumunur er á því hvernig fræðimenn skilgreina hugtakið aðþrengda stöðu en 

óþarfi er að gera of mikið úr þeim mun. Aðþrengt fyrirtæki er almennt séð í þeirri stöðu 

                                                 

6
 Í þessu sambandi má benda á að í júní 2008, þegar uppgjör annars ársfjórðungs hafði verið kynnt og 

gerint frá afskrift á Innovate, féll gengi bréfa Eimskips á örfáum dögum úr 20 í 14. Markaðsverðmæti 

Eimskips eftir það var engu að síður um 26 milljarðar  króna og V/E eða Q-hlutfallið (e. price to book) 

var því um 0,75 þegar miðað var við eigið fé í lok 2F 2008 og gengi evru í júní.  
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að fjármagnsflæði frá rekstri er ekki í samræmi við skuldabyrði eða þá að eiginfjárstaða 

er orðin það veik að það hefur að óbreyttu ekki aðgang að lánsfé (Arzac, 2008). Aðrir 

hafa einfaldlega skilgreint aðþrengt fyrirtæki sem fyrirtæki þar sem fjármagnsflæði 

dugar ekki til að standa undir skammtímaskuldbindingum sem aftur verði til þess að það 

þarf að leita samninga við hluta af lánardrottnum sínum (Wruck, 1990). 

Ákvörðun um endurskipulagningu á fyrirtækinu og hvernig standa skuli að henni er hins 

vegar að öllu eða langmestu leyti í höndum eigenda og stjórnar félagsins en ekki 

lánardrottna þess. 

Í reynd er þó markmiðið með endurskipulagningu hið sama hvor sem á í hlut, eigendur 

eða lánardrottnar, þ.e. að endurskipuleggja rekstur og efnahag fyrirtækisins með þeim 

hætti að það geti „fóðrað“ lánardrottna og til lengri tíma litið hlutafjáreigendur líka. 

Grunnnálgunin hjá Arzac (2008) er t.d. sú að líta á aðkomu lánardrottna á gjaldþrota eða 

de facto gjaldþrota fyrirtæki eins og um skuldsetta yfirtöku sé að ræða. 

6.3 Skilgreiningar 

Til eru nokkrar skilgreiningar á fjárhagslegum vanda fyrirtækja, eftir eðli hans og 

alvarleika, og þó hér sé ekki ætlunin að fara út í lagatæknilegar útlistanir er þó gagnlegt 

að fara yfir skilgreiningarnar í ljósi framhaldsins. Í fræðilegri umfjöllun er oftast vísað 

til fjögurra skilgreininga í þessu sambandi (Altman, 1993). 

1. Óarðbærni eða ógöngur (e. business failure.) 

2. Ógjaldfærni (e. insolvency). 

3. Skilmálabrot (e. default). 

4. Gjaldþrot (e. bankruptcy). 

6.3.1 Óarðbærni eða ógöngur 

Samkvæmt Altman (1993) er með óarðbærni vísað til þess að ávöxtun fjármagns 

fyrirtækis sé viðvarandi verulega undir ávöxtun svipaðra fjárfestinga. Stundum er einnig 

vísað til þess að tekjur séu ekki nægjanlegar til þess að standa undir kostnaði og að 

ávöxtun fjárfestinga sé minni en sem nemur fjármagnskostnaði fyrirtækisins.  

Lykilatriðið hér er þó að með þessu er ekki verið að ákvarða neitt um framtíð 

fyrirtækisins, hvort endurskipuleggja eigi reksturinn þess, hætta honum eða leysa 

starfsemi þess upp með öðrum hætti. Þannig getur fyrirtæki mögulega verið í 
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óarðbærum rekstri árum saman án þess þó að lenda í vandræðum vegna þess að skuldir 

þessar eru engar eða hverfandi litlar.  

6.3.2 Ógjaldfærni 

Ógjaldfærni vísar einnig til óviðunandi frammistöðu fyrirtækis en með nákvæmari 

hætti. Fyrirtæki er þannig skilgreint sem tæknilega ógjaldfært ef það getur ekki staðið 

við skammtímaskuldbindingar sínar, þ.e. það er komið í lausafjárvandræði. Tæknileg 

ógjaldfærni getur verið tímabundið ástand enda þótt reyndin sé sú að hún sé oft 

undanfari að óhjákvæmilegri endurskipulagningu eða gjaldþroti fyrirtækis.  

Ógjaldfærni í skilningi gjaldþrots (e. insolvency in a bankruptcy sense) er alvarlegra og 

vísar til viðvarandi en ekki aðeins tímabundinna vandræða, þ.e. að heildarskuldir 

fyrirtækis séu meiri en sem nemur virtu verðmæti heildareigna sem aftur táknar að 

eiginfjárstaða er orðin neikvæð.   

Samhengisins og framhaldsins vegna er líklega rétt að undirstrika að Altman (1993) 

tekur fram að yfirleitt sé auðvelt að koma auga á eða greina þegar fyrirtæki er tæknilega 

ógjaldfært. Aftur á móti geti verið mun flóknara að greina ógjaldfærni í skilningi 

gjaldþrots enda þurfi þá að koma til ýtarleg verðmatsgreining á eignum fyrirtækis sem 

liggi í reynd ekki fyrir fyrr en við sölu þeirra. 

6.3.3 Skilmálabrot 

Svokölluð skilmálabrot eru algeng þegar félag er komið í aðþrengda fjárhagslega stöðu. 

Skilmálabrot geta annars vegar verið tæknileg eða lagaleg (formleg) og snúa að 

samskiptum fyrirtækis við lánardrottna þess. Tæknilegt skilmálabrot verður þegar 

skuldarinn, þ.e. félagið, brýtur skilyrði samninga við lánardrottinn sem þá getur eða öllu 

heldur gæti gripið til lagalegra aðgerða gegn því. Oft er um að ræða brot á ákvæðum í 

lánasamningum um lágmarksveltufjárhlutfall eða lágmarkseiginfjárhlutfall en þau teljast 

þá til tæknilegra skilamálabrota og endurspegla jafnan versnandi fjárhagstöðu 

fyrirtækis. Í reynd er reglan sú að oftast er samið vegna tæknilegra skilmálabrota frekar 

en að lán séu gjaldfelld í heild og/eða sótt að skuldaranum með aðför að lögum. Afar 

sjaldgæft er að slík skilamálabrot séu bein kveikja að gjaldþrotameðferð fyrirtækis.  

Ef til vanefnda kemur af hálfu fyrirtækis, þ.e. það stendur ekki við greiðslu afborgana af 

láni eða, sem er algengara, föstum vaxtagreiðslum láns, er mun líklegra að það túlkist 
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sem lagalegt eða formlegt skilmálabrot.
7
 Það hefur oftast í för með sér alvarlegri 

afleiðingar eða aðgerðir en í tilviki tæknilegs skilamálabrots þótt það þurfi þó ekki 

endilega að vera raunin. Þannig getur sú staða komið upp að fyrirtæki láti undir höfuð 

leggjast að inna af hendi vaxtagreiðslur af láni tímabundið án þess að lánveitandinn, 

oftast banki, meðhöndli það sem lagalegt skilmálabrot heldur er málið hugsanlega leyst 

með því að vöxtunum sé bætt við höfuðstól lánsins. 

Öllu alvarlegra er þegar fyrirtæki innir ekki af hendi vaxtagreiðslur vegna útgefinna, 

skráðra skuldabréfa. Sé greiðsla ekki innt af hendi innan 30 daga er það túlkað sem 

lagalegt skilmálabrot.  Fyrirtækið getur þó haldið áfram starfsemi á meðan það freistar 

þess að ná samkomulagi við alla kröfuhafa um endurskipulagningu á efnhag og 

skuldum án nokkurs atbeina dómstóla þannig að komast megi hjá gjaldþroti og eru það 

kölluð frjáls skuldaskil á íslensku (e. out-of-court restructuring). Ef útlit er fyrir að ekki 

náist samkomulag við alla kröfuhafa en þó tiltekinn lágmarksfjölda þeirra og tiltekinn 

hluta heildarkrafna er hægt að fara í svokallaða fyrirfram samþykkta nauðasamninga (e. 

prepackaged Chapter 11). Ef sú leið er ekki fær er farið í nauðasamninga með atbeina 

dómstóla (e. Chapter 11) eða fyrirtækið einfaldlega tekið til gjaldþrotaskipta og eignir 

þess seldar.
8
  

6.3.4 Gjaldþrot  

Í raun má líta á nauðasamninga sem eina tegund gjaldþrots en formlegt og endanlegt 

gjaldþrot felst hins vegar í því að félag lýsir yfir gjaldþroti fyrir dómstólum og fer fram 

á að bú þess verði gert upp með aðstoð skiptastjóra sem þá tekur ákvörðun um sölu 

eigna og hvernig búið verði gert upp eða, ef það á við, hvernig endurskipuleggja á  

rekstur þess með nauðasamningum. 

 

  

                                                 
7
 Á vondri íslensku er oft talað um að „defaulta“ en kannski er skást að tala um vanefndir. 

8
 Með „Chapter 11“ og „prepackaged Chapter 11“ er að vísu verið að vísa til bandarískra reglna en þær 

íslensku um fyrirfram samþykkta nauðasamninga og nauðasamninga munu vera svipaðar. 
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7 Endurskipulagning hefst 

 

 

Í reynd var fjárhagslega staða Eimskips orðin verulega slæm þegar uppgjör annars 

ársfjórðungs var kynnt í júní 2008. Þetta kom m.a. fram í greinargerð stjórnar og 

forstjóra með reikningnum og í áritun endurskoðenda. Í áritun þeirra var tekið fram að 

eftir afskriftina á Innovate væri eiginfjárhlutfall félagsins komið niður í 14,4% og að 

félagið uppfyllti ekki lengur „öll skilyrði í sumum lánasamningum“ en þess var raunar 

einnig getið í kynningu á uppgjörinu (Eimskip, 2008, 2F, s. 3; Eimskip, 2008, AK 2F) 

Í ljósi skilgreininganna hér að framan var því um tæknilegt skilmálabrot að ræða, þ.e  

eiginfjárhlutfall Eimskips var í einhverjum tilvikum orðið lægra en kveðið var á um í 

skilyrðum lánasamninga. Það þýddi þá í reynd að lánveitendum væri heimilt að 

gjaldfella lánin ef þeir kysu það. En eins og oftast þegar eingöngu er um að ræða 

tæknilegt skilmálabrot kom þó ekki til þess og brotið hafði engar beinar afleiðingar að 

svo stöddu fyrir Eimskip.  

Ekki var greint frá því hvaða lánasamningar þetta væru en síðar kom á daginn að við 

útgáfu tveggja skuldabréfaflokka í íslenskum krónum í Kauphöllinni hafði Eimskip 

skuldbundið sig til að tryggja að bókfært eigið fé væri ekki lægra en 25% frá og með 

árshlutauppgjöri fyrsta ársfjórðungs 2008. Var þá væntanlega miðað við uppgjör annars 

fjórðungs samkvæmt rekstrarári Eimskips.   

Þótt aðeins væri um tæknilegt skilmálabrot að ræða var félagið þó afar langt frá því að 

uppfylla skilyrðin í umræddri útgáfu. Líklegt er að það hafi ekki heldur uppfyllt keimlík 

eiginfjár- eða veltufjárskilyrði í samningum vegna annarra lána eins og t.d. bankalána. 

7.1 Allir möguleikar skoðaðir 

Í greinargerð stjórnar og forstjóra Eimskips með árshlutareikningnum var sérstaklega 

tekið fram að ekki hefði komið til vanefnda á lánum og að allar lána- og vaxtagreiðslur 

hefðu verið inntar af hendi á réttum tíma. Það þýddi að Eimskip hafði ekki gerst sekt um  

lagalegt eða formlegt skilmálabrot. 

Öfugt við það sem sagði í kynningu á uppgjörinu mátti ráða af greinargerðinni að stjórn 

og forstjóra félagsins væri alvarlegur fjárhagsvandi Eimskips ljós. Þannig var nú í fyrsta 
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sinn greint frá því að til greina kæmi að selja eignir, bæði fasteignir og tækjabúnað, 

eignarhluti í öðrum félögum eða gefa út nýtt hlutafé  (Eimskip, 2008, 2F, s. 3).   

Þegar horft er til þess að fyrirtæki sem býr við eiginfjárvanda hefur aðeins tvær leiðir til 

þess að leysa hann, þ.e. að gefa út nýtt hlutafé eða selja eða losa um eignir með öðrum 

hætti, voru stjórnendur Eimskips í reynd að segja að allar hugsanlegar leiðir til að 

styrkja eiginfjárstöðu félagsins kæmu til greina.   

7.2 Stefnan í endurskipulagningu mörkuð 

Undirbúningur að og stefnan við endurskipulagningu Eimskips var þó greinilega orðin 

nokkuð fastmótaðri á bak við tjöldin og væntanlega var þegar í maí eða byrjun júní búið 

að marka að miklu leyti þá leið eða svipaða leið og á endanum var farin við 

endurskipulagningu Eimskips þótt hún yrði, þegar til þess kom, mun róttækari og farin 

undir forystu lánardrottna.  

Á kynningarfundi með fjárfestum, sem greint var frá í Morgunblaðinu, má segja að 

Gylfi Sigfússon hafi viðrað alveg nýja sýn - eða eldgamla eftir því hvernig á það er 

horft - sem reyndist síðan vera leiðarljósið í fjárhagslegri endurskipulagningu Eimskips 

sem þó tókst ekki að koma í framkvæmd að fullu fyrr en rúmu ári seinna. Þar sem hún 

var ekki nefnd í tilkynningum heldur minnst á hana eins og í framhjáhlaupi í frétt 

Morgunblaðsins er líklegt að menn hafi ekki alveg gert sér grein fyrir alvörunni á bak 

við hana. En Gylfi henti nú sem sagt á loft þeirri hugmynd að Eimskip losaði sig alfarið 

úr frysti- og kæligeymslustarfsemi með sölu á Versacold Atlas en einbeitti sér þess í 

stað einvörðungu að flutningastarfsemi og færi þannig til baka til upphafsins:  „Til 

greina kemur að selja allt að meirihluta í félaginu, [Versacold Atlas] því við ætlum að 

einbeita okkur að flutningunum. Þar eru gríðarlegir möguleikar fyrir félagið“ (mbl.is, 

júní 2008 d). 

Ekkert þessu líkt hafði birst í yfirlýsingum eða markmiðum fyrri stjórnar og forstjóra 

Eimskips. Þar hafði aðeins verið rætt um samþættingu og hagræðingu í rekstri auk 

fyrirhugaðrar sölu og endurleigu á fasteignum í Norður-Ameríku en alls ekki verið 

minnst á  hlutafjáraukningu eða sölu annarra eigna, dótturfélaga eða rekstrareininga. 
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Þegar horft var til þess að á fyrstu sex mánuði rekstrarársins 2008 námu tekjur af frysti- 

og kæligeymslustarfsemi hátt í 60% af heildartekjum Eimskips mátti ljóst vera að nýr 

forstjóri var hugsanlega að boða afar róttækar breytingar á starfsemi félagsins.  

Greinilegt var því að ný stjórn og forstjóri höfðu endurmetið stöðuna og voru farin að 

skoða alla mögulega kosti og tiltæk ráð til þess að endurskipuleggja fjárhag Eimskips og 

bjarga félaginu frá hugsanlegu falli. Það má því færa sterk rök fyrir því að áætlanir um 

raunverulega fjárhagslega endurskipulagningu Eimskips þar sem stefnt var að því losa 

félagið úr kæli- og frystigeymslustarfsemi en einbeita sér einvörðungu að 

sjóflutningastarfsemi hafi verið komnar á teikniborðið fyrir kynningu uppgjörsins 20. 

júní 2008 og líklega allnokkru fyrr.   
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8 Leiðir úr eiginfjárvanda  

 

 

Fyrirtæki sem er orðið  fjárhagslega aðþrengt og með bága eiginfjárstöðu standa í reynd 

aðeins tveir kostir til boða (Gilson, 2010). 

1. Að gefa út nýtt hlutafé.   

2. Að selja eða losa um eignir (e. divestiture). 

Þegar staðan er orðin sú að nýtt hlutafé stendur ekki lengur til boða má líta á það sem 

hluta af kostnaði vegna fjárhagslegra vandræða samkvæmt fórnarkenningunni um 

hagstæðustu fjármagnsskipan,  þ.e. fórnarkostnað þess að hafa tekið ákvörðun um að 

vinna með of lítið eigið fé. 

8.1 Kenningar um hlutafjáraukningu 

Nokkrar kenningar hafa verið settar fram sem skýrt geta hvers vegna fyrirtæki kjósa oft 

eða oftast að reyna fyrst að nýta sér aðra kosti en hlutafjáraukningu til þess að afla sér 

fjár. Líkt og í kenningunni um fórnarkostnað spruttu þessar kenningar fram þegar slakað 

er á forsendum í líkani Modiglianis og Millers um að verðmæti fyrirtækis sé óháð 

fjármagnsskipan þess. Ein af forsendum líkans þeirra var um samhverfar upplýsingar, 

þ.e. að fjárfestar og stjórnendur hefðu sömu upplýsingar um horfur og 

framtíðarmöguleika í rekstri fyrirtækisins. Það er heldur hæpin forsenda því án alls vafa  

búa stjórnendur/eigendur alla jafna bæði yfir betri og meiri upplýsingum en almennir 

fjárfestar.  

8.1.1 Kenningin um merkjasendingar stjórnenda 

Með kenningunni um merkjasendingar stjórnenda (e. signaling theory) er reynt að 

bregðast við ósamhverfni í upplýsingum. Samkvæmt henni munu fyrirtæki, þar sem 

horfur í rekstri eru góðar eða mjög góðar, í lengstu lög forðast að gefa út nýtt hlutfé því 

með því væri verið að þynna út væntan aukinn hagnað núverandi hluthafa – til hvers 

ættu menn að vera að hleypa fleiri að kötlunum ef mikið verður í þeim á næstunni? Að 

sama skapi er freistandi að hleypa fleiri að, þ.e. gefa út nýtt hlutafé, ef horfur í rekstri 

fyrirtækisins eru slæmar því þá bera nýju hluthafarnir kostnaðinn með þeim gömlu. Af 

þessu flýtur óhjákvæmilega að almennir fjárfestar taka yfirlýsingum um 
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hlutafjáraukningu sem neikvæðum skilaboð sem bendir, að öðru óbreyttu, til þess að 

verð hlutafjár sé of hátt og það muni væntanlega lækka. Fjöldi rannsókna bendir til þess 

að þetta standist að miklu eða mestu leyti (Berk og DeMarzo, 2011; Brigham og Daves, 

2007). 

8.1.2 Kenningin um fjárhagslega goggunarröð 

Nátengd kenningunni um merkjasendingar er kenningin um fjárhagslega goggunarröð 

(e. pecking order theory). Hún segir að bæði vegna hinna neikvæðu skilaboða og eins 

vegna kostnaðar við að afla hlutafjár gangi fyrirtæki fyrst á óráðstafað eigið fé, varasjóð 

o.s.frv. til þess að mæta fjárfestingaþörf sinni. Þegar þeir kostir séu uppurnir sæki 

fyrirtæki sér lánsfé en hlutafjáraukning sé ævinlega síðasti kosturinn (Baskin, 1989; 

Brigham og Daves, 2007). 

8.1.3 Gluggakenningin 

Þriðja kenningin sem hér skal minnst á er svokölluð gluggakenning (e. windows of 

opportunity) en hún byggir á þeirri forsendu að markaðir séu ekki fullkomnir á hverjum 

tíma og að stjórnendur fyrirtækja geti þannig talið að markaðurinn of- eða vanmeti 

„rétt“ verð á hlutafé og/eða lánsfé til skamms eða skemmri tíma. Það táknar aftur að þeir 

hafi tilhneigingu til að gefa út nýtt hlutafé þegar þeir telja verð á því vera of hátt en sæki 

frekar í lánsfé ef þeir álíta að verð á því sé of lágt (Brigham og Daves, 2007).  

8.2 Eimskip og hlutafjáraukning 

Í tilviki Eimskips er ástæða til þess að velta fyrir sér hvers vegna það hafi ekki komið 

fyrr til tals að auka eigið fé félagsins, t.d. síðla haustsins 2007 þegar eiginfjárhlutfall 

félagsins fór niður fyrir 20%, og þá alveg óháð sölunni á fasteignum Versacold Atlas. Á 

þessum tíma var lánsfé þegar orðið mun dýrara, bæði vegna þróunar á mörkuðum en 

einnig vegna lágs eiginfjárhlutfalls Eimskips (kostnaður vegna fjárhagsvandræða). Því 

má ætla að aðgangur félagsins að lánsfé hafi verið orðinn takmarkaður og líklega nánast 

útilokaður.
9
 Hlutafjáraukning Eimskips var fyrst nefnd sem möguleiki samfara 

kynningu á uppgjöri annars fjórðungs í júní 2008 og hugmyndum um endurskipu-

lagningu á rekstri félagsins. Síðasta hlutafjáraukning Eimskips hafði farið fram í júní 

2007 þegar Innovate í Bretlandi var keypt.  

                                                 
9
 Að minnsta kosti erlend lánsfjármögnun og vafalaust einnig að mestu leyti erlend gjaldeyrislán frá 

íslensku bönkunum. Rétt er þó að minna á að aðaleigendur Eimskips voru einnig aðaleigendur 

Landsbankans. 
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Sú staðreynd að hlutafjáraukning skyldi koma svo seint til álita kemur almennt heim og 

saman við kenninguna um fjárhagslega goggunarröð og neikvæð skilaboð vegna 

hlutafjáraukningar. Hún rímar væntanlega einnig við gluggakenninguna, þ.e. að fram til 

haustsins 2007 hafi það verið skoðun stjórnenda/eigenda Eimskips, líkt og margra 

annarra, að verð á lánsfé hafi verið tiltölulega lágt og undir lengri tíma jafnvægi og því 

væri skynsamlegt að sækja eins mikið af lánsfé og kostur var á.  

En að sama skapi má ætla að ef stjórnendur/eigendur Eimskips hefðu búið yfir betri 

upplýsingum, þ.e. um neikvæðar horfur í rekstrinum, en fjárfestar almennt, hefðu þeir 

mögulega sóst eftir að auka hlutafé félagsins strax um sumarið og haustið 2007 eða áður 

en markaðir tóku að falla umtalsvert og lánsfé varð dýrara. Það gæti bent til þess að þeir 

hafi talið horfurnar í rekstrinum vera tiltölulega þokkalegar um vorið og sumarið 2007, 

og að þeir hafi alls ekki séð fyrir hvernig mál myndu þróast á fjármálamörkuðum. Um 

þetta er þó erfitt að dæma en benda má á að kaupin á Versacold sumarið 2007 voru nær 

alfarið fjármögnuð með lánsfé og að einhverjum hluta með eigin fé. Ekki var gefið út 

nýtt hlutafé þótt kaupverðið hefði numið nær 70 milljörðum íslenskra króna og líklega 

vel hugsanlegt að Eimskip hefði á þeim tíma getað sótt sér nýtt hlutafé. Miðað við 

kenninguna um merkjasendingar stjórnenda er ekki hægt að túlka það á annan veg en 

þann að eigendur Eimskips hafi um vorið og snemmsumars 2007 talið kaupin á 

Versacold vera að minnsta kosti bærilega ábatasama fjárfestingu. 

Hitt er annað mál, eins og rakið verður síðar, að fyrir eða um og eftir áramótin 2007-

2008 hefur eigendum og stjórnendum Eimskips verið ljóst að veruleg vandræði kynnu 

mögulega að vera framundan hjá félaginu, m.a. vegna ábyrgða á flugrekstrareiningum 

sem seldar höfðu verið burt. Eins kom á daginn að erfið eða vonlaus staða Innovate var 

stjórnendum og eigendum kunn löngu áður en það var tilkynnt, eða strax í febrúar 2008.  

En veður skiptust mjög fljótt í lofti á þessum tíma og þótt hlutafjáraukning hafi verið 

möguleiki um sumarið 2007 var hún líklega ekki fær þegar komið var fram á haustið 

eða veturinn vegna aðstæðna á mörkuðum; hér heima á Íslandi hafði sneiðst mjög um fé 

og fáir fjárfestar aðrir en lífeyrissjóðir höfðu mikla burði til þess að taka þátt í 

hlutafjárútboðum. Í annan stað hafði aukin áhættufælni og tortryggni sem tók að gæta 

meðal fjárfesta væntanlega þýtt grandskoðun á framtíðarhorfum í rekstri Eimskips sem 

óvíst er að félagið hefði staðist. Því er ekki hægt að álykta öðruvísi en svo að 

hlutfjáraukning með aðkomu nýrra fjárfesta hér heima eða erlendis án niðurfærslu á 
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þáverandi hlutafé félagsins hafi verið illfær ef ekki nánast útilokuð frá vetrarmánuðum  

2007 og án alls vafa nánast útilokuð þegar kom fram á árið 2008. 

Hinn kosturinn hefði þá verið sá að hluthafar Eimskips hefðu lagt félaginu til nýtt 

hlutafé til þess að styrkja eiginfjárstöðu þess. Til þess kom þó ekki og verður ekki 

dregin önnur ályktun en sú að þeir hafi haft afar takamarkað áhuga á því, hugsanlega 

vegna upplýsinga sem þeir bjuggu yfir en markaðurinn ekki. Helstu eigendur Eimskips 

voru Björgólfsfeðgar í gegnum Fjárfestingafélagið Gretti, sem átti þriðjung, og 

Frontline Holding, sem var í eigu Magnúsar Þorsteinssonar, einnig með þriðjungshlut. 

En auk þeirra átti Landsbankinn og félög honum tengd liðlega 12% þannig að 

Björgólfsfeðgar fóru með ráðandi hlut í félaginu. Aftur á móti átti enginn af íslensku 

lífeyrissjóðunum meira en sem nam 1% af hlutafé í Eimskip (Eimskip, 2007, ÁS, s. 16). 

Útilokað má telja að Frontline Holding hefði getað útvegað fé til þess að auka hlutafé í 

Eimskip en á þessum tíma var þó staða Björgólfsfeðga talin sæmilega sterk og mögulegt 

að þeir hefðu getað lagt félaginu til fé um veturinn 2007-2008 eða síðar. En þá fylgdi sá 

böggull skammrifi að þeir hefðu bakað sér yfirtökuskyldu á félaginu með því að 

eignarhlutur þeirra færi yfir 40%. Á því hafa þeir greinilega ekki haft áhuga sem aftur 

rímar auðvitað vel við kenningar um merkjasendingar stjórnenda og að aukning 

hlutafjár sé vísbending um að verðmæti fyrirtækisins sé ofmetið og að núverandi 

eigendur vilji deila mögulegu eða jafnvel fyrirsjáanlegu tapi með nýjum hluthöfum.   

Kostnaðurinn vegna fjárhagsvandræða birtist því öðrum þræði með þeim hætti að 

félaginu voru nánast allar bjargir bannaðar við útvegun fjár með útgáfu á hlutafé. Þá 

voru ekki aðrir kostir í stöðunni en að selja eða losa um eignir og hugsanlega við 

óþægilega lágu verði vegna þróunar á mörkuðum en eins vegna þess að fjárfestum hefur 

verið ljóst að fyrirtækið hafði hvorki aðgang að lánsfé né hlutafé. Það má því færa sterk 

rök fyrir því að fórnarkostnaðurinn vegna fjárhagsvandræða eða fyrirsjáanlegra 

fjárhagsvandræða hafi verið orðinn ærið áþreifanlegur í tilviki Eimskips þegar kom 

fram á árið 2008. 

8.3 Losað um eða eignir seldar 

Þegar fjárhagslega aðþrengt fyrirtæki á í hlut er tilgangurinn með útgáfu nýs hlutafjár og 

sölu eigna yfirleitt einn og hinn sami, þ.e. að minnka skuldir félagsins svo þær séu í 

samræmi við fjárflæði frá rekstri og oft eru þessar leiðar notaðar samtímis. Sala á 

eignum felur hins vegar í sér breytingar á eignahlið fyrirtækis en ekki á skuldahliðinni 
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eins og í tilviki hlutafjáraukningar. Hún hefur þannig yfirleitt áhrif á eðli og umfang 

starfsemi fyrirtækisins og er að því leytinu til róttækari aðgerð en hlutafjáraukning sem 

ekki þarf að hafa í för með sér breytingar á eðli starfsemi félags eða umfang rekstrarins 

(Arzac, 2008).  

Sem fyrr segir er rétt að ítreka að ástæða þess að fyrirtæki kýs að selja eða losa um 

eignir geta verið margar og þurfa ekki endilega að vera af fjárhagslegum toga (t.d. 

áherslubreytingar í rekstri, ný skilgreining á kjarnastarfsemi o.s.frv.) Hér verður eðli 

málsins horft á málin út frá stöðu aðþrengds fyrirtækis. 

Endurskipulagning á efnahag  fyrirtækis þar sem eignir eru seldar burt eða losað um þær 

með öðrum hætti (e. divestitures) má fella i örfáa flokka þótt bein sala eigna sé auðvitað  

langalgengust þegar fyrirtæki í aðþrengdri stöðu á í hlut (Arzac, 2008; Gaughan, 2007; 

Weston et alt., 2004).   

1. Bein sala eigna. 

2. Hlutafjársneiðing (e. equity carve-out.) 

3. Bútun (e. spin-off).
10

 

4. Gjaldþrot einstakra dótturfélaga. 

Með beinni sölu eigna er átt við að hluti fyrirtækis (dótturfyrirtæki, rekstrareining, 

rekstrarsvið eða aðrar sérgreindar eignir) séu seldar frá fyrirtækinu og er greiðsla 

vanalega í formi reiðufjár, hlutafjár eða annarra verðbréfa sem auðvelt er að umbreyta í 

laust fé eða með blöndu af reiðufé og verðbréfum. Salan hefur því að öllu jöfnu í för 

með sér innflæði á lausafé til fyrirtækisins sem selur eignirnar enda er í reynd verið að 

skipta út eign sem skilar fjárflæði til lengri tíma fyrir peningaupphæð hér og nú. Það er 

ástæðan fyrir því að fyrirtæki í aðþrengdri stöðu neyðast oft til þess að selja verðmætar 

eignir og oftar en ekki er þá verið að selja burt eignir sem höfðu áður verið keyptar með 

skuldsettri yfirtöku (Gaughan, 2007). Þetta átti einmitt við um Eimskip sem hafði í 

byrjun sumars 2008 gefið í skyn að það hygðist losa um frysti- og vöruhúsastarfsemi að 

hluta til eða mögulega öllu leyti. Í reynd má líta á sölu á dótturfélagi eða rekstrareiningu 

með nýju hlutafjárútboði (e. IPO) sem ígildi beinnar sölu þar sem losað er um tiltekna 

eign fyrir reiðufé eða ígildi reiðufjár og má þá segja að eignin sé í raun seld 

hæstbjóðanda. 

                                                 
10

 Íslenskun ensku hugtakanna carve-out og spin-off eru höfundar. 
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Með hlutafjársneiðingu (e. equity carve-out eða carve-out) er átt við sölu einhvers hluta 

af hlutafé í dótturfélagi til nýrra aðila en misjafnt er hversu mikið móðurfélagið heldur 

þá eftir af bréfum í nýja félaginu. Með þessu móti er búið til algerlega nýtt félag með 

nýrri stjórn og forstjóra og hluthafar þess þurfa þá ekki að vera þeir sömu og í 

móðurfélaginu. Oft er þessi leið farin þegar ekki er unnt að selja eignina í beinni sölu og 

þá heldur móðurfélagið einatt eftir verulegum hlut í hinu nýja félagi.  Það getur þá 

mögulega losað um hann síðar en val á því hvort eign er seld beint eða losað um hana 

með þessum hætti veltur oft á ástandi á fjármálamörkuðum (Arzac, 2008). 

Með bútun (e. spin-off) er einnig um það að ræða að nýtt hlutafélag er stofnað um 

rekstur dótturfélags eða rekstrareiningar og gefið út nýtt hlutafé en öfugt við sneiðingu  

þá fá hluthafar móðurfélagsins hluti í hinu nýja félagi í samræmi við eign sína þannig að 

hlutahafahópurinn er eftir sem áður hinn sami (Gaughan, 2007).  

Meginmunurinn á sneiðingu og bútun felst í því að með sneiðingu er a.m.k. hluti af 

hlutafé hins nýja félags seldur og skilar þannig fé til móðurfélagsins en almennt felur 

bútun ekki í sér fjárflæði til móðurfélags. Í tilviki fjárhagslega aðþrengds félags er  

bútun því alla jafna ekki raunhæfur kostur. Þess ber þó að geta að móðurfélagið getur 

skapað sér fjárflæði með bútun ef það skuldsetur eða „gírar“ dótturfélagið eða 

rekstrareininguna áður en til skiptingarinnar kemur en slíkt á sjaldnast við í tilviki 

aðþrengds félags sem hefur oftast þegar fullnýtt möguleika sína til skuldsetningar  

(Arzac, 2008).    

Stundum er fjórða liðnum, albútun (e. split-off), bætt við þessa upptalningu en þá er allt 

fyrirtækið brotið upp sem táknar í reynd að framkvæmdar eru margar bútanir sem enda 

þá með því að móðurfélagið hættir að vera til en í stað þess verða til nokkur eða mörg 

sjálfstæð hlutafélög (Gaughan, 2007).  

Gjaldþrot einstakra dótturfélaga er hér talið með þótt það bæti alla jafna ekki 

eiginfjárstöðu aðþrengds félags og veiki hana raunar hafi eigið fé dótturfélags verið 

jákvætt. En það getur verið þrautaleið til þess að verja eiginfjárstöðu móðurfélagsins 

eða öllu heldur lágmarka tap á eigin fé. Þetta var til að mynda sú leið sem farin var með 

dótturfélag Eimskips í Bretlandi, Innovate. 
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8.4 Eimskip: losað um eða eignir seldar  

Frá upphafi var það hluti af áætlunum Eimskips að selja burt fasteignir í 

Bandaríkjunum. Raunar átti síðan að endurleigja fasteignirnar og þar sem langtíma-

leigusamninga af því tagi þarf almennt að færa til bókar á skuldahlið félags með ekki 

ósvipuðum hætti og við fasteignakaup var því ekki um beina sölu að ræða í þeim 

skilningi að eignir væru seldar án þess að stofnað væri til nýrra skuldbindinga á móti. Þá 

var heldur ekki um það að ræða að selja ætti burt hluta af rekstri fyrirtækisins heldur átti 

að halda honum áfram í óbreyttri mynd. Á hinn bóginn hefði salan á fasteignum þýtt 

innflæði fjár til fyrirtækisins hér og nú sem bætt hefði sjóðstöðuna þótt að óbreyttu 

mætti ætla að engar verulegar breytingar myndu verða á efnahagsreikningi félagsins. 

Engu að síður var því lýst yfir af hálfu Eimskips að salan og endurleigan ættu að verða 

til þess að styrkja eiginfjárhlutfallið. Af því verður ekki annað ráðið en að Eimskip hafi  

talið sig geta skapað meiri verðmæti með sölunni eða fengið meira fyrir fasteignirnar en 

þær voru keyptar á í heildarkaupunum á Atlas og Versacold (rekstur og fasteignir) 2006 

og 2007. Þessi leið er vel þekkt í skuldsettum yfirtökum og Eimskip lét þannig óháðan 

aðila gera verðmat á fasteignunum Atlas og Versacold sumarið 2007 og náði að selja 

hluta þeirra (eða um 38% af ætluðu heildarsöluverði fasteignanna) þótt ekki verði séð að 

það hafi styrkt eiginfjárstöðu félagsins sem miklu næmi eins og bent hefur verið á. Það 

bendir til þess að verðið sem fékkst fyrir þær hafi ekki verið í takt við áætlanir.  

Ekki tókst síðan að ljúka sölu og endurleigu á fasteignunum en frá því var fyrst greint  

fyrri hlutann í júní 2008 um leið og tilkynnt var um afskriftina á Innovate. Líklegt er að 

sú niðurstaða hafi legið fyrir fyrr en engar ástæður eða skýringar voru gefnar upp af 

hálfu Eimskips hvers vegna horfið hefði verið frá frekari sölu fasteigna. Ekki er hægt að 

ætla annað en að verðið hafi reynst óásættanlegt eða leigukjörin og að salan hefði ekki 

styrkt eiginfjárstöðu Eimskips og mögulega veikt hana. Eins og rakið verður nánar hér í 

kaflanum á eftir hafði margt þróast til verri vegar á mörkuðum um veturinn og vorið 

2008 sem skýrir væntanlega að ekkert varð af sölunni. 

8.5 Eimskip reynir sneiðingu  

Greinilegt er að hlutafjársneiðing, sem fjallað var um, var ein af þeim leiðum sem 

stjórnendur Eimskips hugðust fara eða tóku að minnsta kosti til raunverulegrar skoðunar 

þegar fyrir lá að áætlanir eða öllu heldur lokaáfangar um sölu og endurleigu á fast-
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eignum Versacold Atlas í Bandaríkjunum og Kanada myndu ekki ganga eftir. Þannig 

var ljóst að félagið var þegar á þessum tíma (í júní) reiðubúið til þess að gera alvöru úr 

því, sem einungis hafði verið ýjað að, að gera róttækar breytingar á rekstrinum og 

hverfa frá vöru- og frystigeymslustarfsemi.  

Fyrsti kosturinn í því efni virðist hafa verið að fara sneiðingarleiðina og stofna sérstakt 

hlutafélag um Versacold Atlas og selja hlutfé þess að verulegu eða miklu leyti til nýrra 

hluthafa, annað hvort beint eða með hlutafjárútboði.  Þannig sagði í tilkynningu í júní að 

ákveðið hefði verið að „hverfa frá frekari sölu eigna [Versacold Atlas] og meta aðra 

kosti, s.s. að skoða möguleika þess að skrá Versacold og Atlas á hlutabréfamarkað í 

Kanada, með það að markmiði að lækka verulega skuldastöðu Eimskips og gera raun-

veruleg verðmæti Versacold Atlas sýnilegri“ (Eimskip, 2008, FT).  

Að því gefnu hvernig hlutir eru almennt orðaðir í tilkynningum fyrirtækja er full ástæða 

til þess að gera því skóna að stjórnendur Eimskips hafi kannað eða látið skoða þennan 

kost vandlega um þetta leyti.   

8.6 Um sagða og ósagða hluti 

Þrátt fyrir yfirlýsingar stjórnenda Eimskips þess efnis að allir kostir yrði skoðaðir til 

þess að styrkja eiginfjárstöðu félagsins virðist hvorki hafa gengið né rekið í þeim efnum 

sumarið 2008. Í raun heyrðist ekkert af fjárhagslegri endurskipulagningu Eimskips og 

lækkun skulda félagsins frá 18. júní 2008 og þangað til 11. september um haustið. Þá 

var loks greint frá því að formlegt söluferli á Versacold Atlas væri „hafið undir stjórn 

kanadískra banka“ en ekki var tekið fram nákvæmlega hvenær það hafði verið ákveðið 

eða verið gert (Eimskip, 2008, FT). Aðrar upplýsingar um fjárhagslega endurskipu-

lagningu er ekki að finna í tilkynningum félagsins á þessu tímabili. 

Líklegt verður að teljast að sneiðing hafi verið skoðuð af fullri alvöru en hún hafi síðan 

reynst ófær á þessum tíma. Þegar sú niðurstaða lá fyrir einhvern tíma í júlí eða ágúst um 

sumarið má ætla að tekin hafi verið ákvörðun um að fara í formlegt söluferli með 

liðsinni kanadískra banka. 

Hér verður að hafa alveg sérstaklega í huga að í opinberum tilkynningum fyrirtækja er 

sjaldnast eða aldrei greint frá því sem reynt hefur verið að gera og ekki tókst.  Fáar 

tilkynningar og þögnina um fjárhagslega endurskipulagningu sumarið 2008 ber því ekki 

endilega að túlka sem svo að stjórnendur Eimskips hafi lítið unnið að henni og flotið 
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eins og sofandi að feigðarósi.
11

 Þannig er til að mynda ekki ólíklegt að þeir hafi kannað 

eða reynt að auka hlutafé félagsins með aðkomu erlendra fjárfesta, að þeir hafi sjálfir 

reynt að finna mögulega kaupendur að Atlas Versacold áður en þeir skoðuðu 

sneiðingarleiðina  með skráningu félagsins á markað og áður en það var sett í formlegt 

söluferli. Eins er ekki ólíklegt að þeir hafi einnig skoðað mögulega sölu annarra eigna   

og þá væntanlega einkum vöru- og kæligeymslustarfsemi félagsins annars staðar en í 

Norður-Ameríku. Um þetta er þó erfitt að fullyrða. Ástæðu þess að ekkert miðaði í 

þessum efnum sumarið 2008 mátti vafalaust að stærstum hluta til rekja til ört versnandi 

þróunar á mörkuðum um vorið og sumarið. Skal nú vikið stuttlega að því. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
11

 Í þessu sambandi má t.d. minna á tilraunir Glitnis við að skrá bankann á markað í Noregi, að selja 

bankastarfsemina í Noregi og fá erlenda hluthafa að bankanum en upplýsingar um þetta komu ekki fram 

fyrr en löngu síðar (sbr. Ólafur Arnarson, 2009). Þessar tilraunir gengu ekki eftir og ekki var heldur 

minnst á þær í tilkynningum Glitnis. 
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9 Markaðir á fallanda fæti 

 

 

Þegar komið var fram á sumarið 2008 höfðu allar ytri aðstæður versnað til muna og 

þróunin varð síðan með þeim hætti að ekki verður dregin önnur ályktun en sú að 

ákaflega erfitt ef hreinlega ekki útilokað reyndist að koma fjárhagslegri 

endurskipulagningu  Eimskips í framkvæmd.  

Niðursveiflan á mörkuðum sem hófst síðsumars eða um haustið 2007 og sneri í upphafi 

fyrst og fremst að fjármálafyrirtækjum var upphaflega kennd við svokölluð undirmáls-

lán vestur í Bandaríkjunum og kölluð undirmálslánakreppa. Þegar kom fram á veturinn 

var farið að tala um lausfjárkreppu, síðar um fjármálakreppu og svo loks um  

efnahagskreppu sem þegar upp var staðið reyndist ein sú versta frá kreppunni miklu á 

fjórða tug síðustu aldar. Sannaðist þar rækilega staðhæfing Mishkins að allar 

alvarlegustu efnahagskreppur heimsins ættu rætur sínar í óstöðugleika á 

fjármálamörkuðum.   

 

Mynd 9.1 MSCI-heimshlutabréfavísitalan 2007-2008 (MSCI, 2011).  

Verð hlutabréf og síðan eignaverð almennt tók almennt að falla frá haustinu 2007. 

Lækkunin var vitaskuld misjöfn eftir svæðum og tegundum eigna en þróun MSCI-

heimshlutabréfavístölunnar, sem hér er birt, ætti að gefa þó ekki sé nema mjög grófa 

vísbendingu um það sem gerðist á eignamörkuðum á þessum tíma.  

Þannig féll vísitalan um 15% frá desember 2007 til apríl 2008 en hrunadansinn hófst 

síðan fyrir alvöru um það leyti sem Eimskip kynnti uppgjör annars fjórðungs seint í júní 
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2008; frá þeim tíma og fram í nóvember lækkaði vísitalan um meira en 40% sem ekki  

er hægt að lýsa öðruvísi en sem hamförum.   

Áhættufælni fjárfesta jókst til mikilla muna og verð á svokölluðum skuldatryggingum 

rauk upp úr öllu valdi á árinu 2008.  Mynd 9.2 sýnir þróun iTtraxx (Europe) vísitölunnar 

og varpar um leið ljósi á það sem átti sér stað á mörkuðum á þeim tíma sem reynt var að 

fara af stað með fjárhagslega endurskipulagningu Eimskips. Vísitalan mælir þróun 

skuldatryggingaálags stærri fyrirtækja í Evrópu sem aftur gefur nokkuð góða 

vísbendingu um á hvaða kjörum (vaxtaálag ofan á millibankavexti) fyrirtækin hefðu 

hugsanlega getað fjármagnað sig með útgáfu skuldabréfa á markaði.  

 

Mynd 9.2 iTraxx skuldatryggingaálagsvísitalan (fimm ára) 2007-2008 

(Bloomberg, 2011).  

Þegar kom fram á árið 2008 má segja að bankar hafi keppst við að viðhalda eða bæta 

lausafjárstöðu sína og því sneiddist almennt mjög um aðgengi fyrirtækja að lánsfé og 

það fé sem mögulegt var að fá varð dýrara.  

Vart þarf að fara mörgum orðum um þróun mála hér heima á Íslandi, hún er flestum 

orðin nokkuð vel kunn.
12

 Aðgengi að erlendu fjármagni var nánast ekkert þegar kom 

fram á árið 2008 og erlendir fjárfestar hræddust allt sem íslenskt var.  

Eins og sjá má á mynd 9.3 fór tryggingaálagið á fimm ára skuldabréf íslenska ríkisins 

yfir 400 punkta í apríl, lækkaði síðan um stundarsakir vegna loforða um norrænar 

lánalínur áður en það fór á flug í september. Álagið á íslensku bankana var enn hærra, í 

                                                 
12

 Hér má vísa til skrifa fjölmiðla, Rannsóknarskýrslu Alþingis en ekki síður til þeirra bóka sem 

út hafa komið eftir hrunið eins og Why Iceland eftir Ásgeir Jónsson, Sofandi að feigðarósi eftir Ólaf 

Arnarson, Hrunið eftir Guðna Th. Jóhannesson og Umsátrið eftir Styrmi Gunnarsson.  
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júní var það 400-800 punktar en fór síðan í áður óþekktar hæðir í september eða yfir 

1.000 punkta. Í raun var skuldatryggingaálagið marklaust sem mælikvarði á vaxtakjör 

þar sem íslensku bankarnir höfðu ekki aðgengi að erlendu fjármagni nema með 

erlendum innlánum, veðlánum frá Seðlabanka Evrópu eða með útgáfu skuldabréfa með 

veði í útlánasöfnum, svokölluðum sérvörðum skuldabréfum. 

Þeir sátu því nánast á erlendu lausafé sínu sem ormar á gulli. Snarfallandi eignaverð, 

áhættufælni, takmarkað framboð af lánsfé og nánast ekkert traust á íslenskum bönkum 

eða íslenskum fyrirtækjum, var því sá raunveruleiki sem var farinn að taka að blasa við 

þegar loks var farið að reyna að endurskipuleggja fjárhag Eimskips.  

 

Mynd 9.3 Skuldatryggingaálag (fimm ára) á íslenska ríkið 2007-2008 

(Bloomberg, 2011).  

Í reynd má segja að öll erlend fjármögnun væri Eimskip lokuð nema þá með veði í 

erlendum eignum en eins og skuldastaða félagsins og eignaverð hafði þróast var það 

líklega einnig útilokað. Innlend fjármögnun var einnig orðin mun dýrari og erfiðari og 

staða Eimskips ekki beinlínis traustvekjandi. Ávöxtunarkrafa á verðtryggð skuldabréf 

fyrirtækja á Íslandi var á þessum tíma komin í um 10% og verðbólgan mældist um 12%. 

Eins og staða Eimskips var orðin hefði það væntanlega þurft að sæta enn verri kjörum ef 

skuldabréfafjármögnun var yfirhöfuð mögulegur kostur á þessum tíma en full ástæða er 

til að efast um það. 

Eimskip hafði sótt sér töluvert fé með útgáfu skuldabréfa á innlendum markaði og 

sumarið 2008 var félagið með um fjóra milljarða króna á gjalddaga fram til loka ársins 

2009  (mbl.is, 2008, júní e). Með kyrfilega neikvætt sjóðstreymi og EBITDA sem ekki 
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stóð undir fjármagnsliðum, þunga skuldastöðu og lítið eigið fé, sem marga var farið að 

gruna að kynni að vera stórlega ofmetið, blasti engan veginn við hvernig greiða ætti þær 

skuldir sem falla myndu á gjalddaga nema þá því aðeins að nýir fjárfestar eða eigendur 

myndu leggja félaginu til hlutafé eða takast myndi að selja eða losa um eignir. 
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10 Örlagaríkir haustdagar 

 

 

Þótt lítið hafi heyrst af málefnum Eimskips eða fjárhagslegri endurskipulagningu 

félagsins síðari hluta sumarsins 2008 höfðu fjölmiðlar þó ekki gleymt ábyrgðinni vegna 

XL Leisure Group sem samkvæmt tilkynningu í maí stóð til að aflétta „á næstu vikum“.  

Þannig greindi Morgunblaðið frá því í ágúst að ábyrgðin hvíldi enn á Eimskip og haft 

var eftir framkvæmdastjóra samskiptasviðs Eimskips að hægar hefði gengið að aflétta 

henni en vonast hafði verið til „vegna aðstæðna á mörkuðum“ (mbl.is, 2008, ágúst).  

Tilkynna átti um afkomu Eimskips á þriðja ársfjórðung fimmtudaginn 11. september en 

á mánudeginum brá svo við að gengi bréfa félagsins féll um 16,5% þótt viðskipti með 

þau hefðu að vísu ekki verið mikil. Svo virðist sem kvisast hafi út að endurfjármögnun 

XL Leisure Group myndi ekki takast og að lánsábyrgðin myndi þar með falla á 

Eimskip. Því yrði ekki hjá því komist að auka hlutafé félagsins en það myndi þynna út 

núverandi hluti (mbl.is, 2008, september a).   

10.1 XL-ábyrgð fellur á Eimskip 

Á miðvikudeginum kom tilkynning frá Eimskip sem ekki var hægt að túlka á annan veg 

en að nánast væri öruggt að ábyrgðin myndi falla á félagið. Að vísu var sagt að enn væri 

unnið að endurfjármögnun láns kaupenda XL Leisure Group en jafnframt greint frá því 

að stjórn Eimskips teldi ljóst „af aðstæðum á evrópskum flugmarkaði og rekstrar-

umhverfi flugfélaga almennt“ að líkur á því að ábyrgðin félli á félagið hefðu aukist. Af 

þessum sökum og ef til þess kæmi myndi „hópur fjárfesta“ undir forystu feðganna 

Björgólfs Guðmundssonar og Björgólfs Thors kaupa kröfuna og fresta gjalddaga 

hennar. Tekið var fram að hún myndi jafnframt víkja fyrir kröfum annarra lánardrottna 

Eimskips (Eimskip, 2008, FT). Síðar kom á daginn að í umræddum „hópi fjárfesta“ var 

ekki að finna aðra en þá Björgólfsfeðga eina sem rímar vel við það sem áður hefur verið 

sagt um möguleika á að auka hlutafé félagsins. Þá var tilgreint að fjárhæðin, þ.e. sölu-

ábyrgðin og flugrekstrarleyfisábyrgðir sem um ræddi, næmi um 207 milljónum evra 

(Eimskip, 2008, FT). Það svaraði til um 72% af eigin fé Eimskips eins og það hafði 

verið í lok apríl. 
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Nú varð stutt stórra högga á milli því aðeins tveimur dögum síðar var tilkynnt að XL 

Leisure Group hefði verið lýst gjaldþrota og að lánsábyrgðin myndi því falla á Eimskip 

og þannig hafa veruleg áhrif á efnahag og afkomu félagsins. Þá var þess getið að 

Eimskip væri í ábyrgð vegna flugvélaleigusamninga en fjárhagsleg áhrif vegna þeirra 

væru enn óljós. Ítrekað var að sterkir fjárfestar undir forystu Björgólfsfeðga hefðu lýst 

sig reiðbúna að kaupa kröfuna og fresta gjalddaga hennar. 

Deginum áður hafði Eimskip kynnt uppgjör þriðja ársfjórðungs (maí-júlí) og nam tapið 

eftir skatta um 20 milljónum evra eða um 7% af eigin fé félagsins. Við það lækkaði 

eiginfjárhlutfallið í 13,7% en það var þó minna en sem nam tapinu þar sem tveir af 

fyrrum þremur stjórnendum Innovate höfðu fyrr um sumarið samþykkt að skila aftur 

liðlega 55 milljónum hluta í Eimskip sem gefnir höfðu verið út við kaupin á Innovate í 

júní 2007 (Eimskip, 2008, FT). Þá var verðmæti bréfanna 2,5 milljarðar íslenskra króna 

en var ekki nema 792 milljónir þegar þeim var skilað aftur í lok júlí og var raunar orðið 

umtalsvert lægra þegar uppgjörið var birt.  

Í kynningu Eimskips var tekið fram að lykiláhersla yrði lögð á að endurskipuleggja 

félagið og ná eiginfjárhlutfalli í 25%. Eins  var greint frá því að formlegt söluferli væri 

hafið á Versacold Atlas undir stjórn kanadískra banka. Þá var þess og getið að unnið 

væri unnið að ýmsum hagræðingarverkefnum innan félagsins þar sem búast mætti við 

samdrætti í flutningastarfsemi (Eimskip, 2008, FT; Eimskip, 2008, AK 3F). 

Við blasti þó að mönnum hafði ekkert orðið ágengt við að létta skuldabyrðina frá 

síðasta uppgjöri með því að losa um eignir. Litlar sem engar breytingar höfðu orðið á 

efnahag félagsins og upphæð heildarskulda stóð algerlega í stað milli tímabila (Eimskip, 

2008, 3F). Og nú tóku að koma fram mikilvægar upplýsingar í fjölmiðlum, sem sneru 

að fortíðinni og skýrðu betur hversu alvarleg staða Eimskips var og hafði raunar verið 

um hríð þótt á fárra manna vitorði hefði verið. 

Við blasti líka að fjárfestar höfðu nánast algerlega misst trúna á Eimskip. Í september 

voru bréf félagsins svo að segja í frjálsu falli: í upphafi mánaðarins var gengið 14,3 og 

hafði þá lækkað um 65% undangengna 12 mánuði, langmest í júní vegna afskriftar á 

Innovate. Í lok september var gengið komið niður í fjóra og hafði því lækkað um 72% á 

aðeins einum mánuði. 
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Mynd 10.1 Gengi bréfa Eimskips í september og október 2008 (Markaðsvaktin, 

2011). 

Hluti skýringarinnar á lækkuninni var sá að þótt Björgólfsfeðgar myndu kaupa kröfuna 

og breyta henni í víkjandi lán sem þá kæmi inn í gegnum eigið fé (teldist til eiginfjár) 

myndi Eimskip eftir sem áður þurfa að standa skil á láninu. Rekstur Eimskips hafði vart 

staðið undir þeim skuldum sem á því hvíldu fyrir fall XL Leisure Group og augljóst að 

hann gæti að óbreyttu ekki staðið undir viðbótarskuldbindingum. Því reiknuðu flestir 

með að hinu víkjandi láni yrði fyrr eða síðar breytt í hlutafé – þótt ekki hefði komið 

fram hvort þetta víkjandi lán yrði með svokölluðum breytirétti - en við það myndi hlutur 

hluthafa þynnast út og verða lítils ef nokkurs virði (mbl.is, 2008, september b).   

10.2 Fortíðin knýr dyra 

Fjölmiðlar fjölluðu mikið og ýtarlega um málefni Eimskips þennan mánuð, einkum þó 

Viðskiptablaðið og Morgunblaðið. Og nú tók ýmislegt að koma upp úr kafinu sem benti 

til þess að stjórnendum Eimskips hefði líklega fyrir löngu verið eða átt að vera ljós mjög 

alvarleg fjárhagsstaða félagsins sem fyrst og fremst stafaði af því að megnið af 

flugrekstrarhlutanum hafði í reynd aldrei verið seldur nema að nafninu til. 

Mánudaginn 15. september sendi Eimskip frá sér tilkynningu þar sem sagði að í gangi 

væri rannsókn „á tilteknum atriðum sem tengjast rekstri félagsins frá fyrri tíð“ en að 

öðru leyti myndi félagið ekki fjalla um þau á opinberum vettvangi (Eimskip, 2008, FT). 

Má ætla að hér hafi einkum verið að vísa til kaupanna á Innovate og afskriftar þess úr 

bókum Eimskips varla ári eftir kaupin þótt Morgunblaðið teldi sig að vísu hafa heimildir 

fyrir því að hún sneri að fleiri þáttum (mbl.is, 2008, september c). Þá var staðfest að 
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Baldur Guðnason hefði höfðað mál á hendur félaginu vegna krafna um starfsloka-

greiðslur þar sem Eimskip hafði stöðvað allar greiðslur til hans í maí (Eimskip, 2008, 

FT; mbl.is, 2008, september c).
13

    

Daginn eftir birti Viðskiptablaðið langa og ýtarlega umfjöllun um málefni Eimskips þar 

sem m.a. var vísað í uppsagnarbréf Baldurs Guðnasonar og bréf frá nóvember 2007 sem 

hann hafði sent Magnúsi Þorsteinssyni, þáverandi stjórnarformanni, og varformanni sem 

setið hafði í stjórninni fyrir hönd Björgólfsfeðga. Í því kom m.a. fram það mat Baldurs 

að heildaráhætta Eimskips vegna sölu á flugrekstrarhlutanum hefði verið miklu meiri en 

sem nam 280 milljón dala söluábyrgðinni vegna XL Leisure Group eða alls nær 900 

milljónum dala (82 milljarðar króna) í lok ársins 2007. Þá þegar hefði verið útlit fyrir að 

rekstur XL Leisure gæti farið í þrot sem og rekstur Air Atlanta Icelandic ef ekki kæmi 

til aukið hlutafé (Viðskiptablaðið, 2009, september).   

Í uppsagnarbréfi Baldurs var farið ýtarlega yfir vandamálin hjá Eimskip sem stöfuðu af 

því að fé fyrir flugrekstrarhlutann hafði ekki skilað sér og ábyrgðum ekki verið aflétt. 

Meginástæðan fyrir uppsögn Baldurs, samkvæmt frásögn Viðskiptablaðsins, var sú að 

hann taldi að verðmæti flugrekstrarins hefðu verið langt undir því verðmæti sem legið 

hafði fyrir þegar hann tók við sem forstjóri félagsins. Það hefði rýrt virði félagsins og 

dregið úr trúverðugleika þess gagnvart lánardrottnum og markaðnum.  

„Af bréfinu [Baldurs] má ráða að stjórnarmönnum hefði á þessum tíma  

[í lok nóvember 2007] átt að vera ljós mjög erfið staða Eimskipafélagsins og 

að allar líkur væru á að ábyrgðir myndu falla á félagið; þegar á þessum tíma 

hafði Landsbankinn gefið í skyn að hann myndi ekki framlengja lán XL 

[kaupenda XL Leisure Group] og þá hafði ABN Amro ákveðið að frysta 

lánalínur til Eimskipafélagsins“ (Viðskiptablaðið, 2009, september). 

Þá kom fram í úttekt Viðskiptablaðsins að Baldur hafði talið ljóst að ef Eimskip vildi 

halda trúverðugleika sínum gagnvart lánardrottnum og fjárfestum væri nauðsynlegt að 

tryggja að greiðslur vegna sölunnar á XL, Avion Aircraft Trading og Air Atlanta 

Icelandic skiluðu sér til félagsins og að ábyrgðum og skuldbindingum yrði aflétt og það 

gæti þannig lagt fram „skýrar og trúverðugar yfirlýsingar og samninga gagnvart 

lánardrottnum og markaðnum“ (Viðskiptablaðið, 2009, september). 

 

                                                 
13

 Eimskip var síðan sýknað af kröfum Baldurs sumarið 2009 á þeim grundvelli að hann hefði misnotað 

aðstöðu sína gegn betri vitund og því bæri að ógilda starfslokasamning við hann (Eimskip, 2009, FT) . 
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10.3 Eimskip í þrot 

Þann 7. október tók Fjármálaeftirlitið yfir rekstur Landsbanka Íslands og sama dag fór 

Samson eignarhaldsfélag fram á greiðslustöðvun (Eimskip, 2008, FT). Um leið var ljóst 

að ekkert yrði af yfirlýstum kaupum Björgólfsfeðga á kröfunni vegna XL Leisure Group 

og að hún myndi falla á Eimskip. Sömuleiðis lá fyrir að dagar aðaleiganda Eimskips,  

Fjárfestingafélagsins Grettis, voru taldir en félagið var í eigu Björgólfs Guðmundssonar 

og dótturfélags Samson eignarhaldsfélags. 

Í tilkynningu Eimskips 10. október kom fram að vegna þessara atburða væri óvissa með 

kröfuna og þar með um langtímafjármögnun félagsins (Eimskip, 2008, FT). Þeir sem 

þekktu til orðalags kauphallartilkynninga vissu auðvitað að á mæltu máli þýddi þetta 

ekki annað en að óvissa væri um hvort Eimskip yrði hreinlega gjaldþrota eða ekki. 

Spurður um þetta í samtali við Morgunblaðið treysti einn af framkvæmdastjórum 

félagsins sér ekki til þess að útiloka það og svaraði því einu til að XL krafan hvíldi á 

félaginu og menn vissu ekki hvað yrði um hana (mbl.is, 2008, október).   

Að vísu var tekið fram í áðurnefndri tilkynningu að áfram yrði unnið að fjárhagslegri 

endurskipulagningu félagsins og að flutningastarfsemi Eimskips væri „í góðum rekstri“ 

og dagleg starfsemi tryggð.     

Í sem stystu máli var staðan sú að Eimskip var víðs fjarri því að uppfylla ákvæði 

lánsamninga, m.a. vegna skuldabréfaútgáfu og eigendur bréfanna gátu gjaldfellt þau 

hvenær sem var. Krafan vegna XL Leisure hafði fallið á félagið og eigið fé þess var þar 

með nánast uppurið og raunar gott betur miðað við það hrun sem varð á 

eignamörkuðum bæði hér heima og erlendis í september og október.  

Eimskip var því í senn orðið tæknilega ógjaldfært svo vísað sé til fræðilegra 

skilgreininga sem áður var  fjallað um. Þar kom fram að tæknileg ógjaldfærni geti verið 

tímabundið ástand þótt reyndin sé sú að hún sé oft undanfari að nauðasamningum eða 

gjaldþroti fyrirtækis.  

Jafnvel þótt tekist hefði að fá frest vegna XL kröfunnar hefði það verið skammgóður 

vermir því skammtímaskuldir félagsins höfðu numið 550 milljónum evra í lok júlí en 

veltufjáreignir voru ekki nema 318 milljónir (þar af að vísu tæpar 40 milljónir evra í 

handbæru fé) og að óbreyttu voru möguleikar á lánafyrirgreiðslu nánast engir (Eimskip, 

2009, 3F). 
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En Eimskip var líka orðið eða stefndi í það að verða ógjaldfært í skilningi gjaldþrots en 

með því er vísað til þess að vandinn sé ekki aðeins tímabundinn heldur viðvarandi og að 

heildarskuldir fyrirtækis séu orðnar meiri en sem nemur virtu verðmæti heildareigna 

þess sem aftur táknar að eiginfjárstaða þess er orðin neikvæð.   

Hér má segja að algerlega nýr kafli hafi hafist í sögu Eimskips því það var nú orðið 

ófært um að standa skil á skuldbindingum gagnvart lánardrottnum sínum, eignir hrukku 

vart fyrir skuldum samkvæmt bókum félagsins og raunverulegt verðmæti þeirra var í 

reynd án alls vafa orðið verulega minna en skuldirnar eins og átti eftir að koma í ljós. 

Þær mögulegu leiðir sem við Eimskip blöstu voru í reynd eingöngu þessar: 

1. Frjáls skuldskil.  

2. Fyrirfram samþykktir nauðasamningar.  

3. Nauðasamningar. 

4. Gjaldþrot.   

Ætla má að stefnumótun við og tilraunir til að endurskipuleggja fjárhag Eimskips frá 

vorinu 2008 og fram að falli íslensku bankanna hafi að mestu verið í höndum eigenda 

og stjórnenda Eimskips, að minnsta kosti að nafninu til. Nú var það hins vegar 

lánardrottna félagsins að ákveða framtíð þess og taka ávörðun um hvort keyra ætti 

óskabarn þjóðarinnar og eitt elsta hlutafélag landsins í þrot eða hvort reyna ætti til 

þrautar að endurskipuleggja reksturinn og tryggja framtíð þess.  
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11 Endurskipulagning í gjaldþroti  

  

 

Í sem einföldustu máli má segja að ákvörðunin um það hvort lánardrottnar kjósi að 

keyra fyrirtæki í gjaldþrot eða hvort reynt er að endurskipuleggja fjárhags þess velti á 

því hvort ætlað verðmæti hins endurskipalagða fyrirtækis sé meira en sem nemur 

verðmæti þeirra eigna sem seldar yrðu við þrot, m.o.ö. hvort það er meira virði lifandi 

eða dautt (Gilson, 2010; Arzac, 2008). Með ætluðu verðmæti er átt við innra virði 

fyrirtækisins (e. intrinsic value) sem aftur byggir á áætlunum um núvirt frjálst 

fjármagnsflæði hins endurskipulagða fyrirtækis. Endurskipulagning fyrirtækis getur 

tekið alllangan eða langan tíma og því er nauðsynlegt taka tímavirði fjár með í 

reikninginn (Altman, 1993).  

11.1 Kostnaður við gjaldþrot   

Það getur verið til mikils að vinna að komast hjá gjaldþroti fyrirtækis ef rekstur þess er 

á annað borð það sem kalla mætti lífvænlegur þar sem umtalsverður kostnaður getur 

hlotist af gjaldþroti. Ef gengið er að því sem gefnu að eignir séu nokkru eða miklu 

minni en sem nemur skuldum og að hluthafar hafi tapað fé sínu lendir þessi kostnaður á 

kröfuhöfum og lækkar endurheimtur úr þrotabúinu. Ef kostnaðurinn er verulegur eða 

mikill ætti hann því almennt að verka sem fjárhagslegur hvati til þess að rekstur 

fyrirtækis sé fremur endurskipulagður í samvinnu stjórnenda og kröfuhafa án atbeina 

dómstóla (e. restructuring out of court) en með (ófrjálsum) nauðasamningum eða 

gjaldþroti (Gilson, 2010). Tekið skal fram að hagsmunir kröfuhafa geta þó verið nokkuð 

mismunandi í þessu efni vegna forgangsröðunar krafna sem vikið verður að á eftir.   

Tímaþátturinn skiptir hér líka auðvitað miklu máli þar sem langan tíma getur tekið að 

endurskipuleggja rekstur fyrirtækis með atbeina dómstóla eða fara gjaldþrotaleiðina og 

leysa upp bú. Af þeim sökum einum getur verið mun hagstæðara fyrir kröfuhafa að 

reyna að leysa málin með fjárhagslegri endurskipulagningu án aðkomu dómstóla 

(Gilson, 2010).  

Vani er að fella  kostnað vegna gjaldþrots í tvo flokka, beinan kostnað og óbeinan 

(Gilson et alt. 1990; Weiss, 1993). 



55 

 

11.1.1 Beinn kostnaður   

Til beins kostnaðar vegna gjaldþrots telst ýmis kostnaður sem formlega fylgir gjaldþroti 

og því að selja eignir fyrirtækis og gera bú þess upp. Þar má nefna kostnað vegna 

dómstóla, lögfræðiþjónustu og annarrar sérfræðiráðgjafar, stjórnunarkostnað o.s.frv. 

Þessi kostnaður er ævinlega hlutfallslega hár fyrir lítil fyrirtæki en vigtar minna 

hlutfallslega þegar stór eða stærri fyrirtæki eiga í hlut eins og í tilviki Eimskips (Warner, 

1997; Weiss, 1993; Gilson, 2010). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að mæla 

þennan kostnað og í tilviki stærri fyrirtækja hleypur hann alla jafna á örfáum eða 

nokkrum prósentum af bókfærðu verði heildarskuldbindinga þeirra (Warner, 1997; 

Weiss, 1990; Altman, 1993).   

11.1.2 Óbeinn kostnaður  

Óbeinn kostnaður vegna gjaldþrots fyrirtækis getur á hinn bóginn verið miklu meiri og 

eftir atvikum margfalt meiri og alþekkt er að í tilviki fjármálafyrirtækja getur hann verið 

gríðarlegur. Hann er vanalega skilgreindur sem allur annar kostnaður vegna gjaldþrots 

en beinn kostnaður og getur tekið til margra ólíkra þátta (Gilson et alt., 1990). Stærsti 

þátturinn er vanalega þvinguð sala eða „brunaútsala“ á eignum fyrirtækisins sem aftur 

getur leitt til þess að aðeins fæst lítið af „raunverulegu“ verði; þetta á ekki síst við ef 

eignirnar eru staðar (e. illiquid) og markaðurinn fyrir þær takmarkaður. Ef þetta fer 

síðan saman við efnahagslega niðursveiflu og fjármálalega kreppu verður kostnaðurinn 

vegna gjaldþrots vitaskuld enn meiri. Annar óbeinn kostnaður er fólginn í því að 

fyrirtæki sem lenda í gjaldþroti (eða stefna í gjaldþrot) geta tapað viðskiptum, þau geta 

átt erfitt með að fá aðföng fá birgjum, þau missa frá sér stjórnendur og starfsfólk o.s.frv. 

(Berk og DeMarzo, 2011) 

Gallinn er sá að afar erfitt ef ekki ómögulegt er að mæla þennan óbeinan kostnað vegna 

gjaldþrots en ljóst er að hann getur verið verulegur eða afar mikill. Gilson (2010) vísar 

til að mynda til rannsókna Altmans og fleiri sem hafa sýnt að óbeini kostnaðurinn geti 

legið á bilinu 10-25% af markaðsverðmæti fyrirtækis fyrir gjaldþrot og að hann sé hærri 

fyrir mjög skuldsett félög en minna skuldsett félög. 

Engin leið er að segja til um hver óbeini kostnaðurinn af gjaldþroti Eimskips hefði getað 

orðið enda hefði það m.a. oltið á því hvernig og hvenær staðið hefði verið að sölu eigna. 

Hér skal það eitt fullyrt að hann hefði verið umtalsvert ef ekki miklu meiri en sem 

nemur þeim tölum sem hér hafa verið nefndar. Ástæðan er einkum sú að aðstæður allar 
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til sölu eigna voru beinlínis skelfilegar þegar stefndi í gjaldþrot Eimskips og mánuðina 

eða misserin á eftir þannig að líklega væri óhætt að tala ekki bara um brunaútsölu heldur 

„stórbrunaútsölu“ eigna í því sambandi. Þar að auki voru helstu eignir Eimskips 

væntanlega ekki auðseljanlegar og efnahagskreppan og minnkandi eftirspurn eftir skipa- 

og vöruflutningum gerði málin auðvitað enn verri. 

En til þess að hægt sé að gera sér í hugarlund um hvaða tölur hefði hugsanlega verið að 

ræða og til stuðnings þessum fullyrðingum má vísa til rannsóknar Pulvino (1998). Hún  

sýndi að flugfélög sem lentu í nauðasamningum eða gjaldþroti seldu notaðar flugvélar 

sínar með 14% og upp í 46% afslætti en tímabilið sem hann tók til skoðunar var 1978-

1991. Lægri talan miðaði við niðursveiflu á flugmarkaði (e. industry recession) en ekki 

á fjármálamörkuðum almennt. Rannsóknin sýndi að afslátturinn var allt að 46% við 

slíkar aðstæður enda kaupendur þá einna helst fjármálafyrirtæki eða aðrir fjárfestar 

fremur en félög i flugrekstri. Viðbótarafslátturinn var því um 30% við slíkar aðstæður 

(Pulvino, 1998). Hér er rétt að hafa í huga að niðursveiflurnar á mörkuðum á 

rannsóknartímabilinu voru hvergi nærri eins miklar og alvarlegar og í kreppunni 2008-

2009. 

Þótt eignir Eimskips hefðu einkum verið vöru- og frystigeymsluhús og flutningaskip en 

ekki flugvélar líkt og í rannsókn Pulvinos verður þó ekki dregin önnur ályktun en sú að 

óbeinn kostnaður vegna gjaldþrots Eimskips og sölu eigna þess hefði orðið gríðarlega 

mikill og mikil verðmæti í eigu kröfuhafa hefðu án alls vafa tapast. Hvatinn fyrir 

kröfuhafa að styðja við endurskipulagningu Eimskips var því væntanlega að sama skapi 

mjög mikill.    

11.1.3 Um samfélagslegan kostnað   

Samfélagslegur kostnaður vegna gjaldþrots fyrirtækja er ekki sérlega áberandi í 

fræðilegri  umfjöllun um gjaldþrot fyrirtækja en hér skal þó vikið að honum. Ástæðan er 

væntanlega fyrst og fremst sú að í hagrænum skilningi felur gjaldþrot oftast ekki í sér 

annað en tilfærslu eigna frá einum aðila til annars, þ.e. frá hluthöfum til kröfuhafa og 

þær halda þannig oftast og að mestu leyti áfram að vera til og skapa verðmæti með 

einum eða öðrum hætti.  

Þetta er rétt svo langt sem það nær en breytir ekki hinu að oft geta veruleg verðmæti 

tapast við það að fyrirtæki verði gjaldþrota, hætti starfsemi, segi upp starfsfólki og 

eignir þeirra séu seldar í bútum, hugsanlega til annarra landa. Það geta því verið 
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samfélagslegir hagsmunir af því að reyna að endurskipuleggja rekstur fyrirtækis í 

fjárhagsvandræðum eða gjaldþroti. Þannig bendir Altman (1993) á að ef eignir 

fyrirtækis halda áfram að geta af sér vörur og þjónustu umfram fórnarkostnaðinn vegna 

þeirra hafi endurskipulagning verið hagfelld svo ekki sé minnst á að starfsmenn 

fyrirtækisins haldi vinnunni, að birgjar haldi áfram að fá tekjur frá því og fyrirtækið   

haldi áfram að greiða skatta og skyldur. Þessi jákvæðu áhrif (e. benefits) eigi menn því 

að vega á móti kostnaðinum af gjaldþroti og kostnaðinum fyrir samfélagið vegna 

gjaldþrotsins.  Öðrum þræði má líta á lagaverk í kringum greiðsluerfiðleika og gjaldþrot 

fyrirtækja og úrræði eins og greiðslustöðvun, ákvæði fyrirfram samþykktra 

nauðasamninga og nauðasamninga sem viðleitni af hálfu samfélagsins í þá veru að 

draga úr þessum kostnaði. 

Stærð og „mikilvægi“ fyrirtækis kann líka að hafa áhrif á það hvort það fer í 

endurskipulagningu eða gjaldþrot. Þannig hefur verið sýnt fram á að í Bandaríkjunum 

hafa flest stór almenningshlutafélög, sem lent hafa í fjárhagsvandræðum eða hafa stefnt 

í gjaldþrot, verið endurskipulögð en ekki sett í þrot. Í um helmingi tilvika hefur það 

verið gert án aðkomu dómstóla en í hinum tilvikunum með nauðasamningum (Gilson et 

alt., 1990).  

Eimskip var í senn stórt og mikilvægt félag í íslensku samfélagi þótt vöruflutningar til 

og frá Íslandi hefðu auðvitað ekki lagst af þótt félagið hefði orðið gjaldþrota. En á hinn 

bóginn má ætla að samfélagsleg verðmæti af því tagi sem Altman nefnir hefðu engu að 

síður tapast við þrot svo stórs íslensks félags með fjölda manns í vinnu á Íslandi.  

Á meðal eigenda óveðtryggðra krafna Eimskips voru íslenskir lífeyrissjóðir 

langfyrirferðarmestir. Þótt hlutverk þeirra sé fyrst og fremst að fá sem mesta ávöxtun á 

lífeyrissparnað landsmanna er kannski ekki óvarlegt að ætla að þeir hafi til viðbótar við 

beina fjárhagslega hagsmuni sína einnig horft til þessa samfélagslega kostnaðar þegar 

þeir mótuðu afstöðu sína til mögulegrar endurskipulagningar Eimskips. Þannig er rétt að 

geta þess að seint á árinu 2008 störfuðu um 1.500 manns í tengslum við 

flutningaþjónustu fyrirtækisins á Íslandi og þar af voru um 900 störf á Íslandi (Eimskip, 

2008, FT). 
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11.2 Kröfuhafar  

Gjaldþrot er oftast dálítið gildishlaðið hugtak í hugum manna með sterkum neikvæðum 

stimpli. Í hagrænum skilningi er þó oftast ekki um annað að ræða en það að tilteknar 

eignir færast frá einum aðila til annars og líta má á gjaldþrot sem óhjákvæmilegan hluta 

af eðlilegu og skilvirku gangverki markaðshagkerfis (Arzac, 2008). Raunar má ganga 

skrefinu lengra og halda því fram að endurskipulagning í gjaldþroti bjóði upp á marga 

kosti sem annars hefðu ekki verið mögulegir, m.a. vegna lagarammans sem áður var 

minnst á (Gaughan, 2007). Þetta má til sanns vegar færa í tilviki Eimskips.  

En sem sagt: við gjaldþrot eða yfirvofandi gjaldþrot fyrirtækis gerist þá vanalega ekki 

annað en það að fyrri eigendur tapa eignarhlut sínum (að hluta eða öllum) og nýir 

eigendur, kröfuhafar, eignast félagið og taka þá allar ákvarðanir um framtíð þess og 

hvort það fer í gjaldþrot eða hvort reynt sé að endurskipuleggja reksturinn. Það er í 

reynd jákvætt að því leyti að kröfuhafar búa oftast yfir úrræðum og fjárhagslegri getu 

sem ekki var á færi fyrri eigenda eins og málum var komið. Þar ber kannski hæst að þeir 

geta fært eða fellt niður lán, umbreytt skuldum í hlutafé eða jafnvel lagt fyrirtækinu til 

nýtt hlutafé. 

Tilgangurinn með endurskipulagningu fyrirtækis í gjaldþroti er þó í öllum 

meginatriðum hinn sami burtséð frá eignarhaldinu, þ.e. að lækka íþyngjandi skuldastöðu  

fyrirtækisins svo hún samræmist fjármagnsflæði frá rekstri. En um leið vilja kröfuhafar 

(eða fjárfestar sem keypt hafa kröfurnar) hámarka endurheimtur og/eða ávöxtun af því 

fé sem þeir hafa mögulega lagt félaginu til. Af þeim sökum má horfa á yfirtöku 

kröfuhafa á fyrirtæki í fjárhagsvanda eða yfirvofandi gjaldþroti líkt og um skuldsetta 

yfirtöku væri að ræða. Það er m.a. ástæðan fyrir því að fyrirtæki halda oft áfram að búa 

við mikla eða verulega skuldsetningu eftir að rekstur þeirra hefur verið 

endurskipulagður. En kröfuhafar eru jafnframt eigendur og hafa því ekki hag af því að 

endurskipulagt fyrirtæki verði það skuldsett að annað þrot verði nánast óhjákvæmilegt 

þótt það komi raunar vissulega fyrir og endurskipuleggja þurfi rekstur félags öðru sinni 

eða þá að það fer í gjaldþrot eftir að rekstur þess hefur verið endurskipulagður 

(Gaughan, 2007).  
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11.2.1 Forgangsröðun krafna 

Þótt í öllum meginatriðum megi líta á gjaldþrot sem breytingu á eignarhaldi og sem 

skuldsetta yfirtöku kröfuhafa á fyrirtækinu flækir það málin hins vegar nokkuð að staða 

kröfuhafanna og möguleiki þeirra til þess að endurheimta fé sitt við gjaldþrot og sölu 

eigna er afar mismunandi sem aftur kann að þýða að hagsmunir þeirra af hugsanlegri 

endurskipulagningu er ekki þeir sömu. Forgangsröðin er í grófum dráttum þessi (Gilson, 

2010) 

1. Kröfur með veði í eignum. 

2. Kostnaður skiptastjóra. 

3. Útgjöld sem falla til eftir að farið hefur verið  fram á gjaldþrot. 

4. Launaskuldbindingar. 

5. Skattakröfur. 

6. Lífeyrisskuldbindingar. 

7. Óveðtryggðar kröfur. 

8. Hlutafé. 

Við gjaldþrot félags fá þeir sem efst eru á listanum kröfur sínar bættar fyrst en aftastir á 

merinni eru óveðtryggðir kröfuhafar og að endingu svo hluthafar. Samkvæmt þessari 

forgangsröðun má því ekki greiða óveðtryggðum kröfuhöfum eða hluthöfum fyrr en 

eigendur veðkrafna hafa fengið allt sitt.  Þetta hefur þó ekki reynst vera ófrávíkjanleg 

regla þegar fyrirtæki eru endurskipulögð. Margar rannsóknir (í Bandaríkjunum) hafa 

sýnt að við endurskipulagningu fyrirtækja er vikið frá henni og þá einkum að því leyti 

að hluthafar halda einhverju eftir jafnvel þótt eigið fé fyrirtækjanna hafi verið farið veg 

allrar veraldar (Gilson, 2010). Samkvæmt rannsókn Weiss (1993) var vikið frá reglunni 

um algera forgangsröðun krafna í nærri 80% tilvika. Ástæðan er oft sú að áframhaldandi 

aðkoma fyrri eigenda og stjórnenda er talin vera mikilvæg eða jafnvel lykilatriði fyrir 

árangursríka endurskipulagningu fyrirtækis. 

Svo tekin séu nærtæk dæmi mætti t.d. benda á að við fjárhagslega endurskipulagningu  

bæði Bakkavarar og Actavis var gert ráð fyrir að helstu hluthafarnir héldu einhverju 

eftir eða ættu þess kost að eignast hlut að því gefnu að endurskipulagningaráform og 

rekstur gengu vel.  Fleiri íslensk dæmi um þetta mætti tína til.  



60 

 

11.3 Kröfuhafar Eimskips 

Í tilviki Eimskips var langstærsti hluti skulda félagsins lán frá bönkum eða öðrum 

fjármálstofnunum. Heildarskuldir félagsins (aðrar en hlutafé) höfðu numið um 1.720 

milljónum evra í lok júlí 2008, þar af voru skammtímalán um 550 milljónir evra eða um 

32% en langtímalán 1.170 eða 68%. Af þessum 1.720 milljónum evra voru bankalán og 

skuldabréf um 1.300 milljónir evra. Mismunurinn á heildarskuldum, þ.e. liðlega 1.700 

milljónum evra og þessum 1.300 milljónum, skýrist af viðskiptaskuldum upp á um 235 

milljónir, skattaskuld upp á um 140 milljónir evra auk breytanlegs láns upp á um 66 

milljónir evra. 

Í árshlutauppgjörum kemur ekki fram yfirlit um stöðu á útgefnum skuldabréfum félaga 

og því verður að nálgast tölur um veðtryggðar og óveðtryggðar skuldir. Samkvæmt 

ársuppgjöri fyrir árið 2007 námu óveðtryggð skuldabréf Eimskips um 240 milljónum 

evra en lán með veði í fasteignum um 830 milljónum evra og lán með veði í öðrum 

eignum um 260 milljónum evra eða samtals um 1.090 milljónum evra. Skuld vegna 

útgefinna skuldabréfa var lítt eða ekki breytt haustið 2008 og í grófum dráttum gilti slíkt 

hið sama um veðlánin.  

Tafla 11.1 Sundurliðun á ætluðum skuldum Eimskips í október 2008 (milljónir 

evra)(Eimskip, 2007, ÁS; Eimskip, 2008, 3F). 

  Hlutfall af 

heildarskuldum 

Hlutfall af 

heildarskuldum 

annarra en eigin fjár 

Heildarskuldir 1.990 100%  

Lán gegn veði 1.050 53% 61% 

Skattaskuld 140 7% 8% 

Viðskiptaskuldir 230 11,5% 13,5% 

Breytanlegt lán 60 3% 3,5% 

Útgefin skuldabréf  240 12% 14% 

Eigið fé – fé hluthafa 270 13,5%  

  

Út frá þessum upplýsingum og miðað við uppgjör þriðja ársfjórðungs 2008 má þá 

gróflega setja fram yfirlit eins og gert er í töflu 11.1 um skuldir Eimskips haustið 2008 
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og forgangsröðun þeirra.
14

 Af samantektinni má ætla að á þessum tíma hafi veðkröfur 

numið um 60% af heildarkröfum í Eimskip en óveðtryggðar kröfur um 40%. 

Í tilviki Eimskip var Landsbankinn (og síðan skilanefnd Landsbankans) langstærsti 

eigandi bankalána og veðkrafna en einnig átti hollenski bankinn ABN Amro stóra 

veðkröfu á félagið en hann hafði m.a í lok ársins 2007 haft yfirumsjón með 

sambankaláni til Eimskips upp á um 300 milljónir evra. Eigendur óveðtryggðra krafna 

voru fyrst og fremst lífeyrissjóðir en einnig peningamarkaðssjóðir bankanna (einkum 

peningamarkaðssjóðir Landsbankans) svo og fyrirtæki sem áttu viðskiptakröfur á 

Eimskip (mbl.is, 2008, desember). 

Eins og málum var háttað í október 2008 var alveg deginum ljósara að hluthafar 

Eimskips höfðu í reynd tapað öllu  sínu. Staða eigenda veðtryggðra krafna var eins og 

ævinlega við slík skilyrði sterkust þar sem þeir fá greitt fyrst við þrot félags. Aftur á 

móti var mikil óvissa um hvort eða hversu mikið myndi hugsanlega fást upp í óveð-

tryggðar kröfur Eimskips. Þótt þær væru ekki mjög háar hlutfallslega var engu að síður 

um allháa upphæð að ræða í íslensku samhengi og fyrir lífeyris- og peningamarkaðs-

sjóðina. 

11.4 Mismunandi hagsmunir kröfuhafa 

Þrátt fyrir að reglan um forgang krafna virðist einföld og skýr eru deilur um forgang og 

upphæð krafna og verðmat á eignum ákaflega algengar, ekki síst í tilviki stærri félaga 

með mörg dótturfélög. Þetta er t.d. ein ástæða þess að nauðasamningar og gjaldþrot geta 

reynst afar tímafrek og kostnaðarsöm leið. 

Annað og mikilvægara atriði, sem þegar hefur verið vikið lítillega að, er að við 

endurskipulagningu fyrirtækis í gjaldþroti án atbeina dómstóla (frjáls skuldaskil) eða 

með fyrirfram samþykktum nauðasamningum er ekkert sem kveður á um að fylgja þurfi 

reglunni um forgang krafna út í ystu æsar. Almennt gildir þó að kröfuhafar þurfa að 

telja að áætlun um endurskipulagningu sé framkvæmanleg, sanngjörn og komi sér betur 

fyrir fjárhagslega hagsmuni þeirra en að fara gjaldþrotaleiðina (Arzac, 2008).  

                                                 
14

  Eðli málsins samkvæmt verða þetta ekki nákvæmar tölur en skekkjan ætti í versta falli ekki að hlaupa 

á nema á milljónum eða í mesta lagi á örfáum tugum milljónum evra. Af þessum sökum er námundað í 

heila tugi. 
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Í tilviki svokallaðra fyrirfram samþykktra nauðasamninga (e. prepacked Chapter 11) 

þarf samþykki bæði tiltekins fjölda og hluta kröfuhafa sem aftur getur táknað að 

mögulega geta kröfuhafar sem aftarlega eru í forgangsröðinni (óveðtryggðir kröfuhafar) 

þvingað fram eða að náð að semja um að þeir fái meira í sinn hlut en reglan um 

forgangsröðun hefði að öðrum kosti sagt til um.  

Hér verður ekki farið í lagatæknileg atriði og nóg að nefna að samkvæmt íslenskum  

lögum telst frumvarp að nauðasamningi „samþykkt ef því er greitt sama hlutfall 

atkvæða eftir fjárhæðum krafna atkvæðismanna og eftirgjöf af samningskröfum á að 

nema samkvæmt frumvarpinu, þó að lágmarki 60 hundraðshluta þeirra atkvæða, og 

jafnframt 60 hundraðshluta atkvæða eftir höfðatölu allra atkvæðismanna“ (Lög um 

gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991).  Þetta merkir þá á mæltu máli að t.d. 60% kröfuhafa 

þarf til að samþykkja samning sem leggur til að 40% krafna verði greiddar og 70% 

kröfuhafa að 30% krafna verði greiddar o.s.frv.  

Enda þótt endurskipulagning með frjálsum skuldaskilum eða fyrirfram samþykktum 

nauðasamningum sé nánast alltaf fljótlegri, kostnaðarminni og sveigjanlegri leið en 

nauðasamningar og gjaldþrotameðferð getur hluti kröfuhafa tekið hana í eins konar 

gíslingu (e. hold out problem) í því skyni að reyna að ná fram betri fjárhagslegri 

niðurstöðu fyrir sig (Weiss, 1993; Arzac, 2008). Ef ná á fram svokölluðum frjálsum 

skuldaskilum án nokkurs atbeina dómstóla þarf til þess samþykki allra kröfuhafa. Hér 

getur það flækt málin að við útgáfu óveðtryggðra skuldabréfaflokka fyrirtækja er 

vanalega kveðið á um að óheimilt sé að veita eftirgjöf á skuldinni nema með samþykki 

a.m.k tveggja þriðju hluta skuldabréfaeigenda (85% algengt í Bandaríkjunum). Þannig 

er líklegra en ella að vandamál geti skapast ef mjög stór eða stærsti hluti krafna er í 

formi óveðtryggðra skuldabréfa.   

Annað vandamál sem rétt er að nefna snýr að upplýsingum um raunverulega 

fjárhagsstöðu fyrirtækisins og mati á eignum þess og mögulegu fjárflæði frá rekstri. 

Oftar en ekki getur haf og himinn skilið á milli verðmæti eignanna eins og það er sett 

fram í bókum félags og þess sem raunverulega gæti fengist fyrir þær (Wruck, 1990; 

Gilson, 2010).  Þetta kom til að mynda áþreifanlega á daginn í tilviki Eimskips. Þá þurfa 

kröfuhafar einnig að reyna að gera sér mynd af líklegu framíðarfjármagnsflæði frá 

rekstri endurskipulagðs fyrirtækis sem ekki er einfalt mál. Stjórnendur og eigendur 

félags búa alla jafna yfir bestu upplýsingum um þetta. Eigendur geta haft hag af því að 

setja fram jákvæðari mynd í þeirri von að það verði til þess að þeir haldi eftir einhverju 
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af eign sinni. Það er hins vegar í hag kröfuhafa að draga upp dekkri og sem dekksta 

mynd í von um að komast yfir eigið fé fyrirtækis (ef hugsanlega eitthvað er eftir af því).  

Stjórnendur fyrirtækisins hafa hins vegar mestan hag af því að styðja kröfuhafa sem 

ólíklegastir eru til þess að segja þeim upp eða láta þá fara (Wruck, 1990; Gilson, 2010).  

Þannig má fullyrða að fjárhagserfiðleika fyrirtækis í gjaldþroti eða fyrirtækis sem stefnir 

í gjaldþrot verði ævinlega eða að minnsta kosti langoftast að leysa við skilyrði bæði 

ófullkominna upplýsinga og ólíkra hagsmuna (Wruck, 1990). En hættan á því að 

samningar takist ekki, sem aftur myndi leiða til nauðasamninga með atbeina dómstóla 

eða formlegs gjaldþrots með tilheyrandi tímatöf og kostnaði, verkar á hinn bóginn sem 

ærinn hvati fyrir kröfuhafa að fara í endurskipulagningu með samningum eða að 

minnsta kosti að reyna þá leið. 

Eins og málum var háttað í október 2008, þegar bankar fóru umvörpum á hliðina,  

eignaverð var í frjálsu falli og horfur voru á mikilli efnahagslegri niðursveiflu á 

heimsvísu, var vafalaust afar erfitt fyrir hina ýmsu kröfuhafa Eimskips að leggja mat á 

verðmæti eigna félagsins eða gera sér mynd af mögulegu fjármagnsflæði frá rekstri 

endurskipulagðs fyrirtækis. Að öðru óbreyttu var það líklegt til þess að gera 

fjárhagslega endurskipulagningu Eimskips mun erfiðari og/eða verða til þess að draga 

hana á langinn.   

11.5 Áætlun um endurskipulagningu  

Hinn raunverulegi fjárhagsvandi Eimskips breyttist vitaskuld ekki neitt við yfirvofandi 

gjaldþrot félagsins og tilfærslu á eignarhaldi frá hluthöfum til kröfuhafa. Þær leiðir sem 

þegar hafa verið nefndar við lausn á þeim vanda (aukning hlutafjár, bein sala eigna, 

sneiðing) eiga því við jafnt sem áður. En aðkoma kröfuhafa er jákvæð að því leyti að 

hún opnar einnig fleiri raunhæfa möguleika sem ekki voru gerlegir eða inni í myndinni 

áður eins og t.d. niðurfærsla skulda, umbreytingu skulda í hlutafé. Eins urðu bæði bútun  

og mögulega albútun (þar sem hluti eða allt fyrirtækið er brotið upp) einnig raunhæfir 

kostir. 

Áður en vikið verður að áætlunum um endurskipulagningu með aðkomu kröfuhafa er 

rétt að taka fram að við fall Landsbankans og Samson var Eimskip komið í bráðavanda, 

m.a. vegna afborgana af skuldabréfum og líklega eins vegna annarra skuldbindinga. 

Fyrsta verkefnið var því að ná einhvers konar bráðabirgðasamkomulagi eða kyrrstöðu-
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samningi við alla helstu lánardrottna félagsins. Það var algert forgangsatriði einfaldlega 

til þess að tryggja að ekki yrði gengið að félaginu, að það hefði reiðufé til þess að geta 

stundað áfram daglegan rekstur og til þess að skapa tíma og ráðrúm til þess að ná  

samstöðu um endurskipulagningaráætlun.  

Þegar litið er framhjá slíkum bráðavanda má segja að fyrsta skrefið við 

endurskipulagningu í gjaldþroti sé að leggja fram áætlun um endurskipulagningu á 

efnahag og/eða rekstri fyrirtækisins (e. workout eða tournaround plan). Í henni reyna  

fyrirtækið (stjórnendur og/eða hugsanlega fyrri eigendur) og hinir ýmsu kröfuhafar að 

koma sér saman um áætlun sem felur í sér lausn á fjárhagserfiðleikum  fyrirtækisins án 

aðkomu dómstóla (Wruck, 1990). Þetta táknar þá um leið að kröfuhafar þurfa að ná 

samkomulagi sín á milli um eignarhald á fyrirtækinu (s.s. vegna breytingar skulda í 

hlutafé), mögulega niðurfærslu krafna og skulda o.s.frv. Niðurstaðan eða útkoman úr 

slíkri áætlun þarf að fela í sér að kröfuhafar sjái fram á, að gefinni niðurfærslu skulda 

auk annarra mögulegra tilslakana, að þeir fái meira í sinn hlut en þeir hefðu fengið með 

því að nýta rétt sinn og ganga að fyrirtækinu og krefjast gjaldþrots (Arzac, 2008). 

Við yfirvofandi gjaldþrot stórs fyrirtækis þar sem hagsmunir eru miklir og kröfuhafar 

margir er þetta engan veginn létt eða auðvelt verk. Og slík áætlun líkist vanalega frekar 

svokölluðum „prospectus“ sem tekinn eru saman við frumhlutafjárútboð fyrirtækja á 

markaði þar sem settar eru fram mjög ýtarlegar upplýsingar um stöðu fyrirtækisins og 

skuldavanda þess, hvernig eigi að endurskipuleggja fjárhaginn og síðan reksturinn og 

hverjar framtíðarhorfur þess séu (Gaughan, 2007).  

Í tilviki Eimskips má gera ráð fyrir að áætlun af þessu tagi eða drög að henni  hafi þegar 

legið fyrir í einhverri mynd og verið unnin í samvinnu við stærstu lánveitendur, þ.e. 

banka sem fóru með stærstan hluta af veðkröfum á hendur félaginu. Hér má til að 

mynda nefna að þegar var búið að taka ákvörðun um söluna á Versacold Atlas og hún 

komin formlegt ferli með aðkomu kanadískra banka og vafalaust hafa legið fyrir áform 

eða áætlanir um sölu á fleiri eignum félagsins. Í fréttatilkynningu í tengslum við fall 

Samson Eignarhaldsfélags var þannig tekið fram að áfram væri unnið að fjárhagslegri 

endurskipulagningu og að sala eigna væri í eðlilegu horfi (Eimskip, 2008, FT). Það 

táknaði líklega að helstu veðkröfuhafar höfðu komið með einhverjum hætti að 

endurskipulagningaráformum nokkru fyrr. 
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Eins verður að teljast líklegt að slík áætlun hafi einnig verið kynnt óveðtryggðum 

kröfuhöfum eins og t.d. helstu eigendum skuldabréfa félagsins vegna og í framhaldi af 

tæknilegum skilmálabrotum um lágmarkseiginfjárhlutfall.  Í raun er eðlilegt að álykta 

að stjórnendur Eimskips hafi átt í viðræðum og samskiptum við flesta lánardrottna 

félagsins áður en til gjaldþrots Landsbankans og Samsonar eignarhaldsfélags kom. Þeir 

hafi því að einhverju eða hugsanlegu verulega leyti verið upplýstir um stöðu mála hjá 

félaginu þótt þeir eða stjórnendur Eimskips gætu auðvitað ekki séð fyrir hversu 

hrikalega alvarlegt ástand skapaðist á fjármálamörkuðum hér heima og erlendis í kjölfar 

falls Lehman Brothers í september 2008.  

Þetta skýrir líklega að miklu leyti að þegar á reyndi gekk stjórnendum Eimskip mjög vel 

að fá kröfuhafa félagsins til þess að sýna biðlund og standa með félaginu í því 

óvissuástandi og þeim algera haugasjó sem ríkti á næstu vikum og mánuðum. Í því 

sambandi er rétt að minna á að mönnum tókst að verja lausafjárstöðu Eimskips á 

þessum umbrotamánuðum og halda öllum rekstri gangandi.
15

 Á sama hátt gekk 

tiltölulega hratt og vel fyrir sig að fá kröfuhafa að samningaborðinu og telja þá á að 

vinna að endurskipulagningu Eimskips. Hér er einnig rétt að taka fram að oft láta 

kröfuhafar stjórnendur fjúka við yfirtöku á félagi í fjárhagsvandræðum eða í yfirvofandi 

gjaldþroti. Nokkrar breytingar voru að vísu gerðar á yfirstjórn Eimskips í september en 

ekki urðu neinar verulegar breytingar á yfirstjórn félagsins eftir að kröfuhafar komu 

beint að málefnum þess og forstjórinn, Gylfi Sigfússon, hélt áfram að stýra félaginu. 

Það bendir eindregið til þess að kröfuhafar hafi borið nokkurt traust til stjórnenda 

félagsins. 

Af þessu og öðru að dæma virðist rökrétt að gera því skóna að áætlanir um 

endurskipulagningu Eimskips hafi að einhverju leyti þegar legið fyrir og að leiðin sem 

fara átti hafi þegar verið mörkuð þótt lítt eða ekki hafi miðað í þeim efnum frá því 

snemmsumars 2008. Raunin varð einnig sú að þessum áætlunum var að mestu fylgt eftir 

á næstu mánuðum og þangað til tókst að ganga endanlega frá endurskipulagningu 

félagsins sumarið 2009.  

Við gjaldþrot Samson og yfirvofandi gjaldþrot Eimskips varð þó vitaskuld eðlisbreyting 

því það táknaði að kröfuhafar voru orðnir eigendur að félaginu og tóku þannig allar 

ákvarðanir um framtíð þess. En eins og minnst hefur verið á opnuðust líka við það fleiri 

                                                 
15

 Löngu síðar var reyndar upplýst að það hefði staðið tæpt um tíma og lausafé verið nær á þrotum. 
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og betri kostir við að endurskipuleggja félagið enda lá þá fyrir að ekki yrði hjá því 

komist að fella niður hluta af skuldum Eimskips og/eða breyta skuldum hlutafé.   

Rétt er að hafa í huga að allt fram að falli Landsbankans hafa eigendur skulda Eimskips 

vafalaust gert ráð fyrir eða að minnsta kosti gert sér raunhæfar vonir um að 

Björgólfsfeðgar myndu hlaupa undir bagga með félaginu í ýtrustu neyð eins og reyndin 

varð þegar XL-ábyrgðin féll á Eimskip. Fyrir fall Landsbankans hafa þeir því líklega 

verið ófúsir að ræða nokkra aðra kosti en þá sem miðuðu að fullri endurgreiðslu lána.  

Ekkert hafði miðað í að selja eignir Eimskips sumarið og haustið 2008 sem mátti 

vafalaust skýra með síversnandi ástandi á fjármálamörkuðum og stöðugu falli 

eignaverðs. En eins og sagt er þá er allt falt fyrir rétt verð og líklegt er að verðið sem 

(hugsanlega) hafði verið boðið í eignir Eimskips hafi reynst vera lægra en sem nam 

þeim skuldum sem til hafði verið stofnað vegna kaupa á þeim á sínum tíma. Svo lengi 

sem lánardrottnar töldu Björgólfsfeðga mögulega geta lagt félaginu til fé var sala á 

eignum undir þeim formerkjum því erfið eða ekki möguleg. Því má halda því fram að 

fall Landsbankans og þar með eigenda Eimskips væri líklegra en ekki til þess að losa 

Eimskip úr þessari klípu eða blindgötu. 

Aftur á móti hafa kröfuhafar væntanlega ekki gert sér að fullu grein fyrir því hversu 

slæm eiginfjárstaða Eimskips var orðin haustið 2008 eða hversu slæm hún yrði og þá 

hversu mikið þyrfti að koma til þess að bjarga félaginu og koma fótunum undir það 

fjárhagslega. 
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12 Mikilvægir áfangar 

 

 

Þrátt fyrir gríðarlega upplausn hér á Íslandi náðust mjög mikilvægir áfangar við að 

tryggja framtíð Eimskips frá falli Landsbankans og Samson eignarhaldsfélags 7. október 

og fram að mánaðamótunum október-nóvember eða á aðeins 2-3 vikum. Það verður að 

teljast ákaflega skammur tími miðað við aðstæður allar og bendir eindregið til þess að 

samskipti og upplýsingaflæði milli stjórnenda og lánardrottna Eimskips hafi verið að 

minnsta kosti í sæmilegum farvegi fyrir og að nokkurt traust hafi ríkt á milli manna sem 

var án alls vafa algert grundvallaratriði. 

12.1 Samið við skuldabréfaeigendur 

Eimskip sótti ekki um greiðslustöðvun sem þó er algengt úrræði fyrirtækja í svipaðri 

stöðu og fyrirtækið var nú komið í. Þess í stað var strax farin sú leið að semja beint við 

lánveitendur svo viðhalda mætti lausafjárstöðu og tryggja að daglegur rekstur gæti 

gengið eðlilega fyrir sig. 

Rétt hálfum mánuði eftir fall Landsbankans var greint frá því að Eimskip hefði fengið 

undirritað samþykki 95% eigenda tveggja skuldabréfaflokka félagsins að nafnvirði 9,5 

milljarða íslenskra króna (Eimskip, 2008, FT). Líklegt verður að teljast að fram að falli 

aðaleigenda Eimskips hafi eigendur skuldabréfanna ekki viljað semja um frávik frá 

skilyrðinu heldur gert kröfu um að eignir yrðu seldar eða að eigendur Eimskips legðu til 

nýtt hlutfé í félagið. 

Samkomulagið fól í sér að skuldabréfaeigendurnir féllu frá rétti sínum til að gjaldfella 

kröfur sínar og að Eimskip hefði heimild til að fresta gjalddögum skuldabréfanna þar til 

30 dögum eftir sölu á frysti- og vörugeymslustarfsemi félagsins í Norður-Ameríku en 

þó eigi síðar en 30. júní 2009.  Þá var kveðið á um í samkomulaginu að öllum 

vaxtagreiðslum yrði frestað til gjalddaga og gjaldfallnir vextir skyldu bætast við 

höfuðstól (Eimskip, 2008, FT). Upphæð skuldabréfanna sem samið var um tók reyndar 

aðeins til hluta af útgefnum skuldabréfum Eimskips. Eins og minnst var á námu 

óveðtryggð skuldabréf félagsins um 241 milljón evra í lok rekstrarársins 2007, þ.e. 31. 

október, eða sem svaraði til nær 21 milljarðs króna á gengi þess tíma. Um mitt sumar 

2008 voru a.m.k. af þeirri upphæð um fjórir milljarðar á gjalddaga fyrir loks árs 2009 og 
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tók samkomulagið vafalaust til þeirra skuldabréfa (Eimskip, 2007, ÁS, s. 34;  mbl.is, 

2008, júní e). 

En þótt aðeins hefði verið samið um brot af skuldum Eimskips markaði samkomulagið 

ákveðin tímamót og sýndi að eigendur skuldabréfanna kusu að ganga ekki að félaginu 

heldur veita því svigrúm í allt að átta mánuði til þess að selja frysti- og vörugeymslu-

starfsemina vestra. Og eigendur þessara skuldabréfa voru væntanlega meira eða minna 

þeir sömu og eigendur annarra skuldabréfaflokka Eimskips, þ.e  fyrst og fremst lífeyris-

sjóðir ásamt með peningamarkaðssjóðum Landsbankans sem áttu um átta milljarða í 

skuldabréfum Eimskips (mbl.is, 2008, desember). Það gaf þannig fyrirheit um að takast 

myndi að semja um aðra skuldabréfaflokka. Samkomulagið við skuldabréfaeigendurna 

var einnig mikilvægur liður í að viðhalda lausafjárstöðu félagsins.   

12.2 Kyrrstöðusamningar bak við tjöldin 

Í raun hafði stjórnendum Eimskips orðið mun meira ágengt í því að tryggja stöðu 

félagsins með samkomulagi við kröfuhafa en greint var frá eða lesa mátti úr 

tilkynningum félagsins í október og nóvember. Að vísu kom fram í tilkynningu í síðari 

hluta nóvember að félagið ynni að því  að ná  samkomulagi við aðra kröfuhafa um  

frestun vaxtagreiðslna til að tryggja rekstur samstæðunnar og söluferli eigna og að 

upplýst yrði um framgang þeirrar vinnu eftir því sem henni yndi fram (Eimskip, 2008, 

FT).   

Þessa vinna var þó í reynd löngu hafin og komin vel áleiðis. Þannig kom fram í áritun 

stjórnar og forstjóra með ársreikningi félagsins fyrir árið 2008 (sem ekki var birtur fyrr 

en í lok janúar 2009) að tekist hefði að ná svokölluðum kyrrstöðusamningum (e. 

standstill agreement)  við meirihluta allra lánardrottna félagsins þegar í október með það 

að markmiði að veita stjórnendum félagsins svigrúm til þess að selja eða losa um eignir 

(Eimskip, 2008, ÁS). Það hefur þá legið fyrir um líkt leyti og greint var frá samkomu-

laginu við eigendur umrædds skuldabréfaflokks þótt ekki hafi verið greint frá því í 

tilkynningum Eimskips, væntanlega vegna þess að ekki hafði gefist ráðrúm til að ræða 

eða semja við alla lánveitendur. Eins kann einhver hluti þeirra hugsanlega að hafa lagst 

gegn eða ekki fengist til þess að samþykkja kyrrstöðusamninga.  

Um það er engin leið að segja en gera má ráð fyrir að samkomulagið hafi tekið til mikils 

meirihluta heildarkrafna og að í þessum  „meirihluta lánardrottna“ sem vísað var til í 

áritun stjórnarinnar hafi verið að finna stærstu kröfuhafa félagsins.  
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Hvað kyrrstöðusamningar fólu nákvæmlega í sér kom ekki fram en öruggt má telja að í 

þeim hafi verið að finna mjög svipuð ákvæði og í samningnum við skuldabréfaeigendur, 

þ.e. að lánardrottnar myndi ekki ganga að eignum Eimskips í tiltekinn tíma og að 

vaxtagreiðslum og hugsanlega afborgunum líka yrði frestað. Lækkun fjármagns-

kostnaðar í næstu uppgjörum bendir til þess að svo hafi verið. 
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13 Hratt versnandi staða   

 

 

Samkvæmt bókum Eimskips hafði eigið fé þess numið 272 milljónum evra og 

eiginfjárhlutfallið staðið í tæpum 14% í lok júlí 2008. Uppgjör þriðja ársfjórðungs 

(tímabilið maí til júlí) var birt 11. september og í því var ekki að finna afskriftir á 

viðskiptavild eða óáþreifanlegum eignum félagsins sem nokkru nam frá uppgjöri annars 

ársfjórðungs. Frá lok júlí og til þess tíma að uppgjörið var kynnt í september hafði 

staðan á fjármálmörkuðum farið hratt versnandi og eignaverð fallið mikið. Og sama dag 

og uppgjörið var kynnt var XL Leisure Group úrskurðað gjaldþrota. Við það var ljóst að 

eigið fé Eimskips var nánast uppurið.  

Eins og Altman (1993) bendir á getur reynst vera haf og himinn á milli verðmætis 

bókfærðra eigna gjaldþrota fyrirtækis eða fyrirtækis sem stefnir í þrot og raunverulegs 

verðmætis þeirra. Af þessum sökum er því oft erfitt að greina í tíma hvenær félag er 

orðið gjaldþrota enda þarf þá að koma til ýtarleg verðmatsgreining á eignum fyrirtækis 

sem liggur í reynd ekki fyrir fyrr en við sölu þeirra (Altman, 1993). Þetta sannaðist með 

áþreifanlegum hætti í næstu árshlutauppgjörum Eimskips sem sýndu miklu verri 

niðurstöðu en menn hefur líklega rennt í grun um.  

13.1 Afkomuviðvaranir 

Um miðjan desember 2008 sendi Eimskip frá sér afkomuviðvörun vegna fyrirséðrar 

gjaldfærslu ábyrgðarinnar vegna XL Leisure Group þótt tekið væri fram að félagið 

myndi vinna að því að ná samkomulagi um kröfuna við eigenda hennar (skilanefnd 

Landsbankans). Þetta var þó langt í frá hið eina slæma sem í vændum var því einnig var 

greint frá áætluðum gjaldfærslum vegna virðisrýrnunar eigna, fyrst og fremst vegna 

viðskiptavildar á frystigeymslustarfsemi félagsins á meginlandi Evrópu, sem væru í 

sölumeðferð. Eins var sagt að fallið hefðu á félagið ábyrgðir vegna leigu XL Leisure 

Group á flugvélum. Tekið var fram að þar sem endurskoðun á ársreikningi og  

virðisrýrnunarprófum væri ekki lokið væri ekki ljóst hver heildargjaldfærslan yrði en 

ljóst væri að hún myndi „ganga stórlega á eigið fé félagsins“ (Eimskip, 2008, FT).  

Þetta reyndist, eins og svo oft áður í tilkynningum Eimskips sem sneru að neikvæðum 

fréttum, ákaflega varlega orðað. Þannig sendi Eimskip frá sér aðra afkomuviðvörun 
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aðeins mánuði síðar eða um miðjan janúar 2009 en í henni kom m.a. fram að frekari 

vinna við endurskoðun á virðisrýrnunarprófum hefði leitt í ljós að þörf væri á frekari 

niðurfærslu eigna og þar með talið hluta af viðskiptavild félagsins. Hvað 

viðskiptavildina snerti var sagt að þetta væri gert í ljósi aðstæðna á mörkuðum og vegna 

varfærnissjónarmiða. Afleiðingin af þessum niðurfærslum yrði sú að eigið fé Eimskips 

yrði neikvætt í árslok um allt að 150 milljónir evra. (Eimskip, 2009, FT).  

Eins og vikið var í kaflanum um viðskiptavild Eimskips hafði bókfærð viðskiptavild 

numið meira en eigin fé frá því í upphafi ársins 2008. Og frá því í lok október 2007 

hafði viðskiptavild félagsins ekki verið færð niður nema vegna afskriftarinnar á 

Innovate úr bókum félagsins. Þetta var auðvitað í litlu eða nokkru samræmi við 

veruleikann eins og mál höfðu þróast hjá félaginu og á mörkuðum.  

Rétt er að árétta að samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er félögum aðeins 

skylt að framkvæma virðisrýrnunarpróf á viðskiptavildinni árlega, þ.e. a.m.k. einu sinni 

ári. Eimskip hafði látið framkvæma slíkt próf í uppgjöri vegna ársins 2007 þannig að 

formlega séð hafði félagið ekki brotið gegn umræddum stöðlum. En vitaskuld ber 

stjórnendum og endurskoðendum fyrirtækja að taka tillit til varfærnissjónarmiða.  Séð í 

því ljósi og með hliðsjón af miklu falli eignaverðs á árinu 2008 gat það vart talist annað 

en ámælisvert að ekki skyldi hafa komið til niðurfærslna á viðskiptavild Eimskips fyrr. 

Eins má velta því fyrir sér hversu áreiðanleg virðisrýrnunarprófin höfðu verið; í lok 

október 2007 hafði verið gert slíkt próf, þar á meðal á viðskiptavildinni vegna Innovate, 

en aðeins um 4-5 mánuðum síðar lá fyrir að hún var að engu orðin.
16

 

13.2 Ársuppgjör Eimskips  

Í lok janúar 2009 birti Eimskip uppgjör fjórða ársfjórðungs og jafnframt ársuppgjör  

fyrir rekstrarárið 2008 (nóvember 2007 til október 2008). Eins og reikna mátti með var 

niðurstaða fjórðungsins afleit eða tap upp á nær 490 milljónir evra, jafngildi nær 75 

milljarða íslenskra króna á gengi þess tíma. Heildartap rekstrarársins 2008 nam tæpum 

650 milljónum evra eða nærri 100 milljörðum króna (Eimskip, 2008, AK 4F). Í 

fjölmiðlum var sú tala sérstaklega dregin fram og sagt að þetta væri versta afkoma 

                                                 
16

 Í skýrslu sérfræðinga Lynx Advokatfirma DA, sem unninn var fyrir embætti sérstaks saksóknara, kom 

fram mikil gagnrýni á endurskoðanda Landsbankans, PwC. Í henni er  fullyrt að fyrirtækjum sem tengd 

voru aðaleigendum, m.a. Eimskip og Icelandic Group, hafi verið haldið á lífi með blekkingum og 

yfirdráttarlánum (mbl.is, 2010, desember).  
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nokkurs íslensks félags á einu ári frá upphafi (mbl.is, 2009, janúar). Það met átti þó eftir 

að falla aðeins örfáum dögum síðar þegar Straumur fjárfestingabanki lagði fram 

ársuppgjör sitt.  

Hér verður ekki dvalið svo mjög við uppgjörið en rétt þó að draga helstu atriðin fram.  

Meginástæður tapsins voru auðvitað niðurfærslur á eignum félagsins en þær námu um 

100 milljónum evra. Þar inni var ekki niðurfærsla á eignum Versacold Atlas því þær 

voru flokkaðar með aflagðri starfsemi í uppgjörinu þannig að megnið af þessum 100 

milljónum var þá niðurfærslu eigna tengdum vöru- og frystigeymslustarfsemi í Evrópu. 

Þar munaði langmest um fulla afskrift á Daalimpex í Hollandi, sem keypt hafði verið 

fyrir rétt tæpu ári (þótt frá þessu væri ekki greint fyrr en nokkru síðar). Í ársuppgjöri 

2007 hafði Daalimpex verið metið á um 75 milljónir evra og eign Eimskips í 

dótturfyrirtækinu umfram skuldir metin á um 37 milljónir evra, þar af var helmingurinn  

færður til bókar sem viðskiptavild. En auk Daalimpex hafa þá komið til aðrar 

niðurfærslur vegna frysti- og vörugeymslustarfsemi og mögulega líka á eignum 

félagsins tengdum flutningastarfsemi.  

Tap af aflagðri starfsemi nam 356 milljónum evra á fjórðungnum sem skýrðist að 

langmestu leyti af gjaldfærslunni vegna XL-ábyrgðarinnar (227 milljónir) og annarra 

ábyrgða tengdum flugrekstri auk niðurfærslu á eignum og taps á rekstri Versacold Atlas.  

Á efnahagshliðinni urðu þessar stóru gjaldfærslur og mikla tap á fjórða ársfjórðungi til 

þess að eigið fé félagsins fór úr því að vera jákvætt um 272 milljónir evra í það að vera 

neikvætt sem nam 134 milljónum evra. Þetta kom að miklu leyti fram í niðurfærslu á 

viðskiptavild félagsins sem lækkaði um 210 miljónir evra á milli ársfjórðunga og 

lækkun óáþreifanlegra eigna um nær 90 milljónir evra (Eimskip, 2008, 4F; Eimskip, 

2008, AK 4F).      

Uppgjörið boðaði ekki neitt gott fyrir kröfuhafa Eimskips og þegar á þessum tíma var 

orðið ljóst að óveðtryggðir kröfuhafar myndu vafalaust tapa verulegu eða miklu af 

kröfum sínum. Eins og skýrt var frá mátti ætla að allar óveðtryggðar kröfur, þ.m.t. taldar 

viðskiptakröfur og skattakröfur, hafi numið um 700 milljónum evra í október og því 

nam neikvætt eigið fé Eimskips um 20% af óveðtryggðum kröfum þegar hér var komið 

sögu. 
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13.3 Erfiðleikar í rekstri og hagræðing   

EBITDA frá rekstri Eimskips á fjórða ársfjórðungi eða á tímabilinu ágúst til október 

nam ekki nema um fjórum milljónum evra en hafði verið nálægt 40 milljónum evra á 

fyrri fjórðungum ársins, þ.e. á hverjum fjórðungi fyrir sig. Því má segja að Eimskip hafi 

ekki eingöngu verið að glíma við eiginfjárvanda heldur einnig um leið við rekstrarvanda 

þótt þegar hefði verið brugðist við honum, að minnsta kosti að einhverju leyti, áður en 

ársuppgjörið lá fyrir.  

Taka verður fram að beinn samanburður á EBITDA við fyrri tímabil gefur ekki rétta 

mynd þar sem vöru- og frystigeymslustarfsemin vestra taldist nú til aflagðrar starfsemi 

og EBITDA af þeim rekstri var því ekki lengur inni í þessum tölum. EBITDA af allri 

frysti- og vörugeymslustarfsemi hafði undanfarna fjórðunga skilað um 55% af heildar-

EBITDA Eimskips. Einungis vegna þessara bókhaldslegu breytinga hefði heildar-

EBITDA að óbreyttu líklega lækkað um liðlega helming. Því er nær sanni að segja að 

EBITDA Eimskips hafi fallið úr um 18 milljónum evra í fjórar. EBITDA-höggið á 

flutningastarfsemi félagsins og vöru- og frystihúsastarfsemi annars staðar en í Norður-

Ameríku var þannig minna en engu að síður mjög mikið eða um 14 milljónir evra 

(Eimskip, 2008, 4F; Eimskip, 2008, AK 4F).   

Eins og minnst var í kaflanum um skuldahlutföll er oft horf til EBITDA-hagnaðar 

fyrirtækis til þess að meta getu þess til þess að standa undir skuldbindingum við 

lánardrottna þar sem afskriftir hafa ekki áhrif á fjárflæði. EBITDA er fyrst fremst 

handhæg og einföld nálgun og ekki eins mikilvægt og frjálst fjármagnsflæði (FCF).   

EBITDA er aftur á móti afar gagnleg stærð ekki síst ef mikil óvissa ríkir t.d. um 

fjárflæði fyrirtækis og því erfitt að setja fram líklega eða raunhæfa áætlun um frjálst 

fjármagnsflæði. Þetta átti sannanlega við í tilviki Eimskips þar sem bæði stærðir í 

efnahag og rekstri voru sífellt að breytast svo ekki sé minnst á miklar breytingar í ytra 

umhverfi fyrirtækisins á því tímabili sem hér er til skoðunar og höfðu mikil áhrif á 

rekstur. Flokkun á skuldum í skammtíma- og langtímaskuldum breyttist einnig 

gríðarlega mikið á milli tímabili svo ekki liggur heldur beint við að rekja þróun á 

veltufjárhlutfalli félagsins. 

Þrátt fyrir að hér sé greint frá EBITDA af áframhaldandi starfsemi Eimskips verður þó 

að taka fram að skiptingin í áframhaldandi og aflagða starfsemi var auðvitað fyrst og 

fremst bókhaldslegt atriði að svo komnu máli því öll starfsemin hvíldi á félaginu og 
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heildareigna- og skuldastaða þess hafði í reynd lítið sem ekkert breyst; þannig námu 

heildareignir Eimskips 1.940 milljónum evra í lok rekstrarársins 2008 en höfðu til 

samanburðar numið um tvö þúsundum milljónum evra vorið 2008 og heildarskuldir 

höfðu aukist úr um 1.720 milljónum í hátt í 2.100 milljónir evra frá þriðja ársfjórðungi.  

Tafla 13.1 Rekstur áframhaldandi starfsemi Eimskips 2008 (milljónir evra) 

(Eimskip, 2008, FK 4F).  

 
1F 2008 2F 2008 3F 2008 4F 2008 

Rekstrartekjur 171,9 183,5 188,3 175,2 

Rekstrargjöld -160,2 -163,8 -167,8 -171,1 

EBITDA 11,8 19,7 20,5 4,1 

Afskriftir -9,4 -10,1 -9,5 -9,9 

Niðurfærsla eigna 0 0 0 -100,6 

Fjármagnsliðir -10 -41,1 -24,4 -21,9 

Hagnaður fyrir skatta -7,7 -31,2 -13 -125,4 

Skattar 0,2 3,9 -1,4 -7,6 

Hagnaður eftir skatta -7,5 -27,2 -14,4 -133 

  

Samdrátturinn í EBITDA-hagnaði á fjórða ársfjórðungi kom ekki allsendis á óvart þar 

sem samdráttur í flutningum hafði verið fyrirsjáanlegur í alllangan tíma. Snemmsumars 

2008 hafði Eimskip greint frá því að félagið hygðist aðlaga sig að þessu breyttu 

aðstæðum með því að leita leiða til að hagræða í rekstrinum, m.a. í siglingakerfi 

félagsins. En þegar leið á sumarið og kom fram á haustið og fjármálakreppan 

stökkbreyttist í alheimsefnahagskreppu varð ljóst að samdrátturinn í flutningum og um 

leið í vöru- og frystigeymslustarfsemi hefði orðið og yrðu bæði miklu meiri og lengri en 

flesta hafði órað fyrir.  Í byrjun september þegar afkoma þriðja ársfjórðungs var kynnt 

hafði forstjóri Eimskips sagt að þegar væri unnið í ýmsum hagræðingarverkefnum innan 

félagsins til að bregðast við samdrætti í flutningastarfsemi.   

Hér verður einnig að hafa í huga að fall íslensku bankanna hafði ekki bara áhrif á 

eigendur og skuldastöðu Eimskips heldur einnig á reksturinn. Fall íslensku krónunnar 

og efnahagsamdrátturinn í kjölfar bankahrunsins varð til þess að innflutningur til Íslands 

dróst gríðarlega mikið saman á stuttum tíma. Að vísu kom sér vel að Eimskip var 

alþjóðlegt félag en engu að síður tengdist um fjórðungur af starfsemi þess Íslandi auk 

þess umtalsverður samdráttur varð á öllum markaðssvæðum félagsins.   
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Í lok nóvember 2008 tilkynnti Eimskip loks að gripið hefði verið til umfangsmikilla 

hagræðingaraðgerða sem fólu m.a. í sér að skipum var fækkað úr 11 í átta auk annarra 

hagræðingaraðgerða sem sneru m.a. að siglingakerfi félagsins og innanlandskerfi. Þá 

var greint frá því að starfsmönnum hefði verið fækkað um 5% og að hluti starfsmanna 

félagsins myndi taka á sig á launalækkun (Eimskip, 2008, FT). Þessar hagræðingar-

aðgerðir komu allar eða langflestar til framkvæmda eftir að uppgjörstímabili fjórða 

ársfjórðungs lauk og þær komu því ekki fram fyrr en í uppgjöri fyrsta og annars 

ársfjórðungs 2008 sem nú skal vikið að.   

13.4 Afkoma fyrsta ársfjórðungs 2009   

Rekstur Eimskips á fyrsta ársfjórðungi 2009 (nóvember til janúar) reyndist ekki síður 

erfiður og tap tímabilsins nam liðlega 40 milljónum evra og eigið fé félagsins var orðið 

neikvætt um 175 milljónir evra. En enn verra var að rekstur Eimskips, a.m.k. eins og 

sakir stóðu, virtist vera langt frá því að geta skilað raunverulegu fjárflæði til þess að 

standa undir nokkrum skuldum yfirhöfuð.  

Í reikningnum, sem kynntur var 1. apríl, var ekki að finna einstakar stórar niðurfærslur 

eða afskriftir á eignum þannig að hér var fyrst og fremst um rekstrarlegt tap að ræða. Í 

byrjun febrúar hafði að vísu verið greint frá því að ekki hefði tekist að selja 

frystigeymslufyrirtæki Eimskips í Hollandi, Daalimpex, og að Eimskip myndi hætta 

þeim rekstri og Daalimpex yrði tekið til gjaldþrotaskipta, líkt og raunin hafði verið með 

Innovate í Bretlandi.  Fjárhagsleg áhrif af þessu í uppgjörinu voru þó mjög óveruleg þar 

sem Eimskip hafði að fullu afskrifað Daalimpex á fjórða ársfjórðungi 2008.  

EBITDA-hagnaður tímabilsins af áframhaldandi starfsemi félagsins var nánast enginn 

eða um ein milljón evra. Nettó fjármagnskostnaður tímabilsins var aftur á móti 24 

milljónir evra. Ekki þarf að hafa mörg orð um það og ljóst að mikið vantaði upp á að 

reksturinn stæði undir skuldum (Eimskip, 2009, 1F; Eimskip, 2009, AK 1F).  

Enn höfðu verið gerðar breytingar á bókhaldslegri framsetningu og nú taldist eingöngu 

flutningastarfsemin til áframhaldandi starfsemi en öll frysti- og vöruhúsastarfsemi (en 

ekki bara í Norður-Ameríku) var flokkuð sem aflögð starfsemi og tekjur og kostnaður 

sem henni tengdust voru færðar undir sérlið í efnahag sem eignir í sölumeðferð. Eins og 

vikið var að skipti það í reynd engu máli svo lengi sem þær voru óseldar og reksturinn 

og skuldirnar hvíldu á Eimskip. EBITDA af flutningastarfseminni nam sem fyrr segir 

ekki nema einni milljón evra en fjármagnskostnaðurinn vegna hennar nam um tíu 
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milljónum evra. Af hálfu Eimskips kom fram að rekstrarafkoma flutningastarfseminnar 

á fyrsta ársfjórðungi hefði verið í samræmi við væntingar að undanskyldri afkomu 

Containerships sem hefði verið lakari en reiknað hafði verið með (Eimskip, 2009, AK 

1F). Um sannleiksgildi þessa er erfitt að fullyrða þar sem það er nánast regla frekar en 

undantekning í tilkynningum fyrirtækja um slæma afkomu að segja að hún hafi verið 

fyrirséð; annað gæfi í skyn að stjórnendur sæju mjög illa fyrir þróun á mörkuðum eða 

væru illa upplýstir um gang mála hjá fyrirtækinu sem ekki er beinlínis traustvekjandi. 

Líklegt er þó að þetta hafi að einhverju eða verulegu leyti verið rétt.  

Skýringar á slæmri afkomu Eimskip á tímabilinu mátti einkum rekja til erfiðra 

markaðsaðstæðna almennt og til mikils samdráttar í flutningum og einkum í innflutningi 

til Íslands á umræddum þremur mánuðum en hann dróst saman um nálega 40%. Þá var 

og nefnt að erfiðleikar viðskiptavina félagsins við öflun gjaldeyris og óvissa á 

mörkuðum erlendis auk fjármagnskostnaðar vegna skuldsetningar félagsins hefðu sett 

mark sitt á afkomuna.  Tekið var fram af hálfu stjórnenda Eimskips að markvisst hefði 

verið unnið að hagræðingu í rekstri félagsins með breytingum á skipaflota, 

siglingaleiðum, launakostnaði og öðrum rekstrarkostnaði sem hefði skilað sér að hluta 

til á fyrsta ársfjórðungi en myndi ekki skila sér að fullu fyrr en á næstu mánuðum 

(Eimskip, 2009, FT).  

13.5 Slæm afkoma og staða kröfuhafa   

Stjórnendum Eimskips hafði gengið mjög vel að afla stuðnings kröfuhafa við 

fjárhagslega endurskipulagningu félagsins og í byrjun mars 2009 hafði tekist að ná 

samkomulagi við mikinn meirihluta skuldabréfaeigenda allra skuldabréfaflokka um 

frestun bæði vaxtagreiðslna og afborgana. Náðst hafði tímabundið samkomulag eða 

kyrrstöðusamningar við meirihluta lánveitenda félagsins og rætt hafði verið við þá alla 

og höfðu viðbrögð þeirra almennt verið jákvæð af því er kom fram af hálfu Eimskips 

Eimskip, 2009, FT).  

Þrátt fyrir það hefur afkoma fyrsta ársfjórðungs án alls vafa verið lítið fagnaðarefni fyrir 

kröfuhafa Eimskips. Verulegt tap varð á rekstrinum þannig að félagið gekk á eigið fé 

sitt. Þar sem það var þegar orðið neikvætt þýddi það að verið væri að ganga á fé 

kröfuhafa og þá auðvitað fyrst og fremst á fé óveðtryggðra kröfuhafa. Niðurfærsla og 

afskrift eigna hefur frekar verið eins og staðfesting á þegar orðnum hlut fyrir 

kröfuhafana en öðru máli gegndi um viðvarandi tap af rekstri sem þýddi í reynd 
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væntanlega ekki annað en að óveðtryggðum kröfuhöfum myndi blæða á kostnað 

veðtryggðra kröfuhafa. Ekki var hægt að líta fram hjá því að niðurstaða fyrsta 

ársfjórðungs var sú að afkoman í því sem skilgreint hafði verið sem kjarnastarfsemi 

félagsins og átti að vera burðarásinn í endurskipulögðu félagi hafði verið afleit.  

Uppgjör fyrsta ársfjórðungs var því að öðru óbreyttu fráleitt til þess fallið að auka 

stuðning við endurskipulagningu félagsins. Þá hafði verið skýrt frá því um miðjan 

janúar að gert væri ráð fyrir að sölu eigna í Norður-Ameríku yrði lokið í febrúar 2009  

en það hafði ekki gengið eftir og var salan enn ófrágengin þegar uppgjör fyrsta 

fjórðungs var kynnt 1. apríl 2009 (Eimskip, 2009, FT).  

 

Mynd 13.1 MSCI-heimshlutabréfavísitalan 2008-2009 (MSCI, 2011) 

Þrátt fyrir þetta virðist stjórnendum Eimskips hafa tekist að halda stuðningi langstærsta 

hluta kröfuhafa við áframhaldandi vinnu við endurskipulagningu félagsins. Sú 

staðreynd að það tókst þrátt miklar hremmingar bendir til þess að kröfuhafar hafi haft 

trú á endurskipulagningaráformum stjórnenda Eimskips og þeim aðgerðum sem gripið 

hafði verið til og að þeim myndi takast að snúa flutningastarfsemi félagsins til betri 

vegar. Hin og hugsanlega veigameiri ástæða kann að hafa verið sú að eignaverð hafði 

haldið áfram að falla og það raunar hrikalega frá haustinu 2008 og allar götur fram á 

vorið 2009.
17

  

Á þessum tíma, þ.e. um mánaðamótin mars-apríl 2009, var engin leið að segja til um 

hvort botninum væri náð þótt það hafi síðan verið reyndin og heimurinn aftur tekið að 

rísa ef svo má segja.  

                                                 
17

 Þróun MSCI-heimshlutabréfavísitölunnar er hér, líkt áður, sett fram sem gróf nálgun eða vísbending 

um þróun eignaverðs. 
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Óttinn við að fara gjaldþrotaleiðin með hugsanlegri brunaútsölu á eignum Eimskips á 

sama tíma og eignaverð var enn fallandi og óljóst um þróun þess kann því án alls vafa 

að hafa ráðið hér miklu um afstöðu kröfuhafa. Líklegast er þó að báðir þessir þættir hafi 

ráðið því að þeir reyndust reiðubúnir til þess að styðja áfram við fjárhagslega 

endurskipulagningu Eimskips.  

13.6 Afkoma annars ársfjórðungs 

Uppgjör vegna annars ársfjórðungs 2009 (tímabilið febrúar til apríl) sem birt var í lok 

júní reyndist vera síðasta uppgjörið sem Eimskip birti í Kauphöllinni. Niðurstaða þess 

var gríðarlegt tap eða sem nam 215 milljónum evra, jafngildi um 36 milljarða íslenskra 

króna á gengi þess tíma. Enn voru gerðar breytingar á framsetningu reikninga og kæli- 

og frystigeymslustarfsemi nú aftur færð með áframhaldandi starfsemi og verður vikið 

nánar að ástæðum þess í næsta kafla.  

 

Mynd 13.2 Heildareignir, skuldir og eigið fé  Eimskips 2008-2009 (milljónir evra) 

(Eimskip, 2008, 2F-4F; Eimskip, 2009, 1F-2F).    

Þetta mikla tap skýrðist fyrst og fremst af afar mikilli niðurfærslu á verðmæti eigna 

félagsins í Norður-Ameríku (Versacold Atlas) (Eimskip, 2009, AK 2F; Eimskip, 2009, 

2F).  Nam sú niðurfærsla ein um 176 milljónum evra eða um 33% af bókfærðri hreinni 

eign Eimskips í Versacold Atlas samkvæmt ársreikningi 2007.  

Af hálfu Eimskips var skýrt frá því að félagið hefði haft frysti- og kæligeymslurnar í 

Norður-Ameríku í sölumeðferð frá því á seinni hluta ársins 2008 og niðurstaðan í því 

ferli hafi leitt til þess að verðmæti eignarhlutarins væri mun minna en áður var talið.  
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Við þetta varð eigið fé Eimskip neikvætt um 390 milljónir evra og eigið fé félagsins 

hafði þá á einu ári lækkað um nærri 680 milljónir evra eða um 115 milljarða íslenskra 

króna miðað við gengi krónunnar í lok apríl 2009.  

 

Mynd 13.3 Eiginfjárhlutfall Eimskips 2008-2009 (Eimskip, 2008, 2F-4F; Eimskip, 

2009, 1F-2F). 

Tap af aflagðri starfsemi var um 25 milljónir evra og skýrðist alfarið af tapi vegna 

sölunnar á dótturfyrirtækinu Containership. Við það lækkuðu heildareignir Eimskips um 

235 milljónir evra en skuldastaðan lækkaði ekki nema um 20 milljónir og stóðu skuldir 

félagsins í 1.900 milljónum evra í lok apríl. 

Niðurstaðan annars ársfjórðungs þýddi að staða óveðtryggðra kröfuhafa (og mögulega 

einhverra verðtryggðra kröfuhafa einnig) hafði enn versnað. Sú staðreynd að eigið fé 

Eimskips var orðið neikvætt um nær 400 milljónir evra á sama tíma heildarskuldir 

höfðu lækkað hverfandi lítið þýddi að þeir gætu aðeins reiknað með mjög hóflegum 

heimtum á kröfum sínum. 

Uppgjör annars ársfjórðungs sýndi á hinn bóginn að verulegur árangur hafði náðst í að 

snúa rekstrinum til betri vegar og þá fyrst og fremst flutningastarfseminni. Það voru góð 

tíðindi en þó einkum fyrir veðkröfuhafana, þ.e. bankana, sem mögulega myndu eignast 

Eimskip að stórum hluta með umbreytingu hluta skulda í hlutafé. Horft til framtíðar var 

auðvitað lykilatriði að áframhaldandi rekstur Eimskips skilaði fjárflæði til þess að 

standa undir skuldum og mögulega síðar að skila nýjum eigendum ávöxtun á hlutafé 

sem félaginu yrði lagt til. 
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EBITDA-hagnaður tímabilsins nam þannig um 35 milljónum evra. Hækkunin frá fyrra 

fjórðungi skýrðist vitaskuld að verulegum hluta til af því að nú var EBITDA af vöru- og 

frystihúsastarfsemi aftur kominn inn áframhaldandi starfsemi. EBITDA af henni 

lækkaði raunar úr 30 í 27 milljónir evra á milli tímabila sem aftur skýrðist af versnandi 

afkomu í Bandaríkjunum og Asíu. Aftur á móti varð mikill umsnúningur í 

flutningastarfsemi Eimskips en EBITDA af henni fór úr 1,7 milljónum í tæpar 8 

milljónir evra og ljóst var að þær hagræðingaraðgerðir sem gripið hafði til voru farnar 

að skila sér. Fjármagnskostnaður tímabilsins nam 22,5 milljónum evra þannig að 

EBITDA stóð nú í fyrsta sinn í langan tíma undir honum (Eimskip, 2009, AF 2F; 

Eimskip, 2009, 2F). Að vísu verður í því efni að horfa til þess að 

nettófjármagnskostnaður hafði lækkað umtalsvert frá því ljóst var að Eimskip stefndi að 

óbreyttu í þrot í október 2008 og samkomulag tókst við stóran hluta kröfuhafa og samið 

var um frestun vaxtagreiðslna og afborgana að hluta til. Meðalfjármagnskostnaður 

Eimskips fyrstu níu mánuði rekstrarársins 2008 hafði numið um 40 milljónum evra en 

ekki nema 22 milljónum evra að meðaltali í síðustu þremur árshlutauppgjörum, þ.e. 4F 

2008, 1F og 2F 2009. 
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14 Endurskipulagning Eimskips 2009 

 

 

14.1 Leiðir 

Eins og áður hefur verið rakið eru eingöngu tveir kostir mögulegir til að leysa úr vanda 

fjárhagslega aðþrengds fyrirtækis með óviðunandi eiginfjárstöðu, þ.e. að auka hlutafé 

eða selja eða losa um eignir. Þetta gildir líka um fyrirtæki í gjaldþroti sem verið er að 

reyna að endurskipuleggja. Hvað varðar hlutafjáraukningu bætist við sá möguleiki að 

skuldum sé umbreytt í hlutafé en það er aðeins hlutafjáraukning undir öðrum 

formerkjum en útgáfa nýs hlutafjár. Möguleikar til þess að losa um eða selja eignir eru 

einnig í grófum dráttum hinir sömu þótt sumir þeirra séu oft, eins og í tilviki Eimskips, 

ekki mögulegir nema með aðkomu kröfuhafa. 

1. Bein sala eigna. 

2. Hlutafjársneiðing (e. carve-out). 

3. Bútun (e. spin-off) og albútun (split-off). 

4. Gjaldþrot einstakra dótturfélaga 

Alveg burt séð frá eignarhaldi er tilgangurinn með útgáfu nýs hlutafjár og sölu eigna sá  

að minnka skuldir félagsins svo þær séu í samræmi við fjárflæði frá rekstri. Eins og 

minnst var á er þó munur á hlutafjáraukningu og sölu eigna að því leyti að sala eigna  er 

róttækari aðgerð þar sem hún hefur í för með sér breytingar á eðli og/eða umfangi 

starfsemi fyrirtækisins.  Þar til kröfuhafar komu að málum Eimskips haustið 2008 hafði  

ekki tekist að selja eða losa um eignir að undanskildu því að gjaldþrotaleiðin hafði verið 

farin í tilviki Innovate til þess að lágmarka höggið á eiginfjárstöðu móðurfélagsins þótt 

það yrði engu að síður verulegt. 

Afar líklegt er að jarðvegurinn fyrir hlutafjáraukningu hafi verið kannaður eða gerðar 

tilraunir til þess að afla félaginu nýs hlutafjár, bæði hér á Íslandi en líklega einnig 

erlendis áður en Eimskip varð ógjaldfært í skilningi gjaldþrots. Eins má fastlega gera 

ráð fyrir að reynt hafi verið að selja eignir með beinni sölu og þá einkum Versacold 

Atlas. Hlutafjársneiðing, þ.e. sala hlutafjár í Versacold Atlas til nýrra aðila með 

mismunandi miklum eða litlum áframhaldandi eignarhlut móðurfélags, hafði einnig 

verið reynd en greinilega ekki verið fær. Og rétt er að árétta að þótt tilkynnt hefði verið 



82 

 

um að Versacold Atlas væri komið í formlegt söluferli með aðkomu kanadískra banka 

um haustið 2008 ber ekki endilega að túlka það sem svo að Eimskip hafi ekki áður reynt 

að selja félagið með því að leita beint til mögulegra eða líklegra kaupenda þótt ekki hafi 

það komið fram af hálfu Eimskips.  

Við endurskipulagningu Eimskips um veturinn og vorið 2009 voru allar þessar leiðir, 

sem hér hefur verið greint frá, farnar nema bútun (e. spin-off) auk þess sem skuldum var 

breytt í hlutafé og hinu endurskipulagða félagi lagt til nýtt hlutafé. 

14.2 Framvinda endurskipulagningar 

Í endurskipulagningu Eimskips var verið að bregðast bæði við fjárhagslegum 

vandræðum (e. financial distress) og efnahagslegum erfiðleikum (e. economic distress).  

Þannig var á sama unnið að því að reyna að bregðast við ytri áföllum í rekstri og 

fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins með stuðningi eða að minnsta kosti biðlund 

af hálfu þorra kröfuhafa Eimskips.  

Áform um sölu eigna í Norður-Ameríku gengu ekki eftir eða að minnsta kosti varð 

reyndin sú að veruleg töf varð á henni. Það kom sér því vel að stjórnendur Eimskips 

höfðu haft nokkuð borð fyrir báru í fyrstu samningum við eigendur skuldabréfa í lok 

október 2008. Samkvæmt þeim hafði félagið heimild til þess að fresta gjalddögum þar 

til eftir sölu eigna í Norður-Ameríku með hámarksfresti til 30. júní 2009. Eimskip samdi 

síðan við eigendur annarra skuldabréfaflokka á sömu nótum og þegar til kom þurfti eða 

neyddist félagið til þess að fullnýta þennan tímafrest. 

Ætla má að nokkuð ýtarleg áætlun um endurskipulagningu eða svokallað „work-out“ og 

sem unnin hafi verið í samvinnu við helstu kröfuhafa Eimskips hafi legið fyrir líklega 

ekki síðar en undir lok ársins 2008, hugsanlega nokkru fyrr. Að þeirri vinnu komu í 

tilviki Eimskips bæði innlendir og erlendir sérfræðingar enda slík áætlun mjög umfangs-

mikil og ýtarleg skýrsla í tilviki stærri fyrirtækja eins og áður var minnst á. Ekki var 

hins vegar greint frá nákvæmu innihaldi hennar.
18

  Hinar grófu útlínur hennar lágu þó 

nokkuð ljósar fyrir, þ.e. að losa félagið úr öllum rekstri nema skipaflutningum auk þess 

að skera einnig niður þann hluta skipaflutninga sem ekki tengdust Íslandi og Norður-

Atlantshafi. 

                                                 
18

 Hér er rétt að taka fram að upplýsingar um endurskipulagninguna og framvindu hennar eins og þær 

komu fram í tilkynningum félagsins veturinn og vorið 2009 voru almennt frekar takmarkaðar eins og 

kannski má búast við í slíkum málum. 
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Ekki tókst að losa um eða selja eignir fyrir áramótin 2008-2009. Að vísu hafði skipum 

félagsins verið fækkað úr 11 í átta en ekki kom fram hvort eða hversu mikil áhrif það 

hafði á efnahag félagsins en þau hafa þá væntanlega verið hverfandi. 

Hluti af endurskipulagningunni fólst í að losa Eimskip úr vöru- og frystigeymslu-

starfsemi, ekki bara í Norður-Ameríka heldur einnig í Evrópu og annars staðar. Reynt 

var að selja Daalimpex í Hollandi og snemma í febrúar var greint frá því að samningar 

hefðu verið á lokastigi en að snuðra hefði hlaupið á þráðinn á síðustu metrunum og 

salan því ekki gengið eftir.  Ljóst er þó að salan hefur líklega ekki falið í sér annað en 

yfirtöku á skuldum því fram kom að eignarhlutur Eimskips í Daalimpex hefði verið 

afskrifaður að fullu á fjórða ársfjórðungi 2008 (Eimskip, 2009, FT). Það skýrir að 

stórum hluta að heildareignir Eimskips lækkuðu um 170 milljónir evra á milli þriðja og 

fjórða ársfjórðungs.  

Upphaflega var stefnt að því að sölunni á Versacold Atlas yrði lokið um mánaðamótin 

janúar-febrúar 2009 og að hún myndi létta verulega á skuldsetningu félagsins. Af hálfu 

Eimskips var þó tekið fram að ekki væri ljóst hvert endanlegt söluverðmæti yrði og því 

um leið óljóst hver endanleg áhrif af henni yrðu á efnahag félagsins. Aftur á móti var 

greint frá því að félagið hefði þegar hafið viðræður við lánveitendur sem sneru að því að 

styrkja eiginfjárstöðu Eimskips og tryggja framtíðarrekstur þess sem skipafélags eftir að 

salan á Versacold Atlas væri frágengin (Eimskip, 2009, FT). Í byrjun mars tilkynnti 

Eimskip síðan loks að stefnt væri að því að ljúka sölunni á eignum félagsins í Norður-

Ameríku „innan nokkurra vikna“ eins og það var orðað. Greinilegt var að leitað hafði 

verið tilboða því fram kom að verið væri að meta tilboð í eignirnar og ganga til frekari 

viðræðna við tilboðsgjafa (Eimskip, 2009, FT).   

Við kynningu á uppgjöri fyrsta ársfjórðungs 1. apríl var enn á ný greint frá því að 

frekari tafir yrðu á sölunni og nú sagt að áætlað væri að vinnu við endurskipulagningu 

félagsins yrði lokið fyrir mánaðamótin júní-júlí. Að vísu var gefið upp að 

samningaviðræður við hugsanlega kaupendur Versacold Atlas, sem lagt höfðu fram 

tilboð í febrúar, væru í gangi og að þær væru komnar á lokastig.  

Líkt og minnst var á hér að framan var eignaverð enn fallandi um veturinn og fram á 

vorið 2009 og allsendis óljóst hvort botninum hefði verið náð. Enda var tekið fram af 

hálfu Eimskips að aðstæður á fjármálamörkuðum hefðu sett mark sitt á söluferlið og 

líklegt væri að söluverð eignanna yrði undir þeim væntingum sem áætlað hafði verið í 
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upphafi (Eimskip, 2009, FT). Þótt mörgum hafi vafalaust þótt salan á Versacold Atlas 

hafa tekið drjúgan tíma verður þó að horfa til þess að hún var flókið en þó fyrst og 

fremst tímafrekt verkefni og líklega hvorki auðvelt né heldur æskilegt að stytta sér leið 

ef hámarka ætti söluverðið við aðstæður sem í ofanálag voru mjög erfiðar.  

Þetta mátti m.a. ráða af  upplýsingum um fjárhagslega endurskipulagningu í afkomu-

kynningu vegna uppgjörs fyrsta ársfjórðungs 1. apríl. Í henni kom fram að upphaflega 

(eða í strax í október 2008 þegar Versacold Atlas var sett í formlegt söluferli) hafði 

verið haft samband við um 40 hugsanlega kaupendur. Alveg undir lok nóvember höfðu 

sjö mögulegir kaupendur verið valdir úr þessum hópi. Í desember hafði framkvæmda-

stjórn Versacold Atlas síðan kynnt kaupendunum alla þætti fyrirtækisins en tilboðsferli 

hófst síðan ekki fyrr en um mánaðamótin janúar-febrúar 2009 og stóð fram í byrjun 

mars þótt fyrstu bindandi tilboðin hefðu borist í blábyrjun febrúar. Það að tilboðsferlið 

stóð svo lengi eftir að fyrstu tilboð bárust bendir væntanlega til þess að þau hafi verið 

lítt áhugaverð og lágt verð verið í boði. Snemma í mars hófust síðan samningaviðræður 

við kaupendur eða kaupanda sem m.a. fól í sér að gerð var áreiðanleikakönnum á 

fyrirtækinu sem vafalaust hefur tekið tíma og þessar viðræður stóðu þannig langt fram 

eftir aprílmánuði (Eimskip, 2009, AK 1F). Samhliða þessu þurfti auðvitað að upplýsa 

og ræða við lánveitendur félagsins og þá vafalaust bæði kröfuhafa sem áttu veð í 

eignum Versacold Atlas sem og aðra kröfuhafa eða að minnsta kosti þá helstu. Þær 

viðræður stóðu síðan allar götur fram undir mánaðarmótin maí-júní. 

Í maí var tilkynnt um að samið hefði verið um sölu á 65% hluta í finnska skipafélaginu 

Containerships með fyrirvara um samþykki stjórnar og eins því að aflétting veða tækist. 

Áhrifin yrðu þau að skuldir Eimskips myndu lækka um tæpa 11 milljarða íslenskra 

króna eða 65 milljónir evra miðað við gengi krónunnar þá en að sölutapið myndi nema  

um 3,9 milljörðum eða um 23 milljónum evra (Eimskip, 2009, FT). Sölutapið boðaði 

ekki neitt gott fyrir frekari sölu eigna og endurspeglaði hversu erfiðar aðstæður voru til 

sölu eigna á þessum tíma. 

Aðalfundur Eimskips hafði jafnan verið haldinn í mars en vegna stöðu mála var honum 

frestað fram í maí. Í maí var síðan tilkynnt að honum yrði frestað þar til 30. júní en það 

var sá hámarksfrestur sem eigendur skuldabréfa Eimskips höfðu veitt félaginu í 

samningum um frestun vaxtagreiðslna og afborgana. Sama dag kynnti Eimskip 

hálfsuppgjör félagsins, sem þegar hefur verið gerð grein fyrir, og um leið niðurstöður 
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um fjárhagslega endurskipulagningu félagsins með fyrirvara um samþykki kröfuhafa 

félagsins.  

14.3 Sneiðing sem nauðlending  

Í ljósi fræðilegrar umfjöllunar er rétt að taka fram, áður en vikið er að innihaldi 

nauðasamninganna, að í megindráttum varð niðurstaðan sú að farin var leið 

hlutafjársneiðingar í endurskipulagningunni þótt hluti eigna væri seldur með beinni sölu 

auk þess sem gjaldþrotaleiðin væri farin í tilviki einstakra dótturfélaga ef aðrir 

möguleikar reyndust ekki vera fyrir hendi. 

Yfirlýst áform stjórnenda og um leið kröfuhafa Eimskips var að losa fyrirtækið 

algerlega úr vöru- og frystigeymslustarfsemi og gera sjóflutninga til og frá Íslandi og í 

Norður-Atlantshafi að kjarnastarfsemi þess. Það táknaði vitaskuld að markmiðið hlaut 

alltaf að hafa verið að selja Versacold Atlas í heilu lagi með beinni sölu eða losna við 

það með öðrum hætti, t.d. með yfirtöku veðkröfuhafa á því. Vart þarf að taka fram að 

bankar líta ekki á rekstur fyrirtækja sem sitt sérsvið og eru því yfirleitt ófúsir að leysa 

þau til sín nema þá í neyð og til að verja sig mögulegu tapi.  

Eins og vikið hefur verið að felur sneiðing í sér sölu tiltekins hluta af hlutfé í 

dótturfélagi til nýs eða nýrra aðila en misjafnt er hversu stórum eignarhlut   

móðurfélagið heldur eftir. Með þessu móti er búið til nýtt og sjálfstætt hlutafélag með 

að hluta til nýjum eigendum og nýrri stjórn. Eins og kom fram hjá Arzac (2008) er  

þessi leið oft farin þegar ástand á fjármálamörkuðum er erfitt og ekki er unnt eða talið 

fýsilegt að selja eignina í beinni sölu. Í slíkum tilvikum heldur móðurfélagið oft eftir 

verulegum hlut í hinu nýja félagi. Þetta varð og reyndin við endurskipulagningu  

Eimskips sem seldi 49% hlut í Versacold Atlas en hélt sjálft eftir 51% hlut. Það þýddi 

hins vegar að Versacold Atlas yrði áfram inni í bókum nýs Eimskips og 

samstæðuuppgjöri þess.   

Þegar loks var tilkynnt um innihald nauðasamninga Eimskips 30. júní kom fram, eins og 

marga hefur líklega grunað, að kauptilboð sem borist höfðu í Atlas Versacold höfðu 

verið mun lægri en menn höfðu gert sér vonir um og í raun óásættanleg þar sem þau 

hefðu ekki dugað til þess að greiða niður skuldirnar sem stofnað hafði verið til við 

kaupin á Versacold og Atlas á sínum tíma (Eimskip, 2009, FT).  
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Þótt hlutafjársneiðing hafi þannig reynst einhvers konar þrautalending í endurskipu-

lagningu Eimskips opnaði hún þó þann möguleika að félagið gæti mögulega selt 

eignarhlut sinn í félaginu síðar og losnað þannig alfarið úr vöru- og frystigeymslu-

starfsemi. Raunar var strax frá upphafi samið um að kaupandinn að 49% hlutnum í 

Versacold Atlas hefði forkaupsrétt á þeim 51% hlut sem Eimskip átti að halda  eftir.  
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15 Nauðasamningar og nýtt Eimskip 

 

 

15.1 Fyrirfram samþykktir nauðasamningar 

Strax frá upphafi hefur væntanlega legið fyrir að endurskipulagning Eimskips yrði ekki 

framkvæmd í formi frjálsra skuldaskila með óformlegum nauðasamningi án aðkomu 

dómstóla en til þess hefði þurft stuðning allra kröfuhafa félagsins. Líklegt er að einhver 

hluti kröfuhafa hafi lagst gegn endurskipulagningaráformunum eða hluta þeirra sem 

aftur þýddi að endurskipulagningin miðaði líklega frá upphafi að fyrirfram samþykktum 

nauðasamningum. Það þýðir að félagið kynnir nauðasamningana eða drög að þeim fyrir 

lánardrottnum og tryggir sér fyrirfram stuðning langflestra kröfuhafa áður en félagið er 

formlega lýst gjaldþrota. Vegna ákvæða í nauðasamningum er með þessu móti hægt að 

ná fram endurskipulagningu á félagi þótt einhver minnihluti kröfuhafa leggist gegn 

henni (e. cramdown), hugsanlega vegna þess að þeir hafi viljað fá meira í sinn hlut en 

forgangsröðun krafna sagði til um (e. holdout problem).  

15.2 Nýtt Eimskip stofnað  

Aðalfundur Eimskips var haldinn 30. júní 2009 og um leið var innihald og efni 

nauðasamninga félagsins sem síðan átti að leggja fyrir dómstóla kynnt. Meginatriði 

nauðasamningana var að nýtt og endurreist félag skyldi að fullu vera í eigu lánveitenda 

Eimskips og tekið var fram að núverandi hluthafar Eimskips yrðu ekki að meðal nýrra 

eigenda. Sagt var að markmið stjórnar félagsins með nauðasamningunum væri að 

hámarka endurgreiðslur til kröfuhafa og tryggja áframhaldandi starfsemi á Íslandi og í 

Norður-Atlantshafi og þar með þau 1.500 störf sem væru hjá félaginu (Eimskip, 2009, 

FT). 

Fyrsta skrefið í endurskipulagningunni fólst í því að tryggja rekstur félagsins á Íslandi 

og var það gert með því að færa hluta af starfsemi yfir í dótturfélag Eimskips, Eimskip 

Ísland ehf., sem í byrjun yrði að fullu í eigu móðurfélagsins. Með þessu móti átti að 

tryggja að rekstur og þjónusta á Íslandi raskaðist ekki og hægt væri að tryggja að 

greiðslur til birgja yrðu með eðlilegum hætti. Tekið var fram að Eimskip Ísland ehf. yrði 

að fullu í eigu lánardrottna, þar af í meirihlutaeigu íslenskra lánardrottna. Jafnframt var 
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sagt að breytingin hefði ekki áhrif á rekstur dótturfélaga Eimskips. Þá var og greint frá 

því að Eimskip hefði selt þrjú gámaskip sem gerð höfðu verið út frá Noregi. 

Það kom ekki á óvart að stærsti eigandinn í hinu nýja félagi var stærsti veðkröfuhafinn 

og fyrrum viðskiptabanki Eimskips, Landsbankinn (skilanefnd) sem eignaðist 40% hlut 

í hinu nýja félagi en auk þess átti NBI 5%.  Hollenski bankinn ABN Amro var aftur á 

móti ekki á meðal nýrra eigenda sem skýrðist af því að bandaríska fjárfestingarfélagið 

The Yucaipa Companies, sem m.a. átti stærsta kæligeymslufyrirtæki Bandaríkjanna, 

Americold,  hafði yfirtekið 120 milljón evra lán frá ABN Amro sem hvíldi á Eimskip. 

Þeirri kröfu var síðan breytt í hlutafé þannig að Yucaipa eignaðist með því móti 49% 

hlut í Versacold Atlas og 32% hlut í nýja Eimskip, að vísu einnig með því að leggja 

fram 15 milljónir evra í nýju hlutafé (Eimskip, 2009, FT). Samkvæmt heimildum 

Morgunblaðsins hafði full yfirtaka Yucaipa á Versacold Atlas ekki verið möguleg vegna 

ákvæða í lánasamningum og því var farin sú leið að félagið keypti aðeins 49% hlut 

(mbl.is, 2009, júní). Engar upplýsingar komu hins vegar fram um þetta af hálfu 

Eimskips. Salan á Versacold Atlas þýddi að Eimskip færði niður eignarhlut sinn í 

félaginu  um 176 milljónir evra eins og fram kom í uppgjöri vegna annars ársfjórðungs. 

Aðkoma Yucaipa Companies var lykilatriði í nauðasamningunum og horft á málin frá 

sjónarhóli þess hafði það samtals greitt 135 milljónir evra fyrir 49% hlut í Versacold 

Atlas og 32% hlut í nýja Eimskip. Til samanburðar má nefna að Eimskip hafði greitt um 

800 milljónir evra fyrir allt hlutafé í Versacold vorið 2007 og um 430 milljónir evra 

fyrir Atlas árið 2006 eða samtals meira en 1.200 milljónir evra. Þótt þessar upphæðir 

væru að vísu ekki nefndar í tilkynningum Eimskips var þó ekki að undra þótt þar hafi 

þess verið getið að gríðarleg skuldsetning félagsins hafi m.a. verið „afleiðing nokkurra 

illa ígrundaðra fyrirtækjakaupa erlendis“ auk þess sem háar ábyrgðir hefðu fallið á 

félagið (Eimskip, 2009, FT).    

Hér ber þó að hafa í huga að Eimskip hafði áður selt hluta af fasteignum Versacold 

Atlas fyrir rétt innan við 500 milljónir evra. En engu að síður eru þessar upphæðir til 

marks um hversu mikið eignaverð hafði fallið; að tekni tilliti til sölu fasteignanna hafði 

Eimskip greitt um 700 milljónir evra fyrir Versacold Atlas sem hefði þýtt að 50% hlutur 

hefði kostað um 350 milljónir evra. Yucaipa Companies keypti nú helmingshlutinn 

(49%) á 135 milljónir evra og fékk að auki 32% hlut í Eimskip. Þessar tölur styðja enn 

frekar við þá rökfærslu, sem sett var fram í kafla 11 um óbeinan kostnað af gjaldþroti, 

að eignir Eimskips hefðu líklega verið seldar á „stórbrunaútsölu“  með tilheyrandi 
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verðmætatapi fyrir kröfuhafa hefði það farið í gjaldþrot. Þrátt fyrir lágt verð var salan til 

Yucaipa Companies niðurstaða af vel skipulögðu útboðs- og söluferli. 

Landsbankinn, Yucaipa og NBI fóru saman með mikinn meirihluta hlutafjár í nýja 

Eimskip eða 77%. Liðlega fimmtíu aðrir lánardrottnar eignuðust 23% í Eimskip Ísland 

ehf. og voru það íslenskir sjóðir og skuldabréfaeigendur, þ.m.t. nokkrir lífeyrissjóðir.  

Í tilkynningu Eimskips kom fram að veðtryggðir lánardrottnar Eimskips, Yucaipa,  

skilanefnd Landsbankans og Íslandsbanki styddu tillögurnar að nauðasamningunum og 

að skilanefnd Landsbankans og Íslandsbanki hefðu samþykkt að halda áfram 

fjármögnun sem laut að fasteignum Eimskips Íslands ehf. (Eimskip, 2009, FT).  

Fram kom að óveðtryggðar kröfur næmu um 45% af heildarkröfum í Eimskip og að 

reiknað væri með að þeir fengju um 12% upp í kröfur sínar. Heildarniðurstaðan af 

endurskipulagningunni og nauðasamningunum yrði því sú að 61% af öllum kröfum 

félagsins væru tryggðar (Eimskip, 2009, FT). Þetta þýddi að upphæðirnar sem töpuðust 

við nauðasamningana voru gríðarlega háar þótt ekki væru þær nefndar í beinum tölum í 

tilkynningu Eimskips. Í frétt Morgunblaðsins var haft eftir umsjónarmanni með 

nauðasamningsgerð Eimskips að óveðtryggðar kröfur hefðu numið um 133 milljörðum 

króna. Samkvæmt því nam tap óveðtryggðra kröfuhafa um 117 milljörðum króna 

(mbl.is, 2009, ágúst a). Það svaraði til um 660 milljóna evra á gengi þess tíma.  

Nauðasamningar Eimskips þýddu mikla uppstokkun á umsvifum félagsins og um leið 

gríðarlega lækkun skulda en samkvæmt þeim áttu vaxtaberandi skuldir Eimskips að 

lækka úr um 1.600 milljónum evra í um 100 milljónir evra eða um 94%. Engar 

upplýsingar voru hins vegar gefnar um efnhag hins nýja félags eða tölulegar 

upplýsingar um rekstrarumsvif þess. Tekið var fram að stefnt væri að afskráningu 

hlutabréfa gamla Eimskips úr Kauphöll Íslands (Eimskip, 2009, FT). Þar sem hið nýja 

Eimskip skyldi ekki verða skráð félag né eiga útgefin skuldabréf á markaði hvíldi 

auðvitað engin upplýsingaskylda á því önnur en sú sem almennt er kveðið á um 

einkafyrirtæki. 

Aðeins tveimur dögum eftir aðalfundinn veitti Héraðsdómur Reykjavíkur Eimskip 

heimild til að leita nauðasamninga samkvæmt frumvarpi félagsins sem samþykkt hafði 

verið á aðalfundi þess. Veðtryggðir kröfuhafar höfðu þegar veitt samþykki sitt og nú   

þurfti eingöngu að kynna og bíða eftir samþykki frá óveðtryggðum kröfuhöfum. 

Reiknað var með að þeir fengju átta til tíu vikur til þess að kynna sér efni samninganna 
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áður en þeir greiddu atkvæði um þá.  Um miðjan ágúst var síðan haldinn fundur 

kröfuhafa þar sem 100% samþykki fékkst fyrir þeim og Héraðsdómur staðfesti hann 

síðan í lok mánaðarins.
19

  

Nýr hluthafafundur var haldinn 8. september þar sem nafnabreytingar voru samþykktar 

og tilfærslur eigna milli félaga (sem stofnuð höfðu verið í þeim tilgangi) samkvæmt 

nauðasamningunum. Sama dag var síðan síðasta fréttatilkynning Hf. Eimskipafélags 

Íslands (gamla Eimskips) birt í Kauphöllinni þar sem greint var frá því að tillögur 

hlutahafafundarins hefðu verið samþykktar og skömmu síðar hófst þá formlega 

starfsemi hins nýja Eimskips sem fékk nafnið Eimskipafélag Íslands hf. (Eimskip, 2009, 

FT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
19

 Þótt 100% samþykki hafi fengist fyrir nauðasamningunum þegar hann var á endanum borinn upp fyrir  

kröfuhafafund ber ekki endilega að túlka það sem svo að allir kröfuhafar félagsins hafi allan tímann stutt 

gerð slíkra samninga. Þannig lýsti t.d framkvæmdastjóri eins íslensku lífeyrissjóðanna niðurstöðuni sem 

verulegum vonbrigðum í samtali við Morgunblaðið (mbl.is, 2009, ágúst b). 
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16 Forstjóri horfir um öxl vorið 2011  

 

 

Hér að framan hefur að mestu verið greint frá og ráðið í endurskipulagningu Eimskips 

miðað við þær upplýsingar sem lágu fyrir á hverjum tíma. Þótt á endanum hafi tekist að 

endurskipuleggja og stokka upp efnahag og rekstur Eimskips og nýtt Eimskip orðið til 

blasti sá áfangi alls ekki við haustið og veturinn 2008-2009 né heldur lá þá fyrir að hann 

myndi yfirhöfuð náðst. Þetta kom m.a. skýrt fram í viðtali Viðskiptablaðsins við Gylfa 

Sigfússon, forstjóra Eimskips, meira en hálfu öðru ári síðar, eða í mars 2011. Í því 

viðurkennir Gylfi að gjaldþrotaleiðin hafi vissulega verið ein þeirra leiða sem rædd hafi 

verið (Viðskiptablaðið, 2011, mars).   

Gylfi greindi frá því að eftir að XL ábyrgðin hefði fallið á Eimskip hafi að aðeins þrjár 

leiðir verið í boði, greiðslustöðvun, gjaldþrot eða nauðasamningar sem menn hefðu 

einna helst horft til. Eimskip fór aldrei fram á greiðslustöðvun meðan á endurskipu-

lagningunni stóð og sagði forstjórinn ástæðuna hafa verið þá að greiðslustöðvun hefði 

jafngilt dauðadómi fyrir Eimskip þar sem félagið hefði verið með starfsemi í 16 

löndum.  

Í viðtalinu kemur einnig skýrt fram hversu flókið og erfitt verkefni endurskipulagning 

Eimskips var. Gylfi tekur þannig fram að helsti þröskuldurinn hafi verið sá að ekkert 

sambærilegt fyrirtæki hefði áður farið í gegnum slíka nauðasamninga á Íslandi og því 

hafi takmörkuð þekking verið til í landinu til þess að takast á við það verkefni. Engu að 

síður hafi það verið besti kosturinn að fara í nauðasamninga og í þeim fólgin helsta 

vonin um að halda lífi í félaginu og koma því aftur á réttan kjöl. Það hafi m.a. að lokum 

falið í sér að stofnað var nýtt félag til þess að vernda og sjá um daglegan rekstur 

Eimskips. Með því móti hafi tekist að færa dagleg viðskipti inn í nýtt félag ásamt 

kröfum frá birgjum en það hafi verið gert með samþykki kröfuhafa Eimskips. Í 

umræddu viðtali bendir Gylfi á að eitt helsta vandamálið hafi verið að allur rekstur 

félagsins á Íslandi hafi verið inni í móðurfélaginu, þ.m.t. ábyrgðir, kröfur og 

skuldbindingar samstæðunnar.   

Í endurskipulagningunni hafi því verið stofnað nýtt félag um Íslandsreksturinn eins og 

tíðkaðist um allan annan rekstur félagsins erlendis þannig að Eimskipafélag Íslands hf. 

sé í dag móðurfélag sex rekstrareininga þar sem Eimskip Ísland sé ein þessara 
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rekstrareininga innan samstæðunnar. Kröfuhafar sem urðu nýir eigendur Eimskipafélags 

Íslands hafi samþykkt þetta enda hafi menn ekki verið að forða neinu út úr félaginu. 

Þeir einu sem tapað hafi öllu sínu hafi verið gömlu hluthafar Eimskips auk þess sem 

óveðtryggðir kröfuhafar hafi þurft að gefa eftir stóran hluta krafna sinna 

(Viðskiptablaðið, 2011, mars).  Það var að vísu varlega orðað hjá forstjóranum miðað 

við þær upplýsingar að óveðtryggðir kröfuhafar hefðu þurft að gefa eftir um 117 

milljarða af 133 milljarða kröfum. 
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17 Efnahagur og rekstur nýja Eimskips  

 

 

Eimskip hefur fram til þessa ekki birt árshlutareikninga sína opinberlega þótt á því 

kunni hugsanlega að verða breyting enda mun alltaf hafa staðið til að skrá félagið á 

markað aftur. Þannig gerðu stærstu hluthafar félagsins, skilanefnd Landsbankans og The 

Yucaipa Companies, samkomulag sumarið 2009 um að gefa félaginu tvö til þrjú ár í 

rekstri áður en það yrði gert. Samkvæmt því ætti þá að fara að hilla undir að af því verði 

enda hefur legið fyrir að a.m.k. skilanefnd Landsbankans ætlar sér ekki að vera hluthafi 

í Eimskip til lengri tíma (Viðskiptablaðið, 2011, mars).   

Þrátt fyrir að árs- og ársfjórðungsleg uppgjör nýja Eimskips hafi ekki verið birt 

opinberlega hefur félagið þó birt á heimasíðu sinni og sent frá sér fréttatilkynningar þar 

sem komið hafa fram upplýsingar, þótt mjög takmarkaðar séu, um rekstur og afkomu 

félagsins. Heita má að það séu nánast einu upplýsingarnar og fréttirnar sem fjölmiðlar 

hafa birt um félagið að því er varðar efnahag og rekstur þess. Eimskip hefur þó skilað 

inn ársreikningi til ársreikningaskrár fyrir árið 2009 (dagsettur 30. mars 2010) þar sem 

birtar eru tölur um efnahag samstæðu félagsins eins og hann var í lok ársins 2009.
20

 

Rekstrartímabilið nær aftur á móti aðeins yfir tímabilið 1. október til 31. desember 2009 

enda fyrsti hlutahafafundurinn ekki haldinn fyrr en komið var fram í september.   

Rétt er að árétta að þetta gerir það að verkum að greining á þróun helstu stærða í efnhag 

er ekki möguleg og greining á þróun í rekstri er miklum annmörkum háð. Engu að síður 

verður reynt eftir föngum að draga stuttlega upp grófa mynd af rekstri félagsins eftir 

endurskipulagninguna svo mögulegt sé að leggja þó ekki sé nema lauslegt mat á hvernig 

til hafi tekist að skapa félaginu framtíðarrekstrargrundvöll. 

17.1 Starfsemi og rekstur 

Samkvæmt upplýsingum í ársreikningi fyrir árið 2009 voru í samstæðu Eimskipafélags 

Íslands hf., eða nýja Eimskips, tvö innlend dótturfélög, Eimskip Ísland og TVG Zimsen. 

Erlendu dótturfélögin voru sex, Eimskip Nederland, Faroe Ship, Eimskip UK, Eimskip 

USA, Harbour Grace (Versacold Atlas) og Avia Technical Services í Bretlandi. Eimskip 

                                                 
20

 Þegar þetta er ritað hafði Eimskip ekki enn skilað inn ársreikningi fyrir árið 2010 til ársreikningaskrár. 
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átti 100% hlut í öllum félögunum nema Versacold Atlas en þar fór félagið með 51% 

hlutafjár (Eimskip, 2009, ÁR).  

Í upphafi ársins 2010 var Eimskip með starfsemi í 16 löndum og hjá félaginu störfuðu 

1.250 manns, þar af um 730 á Íslandi.  Eins og fram hefur komið var gripið til 

umsvifamikilla hagræðingaraðgerða í rekstri fyrirtækisins árið 2009 sem m.a. kom fram 

í verulegri fækkun starfsmanna; seint á árinu 2008 störfuðu um 1.500 manns í tengslum 

við flutningaþjónustu fyrirtækisins á Íslandi og þar af um 900 hér á Íslandi. 

Starfsmönnum hafði því fækkað um 250 alls og um 170 á Íslandi. 

Um helmingur af tekjum félagsins kom frá starfsemi utan Íslands. Af heildartekjum nýja 

Eimskips komu um 65% frá skipaflutningum en um 35% af annarri flutninga- eða 

geymslustarfsemi. Horft til markaðssvæða komu um 83% teknanna af starfsemi 

félagsins í og við Norður-Atlantshaf en um 17% frá öðrum markaðssvæðum (Eimskip, 

2009, ÁR).
21

   

Eftir endurskipulagningu hefur Eimskip verið rekið með hagnaði eftir skatta á hverjum 

ársfjórðungi frá því það tók til starfa 1. október 2009 og til loka ársins 2010 þrátt fyrir 

að ytri skilyrði hafi ekki verið félaginu hagfelld.  Hagnaður eftir skatta á öllu árinu 2010 

nam liðlega 12 milljónum evra (Eimskip, 2011, mars). Ef gengið er út frá því að eigið fé 

hafi haldist svipað og það var í stofnefnahagsreikningi nam ávöxtun eigin fjár félagsins 

á árinu 2010 um eða rétt undir 8%. Það verður líklega að teljast sæmilega viðunandi, 

ekki síst ef tekið er mið af ytri aðstæðum. 

Rekstrartekjur Eimskips námu um 365 milljónum evra allt árið 2010 en að öðru leyti 

hefur félagið ekki gefið upp tölur um rekstrartekjur eða þróun þeirra. Af ummælum 

forstjóra félagsins má þó ráða að rekstrartekjur félagsins hafi ekki farið vaxandi  á árinu 

2010 og að hann sé mjög hóflega bjartsýnn fyrir árið 2011. Í tilkynningu félagsins 

vegna afkomunnar á árinu 2010 var haft eftir honum að það sem helst hafi valdið 

stjórnendum Eimskips áhyggjum hafi verið að flutningamagn í áætlanaflutningum hafi 

ekki vaxið á milli áranna 2009 og 2010 og ef eitthvað hafi verið þá hafi magnið tekið að 

dragast saman síðustu mánuði ársins 2010 og í byrjun ársins 2011. Miðað við horfur 

fyrir árið 2011 væri ekki ástæða til að gera ráð fyrir mikilli magnaukningu í 

áætlanasiglingum Eimskips enda ekki forsendur fyrir því hvorki á Íslandi né í Færeyjum 

(Eimskip, 2011, mars). 

                                                 
21

 Hér er miðað við rekstrartímabilið í ársreikningi 2009 eða tímabilið 1.október til 31. desember 2009. 
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Í viðtali við Viðskiptablaðið í mars 2011 sagði forstjóri Eimskips að reksturinn væri í 

jafnvægi en viðurkenndi að utanaðkomandi þættir kynnu að hafa áhrif á hann og nefndi 

í því sambandi að erfiðleikar viðskiptavina Eimskips hefðu vissulega haft áhrif á magn 

flutninga. Þá sagði hann að gjaldeyrishöft og óstöðugt stjórnarfar yllu töluverðum 

vandræðum og að tafir á stóriðjuframkvæmdum hefðu skaðað félagið (Viðskiptablaðið, 

2011, mars).   

Tafla 17.1 EBITDA og hagnaður Eimskips 2009-2010 (milljónir evra) (Eimskip, 

2009, ÁR; Eimskip, 2010, maí; Eimskip, 2010, ágúst; Eimskip, 2010, nóvember; 

Eimskip, 2011, mars). 

 
4F 2009 1F 2010 2F 2010 3F 2010 4F 2010 

EBITDA 8,5 7,7 12,2 10,9 8,6 

Hagnaður eftir skatta 2,3 1,3 6,2 1,9 2,8 
  

Eins og lesa má úr töflu 17.1 hefur EBITDA-hagnaður Eimskips verið frá tæpum 8 

milljónum og upp í liðlega 12 milljónir evra á fyrstu fimm ársfjórðungum í starfsemi 

félagsins. EBITDA alls ársins 2010 nam 39,4 milljónum evra þannig að EBITDA 

hagnaður sem hlutfall af tekjum (EBIDTA-framlegð) var þá um 11%. Það er raunar 

nákvæmlega sama hlutfall og hjá gamla Eimskip á rekstrarárinu 2008 og 1F og 2F 2009. 

Lengra nær samanburðurinn ekki enda fjármagnsskipan og skuldastaða endurskipulagðs 

fyrirtækis allt önnur en gamla Eimskips.  

Til þess að varpa ljósi á og bera saman skuldsetningu nýja og gamla Eimskips má aftur 

skoða kennitöluna um nettóskuldir og EBITDA eins og gert var í kafla fjögur.  Sem fyrr 

eru nettóskuldir skilgreindar sem skammtíma- og langtímaskuldir að frádregnum 

peningalegum eignum (reiðufé og verðbréfum sem breyta má í reiðufé).  Þetta hlutfall 

var í kringum tíu hjá Eimskip vorið 2008 sem þýddi að samkvæmt almennum viðmiðum 

var skuldastaða Eimskips orðin óviðráðanleg eða að minnsta kosti alveg við að verða 

það.   

Nettóskuldir nýja Eimskips voru um 96 milljónir evra í lok ársins 2009 og ef tekið er 

meðaltal af EBITDA-félagsins fyrstu fimm ársfjórðunga í rekstri þess fæst að árleg 

EBITDA gæti verið um 38 milljónir evra. Það þýðir þá að þessi kennitala var um 2,5 hjá 

félaginu og þannig vel undir fjórum sem er almennt viðmið hjá góðum fyrirtækjum með 

traustan fjárhag (Stefán B. Gunnlaugsson, 2010).   



96 

 

Hagnaður Eimskips eftir skatta á árinu 2010 var 12,2 milljónir evra og vaxtaberandi 

skuldir félagsins lækkuðu um níu milljónir evra milli ára. Félagið hefur þannig staðið 

undir vaxtakostnaði af skuldum, afborgunum lána, afskriftum, sköttum auk þess að 

standa undir hóflegri ávöxtun eigin fjár til eigenda þess við heldur óhagstæðar ytri 

aðstæður. 

17.2 Fjármagnsskipan endurskipulagðra fyrirtækja 

Eins og vikið hefur verið að eru fyrirfram samþykktir nauðasamningar oftast miklu betri 

kostur í endurskipulagningu en hefðbundnir nauðasamningar með atbeina dómstóla (e. 

Chapter 11) þar sem þeir taka nær undantekningarlaust miklu lengri tíma auk þess sem 

verulegur kostnaður getur fylgt þeim (Gaughan, 2007; Arzac, 2008). Þótt beini 

kostnaðurinn sem fylgi nauðasamningum fyrir tilstilli dómstóla geti verið umtalsverður 

er hann þó sjaldnast hlutfallslega mjög hár í tilviki stærri eða stórra fyrirtækja. 

Tímaþátturinn skiptir þannig langmestu máli og mælt í mánuðum eða misserum getur 

hann verið margfalt styttri þegar fyrirtæki er endurskipulagt með fyrirfram samþykktum 

nauðasamningum. 

Þá hefur það einnig verið dregið fram að líti megi á yfirtöku kröfuhafa á fyrirtæki í 

gjaldþroti sem skuldsetta yfirtöku. Það þýðir að fjármagnsskipan hins endurskipulagða 

félags er oftast með svipuðu sniði og í skuldsettum yfirtökum, þ.e. notast er við eins 

mikið lánsfé og reksturinn er mögulega talinn geta borið en eins lítið af eigin fé og 

komast má af með. Að vísu togast hér á tveir þættir þar sem kröfuhafar eru í senn 

eigendur og lánardrottnar fyrirtækisins og sem eigendur hafa þeir augljóslega ekki hag 

af því að endurskipulagt fyrirtæki sé svo skuldum hlaðið að það rísi engan veginn undir 

þeim. En sem lánveitendur vilja þeir auðvitað fá sem mest upp í lán sín og færa niður 

eða afskrifa sem minnst af þeim. 

Ein helsta hættan við endurskipulagningu fyrirtækja í gjaldþroti er því sú að skuldir 

fyrirtækisins verði áfram mjög íþyngjandi eða hreinlega of miklar þannig að mögulega 

komist fyrirtækið aftur í fjárhagsleg vandræði að liðnum einhverjum tíma (Gilson, 

2010). Rannsóknir hafa bent til þess að fyrirtæki sem endurskipulögð eru með 

nauðasamningum búi yfirleitt við hærri skuldahlutföll en fyrirtæki almennt í 

atvinnugreininni (Gilson, 2007).  Niðurstöður Heron et alt. (2009) eru á svipaða lund, 

þ.e.  að fyrirtæki sem fara í gegnum nauðasamninga nái að vísu að lækka skuldabyrði 

sína verulega en að hin endurskipulögðu fyrirtæki séu með hærri skuldahlutföll en 
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algengast sé hjá öðrum fyrirtækjum í atvinnugreininni sem bendi til þess að fyrirtækin 

nái ekki að stokka algerlega upp fjármagnsskipan sína frá því sem áður var. Þá sýna þeir 

fram á að fyrirtæki sem eru með jákvæða rekstrarafkomu (e. operating income) rétt áður 

en þau ganga í gegnum endurskipulagningu eru almennt fljótari að komast á réttan kjöl 

sem bendir til þess að auðveldara sé að taka á fjárhagslegum vandræðum en efna-

hagslegum (Heron et alt., 2009). Í tilviki Eimskips var verið að glíma við báða þessa 

þætti í senn. 

17.3 Eiginfjár- og skuldastaða Eimskips 

Stærstu eigendurnir Eimskips voru eins og komið hafði fram í nauðasamningum 

Landsbankinn og Yucaipa Companies en hlutur Landsbankans samkvæmt 

stofnefnahagsreikningi var heldur minni en gefið hafði verið upp um sumarið eða 37%. 

Eimskip átti nú sjálft 6% af eigin bréfum en hlutur Yucaipa var óbreyttur eða 32% 

(Eimskip, 2009, ÁR). 

Eins og ráða mátti af innihaldi nauðasamningana og tölum um gríðarlega lækkun á 

vaxtaberandi skuldum og niðurfærslu á verðmæti Versacold Atlas var efnahagur nýja 

Eimskips einungis brot af efnahag gamla Eimskips. Ekki var hins vegar minnst á það í 

tilkynningum hver eiginfjárstaða hins endurskipulagði væri né heldur greint frá 

skuldastöðu þess.  

Samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2009 námu heildareignir nýja Eimskips um 280 

milljónum evra í lok ársins 2009 eða um 50 milljörðum íslenskra króna á gengi þess 

tíma. Eigið fé félagsins var um 150 milljónir evra þannig að eiginfjárhlutfall var um 

53% og eiginfjárstaða þess varð því að teljast nokkuð sterk og miklu sterkari en títt er í 

skuldsettum yfirtökum (Eimskip, 2009, ÁR). Ekki verður heldur sagt að eiginfjárhlutfall 

félagsins hafi verið frábrugðið því sem algengt er hjá fyrirtækjum í skipaflutningum en 

þó ber þar að hafa í huga að 35% af tekjum Eimskips voru vegna annarrar starfsemi en 

skipaflutninga.
22

 

 

 

   

                                                 
22

 Í þessum samanburði er enn verið að vísa í lauslega athugun á eiginfjárhlutfalli félaga í 

skipaflutningum í Thomson One og Reuters. Samanburður við keppinautinn heima er ekki mögulegur þar 

sem Samskip hefur ekki skilað inn ársreikningi frá árinu 2007. 
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Tafla 17.2 Efnahagur Eimskips 31.12 2009 (milljónir evra) (Eimskip, 2009, ÁR). 

Eignir:  

Fasteignir, skip og tæki 153,3 

Óáþreifanlegar eignir 7,5 

Viðskiptavild 16,3 

Fjármálalegar eignir 0,9 

Tekjuskattsinneign 4,2 

Fastafjármunir samtals 182,3 

Birgðir 2,0 

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 54,0 

Handbært fé 36,6 

Eignir í sölumeðferð 4,5 

Veltufjármunir samtals 97,2 

Eignir samtals  279,4 

Skuldir:   

Lán og lántökur 66,6 

Langtímaskuldir samtals 66,6 

Lán og aðrar skuldbindingar 14,4 

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímakröfur 44,0 

Skuldbindingar vegna eigna í sölumeðferð 4,5 

Skammtímaskuldir samtals 62,8 

Heildarskuldir samtals 129,4 

Eigið fé:   

Hlutafé 0,1 

Yfirverðsreikningur hlutafjár 157,7 

Óráðstafað eigið fé/uppsafnað tap  -9,5 

Hlutdeild minnihluta 1,6 

Eigið fé samtals 150,0 

Skuldir og eigið fé samtals 279,4 

 

Viðskiptavild og óáþreifanlegar eignir námu tæpum 24 milljónum evra eða 16% af eigin 

fé en þetta hlutfall hafði verið 140 til 180% árið 2008 á meðan eigið fé Eimskips var 

enn jákvætt. 

Heildarskuldir Eimskips námu 129 milljónum evra. Þar af voru langtímaskuldir  66,6 

milljónir evra eða liðlega helmingur. Bankalán með veði voru um 65 milljónir evra og 

af þeim voru um 76% á gjalddaga eftir tvö ár eða lengri tíma og um 60% voru ekki á 

gjalddaga fyrr en eftir fimm ár eða lengri tíma (Eimskip, 2009, ÁR).  

Fram að haustinu 2008 höfðu skammtímaskuldir Eimskips numið um 30% af skuldum 

þess (öðrum en hlutafé) þannig að skammtímafjármögnun var hlutfallslegi meiri hjá 

hinu nýja Eimskip. Það eitt og sér segir í sjálfu sér ekki mikið til um getu fyrirtækis til 

þess að standa undir þeim og  í þeim efnum er frekar horft til veltufjárhlutfalls sem segir 

til um hlutfallið á milli skammtímaeigna og skammtímaskulda fyrirtækis. Eins og bent 

var á í kafla fjögur getur lágt og viðvarandi lækkandi veltufjárhlutfall verið vísbending 

um að fyrirtæki sé komið í eða stefni í fjárhagsleg vandræði.  
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Á móti skammtímaskuldum upp 63 milljónir evra stóðu skammtímaeignir upp á 97 

milljónir evra. Veltufjárhlutfallið var því um 1,5 en til samanburðar má nefna að frá 

upphafi ársins 2007 hafði það ekki verið yfir einum og árið 2008 lækkaði það jafnt og 

þétt og var komið í 0,6 í lok rekstrarársins 2008 og niður í 0,4 samkvæmt í síðasta 

fjórðungsuppgjöri gamla Eimskips. Geta endurskipulagðs Eimskips til þess að standa 

undir skammtímaskuldbindingum á þessum tíma var því allt önnur og miklu betri. Af 

skammtímaeignum voru liðlega 36 milljónir evra í formi lausafjár (nær allt 

bankainnistæður). Af skammtímaeignum voru því um 37% í formi lausafjár en þetta 

hlutfall hafði verið á bilinu 10 til 14% hjá gamla Eimskip. Lausafé endurskipulagðs 

Eimskips var í upphafi því í raun svipað og hjá gamla Eimskip veturinn og vorið 2009 

þótt það hefði verið margfalt stærra félag. 

Sem fyrr segir hefur félagið ekki birt tölur um efnhag sinn frá þessum tíma en miðað við 

þær litlu upplýsingar sem fram hafa komið hafa engar verulegar breytingar orðið á 

honum eða fjármagnsskipan félagsins. Þannig kom fram í tilkynningu félagsins í 

nóvember 2010 vegna afkomunnar fyrstu sex mánuði ársins 2010 að heildareignir  

hefðu numið 291 milljón evra í lok júní og að eiginfjárhlutfall félagsins hefði þá staðið í 

54% (Eimskip, 2010, nóvember). Í Morgunblaðinu kom fram að sjóðsstaða félagsins 

væri góð og haft var eftir forstjóra félagsins að Eimskip væri í stakk búið til að 

endurnýja eignir (mbl.is, 2010, ágúst). Í tilkynningu vegna afkomunnar allt árið 2010 

kom fram að eiginfjárhlutfallið í lok árs hefði verið 57% og að heildareignir hefðu 

staðið í 285 milljónum evra (Eimskip, 2011, mars).  

Af eiginfjárstöðu, veltufjárhlutfalli og greiðsluferli langtímalána (e. maturity) verður 

ekki dregin önnur ályktun en sú að lánardrottnar og eigendur nýja Eimskips hafi 

ákveðið að tjalda ekki til einnar nætur heldur reyna að skapa félaginu raunverulegan 

rekstragrundvöll til framtíðar. Stjórnendur Eimskips höfðu einnig lagt höfuðáherslu á 

þetta sem og á það að móðurfélagið tæki ekki á sig skuldbindingar fyrir dótturfélögin. 

Þannig sagði Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, í títtnefndu viðtali vorið 2011 að 

stjórnendur hefðu lagt „mikla áherslu á að félagið yrði rekstrarhæft og með sterkan 

efnahag og þyrfti þ.a.l. ekki aftur að fara í einhverja samninga árið eftir við 

bankastofnanir“ (Viðskiptablaðið, 2011, mars).   
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18 Niðurstöður   

 

 

18.1 Fjárhagserfiðleikar 

Eimskip var orðið verulega skuldsett fyrirtæki í byrjun ársins 2008. Mjög hafði gengið á 

eigið fé þess við kaupin á Versacold sumarið 2007 og eiginfjárhlutfallið hafði lækkað úr 

30% og niður fyrir 20%. Eiginfjárstaða þess var því orðin veik og samanburður sýndi að 

hún var miklu veikari en hjá öðrum fyrirtækjum í sömu eða svipaðri starfsemi. Við 

afskrift á Innovate í júní versnaði staðan enn frekar.  

Við það bættist síðan að eigið fé Eimskips stóð mjög ótraustum fótum. Í fyrsta lagi var 

ástæðan sú að bókfærðar óáþreifanlegar eignir og viðskiptavild vógu sífellt þyngra og 

voru komnar í um 170% af eigin fé í lok apríl 2008. Í annan stað var félagið í miklum 

ábyrgðum sem ekki komu beint fram í efnahagsreikningi þess. 

Greining á árshlutauppgjörum sýndi að veltufjárhlutfall Eimskips sem verið hafði í 

kringum einn á árinu 2007 fór ört lækkandi þegar kom fram á árið 2008 og var komið 

niður í 0,6 í lok annars ársfjórðungs 2008. Lauslegur samanburður sýndi að það var 

miklum mun lægra hlutfall en almennt tíðkast í þeim atvinnugreinum sem Eimskip 

starfaði í.  

Rekstur Eimskips virtist ganga að minnsta kosti þolanlega framan af árinu og  EBITDA 

nam um 80 milljónum evra fyrstu sex mánuði rekstraársins 2008. Vegna skuldsetningar 

félagsins dugði það þó hvergi nærri til enda voru nettófjármagnsliðir neikvæðir um 110 

milljónir evra á sama tímabili. Þótt engin ytri áföll hefðu komið til var orðið greinilegt 

að rekstur Eimskips stóð ekki undir þeim skuldum sem á því hvíldu. 

Skuldastaða Eimskips var metin út frá kennitölu þar sem nettóskuldir eru metnar sem 

hlutfall af EBITDA. Samkvæmt almennum viðmiðum hefði þetta hlutfall helst átt að 

vera undir fjórum til fimm  hjá fyrirtæki á borð við Eimskip. Með nálgun á árlegri 

EBITDU fékkst að vorið 2008 var þetta hlutfall um tvöfalt hærra eða í kringum tíu sem 

vanalega táknar að skuldir fyrirtækis séu orðnar óviðráðanlegar eða a.m.k. alveg við þau 

mörk. Þessi kennitala svo og þróun veltufjárhlutfalls benti til þess að Eimskip væri 

orðið verulegu fjárhagslega aðþrengt fyrirtæki snemma á árinu 2008 og stefndi að 

óbreyttu í verulegar fjárhagslegar ógöngur eða þrot.  
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Ekki kom til beinna vanefnda af hálfu Eimskips fyrr en eftir fall íslensku bankanna um 

haustið en félagið hafði gerst sekt um tæknileg skilamálabrot frá og með öðrum 

ársfjórðungi 2008 þar sem það stóðst ekki lengur ákvæði um lágmarkseiginfjárhlutfall í 

lánasamningum.  

Við beina fjárhagserfiðleika (e. financial distress) bættust síðan við efnahagslegir erfið-

leikar (e. economic distress) þar sem allar ytri aðstæður þróuðust hratt til verri vegar á 

árinu 2008. Þetta kom m.a. fram í mjög skertu aðgengi að lánsfé, hratt fallandi 

eignaverði og síðan einnig í minnkandi eftirspurn eftir þjónustu og vörum Eimskips. 

Við þessar aðstæður varð sala eigna afar erfið. 

Færð voru rök fyrir því að kostnaður vegna fjárhagsvandræða samkvæmt fórnar-

kenningunni um hagstæðustu fjármagnsskipan geti orðið mikill, ekki síst á útjöðrum, og 

að hann hafi orðið mjög áþreifanlegur í tilviki Eimskips þótt illmögulegt sé að mæla 

hann með beinum hætti þar sem hann kom m.a. fram í því að félagið hafði hvorki 

aðgang að lánsfé né nýju hlutafé. 

18.2 Tilraunir til endurskipulagningar 

Í rannsókninni eru færð rök fyrir því að vinna við endurskipulagningu Eimskips hafi 

raunverulega hafist um fimm mánuðum fyrir fall íslensku bankanna eða í maí 2008. 

Þannig bendir flest til þess að hin eiginlega stefna og markmið með endurskipulagningu 

hafi að miklu eða verulegu leyti legið fyrir áður en fyrirtækið komst í þrot í október 

2008. Leiddar voru líkur að því að sú staðreynd hafi átt sinn þátt í að lánardrottnar 

félagsins voru tilbúnir til þess að vinna með félaginu og sýna því biðlund þegar á 

reyndi.  

Einu leiðirnar til þess að styrkja eiginfjárstöðu Eimskips án aðkomu lánveitenda voru að 

auka hlutafé eða að selja eða losa um eignir. Tilraunir til endurskipulagningar undir 

forystu eigenda félagsins sumarið 2008, m.a. með því að losa um Versacold Atlas með 

hlutafjársneiðingu, gengu ekki eftir. Líklegt verður að teljast að á þessu tímabili hafi 

ýmsar aðrar leiðir til þess að styrkja eiginfjárstöðuna verið skoðaðar og reyndar þótt frá 

því hafi ekki verið greint. 

Ástæðan var ekki síst hratt versnandi staða á fjármála- og eignamörkuðum sem aftur 

gerði það að verkum að sala eigna varð mjög erfið og ef hún hefði verið möguleg hefði 

hún líklega þýtt enn frekari lækkun á eiginfjárhlutfalli félagsins.   
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Þótt Eimskip hafi formlega séð ekki verið tæknilega gjaldþrota á þessum tíma þar sem 

ekki hafði komið til vanefnda á lánum má færa rök fyrir því að félagið hafi verið orðið 

ógjaldfært í skilningi gjaldþrots. Með því er vísað til þess að heildarskuldir fyrirtækis 

séu meiri en sem nemur virtu verðmæti heildareigna en flókið getur verið að greina slíkt 

ástand þar sem þá þarf að koma til ýtarlegt verðmat á eignum. 

18.3 Endurskipulagning í gjaldþroti 

Við fall íslensku bankanna og aðaleigenda Eimskips í október 2008 varð Eimskip bæði 

tæknilega gjaldþrota og ógjaldfært í skilningi gjaldþrots. Þá voru aðeins fjórar leiðir 

færar, frjáls skuldaskil með samþykki allra kröfuhafa, fyrirfram samþykktir 

nauðasamningar, nauðasamningar með atbeina dómstóla eða gjaldþrot með sölu eigna.  

Færð voru rök fyrir og bent á rannsóknir sem sýna að óbeinn kostnaður og um leið tap 

kröfuhafa vegna gjaldþrots fyrirtækis eins og Eimskips hefði getað orðið gríðarlega hár 

eins og staðan var á eignamörkuðum. Það hefur vafalaust verkað sem mjög sterkur hvati 

fyrir kröfuhafa að styðja við endurskipulagningu félagsins. Þá var og dregið fram að 

samfélagslegur kostnaður hefði orðið verulegur og að það hafi að öllum líkindum líka 

haft áhrif á afstöðu eigenda skuldabréfa félagsins sem voru að stærstum hluta til 

lífeyrissjóðir. 

Stjórnendum Eimskips tókst á stuttum tíma – raunar afar stuttum tíma í ljósi þeirra 

upplausnar sem ríkti  í október og nóvember 2008 - að afla stuðnings allra helstu 

kröfuhafa félagsins, bæði veðtryggðra og óveðtryggðra, við fjárhagslega 

endurskipulagningu félagsins. Samþykki fékkst hjá skuldabréfaeigendum um frestun 

vaxta og afborgana og einnig tókst að ná kyrrstöðusamningum við helstu veðkröfuhafa 

félagsins. Þetta tryggði að félagið þurfti ekki að fara fram á greiðslustöðvun, sem haft 

hefði mjög alvarlegar afleiðingar, og að það gat haldið áfram daglegum rekstri. Um leið 

sköpuðu þessir samningar svigrúm svo hægt væri að vinna og móta endurskipu-

lagningaráætlun (e. work-out) í samvinnu við lánardrottna.   

Á þessum tíma var orðið ljóst að auk fjárhagslegrar endurskipulagningar með 

niðurfærslu skulda þurfti einnig að koma til umtalsverð rekstrarleg endurskipulagning 

þar sem kreppan á Íslandi og á heimsvísu leiddi til verulegs samdráttar í tekjum 

Eimskips. Unnið var samhliða að þessum þáttum seint um veturinn og vorið 2009.  
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Snemma varð ljóst að í endurskipulagningu Eimskips var stefnt að fyrirfram 

samþykktum nauðasamningum með vilyrði eða samþykki þorra kröfuhafa. Markmiðin í 

endurskipulagningu í samvinnu við kröfuhafa voru að meira eða minna leyti þau sömu 

og áður, þ.e. að losa Eimskip alfarið úr frysti- og vörugeymslustarfsemi og einskorða 

reksturinn við sjóflutninga til og frá Íslandi og í Norður-Atlantshafi.  

Framkvæmd endurskipulagningarinnar dróst nokkuð á langinn. Meginástæðan var að 

öllum líkindum sú að eignaverð hélt áfram að falla langt fram á vorið 2009. Það táknaði 

um leið  að verðmæti eigna Eimskips var miklu minna en sem nam bókfærðu verði. 

Eftir áramótin 2008-2009 varð því að færa til bókar mjög stórar gjaldfærslur vegna 

niðurfærslu á eignum sem varð til þess að eigið fé félagsins var orðið neikvætt um nær 

400 milljónir evra um vorið. Um leið var ljóst að óveðtryggðir lánardrottnar Eimskips 

fengju ekki nema lítinn hluta krafna sinna greiddan.  

Við þetta bættust svo miklir erfiðleikar vegna tekjusamdráttar þannig að verulegt tap 

varð á rekstri félagsins og þá einnig í skipaflutningum sem átti að verða kjarnastarfsemi 

nýs Eimskips. Í uppgjöri fyrsta ársfjórðungs var EBITDA af sjóflutningum nánast 

engin. Með sparnaðar- og hagræðingaraðgerðum tókst þó að snúa rekstrinum til betri 

vegar og uppgjör annars ársfjórðungs sýndi greinileg batamerki þrátt fyrir mikið tap 

vegna hárra niðurfærslna og sölutaps á eignum.  

Salan á Versacold Atlas dróst nokkuð á langinn og þegar kom fram á vorið 2009 lá fyrir 

að miklu minna fengist fyrir félagið en menn höfðu gert sér vonir um. Áætlanir um 

beina sölu við þolanlegu verði gengu ekki eftir og á endanum varð hlutafjársneiðing 

niðurstaðan þar sem Eimskip hélt eftir 51% hlut í fyrirtækinu þrátt fyrir að markmiðið 

hefði verið að losa félagið algerlega úr vöruhúsa- og frystigeymslustarfsemi. Auk 

sneiðingar voru eignir og dótturfélög seldar beinni sölu og eitt dótturfélag látið fara í 

þrot. 

Í lok júní eða um átta mánuðum eftir fall aðaleigenda Eimskips lágu loks fyrir 

nauðasamningar sem unnir höfðu verið í samvinnu við alla helstu veðkröfuhafa. Þeir 

voru síðan kynntir óveðtryggðum kröfuhöfum félagsins og samþykktir í byrjun ágúst 

2009. 
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18.4 Endurskipulagt Eimskip 

Nauðasamningarnir fólu í sér algera  uppstokkun á Eimskip og gríðarlega lækkun á 

skuldum og efnhag félagsins. Þannig lækkuðu vaxtaberandi skuldir þess úr um 1.600 

milljónum evra í um 100 milljónir evra. Auk lækkunar skulda lagði kaupandinn að 49% 

hlut í Versacold Atlas hinu endurskipulagða félagi til nýtt hlutafé en nýja Eimskip var 

að fullu í eigu kröfuhafa. Verðið sem Yucaipa Companies greiddi fyrir 49% í Versacold 

Atlas  og 32% hlut í nýja Eimskip var afar lágt miðað við verðið sem Eimskip hafði á 

sínum tíma greitt fyrir Versacold og Atlas. Það var þó engu að síður niðurstaða af 

skipulögðu söluferli sem bendir eindregið til þess að gjaldþrot Eimskips með 

brunaútsölu eigna hefði getað kostað kröfuhafa gríðarleg verðmæti. 

Niðurfelling skulda var veruleg og óveðtryggðir kröfuhafar, sem áttu um 45% af 

heildarkröfum, fengu aðeins 12% upp í kröfur sínar en þurftu að afskrifa um 660 

milljónir evra. Heildarniðurstaðan af endurskipulagningunni og nauðasamningunum var 

sú að um 60% fékkst upp í heildarkröfur.  

Í tilviki Eimskips varð stærsti kröfuhafinn, skilanefnd Landsbankans, einn aðaleigandi 

nýja Eimskips, en hélt jafnframt áfram að vera helsti lánveitandinn. Sem lánardrottinn 

vill banki endurheimta sem mest og sem hraðast af útlánum sínum en sem eigandi hefur 

hann hag af því að rekstur fyrirtækisins skili ávöxtun.  

Rannsóknir benda til þess að hætta sé á að endurskipulögð fyrirtæki búi áfram við of 

þunga skuldastöðu þar sem í endurskipulagningu sé oft lögð höfuðáhersla á að 

lánardrottnar fái sitt.  

Þetta virðist þó ekki hafi verið raunin í tilviki Eimskips. Eiginfjárstaða nýja Eimskips 

var sterk og kannski sterkari en vænta mátti eða um 53%. Greining á stofnefnahags-

reikningi sýndi nokkuð vel viðráðanlega skuldastöðu og skuldirnar voru heldur ekki 

mjög framþungar, þ.e. mjög stór hluti langtímaskulda var ekki á gjalddaga fyrr en eftir 

fimm ár eða lengri tíma. Veltufjárhlutfall var um 1,5 og af veltufé var hlutfall lausafjár 

mjög hátt. Hlutfall nettóskulda á móti EBITDA var um 2,5 og var þannig vel undir 

venjulegum viðmiðunarmörkum fyrir fyrirtæki með traustan efnhag.  
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Frá endurskipulagningu hefur rekstur Eimskips gengið nokkuð bærilega þrátt fyrir að 

ytri skilyrði hafi ekki verið fyrirtækinu hagfelld. Ársfjórðungsleg EBITDA hefur legið á 

bilinu 8-12 milljónir evra og nýja félagið hefur skilað hagnaði á öllum ársfjórðungum 

frá stofnun haustið 2009. Hagnaður ársins 2010 var 12,2 milljónir evra og með nálgun 

má ætla að ávöxtun eigin fjár félagsins hafi numið um eða rétt undir 8% árið 2010.  
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19 Ályktanir   

 

 

Þegar ljóst varð að ekki tækist að ljúka sölu fasteigna Eimskips í Norður-Ameríku 

snemma á árinu 2008 var félagið orðið mjög fjárhagslega aðþrengt fyrirtæki og 

skuldabyrði til bæði skamms og langs tíma var í reynd orðin óviðráðanleg. Miðað við 

kenningar um merkjasendingar stjórnenda hafa eigendur og stjórnendur Eimskips ekki 

séð þetta fyrir þegar ráðist var  í kaupin á Versacold vorið og snemmsumars 2007 og 

áveðið var að fjármagna þau að mestu með lánsfé en einnig eigin fé félagsins en ekki 

með aukningu hlutafjár.  

Margir bundu vonir við og hugsanlega treystu á að fjármálakreppan sem hófst 

síðsumars og haustið 2007 myndi lagast  upp úr áramótunum 2007-2008 þegar bankar 

og fjármálafyrirtæki hefðu náð að afskrifa undirmálsvafninga og –lán úr bókum sínum. 

Það gekk ekki eftir og eignaverð hélt áfram að falla og lánsfé varð af skornum skammti. 

Þegar þetta tók að blasa við og við bættust upplýsingar um vonlausa stöðu Innovate í 

Bretlandi var stokkað upp í stjórn Eimskips og nýr forstjóri ráðinn. Þegar þarna var 

komið sögu var sú leið að auka hlutafé félagsins líklega ekki lengur möguleiki. 

Fjárhagsvandræði Eimskips voru orðin það mikil að nær vonlaust var að fá nýja og 

hugsanlega erlenda fjárfesta að félaginu og hluthafar félagsins annað hvort gátu ekki eða 

vildu ekki leggja því til fé. Líta má svo á að kostnaðurinn vegna fjárhagsvandræða 

Eimskips hafi birst með þessum hætti og eins því að félagið hafði ekki aðgang að lánsfé 

til þess að fleyta sér áfram í von um að ástandið á eignamörkuðum myndi skána eða 

lagast. Sala eigna, þótt við mjög erfið skilyrði væri, var því eina lausnin. 

Af þessum sökum var hafinn undirbúningur að róttækri endurskipulagningu félagsins 

síðla um vorið eða snemmsumars 2008. Markmiðið var að selja burt eignir og lækka 

skuldir og gera sjóflutninga að kjarnastarfsemi félagsins. Því má segja að áætlun um 

megindrættina í endurskipulagningu Eimskips hafi legið fyrir alllöngu áður en henni var 

síðan hrint í framkvæmd.  

Hratt versnandi staða á fjármála- og eignamörkuðum sumarið og haustið 2008 gerði  

sölu eigna og endurskipulagningu Eimskips afar erfiða ef ekki vonlausa. Sala eigna 

undir verðmæti skulda var ekki möguleg svo lengi sem lánardrottnar mátu stöðuna sem 
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svo að aðaleigendur Eimskips hefðu burði til og myndu leggja Eimskip til fé ef í 

nauðirnar ræki. Loforð Björgólfsfeðga um kaup á XL Leisure kröfunni sýndi að það var 

raunhæft mat. Niðurstaðan af þessu varð sú að stjórnendum Eimskip voru nær allar 

bjargir bannaðar við að hrinda endurskipulagningu félagsins í framkvæmd sumarið og 

haustið 2008. 

Niðurfærsla eða niðurfelling hluta skulda af hálfu lánardrottna félagsins og aðkoma 

þeirra að endurskipulagningu Eimskips var því reynd orðin forsenda en sú leið varð ekki 

fær fyrr en við fall Landsbankans og um leið aðaleigenda Eimskips. 

Miðað við þá upplausn sem ríkti á Íslandi og á alþjóðavettvangi í október og nóvember 

2008 verður það að teljast árangur út af fyrir sig að hafa á þeim tíma náð að halda rekstri 

Eimskips gangandi og ná að semja við skuldabréfaeigendur og ná kyrrstöðusamningum 

við helstu lánveitendur á skömmum tíma.  Þar hefur án vafa skipt miklu máli og 

hugsanlega ráðið úrslitum að ekki þurfti að byrja frá grunni að móta áætlun um 

endurskipulagningu heldur lá hún fyrir að miklu eða verulegu leyti. Hitt hefur einnig 

vafalaust skipt máli við að móta afstöðu kröfuhafa að staðan á eignamörkuðum var með 

þeim hætti að gjaldþrot með brunaútsölu á eignum Eimskips hefði getað kostað þá 

mikið og líklega gríðarlega mikið fé. Verðið sem á endanum fékkst fyrir 49% hlut í 

Versacold Atlas bendir eindregið til þess að mikil verðmæti hefðu getað tapast hefði 

Eimskip farið í gjaldþrot og eignir þess verið seldar með hraði. Lífeyrissjóðirnir, sem 

voru aðaleigendur skuldabréfa Eimskips, hafa vafalaust einnig horft til samfélagslegs 

kostnaður sem af gjaldþroti hefði hlotist. 

Þótt endurskipulagning Eimskips hafi tekið lengri tíma en til stóð í upphafi verður í því 

efni að horfa til þess að eignaverð hélt áfram að falla fram á vorið 2009. Þá verður og að 

horfa til þess að samfara fjárhagslegri endurskipulagningu þurfti að endurskipuleggja 

reksturinn vegna samdráttar í flutningum og vöruhúsastarfsemi. Frá því að samkomulag 

náðist við helstu kröfuhafa um endurskipulagningu Eimskips og þar til nýja Eimskip 

varð til liðu ekki nema sjö mánuðir og má færa rök fyrir því að í ljósi aðstæðna og 

hversu viðmikið verkefnið var megi það teljast árangur út af fyrir sig. Í því efni er rétt 

að benda á að Eimskip var þannig líklega fyrst af stærri íslenskum fyrirtækjum til þess 

að ganga í gegnum og ljúka bæði fjárhagslegri og rekstralegri endurskipulagningu. 
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Helstu markmiðin með endurskipulagningunni, þ.e. að búa til félag sem einbeitti sér að 

sjóflutningum til og frá Íslandi og í Norður-Atlantshafi, náðust að verulegu en alls ekki 

að öllu leyti. Ekki tókst að selja Versacold Atlas í beinni sölu og þrautalendingin varð 

hlutafjársneiðing þar sem erlendur aðili keypti 49% en Eimskip hélt eftir 51%. Megin-

tilgangurinn að búa til rekstrarhæft félag með viðráðanlega skuldabyrði sem staðið getur 

skil á lánum og afborgunum til lánveitenda og greitt eigendum arð virðist á hinn bóginn 

hafa náðst.  
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20 Samantekt 

 

 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar er að fjárhags- og eiginfjárstaða Eimskips hafi verið 

orðin afar erfið snemma ársins 2008 og líklega nokkru fyrr. Eiginfjárstaðan var í reynd mun 

verri en kom fram í reikningum félagsins því eins og markaðir höfðu þróast var 

viðskiptavild líklega stórlega ofmetin auk þess sem á félaginu hvíldu miklar ábyrgðir sem 

ekki komu fram í efnahagsreikningi.  

Árið 2008 stóð reksturinn auk þess ekki lengur undir skuldum og veltufjárhlutfall og 

nettóskuldir sem hlutfall af EBITDU sýndu að fyrirtækið yrði að óbreyttu ógjaldfært innan 

skamms tíma nema takast myndi að stokka upp efnahaginn og lækka skuldir.  

Áform um endurskipulagningu með sölu eigna gengu ekki eftir enda varð mikið hrun á 

eignamörkuðum á þessum tíma og aðstæður allar hinar erfiðustu. Eiginfjár- og skuldastaða 

Eimskips versnaði hratt og óhjákvæmilegt var að auka eigið fé félagsins eða færa niður 

skuldir. Fyrri leiðin var ekki fær en sú síðari varð loks fær við gjaldþrot aðaleigenda 

Eimskips og aðkomu lánardrottna að málum Eimskips.   

Öll helstu markmiðin með endurskipulagningu höfðu legið fyrir frá því snemmsumars 2008 

og í samvinnu við kröfuhafa var unnið að því að koma þeim í framkvæmd á árinu 2009 

samhliða því sem tekið var á miklum rekstrarvanda vegna samdráttar í kjölfar 

efnahagskreppunnar á heimsvísu. 

Ekki var sjálfgefið að þetta tækist enda var eigið fé Eimskips orðið neikvætt um 400 

milljónir evra vorið 2009 og kjarnastarfsemi Eimskips var rekin með tapi og útlitið var því 

ekki mjög bjart. Engu að síður tókst að ljúka endurskipulagningu með fyrirframgerðum 

nauðasamningum við kröfuhafa og jafnframt að snúa rekstrinum til betri vegar.   

Ekki tókst að ná öllum markmiðum með endurskipulagningunni og losa Eimskip alfarið úr 

vöru- og frystihúsastarfsemi. En mestu máli skipti þó að með mikilli lækkun skulda tókst að 

skapa félag með traustan efnhag og viðráðanlega skuldabyrði. Reyndin hefur verið sú að 

nýja Eimskip hefur verið rekið með hagnaði frá stofnun og skilað eigendum sæmilegri  

arðsemi á eigin fé.  
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http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1359811&searchid=6777d-6df8-3663f
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1139308&searchid=590cb-4cfb-1186c
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1139308&searchid=590cb-4cfb-1186c
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22 Viðaukar 

 

 

22.1 Helstu fréttatilkynningar Eimskips 2008 

Published: 2008-01-30 19:45:28 CET  

Eimskip - Press office - Reikningsskil  

Hagnaður af undirliggjandi starfsemi 9 milljónir evra  

Hf. Eimskipafélag Íslands - Yfirlit 12 mánaða 2007 

 

• Heildartekjur 1.459 milljónir evra  

• Heildargjöld 1.372 milljónir evra  

• EBITDA 125 milljónir evra - EBIT 54 milljónir evra  

• Hagnaður af undirliggjandi starfsemi 9 milljónir evra 

• Tap eftir skatta með aflagðri starfsemi 9 milljónir evra 

• Heildareignir í lok ársins 2.469 milljónir evra 

• Veltufé frá rekstri 41 milljón evra  

• Eigið fé 31. október 451 milljón evra - eiginfjárhlutfall 18,3% 

• Veltufjárhlutfall 1,0 

 

 

Baldur Guðnason, forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands:  

“Núverandi starfsemi Eimskips skilar rúmum 9 milljónum evra í hagnað á árinu og 

er í takt við áætlanir. Afkoma af undirliggjandi starfsemi Eimskips stóðst 

væntingar stjórnenda en tap Air Atlanta, sem var um 18 milljónir evra, leiðir 

til þess að samstæðan í heild skilar 9 milljóna evra tapi eftir skatta. Ljóst 

er að flugreksturinn hefur haft neikvæð áhrif á afkomu félagsins undanfarin ár. 

Eimskip hefur nú selt alla flugrekstrartengda starfsemi og mun það létta á 

rekstri félagsins. Því má gera ráð fyrir bættri afkomu í framtíðinni.  

 

Velta Eimskips þrefaldaðist á árinu en velta ársins 2007 er um 1,5 milljarðar 

evra samanborið við hálfan milljarð evra árið 2006. EBITDA var um 140 milljónir 

evra árið 2007, þar af skilar flutningastarfsemi Eimskips 125 milljónum evra og 

flugreksturinn um 11 milljónum evra. EBITDA hlutfallið hefur hækkað úr 6% í tæp 

9% millli ára.  

 

Vegna kaupa á félögum og þreföldunar á veltu hefur árið einkennst af miklum 

vexti. Mikil vinna hefur verið lögð í endurskipulagningu og samþættingu 

rekstrareininga og þeim aðgerðum hefur fylgt kostnaðaraukning til skamms tíma. 

Þessar hagræðingaraðgerðir koma hins vegar til með að skila bættri afkomu á 

árinu 2008 og áfram verður unnið að þeim auk frekari samþættingar á 

rekstrareiningum.  

 

Á árinu voru skipafélögin Containerships og Kursiu Linija sameinuð undir nafni 

Containerships. Flutningsgeta var aukin með tilkomu nýrra og stærri skipa, 

skipum var fækkað, skrifstofur voru sameinaðar og starfsfólki fækkað.  

 

Eimskip tók yfir rekstur Atlas og Versacold á árinu. Unnið hefur verið 

markvisst að samþættingu og hagræðingu innan félaganna, sem mun skila sér í 

betri afkomu á árinu 2008. Stjórnendateymi félaganna hafa verið sameinuð, 

höfuðstöðvum Atlas í Toronto var lokað, starfsfólki fækkað og dregið hefur úr 

öðrum kostnaði.  

 

Samfara kaupunum jókst skuldsetning félagsins, til skamms tíma. Ákveðið var að 

auka ekki hlutafé félagsins vegna þessara kaupa heldur að selja fasteignir 

félaganna í Norður Ameríku. Sölu eigna að andvirði um 500 milljónir evra er 

lokið.  Á öðrum ársfjórðungi 2008 er stefnt að því að ljúka sölu á fasteignum 

að verðmæti um 700 milljóna evra.  Að því loknu er gert ráð fyrir að 

eiginfjárhlutfall félagsins verði um 25%.  

 

Við lítum á árið 2008 sem nýtt upphaf í sögu Eimskips þar sem stöðugt og vel 

rekið félag lítur nú dagsins ljós. Eimskip mun nú einbeita sér enn frekar að 

flutninga- og vöruhúsastarfsemi þar sem félagið hefur náð forskoti á 
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alþjóðavísu. Rekstur félagsins er mjög vel dreifður milli helstu markaða 

félagsins sem eru: Norður Atlantshaf og Ísland, Norður Ameríka, Evrópa, 

Eystrasaltssvæðið og Rússland og Asía.”  

 

  

 

Published: 2008-02-21 11:16:29 CET  

Eimskip - Press office - Breyting á stjórnendum/endurskoðendum  

Baldur Guðnason lætur af störfum sem forstjóri Eimskips  

Baldur Guðnason, forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands hefur ákveðið að láta af 

störfum hjá félaginu að eigin ósk og hættir störfum hjá félaginu frá og með 

deginum í dag. Stefán Ágúst Magnússon, sem verið hefur aðstoðarforstjóri 

félagsins undanfarin ár, mun sinna starfi forstjóra þar til annað verður 

tilkynnt.  

 

Sindri Sindrason, stjórnarformaður Eimskips:  

„Fyrir hönd stjórnar Eimskips þakka ég Baldri vel unnin störf í þágu hluthafa 

Eimskips á undanförnum árum. Undir stjórn Baldurs hefur félagið tífaldað veltu 

sína. Áætluð velta á árinu 2008 er tæplega 190 milljarðar króna eða 1.900 

milljónir evra og arðsemi félagsins hefur aukist verulega á undanförnum árum. 

Eimskip er í dag öflugasta skipafélagið í flutningum innan Evrópu og stærsta 

kæli- og frystigeymslu fyrirtæki á heimsvísu. Ég vil óska Baldri velfarnaðar á 

nýjum vettvangi.“  

 

Baldur Guðnason, fráfarandi forstjóri Eimskips: 

„Þegar ég hóf störf hjá Eimskip setti félagið sér skýr markmið, þ.e. að verða 

leiðandi flutningsaðili í Evrópu og að verða leiðandi aðili í geymslu á 

hitastýrðum afurðum á alþjóðavísu. Þessum markmiðum hefur nú verið náð og því 

góður tímapunktur að breyta til og takast á við önnur verkefni. Fyrirtækið er í 

höndunum á frábærum stjórnendum og þakka ég þeim og öllu samstarfsfólki mínu um 

allan heim fyrir ánægjulegt samstarf á undanförnum árum.“  

 

Nánari upplýsingar: 

 

Sindri Sindrason, stjórnarformaður Eimskips, s: 525-7202 

Baldur Guðnason, fráfarandi forstjóri Eimskips, s:525-7202 

 

Um Eimskip 

Eimskip býður viðskiptavinum heildarlausnir í flutningum, þ.m.t. 

skipaflutninga, flugflutninga og landflutninga, með sérstakri áherslu á 

hitastýrða flutninga og geymslu, Eimskip rekur um 280 starfsstöðvar í um 30 

löndum. Fyrirtækið er með 50 skip í rekstri, 2.000 flutningabíla og tengivagna 

og um 180 frystigeymslur. Starfsmenn eru um 14.000. 
 

 

Published: 2008-03-04 18:12:12 CET  

 

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Eimskip framlengir lánsábyrgð í tengslum við sölu á XL Leisure Group  

Eimskipafélag Íslands hefur framlengt lánsábyrgð til kaupenda XL Leisure Group 

í Bretlandi, sem var veitt í tengslum við sölu á félaginu í október 2006. 

Lánsfjárhæðin nemur 280 milljónum bandaríkjadala (18,5 milljörðum króna) og er 

með gjalddaga þann 5. mars 2008. Í ljósi markaðsaðstæðna hefur ábyrgðin verið 

framlengd til 5. maí nk. en þá er ráðgert að endurfjármögnun XL Leisure Group 

verði lokið.  
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-Vöxtur í tekjum og EBITDA framlegð í samræmi við áætlanir- 

 

-Fjármagnsliðir munu lækka umtalsvert á þriðja ársfjórðungi- 

 

-Tap tímabilsins 39 milljónir evra vegna hárra fjármagnsliða- 

  

Helstu atriði úr uppgjörinu   

 

Tekjur á fyrsta ársfjórðungi námu 440,8 milljónum evra (1F 2007: 306,2 

milljónir evra), sem er 44% tekjuaukning á milli ára. Undirliggjandi vöxtur  

samstæðunnar er um 10% á fjórðungnum og í samræmi við áætlanir stjórnenda. 

Góður árangur náðist í Bandaríkjunum og Kanada, minni vöxtur varð í Bretlandi 

en búist var við en allar aðrar einingar félagsins skiluðu vexti og afkomu eins 

og búist var við.  

 

Starfsemi Eimskips skiptist í tvær meginstoðir; flutningastarfsemi 

(sjóflutningar og tengdir flutningar) og hinsvegar rekstur kæli og 

frystigeymslna (einnig tengdir flutningar).  

 

• Tekjur af flutningastarfsemi námu 149,2 milljónum evra á fjórðungnum (1F 

2007: 131 milljón evra) og undirliggjandi tekjuvöxtur nam tæpum 14%, sem 

skýrist m.a. af góðum rekstri á Norður Atlantshafs og Eystrasaltssvæðinu.  

• Tekjur af rekstri kæli og frystigeymslna námu 294,2 milljónum evra á 

fjórðungnum, sem endurspeglar um  9% undirliggjandi tekjuaaukningu milli ára.  

• Rekstrargjöld á tímabilinu námu 423,1 milljónum evra (1F 2007: 294,7 

milljarðar evra) og jukust um 43,6% milli ára, í kjölfar kaupa á Versacold sem 

ekki var hluti af samstæðunni á 1F 2007.  

• Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) nam 39,7 

milljónum evra á fjórðungnum (1F 2007: 25,5 milljónir evra) og jókst því um 

55,6% á milli ára. Framlegðarstig hefur einnig aukist og er nú 9,0%, í samræmi 

við áætlanir stjórnenda.  

• Tap eftir skatta var 38,9 milljónir evra, samanborið við 5,6 milljóna evra 

tap 1F 2007. Tap á tímabilinu skýrist af háum fjármagnsliðum en stefnt er að 

sölu eigna á öðrum ársfjórðungi sem mun bæði lækka vaxtakostnað félagsins 

umtalsvert og minnka gengisáhættu vegna skulda í bandaríkjadal sem m.a. orsakar 

gengissveiflu á tímabilinu.  

o Heildarfjármagnskostnaðar er 39,1 milljónir evra á þriðja ársfjórðungi 

félagsins en eignasala á 2F mun skila verulegri lækkun á vaxtakostnaði frá og 

með 3F 2008.  

o Gengistap var 17,9 milljónir evra á fjórðungnum. 

 

Stefán Ágúst Magnússon, forstjóri Eimskips, um uppgjörið: 

 

“Árið fer ágætlega af stað hjá okkur og ánægjulegt að sjá góðan árangur í 

Norður Ameríku, eins er okkur að ganga vel að byggja upp starfsemi okkar í 

Asíu. Þá eru tekjur og framlegð í samræmi við okkar væntingar og munum við sjá 

hvorutveggja aukast á síðari hluta ársins. Fjármagnsliðir hafa mikil áhrif á 

afkomu félagsins á tímabilinu en við stefnum að því að ljúka sölu eigna í 

Norður Ameríku á öðrum ársfjórðungi, sem mun lækka vaxtakostnað félagsins 

umtalsvert.  

  

Samhliða undirliggjandi vexti samstæðunnar munum við halda áfram að samþætta 

starfsemina og ná fram samlegðaráhrifum frá nýlegum fyrirtækjakaupum.“  
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Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Lánsábyrgð Eimskips vegna XL Leisure Group enn í gildi  

Lánsábyrgð Eimskipafélags Íslands, sem gefin var út í tengslum við sölu XL 

Leisure Group í lok ársins 2006 er enn í gildi. Áður hafði verið tilkynnt um að 

ábyrgðin rynni út þann 5. maí 2008 og að eigendur XL Leisure Group væru þá 

búnir að ljúka endurfjármögnun félagsins. Ekki náðist hinsvegar að ljúka henni 

á þeim tíma. Eimskip er í góðu samstarfi við XL Leisure Group og ábyrgðarhafa 

um lausn málsins og búist er við að ábyrgðinni verði aflétt á næstu vikum.  

 
 

 

Published: 2008-05-20 11:00:00 CEST  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Gylfi Sigfússon tekur við starfi forstjóra Eimskips  

Gylfi Sigfússon hefur verið ráðinn forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands. Gylfi 

hefur sinnt ýmsum störfum innan Eimskips og tengdra félaga og hefur í 18 ár 

starfað hjá fyrirtækjum í flutningatengdum rekstri. Stefán Ágúst Magnússon, sem 

hefur tímabundið gegnt stöðu forstjóra og áður stöðu aðstoðarforstjóra og 

framkvæmdastjóra fjármálasviðs, mun að eigin ósk láta af störfum hjá félaginu. 

Stefán mun á næstu tveimur til þremur mánuðum sinna stöðu aðstoðarforstjóra og 

ljúka ákveðnum verkefnum fyrir félagið.  

Gylfi útskrifaðist frá Viðskiptadeild Háskóla Íslands árið 1990.  Hann var 

framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Tollvörugeymslunnar (TVG) á árunum 1990-1996, 

var framkvæmdastjóri Ambrosio Shipping í Bandaríkjunum á árunum 1996-2000 og 

framkvæmdastjóri Eimskips Logistics í Bandaríkjunum á árunum 2000-2006. 

Undanfarin tvö ár hefur Gylfi verið framkvæmdastjóri Eimskip Americas, sem nær 

yfir flutningastarfsemi Eimskips í Bandaríkjunum og Kanada. Hann hefur 

jafnframt setið í framkvæmdastjórn frysti- og kæligeymslufyrirtækis Eimskips, 

Versacold/Atlas, frá árinu 2007.  

Sindri Sindrason, stjórnarformaður Eimskips:                                    

                                                   „Við bjóðum Gylfa velkominn 

sem nýjan forstjóra Eimskips. Hann hefur víðtæka reynslu af stjórnunarstörfum 

fyrirtækja í flutningarekstri og hefur tekið virkan þátt í stefnumótun og vexti 

Eimskips í Bandaríkjunum og Kanada. Eimskip hefur vaxið mjög hratt á 

undanförnum árum og áherslur okkar á komandi misserum verða á að ná vel utan um 

rekstur samstæðunnar og fylgja eftir markmiðum okkar. Ég vil einnig þakka 

Stefáni fyrir gott og fórnfúst starf við uppbyggingu Eimskips á undanförnum 

árum og mikilvægt framlag hans til félagsins.“  

Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips:                                            

                                                             „Það er ánægjulegt 

að fá tækifæri til að taka við stöðu forstjóra Eimskips. Á þeim 18 árum sem ég 

hef unnið hjá Eimskip og tengdum félögum, tel ég mig hafa fengið góða innsýn 

inn í starfsemi félagsins og tækifæri þess til áframhaldandi vaxtar. Félagið 

hefur skapað sér sterka stöðu sem leiðandi alþjóðlegt flutningafélag og sem 

stærsta frysti- og kæligeymslu fyrirtæki í heimi. Á þeim grunni mun ég byggja 

og í samvinnu við góðan hóp starfsmanna,  verður kappkostað við að efla félagið 

enn frekar og leita sóknarfæra á mörkuðum okkar um allan heim.“  
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Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Eimskip afskrifar eignarhlut sinn í Innovate  

-Afskrift vegna eignarhluts í Innovate 74 milljónir evra- 

 

-Fyrrum eigendur Innovate hætta í framkvæmdastjórn Eimskips- 

 

-Fjárhagsleg markmið ársins 2008 endurskoðuð - 
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Eimskipafélag Íslands hefur afskrifað eignarhlut í dótturfélagi sínu, Innovate 

Holding, í Bretlandi. Bókfært virði eignarhluts er 74,1 milljónir evra, sem 

afskrifaður er að fullu á öðrum ársfjórðungi. Unnið er að sölu eigna Innovate í 

samstarfi við ráðgjafa í Bretlandi.  

 

Innovate sérhæfir sig í hitastýrðum flutningum og geymslum í Bretlandi og 

starfrækir m.a. um 25 vörugeymslur á 11 stöðum. Eimskip fjárfesti í Innovate á 

árunum 2006-2007 og á nú 100% eignarhlut í félaginu. Markaðsaðstæður í 

Bretlandi hafa verið erfiðar undanfarna mánuði og nýting vöruhúsa og 

flutningakerfa verri en búist hafði verið við. Samhliða uppbyggingu Innovate 

gerði félagið langtímaleigusamninga vegna vöruhúsa og flutningakerfis, en 

forsendur um nýtingu þeirra hafa ekki gengið eftir. Þá hefur fjármagns- og 

leigukostnaður félagsins í hlutfalli af tekjum einnig stóraukist og taprekstur 

gert það að verkum að félagið er of veikburða til að halda áfram starfsemi.  

Stjórn Eimskips hefur ákveðið að leggja ekki frekara fjármagn inn í rekstur 

Innovate, m.a. í ljósi þess að umtalsvert fjármagn þarf til að tryggja 

áframhaldandi rekstur félagsins og vegna áframhaldandi samdráttar á breska 

markaðnum.  

 

Eimskip hefur á undanförnum vikum unnið með ráðgjafafyrirtæki í Bretlandi að 

sölu eigna Innovate. Í því ferli hefur verið lögð rík áhersla á að vernda 

hagsmuni viðskiptavina og kröfuhafa Innovate, þannig að þær breytingar sem 

fylgja sölu einstakra eigna félagsins hafi sem minnst áhrif á viðskiptavini 

þess. Breytingar á starfsemi Innovate og væntanleg eignasala, mun ekki hafa 

nein áhrif á starfsemi Eimskips á öðrum mörkuðum.  

 

Ítarleg skoðun fer fram á undirbúningsferli vegna kaupa á Innovate 

 

Stjórn Eimskip mun láta framkvæma ítarlega skoðun á því ferli sem viðhaft var 

við kaupin á Innovate.  Fyrrum eigendur Innovate þeir Stephen Savage, Stephen 

Dargavel og Peter Osborne hafa allir látið af störfum og hætt í 

framkvæmdastjórn Eimskips.  

 

Fjárhagsleg áhrif vegna afskriftar á eignarhlut í Innovate 

 

Á árinu 2008 var búist við að tekjur Innovate næmu um 300 milljónum evra, en 

þau markmið hafa ekki gengið eftir. Með afskrift á eignarhlut í Innovate og 

sölu þeirra eigna, eru fjárhagsleg markmið samstæðunnar því endurskoðuð fyrir 

árið 2008.  Á sama tíma verður rekstraráætlun félagsins endurskoðuð í ljósi 

breyttra markaðsaðstæðna.  

 

Búist er við að heildartekjur Eimskips á árinu 2008 verði 1,4 milljarðar evra 

(áður 1,9 milljarðar evra). Lækkun frá fyrri tekjuáætlun skýrist af Innovate 

(300 milljónir evra) og vegna lækkunar á flutningatekjum og gengisáhrifa (200 

milljónir evra). Reiknað er með að framlegðarhlutfall verði um 11,5% (áður 

9,5%). Hærra framlegðarhlutfall skýrist að mestu leiti af því að hætt hefur 

verið við fyrirhugaða eignasölu í Bandaríkjunum og Kanada, sem mun 

endurspeglast í hærri framlegð en á móti hærri fjármagnskostnaði.  

 

Áhrif á eiginfjárstöðu Eimskips og endurfjármögnun: 

Bókfært virði Innovate í efnahagsreikningi Eimskips var 74,1 milljónir evra. Í 

ljósi bágrar fjárhagsstöðu Innovate, þar sem unnið er að sölumeðferð allra 

eigna félagsins, mun Eimskip gjaldfæra bókfært virði eignarhlutarins að fullu á 

öðrum ársfjórðungi (1. febrúar - 30. apríl). Umrædd afskrift eignarhlutarins í 

Innovate, er óháð væntanlegri sölu eigna Innovate.  

 

Eiginfjárstaða Eimskips mun veikjast við afskrift eignahlutarins í Innovate, en 

stjórn félagsins skoðar nú ýmsa valkosti sem munu styrkja eiginfjárhlutfall 

félagsins.  

 

Hagræðing í rekstri Eimskips 

Í ljósi fyrirsjáanlegs samdráttar í flutningum mun félagið á næstu mánuðum 

leita leiða til að hagræða í rekstri og aðlaga félagið að breyttum 

markaðsaðstæðum. Siglingakerfi Eimskips er sveigjanlegt og einn af helstu 

styrkleikum þess er hversu fljótt það getur aðlagað sig að breyttum aðstæðum og 

munu stjórnendur félagsins skoða þau mál gaumgæfilega á næstu mánuðum.  

 

Stjórn Eimskips metur valkosti sem tengjast rekstri Versacold Atlas 

 

Versacold Atlas er stærsta félag sinnar tegundar í heiminum og starfrækir m.a. 

um 120 kæli- og frystigeymslur í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Argentínu, 
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Nýja Sjálandi og Asíu. Rekstur félagsins hefur gengið vel og góður árangur 

náðst í samþættingu Versacold og Atlas frá sameiningu þeirra árið 2007, og 

áfram er búist við góðum rekstrarárangri þeirra.  Með áframhaldandi eignarhlut 

Eimskips í Versacold Atlas verður samvinna félaganna tryggð til framtíðar.  

 

Í tengslum við kaup Eimskips á kæli- og frystigeymslufyrirtækjunum Versacold og 

Atlas í Bandaríkjunum og Kanada á árinu 2007, var ákveðið að vinna að sölu á 

hluta af eignum félaganna,  með endurleigu. Frá kaupum hafa verið seldar eignir 

að verðmæti um 462 milljónir evra (690 milljónir kanadískra dala), sem voru 

endurleigðar. Ný stjórn félagsins hefur ákveðið að hverfa frá frekari sölu 

eigna og meta aðra kosti, ss. að skoða möguleika þess að skrá Versacold og 

Atlas á hlutabréfamarkað í Kanada, með það að markmiði að lækka verulega 

skuldastöðu Eimskips og gera raunveruleg verðmæti Versacold Atlas sýnilegri.  

 
 

 

Published: 2008-06-11 16:45:28 CEST  

 
Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Leiðrétting: Eimskip afskrifar eignarhlut sinn í Innovate - Frétt birt 2008-06-11 

11:00:00 CEST  

Leiðrétting: Neðangreindri málsgrein hefur verið breytt: 

 

 

Ítarleg skoðun fer fram á undirbúningsferli vegna kaupa á Innovate 

  

Stjórn Eimskip mun láta framkvæma ítarlega skoðun á því ferli sem viðhaft var 

við kaupin á Innovate.  Fyrrum eigendur Innovate þeir Stephen Savage og Stephen 

Dargavel hafa látið af störfum hjá félaginu og Peter Osborne, lét af störfum í 

febrúar síðastliðinn. Allir hafa þeir hætt í framkvæmdastjórn Eimskips.  

  

 
 

 

Published: 2008-07-18 20:00:00 CEST  

Eimskip - Press office - Reikningsskil  

CORRECTION: Eimskip tapar 101 milljón evra á öðrum ársfjórðungi  

Eimskip - leiðrétt frétt 

 

Áritun endurskoðanda Eimskips hefur nú verið bætt inn í fréttatilkynningu 

félagsins fyrir annan ársfjórðung, sem birt var þann 19. júní síðastliðinn. Í 

áritun endurskoðanda koma fram ákveðnar ábendingar sem voru birtar sem hluti af 

árshlutareikningi félagsins. Umfjöllun um þær ábendingar komu einnig skýrt fram 

í fréttatilkynningu félagsins sem áður hefur verið birt.  

 

- Skýrist af afskrift eignarhluts í Innovate og háum fjármagnsliðum 

 

- Vöxtur í tekjum og EBITDA framlegð í samræmi við væntingar 

 

- Rekstrarafkoma á flutningastarfsemi félagsins er samkvæmt áætlun 

 

- Starfsemi Versacold Atlas samkvæmt áætlun 

 

Helstu atriði úr uppgjörinu:  

 

Heildartekjur á öðrum ársfjórðungi námu 379,9 milljónum evra (2F 2007: 259,6 

milljónir evra), sem er 46,3% tekjuaukning á milli ára.  Undirliggjandi vöxtur 

samstæðunnar er 7,7% á fjórðungnum.  Góður árangur náðist í flutningastarfsemi 

félagsins í Rússlandi, Eystrasalti, Norður Atlantshafi, Íslandi og 

Norður-Ameríku. Auk þess er rekstur Versacold Atlas í takt við áætlanir. 

Afskrift á eignarhlut Innovate nema 71 milljón evra afskrift og í umfjöllun um 

uppgjörið eru áhrif af þeirri starfsemi aðskilin.  

 

Starfsemi Eimskips skiptist í tvær meginstoðir; flutningastarfsemi 

(sjóflutningar og tengdir flutningar) og hinsvegar rekstur kæli- og 
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frystigeymslna.   Helstu atriði úr uppgjöri annars ársfjórðungs eru 

eftirfarandi:  

 

•Tekjur af flutningastarfsemi námu 153,5 milljónum evra á 2F og tekjur af 

rekstri kæli og frystigeymslna námu 226,0 milljónum evra á fjórðungnum.  

•Rekstrargjöld á öðrum fjórðungi námu 370,5 milljónum evra.  

•Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) nam 40,0 

milljónum evra á fjórðungnum, eða 10,5%  framlegð.  

•Heildarfjármagnskostnaður er 52,5 milljónir evra á 2F, þar af nemur gengistap 

um 19,7 milljónum evra.  

•Tap eftir skatta var 100,8 milljón evra á 2F samanborið við 9,8 milljóna evra 

tap á 2F 2007. Tap án tillits til afskriftar Innovate er 32,9 milljónir evra.  

•Stjórn Eimskips metur ýmsa valkosti sem tengjast Versacold Atlas, með það að 

markmiði að gera verðmæti þess félags sýnilegra og að lækka skuldastöðu 

samstæðunnar verulega á næstu mánuðum.  

 

Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, um uppgjörið: 

„Tekjur og framlegð á öðrum ársfjórðungi eru í samræmi við okkar væntingar og 

ánægjulegt er að sjá góðan árangur í flutningastarfsemi í Rússlandi, 

Eystrasalti, Norður-Atlantshafssvæðinu, Íslandi og Norður-Ameríku. Auk þess 

erum við áfram að sjá góðan rekstur Versacold Atlas. Framtíðarhorfur í rekstri 

félagsins eru góðar. Flutningastarfsemin er byggð á mjög traustum grunni sem 

stefnt er að efla enn frekar með innri vexti, og hagræðingu.  

 

Þrátt fyrir góðan undirliggjandi rekstur í okkar kjarnastarfsemi hefur afskrift 

á eignarhlut í Innovate veruleg áhrif á afkomu Eimskips, auk þess sem 

fjármagnsliðir eru áfram háir. Stjórn félagsins hefur sett sér það markmið að 

styrkja eiginfjárhlutfall félagsins fyrir lok ársins og að það verði að minnsta 

kosti 25%. Í framhaldinu verður góður undirliggjandi rekstur samstæðunnar 

sýnilegri og  fjármagnskostnaður mun lækka.“ 
 

 

Published: 2008-07-30 17:09:08 CEST  

Eimskip - Press office - Viðskipti félags með eigin bréf  

Eimskip gerir samkomulag um skil á hlutabréfum  

55 milljónir bréfa aftur í eigu Eimskips 

 

Hf. Eimskipafélag Íslands hefur gert samkomulag við tvo af fyrrum eigendum 

Innovate í Bretlandi, þá Stephen Savage og Stephen Dargavel. Samkomulagið er 

gert í kjölfar skoðunar stjórnar Eimskips á kaupum á Innovate og hafa 

fyrrnefndir aðilar samþykkt að skila 55.406.354 hlutum í Eimskip, sem gefnir 

voru út vegna kaupa á hlutafé í Innovate í júní 2007. Verðmæti bréfanna í þeim 

viðskiptum var um 2,5 milljarðar króna. Miðað við lokagengi hlutabréfa Eimskips 

þann 29. júlí var markaðsvirði bréfanna um 792 milljónir króna. Eigin bréf 

Eimskips eru nú 159.878.087 hlutir.  

 

Eimskip hefur átt í viðræðum við Peter Osborne og búist er við að þær haldi 

áfram, en hann er eigandi að 27.703.177 bréfa í Eimskip, sem hann fékk afhent 

við kaup Eimskips í Innovate í júní 2007.  

 
 

 

Published: 2008-09-10 03:46:42 CEST  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Endurfjármögnun XL Leisure Group ekki tryggð  

- Sterkir fjárfestar koma að Eimskipafélaginu og styrkja stöðu þess - 

 

Eins og áður hefur komið fram gaf HF Eimskipafélag Íslands út ábyrgð í tengslum 

við sölu félagsins á XL Leisure Group sem enn er í gildi.  Samkvæmt upplýsingum 

frá XL er unnið að endurfjármögnun lánsins.  Án þess að taka afstöðu til þess 

hvenær þeirri vinnu muni ljúka, þá telur stjórn Eimskips ljóst af aðstæðum á 

evrópskum flugmarkaði og rekstrarumhverfi flugfélaga almennt að líkur á þvi að 

ábyrgðin falli á Eimskip hafi aukist.  Í ljósi þessa telur stjórn félagsins 

skynsamlegt að tryggja stöðu þess, komi til þessa að ábyrgðin falli.  
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Sterkir fjárfestar koma að Eimskipafélaginu og styrkja stöðu þess  

 

Björgólfur Guðmundsson og Björgólfur Thor Björgólfsson hafa ákveðið að styrkja 

stöðu Eimskips, komi til þess að umrædd ábyrgð falli á félagið.  Falli ábyrgðin 

á félagið, mun hópur fjárfesta undir þeirra forystu kaupa kröfuna og fresta 

gjalddaga hennar.  Jafnframt er fyrirhugað að hún muni víkja fyrir kröfum 

annarra lánardrottna á hendur Eimskip.  Með þessum aðgerðum eru takmörkuð þau 

áhrif sem ábyrgðir vegna lána og annarra skuldbindinga vegna XL samstæðunnar 

kunna að hafa á starfsemi Eimskips.  Fjárhæð kröfu vegna sölu XL og 

flugrekstrarleyfisábyrgða, sem ofangreindir fjárfestar hafa lýst sig reiðubúna 

að kaupa, er um 207 milljónir evra.  

 

Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips:  

„Endurfjármögnun XL hefur verið stór þáttur í að losa Eimskip undan umræddum 

ábyrgðum. Við vonumst enn til þess að það ferli klárist en viljum jafnframt 

benda á að það ferli kann að reynast erfiðara en áður var talið. Komi til þess 

að ábyrgðin falli á Eimskip hafa öflugir fjárfestar lýst sig reiðubúna til að 

styðja við félagið sem ég tel mjög jákvætt. Markmið okkar er að 

eiginfjárhlutfall félagsins sé yfir 25%. Í því samhengi er unnið að ýmsum 

aðgerðum í rekstri félagsins. Tilgangur þessara aðgerða er að lækka skuldir 

Eimskip umtalsvert og þar með styrkja fjárhag félagsins og eiginfjárhlutfall.“  
 

 

Published: 2008-09-11 21:19:47 CEST  

Eimskip - Press office - Reikningsskil  

Eimskip tapar 20 milljónum evra á þriðja ársfjórðungi  

-Tekjur aukast um 48,3% milli ára 

-Góður árangur í flutningastarfsemi 

-Hár fjármagnskostnaður hefur mikil áhrif á afkomu 

-Formlegt söluferli hafið á Versacold Atlas 

 

Helstu atriði úr uppgjörinu: 

Heildartekjur á þriðja ársfjórðungi námu 403,2 milljónum evra (3F 2007: 271,9 

milljónir evra), sem er 48,3% tekjuaukning á milli ára.  Undirliggjandi vöxtur  

samstæðunnar er 4,3% á fjórðungnum.  Góður árangur náðist í flutningastarfsemi 

félagsins en auk þess var rekstur Versacold Atlas í samræmi við áætlun.  

 

Starfsemi Eimskips skiptist í tvær meginstoðir; flutningastarfsemi 

(sjóflutningar og tengdir flutningar) og hinsvegar rekstur kæli- og 

frystigeymslna. Helstu atriði úr uppgjöri þriðja ársfjórðungs eru 

eftirfarandi:  

 

• Rekstrartekjur af flutningastarfsemi námu 160,5 milljónum evra á 3F og tekjur 

af rekstri kæli- og frystigeymslna voru  242,7 milljónir evra á fjórðungnum.  

• Rekstrargjöld námu 391,4 milljónum evra (3F 2007: 260,7 milljónir evra) og 

jukust því um 50,1% frá fyrra ári.  

• Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) nam 41,1 

milljónum evra, eða 10,2%  í hlutfalli af tekjum. EBITDA jókst um 52.2% frá 

fyrra ári þar sem hún var 27.0 milljónir evra, eða 9,9% framlegð.  

• Heildarfjármagnskostnaður er 33,2 milljónir evra á 3F, þar af nemur gengistap 

um 3,1 milljónum evra.  

• Tap eftir skatta var 19,9 milljón evra á 3F samanborið við 14,1 milljóna evra 

hagnað á 3F 2007.  

• Samkomulag var gert við tvo af fyrrum eigendum Innovate um skil á hlutabréfum 

og um 55 milljónir hluta komust í eigu Eimskips.  

• Formlegt söluferli á Versacold Atlas er hafið undir stjórn kanadískra banka. 

 

Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, um uppgjörið: 

„Flutningastarfsemi Eimskips skilar áfram viðunandi árangri og er í samræmi við 

okkar áætlanir. Fjármagnsliðir halda hinsvegar áfram að hafa umtalsverð áhrif á 

afkomu félagsins en yfirlýst markmið okkar er að lækka skuldir samstæðunnar. 

Auk þess er unnið að ýmsum hagræðingarverkefnum innan félagsins til að bregðast 

við ytri aðstæðum þar sem búast má við samdrætti í flutningastarfsemi.  

 

Lykiláhersla verður lögð á endurskipulagningu félagsins og markmið okkar er að 
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eiginfjárhlutfall félagsins verði 25% og í því samhengi er formlegt söluferli 

hafið á Versacold Atlas í samstarfi við kanadíska banka.“ 
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Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

XL Leisure Group hefur verið lýst gjaldþrota  

26 milljarða króna ábyrgðir munu falla á Eimskip 

 

XL Leisure Group hefur verið lýst gjaldþrota þar sem ekki tókst að 

endurfjármagna félagið. Því er ljóst að ábyrgð Hf. Eimskipafélags Íslands vegna 

Jointrace Ltd, móðurfélags XL, mun falla á félagið og þá um leið hafa áhrif á 

efnahag og afkomu Eimskips.  

 

Fram kom í tilkynningu Eimskips til Kauphallar miðvikudaginn 9. september sl.,  

að sterkir fjárfestar undir forystu Björgólfs Guðmundssonar og Björgólfs Thors 

Björgólfssonar myndu kaupa kröfuna félli hún á félagið. Fjárhæð kröfu vegna 

sölu XL og flugrekstrarleyfisábyrgða, sem ofangreindir fjárfestar hafa lýst sig 

reiðubúna að kaupa, er um 207 milljónir evra eða um 26 milljarðar íslenskra 

króna. Eins og fram hefur komið mun fyrrnefndur hópur fjárfesta fresta 

gjalddaga kröfunnar eftir að hafa tekið hana yfir.  Jafnframt er fyrirhugað að 

hún muni víkja fyrir kröfum annarra lánardrottna á hendur Eimskip.  

 

Auk þess er Eimskip í ábyrgð vegna flugvélaleigusamninga eins og fram kemur í 

ársskýrslu félagsins, en fjárhagsleg áhrif vegna þeirra eru enn óljós.  
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Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

- YFIRLÝSING frá stjórn HF. Eimskipafélags Íslands  

Vegna umfjöllunar um málefni Hf. Eimskipafélags Íslands að undanförnu vill 

stjórn félagsins koma eftirfarandi á framfæri.  

 

Nú þegar er á vegum stjórnar rannsókn á tiltekum atriðum sem tengjast rekstri 

félagsins frá fyrri tíð. Fyrr en niðurstaða liggur fyrir mun félagið ekki 

fjalla um þau atriði með opinberum hætti.  

 

Það er rétt sem fram hefur komið að fyrrverandi forstjóri hefur höfðað mál á 

hendur félaginu vegna krafna hans um starfslokagreiðslur. Félagið stöðvaði 

allar greiðslur til fyrrum forstjóra í maí sl. Á meðan málefnið er til 

umfjöllunar hjá dómstólum mun félagið ekki tjá sig um það.  
 

 

Published: 2008-09-30 11:59:32 CEST  

Eimskip - Press office - Breyting á stjórnendum/endurskoðendum  

Stjórnenda- og skipulagsbreytingar hjá Eimskip  

Hilmar Pétur Valgarðsson, Steingrímur Sigurðsson, Ingvar Sigurðsson og Ásbjörn 

Skúlason hafa verið ráðnir framkvæmdastjórar hjá Hf. Eimskipafélagi Íslands og 

verða í hópi lykilstjórnenda félagsins. Þá hefur Halldór Kristmannsson, 

framkvæmdastjóri samskiptasviðs, óskað eftir því að láta af störfum en hann er 

að hefja mastersnám í  Bandaríkjunum. Heiðrún Jónsdóttir framkvæmdastjóri 

lögfræðisviðs mun jafnframt stýra samskiptasviði félagsins.  

 

Guðmundur Nikulásson hefur verið ráðinn aðstoðarframkvæmdastjóri starfsemi 

Eimskips á Íslandi sem heyrir undir Guðmund P. Davíðsson framkvæmdastjóra 

Eimskips á Íslandi. Bragi Þór Marinósson verður nú framkvæmdastjóri Eimskips í 

Evrópu.  

 

Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips um skipulagsbreytingarnar: „Ég býð þessa 
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öflugu starfsmenn Eimskip velkomna í forystusveit félagsins. Að undanförnu 

hefur félagið unnið markvisst að skipulagsbreytingum til samræmis við nýja 

stefnumótun stjórnar, þar sem flutningar eru skilgreindir sem kjarnastarfsemi 

félagsins. Umræddir stjórnendur þekkja allir vel til þeirrar starfsemi og mun 

reynsla þeirra nýtast félaginu vel á komandi misserum.“ 
 

 

  

Published: 2008-10-07 17:45:49 CEST  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Óvissa um kaup á kröfu sem féll á Eimskip vegna þrots XL  

-Kjarnastarfsemi Eimskips í góðum rekstri og áfram unnið að langtímafjármögnun 

félagsins  

 

Vegna atburða undanfarinna daga og í ljósi þess að Samson eignarhaldsfélag ehf. 

fór fram á greiðslustöðvun fyrr í dag er mikil óvissa um fyrirhuguð kaup 

fjárfesta á kröfu á hendur Eimskipafélaginu eins og fram kom í tilkynningu 

félagsins 10. september sl.. Krafa þessi er tilkomin vegna gjaldþrots XL og er 

að fjárhæð 207 milljónir evra.  

 

Óvissa ríkir því um kröfuna og þar með um langtímafjármögnun félagsins. Áfram 

er unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins og sala eigna er í 

eðlilegu horfi. Flutningastarfsemi Eimskips er í góðum rekstri, dagleg 

starfsemi er tryggð og þjónusta félagsins er með óbreyttum hætti.  
 

 

Published: 2008-10-10 11:06:19 CEST  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Eimskip selur 50% eignarhlut sinn í Euro Container Line  

Hf. Eimskipafélag Íslands hefur selt 50% eignarhlut sinn í norska skipafélaginu 

Euro Container Line („ECL“) til Wilson ASA. Wilson og Eimskip hafa átt í 

samstarfi um rekstur ECL frá árinu 1999 og hefur félagið verið í jafnri eigu 

aðila. Söluverð er ISK 712 milljónir. Bókfærður hagnaður vegna sölunnar er ISK 

491 milljón.  

 

Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips: "Salan á ECL er hluti af yfirlýstri stefnu 

Eimskips að leggja áherslu á frekari uppbyggingu kjarnastarfsemi félagsins. 

Starfsemi ECL tengist ekki siglingakerfi Eimskips og hefur salan því engin 

áhrif á þjónustu félagsins.  

 

Eimskip verður áfram með sterka stöðu í Noregi og á Norður-Atlantshafssvæðinu 

undir merkjum Eimskips, Eimskip-CTG, Faroe Ship og Containerships."  

 
 

 

Published: 2008-10-23 23:12:43 CEST  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Eimskip semur við skuldabréfaeigendur  

-Mikilvægur stuðningur meðan unnið er að endurskipulagningu og endurfjármögnun 

félagsins.  

-95% skuldabréfaeigenda hafa þegar skrifað undir 

-Söluferli eigna á áætlun sem mun styrkja fjárhagsstöðu félagsins. 

-Flutningastarfsemin er í góðum rekstri, dagleg starfsemi og þjónusta við 

viðskiptavini tryggð.  

 

Hf. Eimskipafélag Íslands hefur samið við skuldabréfaeigendur í flokkum HFEIM 

071 og HFEIM 072.  
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Eimskip hefur þegar fengið undirritað samþykki 95% skuldabréfaeigenda og áfram 

er unnið að því að ná sama samkomulagi við þann hluta eigenda skuldabréfa sem 

hefur ekki gengið frá samningi við félagið.  

 

Gylfi Sigfússon forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands: "Eins og áður hefur komið 

fram vinnur félagið að sölu eigna og því mikilvægt að skapa frið um félagið á 

meðan söluferli er í gangi. Stjórnendur félagsins vinna nú að 

endurskipulagningu ásamt endurfjármögnun félagsins og er stuðningur 

skuldabréfaeigenda því mikilvægt skref í þeirri vinnu. Með því að veita Eimskip 

þetta svigrúm er verið að vernda eignir þess og þar með að takmarka áhættu 

kröfuhafa. Flutningastarfsemi Eimskips er í góðum rekstri, dagleg starfsemi og 

þjónusta við viðskiptavini er sem áður tryggð. Söluferli eigna gengur samkvæmt 

áætlun sem mun styrkja verulega fjárhagsstöðu félagsins."  

 

Í ofangreindum flokkum skuldabréfa skuldbatt Eimskip sig við útgáfu þeirra til 

að tryggja að bókfært eigið fé væri ekki lægra en 25% frá og með 

árshlutauppgjöri fyrsta ársfjórðungs 2008. Ljóst er að Eimskip getur ekki 

tryggt þau viðmið og því hefur verið samið við 95% eigenda ofangreindra 

skuldabréfaflokka að þeir falli frá rétti sínum til að gjaldfella kröfu sína á 

hendur félaginu þrátt fyrir að eiginfjárhlutfallið sé eða verði lægra en 25% 

fram að gjalddaga. Eimskip hefur nú heimild til að fresta gjalddögum 

skuldabréfanna þar til 30 dögum eftir sölu á frystigeymslustarfsemi félagsins í 

Norður Ameríku  en þó eigi síðar en 30. júní 2009. Þá verði öllum 

vaxtagreiðslum frestað til gjalddaga og gjaldfallnir vextir bætast við 

höfuðstól. Skuldabréfaflokkur HFEIM 071 er 1.500 mkr. að nafnvirði og 

skuldabréfaflokkur HFEIM 072 er 8.000 mkr. að nafnvirði.  
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Áhrif óvenjulegs ástands á fjármálamörkuðum á rekstur Hf. Eimskipafélag Íslands  

Að beiðni Fjármálaeftirlitsins til útgefenda skráðra hlutabréfa á Íslandi þá 

birtir Eimskip eftirfarandi greinagerð um áhrif óvenjulegs ástands á 

fjármálamörkðum á rekstur félagsins.  

 

Starfsemi Eimskip er fjölþjóðleg. Ekki hefur orðið nein veruleg röskun á 

starfsemi félagsins utan Íslands en ljóst er að ástandið á fjármálamarkaði 

hérlendis hefur veruleg áhrif á rekstur Eimskip innanlands og innflutning til 

landsins.  

 

Í kjölfar hruns bankakerfisins varð veruleg röskun á viðskiptum íslenskra 

fyrirtækja við útlönd sem hefur haft áhrif á innflutning til Íslands.  Mikill 

samdráttur hefur verið í innflutningi síðustu vikur en félagið hafði þegar 

brugðist við samdrætti fyrr í haust með breytingum á siglingaleiðakerfum.  Nú 

um miðjan nóvember voru gerðar enn frekari breytingar með því að fækka skipum 

niður í eitt á Ameríkuleið ásamt því að framkvæma ýmsar aðrar 

hagræðingaraðgerðir í rekstri.  Útflutningur frá Íslandi hefur hins vegar 

aukist samanborið við fyrra ár.  

 

Mikil óvissa ríkir um stöðu margra fyrirtækja á Íslandi um þessar mundir sem 

getur haft bein eða óbein áhrif á rekstur Eimskip.  Um 25% af starfsemi 

félagsins tengist Íslandi og því hefur samdráttur í flutningum til Íslands 

minni hlutfallsleg áhrif á heildarafkomu félagsins en ætla mætti.  

 

Eins og kunnugt er vinnur Eimskip nú að fjárhagslegri endurskipulagningu og 

stefnir að sölu á einingum sem tengjast frystigeymslustarfsemi félagsins.  

Söluferlið gengur samkvæmt settum markmiðum og óvissa á fjármálamörkuðum hefur 

ekki haft bein áhrif á ferlið að svo stöddu.  Félagið hefur fengið mikilvægan 

stuðning frá skuldabréfaeigendum við að tryggja söluferlið, með því að fresta 

vaxtagreiðslum, eins og fram kom í tilkynningu til Kauphallar þann 23. október 

síðastliðinn.  Félagið vinnur ennfremur að því að ná  samkomulagi við aðra 

kröfuhafa um að fresta vaxtagreiðslum til að tryggja rekstur samstæðunnar og 

söluferli eigna.  Félagið mun upplýsa um framgang þeirrar vinnu eftir því sem 

henni vindur fram.  

 

Möguleg óvissa um mat á eignum og skuldum félagsins snýr helst að þeim 

afleiðusamningum sem félagið gerði við Íslenskar lánastofnanir til að verja 

gengistengda fjármögnun sína og ekki liggur nákvæmlega fyrir hvernig farið 

verður með.  Einnig ríkir áfram óvissa um svokallaða XL kröfu sem félagið 
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tilkynnti sérstaklega um þann 7. október síðastliðinn.  Unnið er að úrlausn 

þessara mála.  

 

Áhrif gengislækkunar  íslensku krónunnar hefur hingað til haft óveruleg áhrif á 

rekstur félagsins enda tiltölulega lítill hluti samstæðunnar háður íslenskum 

krónum.  Gjaldeyrisviðskipti með íslenskar krónur hafa hins vegar truflað 

greiðsluferli félagsins að einhverju leyti án þess þó að hafa haft nein áhrif á 

þjónustu félagsins enn sem komið er.  

 

Mjög erfitt er að meta framtíðarhorfur félagsins að svo stöddu í ljósi óvissu 

um þróun mála á fjármálamörkuðum.  Félagið starfar á mörgum mörkuðum sem hingað 

til hafa þróast misjafnlega og því erfitt að segja nákvæmlega til um 

framtíðarhorfur félagsins í heild.  Endurreisn bankakerfisins er mikilvæg fyrir 

starfsemi félagsins á Íslandi og að almenn viðskipti við útlönd komist í betra 

lag.  Unnið er markvisst að fjárhagslegri endurskipulagningu til að tryggja 

áframhaldandi rekstur félagsins.  
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Umfangsmiklar hagræðingaraðgerðir hjá Eimskip  

-Fækkun skipa og hluti starfsmanna tekur á sig 10% launalækkun 

-Áætlaður sparnaður á ársgrundvelli er talinn 2,4 milljarðar króna 

 

Hf. Eimskipafélag Íslands hefur gripið til umfangsmikilla hagræðingaraðgerða í 

ljósi efnahagsaðstæðna, sem meðal annars koma fram í verulegum samdrætti á 

innflutningi til landsins.  

 

Þær aðgerðir sem þegar hefur verið gripið til er fækkun skipa sem þjónað hafa 

inn- og útflytjendum félagsins á Íslandi.   Fækkað var úr 11 skipum í átta, auk 

þess sem gripið var til margra anarra hagræðingaraðgerða er snúa að 

siglingakerfinu, innanlandskerfinu og öðrum þáttum í rekstri félagsins.  

 

Í tengslum við flutningaþjónustu Eimskips á Íslandi starfa um 1.500 starfsmenn 

þar af um 900 á Íslandi. Til að komist verði hjá verulegri fækkun starfsmanna 

hefur verið ákveðið að lækka laun um 10% hjá þeim starfsmönnum sem hafa yfir 

300.000 kr. mánaðarlaun ásamt því að draga úr vakta- og yfirvinnu. Þrátt fyrir 

þessar aðgerðir var ekki komist hjá því að grípa til uppsagna í lok mánaðarins 

og verður 25 starfsmönnum á Íslandi og 47 starfsmönnum í Evrópu sagt upp.  

 

Áætlaður sparnaður á ársgrundvelli mun vera 2.4 milljarðar króna þar af 550 

milljónir kr. vegna lækkunar launakostnaðar.  

 

Gylfi Sigfússon forstjóri:  “Rétt eins og önnur fyrirtæki í landinu er Eimskip 

að sigla í gegnum erfitt skeið sem kemur meðal annars fram í verulegum 

samdrætti í innflutningi.  Ofan á þetta bætast erfiðar aðstæður á 

alþjóðflutninga- og fjármagsmörkuðum. Því var okkur nauðugur einn kostur að 

grípa til umfangsmikilla hagræðingaraðgerða. Af tveimur slæmum kostum var það 

frekar vilji okkar að lækka laun starfsmanna sem hafa yfir 300 þúsund í 

mánaðarlaun, fremur en segja upp fleiri starfsmönnum í því erfiða árferði sem 

nú ríkir á vinnumarkaði og almennt í íslensku þjóðfélagi.”  
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Fjármálaeftirlitið sektar Hf. Eimskipafélag Íslands um 20 milljónir kr. vegna brots á 

upplýsingaskyldu  

Fjármálaeftirlitið hefur gert Hf. Eimskipafélagi Íslands að greiða 

stjórnvaldssekt að fjárhæð 20 milljónir króna. Sektina fær félagið vegna 

frestunar á birtingu innherjaupplýsinga vegna fjárhagserfiðleika Innovate 

Holdings Ltd, dótturfélags Eimskips í Bretlandi síðastliðið vor.  

 

Eimskip keypti 55% hlut í Innovate í Bretlandi árið 2006 og eignaðist síðar 

allt félagið árið 2007. Í febrúar sl. voru málefni Innovate til umræða á 
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stjórnarfundi og kom þá fram að áætlanir vegna Innovate voru ekki að ganga 

eftir. Álitið var að um tímabundnar þrengingar væri að ræða og ákvað stjórnin 

að styðja við Innovate líkt og oft er gert þegar félög eru talin ganga í gegnum 

tímabundna erfiðleika. Að mati félagsins voru á þessum tíma ekki til staðar 

skýrar upplýsingar hjá Eimskip um að fjárhagsstaða Innovate væri jafn slæm og 

síðar kom í ljós, þar er að afskrifa þyrfti Innovate í heild sinni úr bókum 

Eimskips. Hefði það verið skoðun fyrrum stjórnenda og stjórnar félagsins að 

fjárhagsstaða Innovate væri jafn slæm og síðar kom í ljós hefði stjórnin eðli 

málsins samkvæmt ekki tekið þá ákvörðun um að styðja við Innoavate með 

verulegum fjárframlögum fram í maí. Þannig kom mat félagsins á fjárhagsstöðu 

Innovate beinlínis fram í aðgerðum þess. Þann 20. febrúar síðastliðinn hætti 

þáverandi forstjóri félagsins og aðstoðarforstjóri tók við starfinu tímabundið 

þar til núverandi forstjóri var ráðinn í maí sl. til félagsins. Á aðalfundi 

félagsins 18. mars síðastliðinn var ný stjórn félagsins kosin og tóku þrír nýir 

stjórnarmenn sæti í stjórninni.  

 

Á fundi í byrjun maí síðastliðinn var kynnt mun alvarlegri staða hjá Innovate 

en áður var talið og tók stjórn félagsins þá í kjölfarið ákvörðun um að hætta 

fjárstuðningi við Innovate. Ákvörðunin var tekin á þeim grundvelli að staða 

Innovate væri mun alvarlegri en fyrrum stjórnendur og stjórn töldu.  Þá tók 

stjórn félagsins ákvörðun um að fresta birtingu upplýsinga um rekstrarvanda 

Innovate til að vernda lögmæta hagsmuni Innovate, Eimskips, hluthafa, 

kröfuhafa, starfsmanna og viðskiptavina Innovate. Var unnið eftir enskum lögum 

og samkvæmt ráðgjöf þarlendra ráðgjafa og lögmanna. Strax í kjölfarið var unnið 

að því með breskum ráðgjöfum að koma eignum Innovate í söluferli og áhersla 

lögð á að fá sem mest verðmæti fyrir eignir Innovate til að takmarka tjón vegna 

gjaldþrots Innovate, fyrir Eimxskip og kröfuhafa Innovate. Hefðu upplýsingar um 

yfirvofandi gjaldþrot Innovate verið birt á þeirri stundu telur stjórn Eimskips 

ljóst að veruleg verðmæti hefðu tapast, þar sem viðskiptavinir og starfsmenn 

Innovate hefðu líklega yfirgefið félagið og þar með hefði verðmæti rekstrar 

orðið mjög takmarkað. Stjórn félagsins með stjórnendur þess unnu málið í góðri 

trú meðal annars með breskum ráðgjöfum og lögmönnum. Stjórn Eimskips telur sig 

hafa haft fullgildar heimildir til að fresta tímabundið birtingu upplýsinga um 

erfiðleika í rekstri Innovate og það er mat stjórnar að upplýsingaskylda 

félagsins hafi myndast í maí.  Með því að fresta tímabundið birtingu upplýsinga 

um rekstrarvanda Innovate frá maí fram í júní var stjórn Eimskips að vernda 

lögmæta hagsmuni og forða félaginu frá frekari tjóni. Telur stjórn Eimskips að 

tekist hafi að vernda hagsmuni kröfuhafa Innovate og aflétta ábyrgðum sem 

Eimskip var í fyrir Innovate, einkum ábyrgð gagnvart Glitni banka hf., samtals 

að fjárhæð 9,5 milljónir GBP. Loks var verið eftir fremsta megni að vernda 

hagsmuni kröfuhafa sem Innovate bar skylda til samkvæmt enskum lögum.  

 

Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að félagið hafi brotið 

gegn lögum um verðbréfaviðskiptum með því að tilkynna ekki strax í febrúar um 

erfiðleika í rekstri Innovate. Ekki er fallist á rökstuðning Eimskips um að 

upplýsingaskylda hafi fyrst stofnast í maí og heimilt hafi verið að fresta 

birtingu upplýsinga.  

Kemur fram í ákvörðun FME að brotið hafi staðið í afar langan tíma, tæplega 4 

mánuði, og að á tímabilinu voru umtalsverð viðskipti með hluti í félaginu. 

Slíkt umfang viðskipta á tímabilinu auk þeirrar breytinga sem voru á gengi 

hluta í félaginu eftir birtingu upplýsinganna auka alvarleika brots félagsins 

og er lýsandi fyrir þau áhrif sem þetta hafði á markaðinn, einkum fyrir þá 

aðila sem keyptu hluti í félaginu á tímabilinu. Þá taldi FME að Eimskip hafi 

ekki getað sýnt fram á að undanþáguákvæði 3. mgr. 122. gr. laga um 

verðbréfaviðskipti  hafi verið fullnægt og því hafi Eimskip brotið gegn 1. mgr. 

122. gr. um tafarlausa tilkynningu innherjaupplýsinga. Fram kemur í ákvörðun 

FME að viðurlögum sé beitt óháð því hvort lögbrot séu framin af ásetningi eða 

gáleysi sbr. 4. mgr. 141. gr. laga um verðbréfaviðskipti. Þá kemur fram á 

ákvörðun FME að tilgreind lagagrein geri ekki sérstakan greinarmun á stigi 

ásetnings eða gáleysis.Var það jafnframt mat stjórnar FME að ekki sé ástæða til 

að vísa málinu til refismeðferðar hjá ríkislögreglustjóra, heldur sé það þess 

eðlis að rétt sé að ljúka því með stjórnvaldssekt í samræmi við heimildir FME. 

Við ákvörðun fjárhæðar stjórnvaldssektar var litið til atvika máls og 

fyrirliggjandi gagna, sérstaklega með tilliti til alvarleika brotsins og 

háttsemi stjórnenda Eimskips, tímabilsins sem brotið náði yfir og umfangs 

þeirra viðskipta sem urðu á tímabilinu. Þótti hæfilegt að gera Eimskip að 

greiða stjórnvaldssekt að fjárhæð 20 milljónir króna.  

 

Félagið mun fara yfir forsendur ákvörðunarinnar með lögmönnum sínum og í 

kjölfarið taka ákvörðun um hvort það höfði mál til ógildingar ákvörðunarinnar 

fyrir dómstólum, en félagið hefur til þess þrjá mánuði.  
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Hf. Eimskipafélag Íslands sendir frá sér afkomuviðvörun vegna fyrirséðrar gjaldfærslu á 

4. ársfjórðungi  

Ábyrgð Eimskips vegna XL gjaldfærð 

Í september sl. tilkynnti Eimskip að ábyrgð myndi falla á  félagið vegna 

gjaldþrots XL Leisure í Englandi, að fjárhæð um 207 milljónir Evra. Nokkur 

óvissa hefur verið um kröfuna eftir að Samson eignarhaldsfélag ehf. var 

úrskurðað gjaldþrota. Eimskip mun færa kröfuna til gjalda á fjórða ársfjórðungi 

en félagið mun jafnframt vinna að því að ná samkomulagi um kröfuna við eiganda 

hennar.  

   

Aðrar ábyrgðir og gjaldfærslur 

Auk gjaldfærslu vegna XL ábyrgðar eru áætlaðar gjaldfærslur vegna 

virðisrýrnunar eigna, fyrst og fremst vegna viðskiptavildar á 

frystigeymslustarfsemi á meginlandi Evrópu, sem nú er í sölumeðferð. Einnig 

hafa fallið á Eimskip ábyrgðir vegna leigugreiðslna XL flugvéla, eins og kom 

fram í ársreikningi félagsins. Fjárhæðir ábyrgðanna liggja ekki enn fyrir en 

viðræður við kröfuhafa standa yfir. Loks er að geta að vegna óhagstæðrar 

gengisþróunar, einkum styrkingar Bandaríkjadollars gagnvart Kanadadollar, mun 

gengistap á fjórða ársfjórðungi vera töluvert hærra en búist var við.  

 

Þar sem endurskoðun á virðisrýrnunarprófum og ársreikningi félagsins er ekki 

lokið er enn óljóst hver heildargjaldfærsla vegna virðisrýrnunar mun verða á 

fjórða ársfjórðungi. Ljóst er þó að hún mun ganga stórlega á eigið fé félagsins 

og munar þar mest um gjaldfærslu vegna XL ábyrgðar.  

  

Áfram unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu 

Eins og fram hefur komið hefur Eimskip unnið að fjárhagslegri 

endurskipulagningu samstæðunnar undanfarna mánuði með innlendum og erlendum 

ráðgjöfum, en ráðgert er að henni ljúki á fyrri helmingi ársins 2009. Lögð 

hefur verið áhersla á að selja hluta erlendra eigna sem ekki tengjast 

kjarnastarfsemi félagsins, með það að markmiði að greiða niður skuldir og létta 

á fjármagnskostnaði. Eimskip er í viðræðum við helstu lánveitendur sína um 

frestun vaxtagreiðslna og afborgana lána til að vernda lausafjárstöðu félagsins 

á meðan á söluferli eigna stendur yfir. Viðbrögð lánveitenda hafa almennt verið 

góð.  

 

Þrátt fyrir að efnahagsástandið á Íslandi hafi verið mjög erfitt hefur Eimskip 

tekist að tryggja lausafjárstöðu félagsins.  

 

Reiknað er með að sölu eigna í Norður-Ameríku ljúki um mánaðarmótin 

janúar-febrúar 2009 og léttir salan verulega á skuldsetningu félagsins.  

 

Grunnrekstur Eimskips traustur 

Þrátt fyrir erfiða skuldastöðu félagsins og erfið skilyrði á fjármálamarkaði 

gengur grunnrekstur félagsins vel. Vel hefur gengið að aðlaga rekstur félagsins 

að þeim samdrætti sem hefur verið í flutningum til Íslands. Félagið hefur á 

undanförnum vikum fækkað skipum í rekstri tengdum Íslandi úr 11 í átta, auk 

þess að gripið var til uppsagna og launalækkana ásamt öðrum 

hagræðingaraðgerðum. Áætlað er að þessar aðgerðir skili um 2,4 milljarða króna 

sparnaði á ári. Lausafjárstaðan er góð og grunnrekstur Eimskips er traustur. 

Félagið mun áfram veita viðskiptavinum félagsins trausta og góða þjónustu.  
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22.2 Helstu fréttatilkynningar Eimskips 2009 

Published: 2009-01-14 18:52:11 CET  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

- Hf. Eimskipafélag Íslands sendir frá sér afkomuviðvörun - Eigið fé félagsins verður 

neikvætt vegna aukinna afskrifta  

Í desember sl. sendi Eimskip frá sér afkomuviðvörun vegna fyrirséðrar 

gjaldfærslu á 4. ársfjórðungi. Þar kom m.a. fram að endurskoðun á 

virðisrýrnunarprófum félagsins væri ekki lokið og því óljóst hver 

heildargjaldfærsla vegna virðisrýrnunar myndi verða á 4. ársfjórðungi.  

 

Nú þegar vinna við endurskoðun er lengra komin er ljóst að þörf er á frekari 

niðurfærslu eigna þ.m.t. hluta af viðskiptavild. Aðrar eignir félagsins hafa 

auk þess verið endurmetnar og verðmæti þeirra fært niður í bókum félagsins.  

 

Viðskiptavild félagsins hefur vaxið mjög á síðustu árum í kjölfar mikilla 

fjárfestinga í fyrirtækjum. Í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla hafa 

verið framkvæmd virðisrýrnarpróf m.a. á viðskiptavild félagsins. Í ljósi 

aðstæðna á mörkuðum og  vegna varfærnissjónarmiða þá þarf að færa niður 

viðskiptavild félagsins. Ofangreint leiðir til þess að eigið fé félagsins mun 

verða neikvætt í árslok 2008 um allt að 150 milljónir evra.  

 

Fjárhagsleg endurskipulagning 

Félagið hefur undanfarna mánuði unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu með 

innlendum og erlendum ráðgjöfum. Eimskip hefur þegar náð samkomulagi við mikinn 

meirihluta skuldabréfaeigenda um frestun vaxtagreiðslna og afborgana.  Félagið 

hefur einnig náð undirrituðu samkomulagi við hluta af öðrum innlendum og 

erlendum lánveitendum um frestum vaxtagreiðslna og afborgana. Félagið er 

jafnframt í viðræðum við aðra lánveitendur og hafa viðbrögð lánveitenda almennt 

verið jákvæð.  

 

Gert er ráð fyrir að sölu eigna í Norður-Ameríku ljúki í febrúar 2009 og mun 

salan létta verulega á skuldsetningu félagsins. Ekki er ljóst hvert 

söluverðmætið verður og því er enn óljóst hver áhrifin á sölunni verða 

endanlega.  

 

Eftir söluna á eignum félagsins í Norður-Ameríku verður farið í frekari 

viðræður við helstu lánveitendur um fjárhagslega endurskipulagningu. Félagið 

hefur nú þegar hafið undirbúning að viðræðum við lánveitendur sem snúa að því 

að styrkja eiginfjárstöðu félagsins og tryggja framtíðarrekstur þess sem 

skipafélags.  

 

 

Grunnrekstur Eimskips góður 

Þrátt fyrir erfiða skuldastöðu félagsins og óhagstæð skilyrði á fjármálamarkaði 

gengur grunnrekstur félagsins vel. Vel hefur gengið að aðlaga rekstur félagsins 

að þeim samdrætti sem hefur verið í flutningum til Íslands.  

 

Lausafjárstaða félagsins er tryggð og stöðug. Grunnrekstur félagsins, 

flutningastarfsemin, gengur vel. Félagið mun sem fyrr veita viðskiptavinum 

félagsins trausta og góða þjónustu. Þrátt fyrir erfitt efnahagsástand á Íslandi 

og á helstu mörkuðum félagsins hefur félaginu tekist að tryggja lausafjárstöðu 

og daglegan rekstur.  

 
 

 

Published: 2009-01-15 23:32:54 CET  

  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Eimskip semur við skuldabréfaeigendur  

- Mikilvægur stuðningur meðan unnið er að fjárhagslegri endurskipulagningu 

félagsins.  

 

Hf. Eimskipafélag Íslands hefur samið við eigendur 90% að virði skuldabréfa í flokknum 

HFEIM081, útgefinn að verðmæti 1.610m ISK.  
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Samkomulag er um að skuldabréfaeigendur falli frá gjaldfellingarákvæðum sínum og 

Eimskip hefur nú heimild til að fresta gjalddaga þar til 30 dögum eftir sölu eigna í 

Norður Ameríku er lokið en þó eigi síðar en 30. júní. Þá verði öllum 

vaxtagreiðslum frestað yfir sama tímabil og gjaldfallnir vextir bætast við höfuðstól. 

Áður hefur verið tilkynnt um samskonar samkomulag við mikinn meirihluta eigenda 

skuldabréfaflokkanna HFEIM071 og HFEIM072.  

 

Eimskip vinnur jafnframt að samskonar samkomulagi við eigendur annarra 

skuldabréfaflokka útgefnum af félaginu og mun tilkynna um það innan skamms.  

 

 
 

Published: 2009-02-09 10:55:08 CET  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

- Eimskip hættir rekstri á frystigeymslum í Hollandi  

Eimskip mun hætta rekstri á frystigeymslufyrirtækinu Daalimpex í Hollandi.  

Samningar um sölu á fyrirtækinu voru á lokastigi en snuðra hljóp á þráðinn á 

síðustu metrunum og gekk því salan ekki eftir.  Þetta þýðir að fyrirtækið 

verður tekið til gjaldþrotaskipta í ljósi þess að Eimskip sér ekki ávinning í 

því að styðja áfram við félagið fjárhagslega.  Mun þessi niðurstaða hafa 

óveruleg áhrif á viðskiptavini Eimskip og mun félagið bjóða áfram fjölþætta 

þjónustu við sjávarútvegsfyrirtæki í gegnum samstarfsaðila í Hollandi.  

  

 

Fjárhagsleg áhrif á Eimskip nú verða óveruleg í ljósi þess að félagið hafði að 

fullu afskrifað þessa starfsemi á fjórða ársfjórðungi reikningsársins 2008. 
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Eimskip semur við skuldabréfaeigendur og áframhaldandi vinna að fjárhagslegri 

endurskipulagningu  

-Tilboð í eignir félagsins í Norður-Ameríku metin 

  

Hf. Eimskipafélag Íslands hefur samið við skuldabréfaeigendur í flokkunum 

AVION061 og AVION062, útgefin að verðmæti 10 milljarða ISK um frestun 

vaxtagreiðslna. Eimskip hefur þegar fengið undirritað samþykki um 75% 

skuldabréfaeigenda þessara flokka og áfram er unnið að því að ná sama 

samkomulagi við þann hluta eigenda skuldabréfa sem ekki hafa gengið frá 

samningi við félagið.  

  

Eimskip hefur undanfarna mánuði unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu með 

innlendum og erlendum ráðgjöfum eins og áður hefur komið fram. Stór þáttur í 

þeirri endurskipulagningu er sala á eignum félagsins í Norður-Ameríku. Stefnt 

er að því að söluferlinu ljúki innan nokkurra vikna, en nú er unnið að því að 

meta þau tilboð sem komið hafa og ganga til frekari viðræðna við tilboðsgjafa. 

Enn er óljóst hvert endanlegt söluverðmætið verður og því er enn óljóst hver 

áhrifin á sölunni verða endanlega.  

  

Eimskip hefur þegar náð samkomulagi við mikinn meirihluta skuldabréfaeigenda 

allra flokka útgefnum af félaginu um frestun vaxtagreiðslna og afborgana. 

Félagið er jafnframt í viðræðum við aðra lánveitendur og hafa viðbrögð 

lánveitenda almennt verið jákvæð. Þegar niðurstaða í söluferlinu á eignum í 

Norður-Ameríku liggur fyrir verður farið í frekari viðræður við helstu 

lánveitendur um fjárhagslega endurskipulagningu sem snúa að því styrkja 

eiginfjárstöðu félagsins og tryggja framtíðarrekstur þess sem skipafélags.  

  

Þrátt fyrir erfiða skuldastöðu félagsins og óhagstæð skilyrði á fjármálamarkaði 

er grunnrekstur félagsins í vel viðunandi horfi og ágætlega hefur gengið að 

aðlaga rekstur félagsins að þeim samdrætti sem hefur verið í flutningum til 

landsins.  
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Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Eimskip selur hlutabréf sín í Containerships  

Eimskip hefur gert samning um sölu á 65% hlut sinn í finnska skipafélaginu 

Containerships.  Kaupandi er Container Finance sem verið hefur minnihluta 

eigandi í Containerships.  Salan er gerð með fyrirvara um samþykki stjórnar 

félagsins og að aflétting veða takist.  

 

Eimskip keypti hlut sinn í Containerships í október 2006 og hefur rekið félagið 

sem sjálfstæða einingu innan Eimskips samstæðunnar.  Containerships og Eimskip 

munu halda samstarfi sínu áfram þar sem Eimskip verður áfram umboðsaðli 

Containerships í Danmörku og Containerships verður umboðsaðli Eimskip 

Finnlandi.  

 

Salan á Containerships er liður í fjárhagslegri endurskipulagningu Eimskip og 

mun salan lækka skuldir félagsins um tæpa 11 milljarða ISK, en sölutap af 

sölunni er um 3,9 milljarðar króna.  Auk þess er salan liður í því að selja þær 

eignir félagsins sem ekki eru hluti af kjarnastarfsemi félagsins til framtíðar 

þ.e.a.s siglingum á Norður Atlansthafi og alþjóðlegri frystiflutningsmiðlun.  

 

Eimskip heldur áfram vinnu við endurskipulagningu í samræmi við það sem áður 

hefur verið tilkynnt.  Enn er unnið að sölu á frystigeymslustarfseminni í 

Norður-Ameríku en það ferli hefur tekið lengri tíma en í fyrstu var áætlað.  

Markmiðið er að endurskipulagningu ljúki fyrir lok júní eins og áður hefur 

verið tilkynnt.  
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Fjárhagsleg endurskipulagning  

-Siglingar til og frá landinu raskast ekki. 

-Störfum 1.500 starfsmanna borgið  

 

Eimskip áformar að stofna nýtt fjárhagslega öflugt flutninga- og 

vörustjórnunarfyrirtæki. Nýtt og endurskipulagt Eimskip mun einbeita sér að 

kjarnastarfsemi sinni.  

 

• Fyrirætlanir þessar eru háðar samþykki  lánardrottna Eimskips.  Félagið mun 

leggja fram beiðni um nauðasamninga til héraðsdóms Reykjavíkur sem mun verða 

kynnt fyrir  lánardrottnum.  

• Þetta mun ekki hafa áhrif á daglegan rekstur félagsins á sviði flutninga og 

vörustjórnunar. Greiðslur til birgja verða einnig  með óbreyttum hætti.  

• Nýtt og endurreist félag verður að fullu í eigu lánardrottna Eimskips.  Meðal 

þeirra er bandaríska fjárfestingarfélagið The Yucaipa Companies með um 32% 

eignarhlut sem jafnframt leggur félaginu til 15 milljónir evra.  

• Eimskip selur 49% hlutafjár í Versacold Atlas til Yucaipa, sem einnig hefur 

samið um kauprétt á 51% hlutafjár.  

• Eimskip hefur selt þrjú gámaskip sem gerð voru út frá Noregi. 

 

Eimskip mun óska eftir heimild til nauðasamninga. Eimskip Ísland ehf. verður í 

meirihlutaeigu íslenskra lánardrottna  

 

Eimskip hefur unnið með erlendum og innlendum ráðgjöfum frá því í október 2008 

að  fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins.  Gríðarleg skuldsetning 

félagsins reyndist óviðráðanleg. Sú staða er afleiðing nokkurra illa ígrundaðra 

fyrirtækjakaupa erlendis og þeirri staðreynd að háar ábyrgðir féllu á félagið.  

Samdráttaráhrif efnahagskreppunnar á mörkuðum innanlands og utan juku jafnframt 

vanda félagsins.  Markmið stjórnar Eimskips er að hámarka endurgreiðslur til 

lánardrottna og tryggja áframhaldandi starfsemi á Íslandi og í 

Norður-Atlantshafi. Með þessu móti er einnig unnt að tryggja þau 1.500 störf 

sem nú eru hjá félaginu.  

 

Eitt fyrsta skrefið í endurskipulagningunni er að tryggja reksturinn á Íslandi 

með því að færa hluta starfseminnar yfir í dótturfélag Eimskips, Eimskip Ísland 

ehf. Það verður í byrjun að fullu í eigu móðurfélagsins.  Með þessu móti er 
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tryggt að daglegur rekstur og þjónusta á Íslandi raskast ekki og um leið er 

tryggt að greiðslur til birgja verða með eðlilegum hætti. Að sama skapi mun 

breytingin ekki að hafa áhrif á rekstur dótturfélaga Eimskips.  

 

Eimskip Ísland ehf. verður að fullu í eigu lánardrottna þar af í meirihlutaeigu 

íslenskra lánardrottna:  

• Landsbanki Íslands hf. mun eignast um 40% í félaginu og NBI um 5%.  

• Yucaipa breytir útistandandi veðtryggðum kröfum í hlutafé og fjárfestir 

jafnframt 15 milljónir evra í félaginu og eignast þannig um 32% í fyrirtækinu.  

• Ríflega fimmtíu aðrir lánardrottnar eignast 23% í Eimskip Íslandi ehf. 

Flestir þeirra eru íslenskir sjóðir og skuldabréfaeigendur, þ.m.t. nokkrir 

lífeyrissjóðir.  

• Núverandi hluthafar félagsins verða ekki í eigendahópi Eimskips Íslands ehf 

og fulltrúar  nýrra eigenda munu skipa nýja stjórn þess eftir 

endurskipulagningu.  

Veðtryggðir lánardrottnar Eimskips, Yucaipa,  skilanefnd Landsbankans og 

Íslandsbanki hf., styðja þessar tillögur.  Skilanefnd Landsbankans og 

Íslandsbanki hf. hafa samþykkt að halda áfram fjármögnun sem  lýtur að 

fasteignum Eimskips Íslands ehf.  

 

Eimskip mun nú leita eftir heimild til nauðasamninga og mun óveðtryggðum 

lánardrottnum gefast tækifæri til að kynna sér þessar tillögur.  Að því loknu 

verða óveðtryggðir lánardrottnar beðnir um að greiða atkvæði.  Reiknað er með 

að þetta ferli geti tekið 8 - 10 vikur og vonast er til að endurskipulagningu 

félagsins verði endanlega lokið á haustmánuðum.  

 

Óveðtryggðar kröfur eru um 45% af heildarkröfum í Hf. Eimskipafélag Íslands. 

Eimskip áætlar að óveðtryggðir lánardrottnar fái um 12% upp í  kröfur sínar.  

Gert er ráð fyrir að heildarniðurstaðan verði sú að um 61% af öllum kröfum á 

félagið séu tryggar.  

 

Eimskip dregur sig út úr kæligeymslurekstri og lækkar rekstrarkostnað 

Eimskip hefur samið um sölu á 49% hlutafjár Versacold Atlas til Yucaipa og 

jafnframt veitt fyrirtækinu forkaupsrétt að 51%. Yucaipa er stór 

fjárfestingarsjóður sem sérhæfir sig í fjárfestingum í smásölu, vörustjórnun og 

flutningi matvæla.  Stærsta kæligeymslufyrirtæki Bandaríkjanna, Americold, er í 

eigu Yucaipa.  

 

Söluferli Versacold Atlas hófst í september 2008 undir stjórn tveggja 

alþjóðlegra fjárfestingarbanka. Kauptilboð sem bárust voru mun lægri en vonir 

stóðu til og í raun óásættanleg, enda hefðu þau ekki dugað til að greiða niður 

skuldir félagsins sem stofnað var til við kaupin. Yucaipa, sem gerði tilboð í 

upphaflega ferlinu, lýsti áhuga á þátttöku í endurskipulagningu Eimskips meðal 

annars til að liðka fyrir sölunni á Versacold Atlas.  

 

Yucaipa hefur yfirtekið 120 milljón evra lán ABN Amro sem hvíldi á Eimskip,  

sem undanfara að yfirtöku á Versacold Atlas.  

 

Yucaipa skipti hluta af ABN Amro láninu fyrir 49% hlut í Versacold Atlas og 

hefur  eins og fyrr segir forkaupsrétt að því hlutafé sem eftir stendur.  

 

Loks hefur Eimskip selt þrjú gámaskip í Noregi til Atlantica Shipping og greitt 

niður skuldir um 30 milljónir evra.  

 

Vegna sölunnar á Versacold Atlas mun Eimskip færa niður eignarhlut sinn í 

félaginu upp á 176 milljónir evra.  

 

Næstu skref 

Beiðnin um nauðasamninga markar mikilvægan áfanga í fjárhagslegri 

endurskipulagningu Eimskips.   Í framhaldinu stefnir stjórn félagsins að 

afskráningu hlutabréfa Eimskips í Kauphöll Íslands.  

 

Verði nauðasamningar samþykktir lækka vaxtaberandi heildarskuldir samstæðunnar 

úr um 1,600 milljónum evra í um 100 milljónir evra í hinu nýja fyrirtæki.  Í 

kjölfarið mun traustur efnahagsreikningur Eimskip Ísland ehf tryggja félaginu 

og samstæðufyrirtækjum þess heilbrigðan rekstur.  

 

Gylfi Sigfússon, forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands: „Ég tel þetta vera 

lífsnauðsynlegt skref í ferli sem miðar að endurreisn Eimskips og að drög að 

nauðasamningum bjóði upp á bestu fáanlegu útkomu fyrir alla lánardrottna 

samstæðunnar.  Ég vona að lánardrottnar okkar verði á sama máli og greiði 

atkvæði með þessum drögum sem munu gefa Eimskip fjárhagslegan styrk til að 

takast á við efnahagslega erfiðleika og leggja grundvöll að virðisaukningu í 
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framtíðinni.  

Það er mér sérstök ánægja að tilkynna aðild Yucaipa að Eimskip því ég tel að 

stuðningur erlends fjárfestingarsjóðs við íslenskt fyrirtæki sé mjög jákvætt 

skref fyrir hagkerfi okkar í heild og sýni að erlendir fjárfestar eru 

reiðubúnir að fjárfesta á  Íslandi.  Yucaipa er ekki einungis  fjárfestir 

heldur samstarfsaðili sem mun leggja til rekstrarlega sérþekkingu og valkosti 

við stefnumótun fyrir endurreista starfsemi okkar.  Við hlökkum til að kanna 

valkosti fyrir Eimskip og önnur félög í eignasafni Yucaipa til að virkja 

augljós tækifæri til samvinnu milli þeirra í sambandi við kæligeymslu- og  

frystigámarekstur.  

 

Eftir sem áður mun meginverkefni okkar vera þjónusta fyrir Ísland, Norður 

Atlantshafssvæðið, Færeyjar og Noreg.  Á síðustu sex mánuðum höfum við unnið af 

krafti við að minnka afkastagetu og aðlaga umfang starfseminnar að minni 

eftirspurn á öllum sviðum. Starfsfólk okkar hefur einnig sýnt mikla óeigingirni 

og fórnfýsi á þessum erfiðu tímum og kann ég því miklar þakkir fyrir.  

 

Ég vil undirstrika að nauðasamningsferlið mun væntanlega ekki hafa nein áhrif á 

daglegan rekstur Eimskips, hvorki á Íslandi né erlendis, og ég hvet hvern þann 

sem óttast að reyndin kunni að verða önnur að hafa samband við okkur og ræða 

málin.  Sameiginlegt markmið okkar er að sjá til þess að rekstrartruflanir 

verði sem allra  minnstar ef nokkrar.  

 

Lánardrottnar hafa veitt Eimskip ómetanlegan stuðning síðustu mánuðina.  Ég 

þakka þeim stuðninginn og vona að þeir séu sammála stjórninni og 

stjórnunarteyminu að þessar tillögur bjóða upp á besta valkostinn í stöðunni 

fyrir alla lánardrottna.  Það er augljóslega ákjósanlegasta niðurstaðan fyrir 

alla sem vilja sjá Eimskip vinna sig út úr mótbyrnum og gegna áfram 

lykilhlutverki í endurreisn íslenska hagkerfisins.“  
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Afkoma Eimskips neikvæð um 214,5 milljónir evra á 2F 2009  

- Afkoma af flutningastarfsemi batnar verulega frá því á fyrsta ársfjórðungi - 

- Virðisrýrnun á eignarhlut í frystigeymslustarfsemi 176,1 milljón evra - 

 

Helstu atriði úr uppgjörinu 

 

• Rekstrartekjur námu 298,6 milljónum evra (2F 2008: 319,4 milljónir evra) og 

lækkuðu um 6,5% milli ára.  

• Rekstrargjöld námu 263,9 milljónum evra (2F 2008: 288,6 milljónir evra) og 

lækkuðu um 8,6% milli ára.  

• Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) nam 34,7 

milljónum evra, eða 11,6% sem hlutfall af tekjum; EBITDA hækkaði um 12,6% frá 

fyrra ári þar sem hún var 30,8 milljónir evra, eða 9,6% af tekjum  

• Heildarfjármagnskostnaður var 22,5 milljónir evra á 2F, að teknu tilliti til 

gengishagnaðar upp á 6,5 milljónir evra  

• Tap af áframhaldandi starfsemi var 190,2 milljónir evra 

• Tap af aflagðri starfsemi var 24,3 milljónir evra 

• Tap eftir skatta var 214,5 milljónir evra á 2F samanborið við 100,8 milljóna 

evra tap á 2F 2008  

• Heildareignir í lok fjórðungsins voru 1.540,6 milljónir evra 

• Heildarskuldir í lok fjórðungsins voru 1.931,0 milljónir evra 

• Eigið fé í lok fjórðungsins var neikvætt um 390,4 milljónir evra 
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Eimskip leggur fram beiðni um heimild til nauðasamninga  

Hf. Eimskipafélag Íslands lagði fram beiðni um heimild til 
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nauðasamningsumleitana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Áform þessa efnis 

voru kynnt á aðalfundi félagsins í gær, 30. júní 2009  

 

Félagið óskaði jafnframt í morgun eftir því við Nasdaq OMX Ísland að hlutabréf 

og aðrir fjármálagerningar félagsins verði teknar úr viðskiptum í kauphöll 

Nasdaq OMX á Íslandi. Hluthafar Eimskips eru í dag 20.000 talsins.  
 

 

Published: 2009-07-02 11:37:01 CEST  

Eimskip - Press office - Fyrirtækjafréttir  

Héraðsdómur Reykjavíkur veitir Hf. Eimskipafélagi Íslands heimild til að leita 

nauðasamning  

Fréttatilkynning: 

 

 

HF. Eimskipafélag Íslands 

 

Héraðsdómur Reykjavíkur veitir Hf. Eimskipafélagi Íslands heimild til að leita 

nauðasamnings  

 

Hf. Eimskipafélag Íslands lagði fram beiðni um heimild til 

nauðasamningsumleitana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur í gærmorgun. Áform þessa 

efnis voru kynnt á aðalfundi félagsins þann 30. júní 2009.  

 

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur fallist á að veita félaginu heimild til að leita 

nauðasamnings samkvæmt frumvarpi félagsins. Garðar Garðarsson 

hæstaréttarlögmaður var skipaður umsjónarmaður með nauðasamningsumleitunum 

félagsins.  

 

Frumvarp að nauðasamningi hljóðar svo: 

 

“Lánardrottnum sem fara með samningskröfur (“lánardrottnar”) er boðið að breyta 

kröfum sínum á hendur Eimskip í L1003 ehf. (sem verður breytt í Eimskipafélag 

Íslands ehf.) kt. 690409-0460, (“Nýja-Eimskip”) sem má jafna til að þeim sé 

boðin greiðsla á 11,9% krafna sinna.  

 

1. Eimskip mun afhenda 54,1% af hlutafé Nýja Eimskips til lánardrottna, en það 

samsvarar greiðslu á 11,9% krafna þeirra. Afhendingin mun eiga sér stað svo 

fljótt sem verða má og eigi síðar en innan 30 daga frá því að nauðasamningur 

telst kominn á.  

2. Engir vextir verða greiddir vegna krafna lánardrottna frá þeim degi sem 

frumvarp þetta telst komið á og þar til hlutafé Nýja Eimskips verður flutt til 

lánardrottna.  

3. Trygging verður ekki veitt fyrir greiðslum samkvæmt framangreindu.” 
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- Hf. Eimskipafélag sýknað af kröfum Baldurs Guðnasonar fyrrum forstjóra félagsins  

Eimskip var í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag sýknað af kröfu Baldurs Guðnasonar, 

fyrrverandi forstjóra þess, um greiðslu launa í tvö ár, allt til loka febrúar 

2010. Byggir sýknan á því að Baldur hafi misnotað aðstöðu sína og því beri að 

ógilda starfslokasamning við hann.  

 

Baldur krafðist þess að viðurkenndur yrði réttur hans gagnvart Eimskip til 

óskertra launa, orlofslauna og lífeyrissjóðsframlaga frá 1. maí 2008 til og með 

28. febrúar 2010 á grundvelli viðauka við starfssamning. Mánaðarlegar greiðslur 

hefðu verið um 56.520 evrur á mánuði, þ.e. laun, orlof og lífeyrisframlag. 

Miðað við gengi evru í dag er um 10 milljónir að ræða á mánuði í tæp 2 ár.  

 

Eimskip byggði sýknukröfu sína m.a. á því að ráðningarsamningi Baldurs hafi 

verið rift, að hann hafi beitt svikum við gerð viðauka á starfssamningi, en 

einnig var byggt á 33. gr. og 36. gr. samningalaga, þ.e  óheiðarleika og 

ósanngirni af hálfu Baldurs. Loks byggði félagið varnir sínar á því að 
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forsendur fyrir viðauka við ráðningarsamning Baldurs hafi brostið.  

 

Héraðsdómur féllst á það með Eimskip að Baldur hefði, gegn betri vitund, 

misnotað aðstöðu sína og bæri því að ógilda samninginn á grundvelli 30. gr. 

laga nr. 7/1936, og féllst á sýknukröfu félagsins.  
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- Skipulagsbreytingar  

Í kjölfar fjárhagslegrar endurskipulagningar er nú unnið að breytingum á 

stjórnskipulagi félagsins. Markmiðið er að  einfalda skipulag, ná fram 

hagræðingu í rekstri og reka áfram öflugt Eimskip sem er leiðandi í 

flutningastarfsemi á Norður-Atlantshafi. Starfsemi Eimskips á Íslandi mun í 

grófum dráttum skiptast í tvær einingar, annars vegar Sölu og þjónustu og hins 

vegar Eimskip innanlands. Unnið er að frekari breytingum á heildarskipulagi 

félagsins og mun verða tilkynnt um þær fyrir lok júlímánaðar.  

 

Matthías Matthíasson hefur verið ráðinn í starf framkvæmdastjóra Sölu og 

þjónustu á Íslandi. Undir Sölu og þjónustu fellur sala í inn- og útflutningi 

ásamt þjónustu og skjalavinnslu. Matthías hóf upphaflega störf hjá Eimskip árið 

1983 og starfaði til ársins 2004. Matthías var m.a. sölustjóri í 

millilandaflutningum, forstöðumaður inn-og útflutnings og framkvæmdastjóri 

Eimskip UK. Hann hóf störf að nýju hjá Eimskip í apríl síðastliðnum, þá sem 

framkvæmdastjóri sérverkefna. Matthías vinnur nú að því að ljúka ýmsum 

sérverkefnum, m.a. á skrifstofu Eimskips í Hamborg og kemur að fullu til starfa 

á Íslandi um miðjan júlí.  

 

Guðmundur Nikulásson mun taka við starfi framkvæmdastjóra Eimskips innanlands 

og fellur þar undir rekstur á innanlandskerfi félagsins, rekstur Vöruhótels, 

Flytjanda, vörudreifingar á höfuðborgarsvæðinu, hafnarsvæða á Íslandi og  

frysti- og kæligeymslna. Guðmundur hefur starfað hjá Eimskip síðan 1997 og 

gegnt ýmsum trúnaðar- og stjórnunarstöðum.  

 

 

Starfslok 

 

Í ljósi skipulagsbreytinga mun Guðmundur P. Davíðsson, framkvæmdastjóri 

Eimskips á Íslandi, láta af störfum hjá Eimskip. Hann hóf störf hjá félaginu í 

september 2007. Guðmundur stýrði starfsemi Eimskips á Íslandi sem nú hefur 

verið skipt niður í tvö svið, Sölu og þjónustu og Eimskip innanlands, sem heyra 

beint undir Gylfa Sigfússon forstjóra.  

 

Eimskip þakkar Guðmundi fyrir farsæl störf í þágu félagsins og óskar honum 

velfarnaðar á nýjum vettvangi. 
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100% kröfuhafa samþykktu nauðasamningsfrumvarp  

FRÉTTATILKYNNING:                                                                

 

Hf. Eimskipafélag Íslands:                                                       

 

 

                 100% KRÖFUHAFA SAMÞYKKTU NAUÐASAMNINGSFRUMVARP                  

           -Starfsemi félagsins tryggð og atvinna 1.500 starfsmanna              

 

Á kröfuhafafundi Hf. Eimskipafélags Íslands í dag voru greidd atkvæði um         

nauðasamningsfrumvarp félagsins.                                                 

 

Atkvæði féllu þannig að 100% kröfuhafa greiddu atkvæði með frumvarpinu og var    

það því samþykkt samhljóða.                                                      
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Næstu skref verða þau að félagið mun leggja skriflega kröfu um staðfestingu      

nauðasamnings fyrir héraðsdómara í næstu viku, ásamt yfirlýsingu umsjónarmanns,  

Garðars Garðarsson, hrl.                                                         

 

 

Gylfi Sigfússon, forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands:                           

“Fjárhagsleg endurskipulagning Eimskips er búin að standa yfir í allmarga        

mánuði. Nú er stærsta áfanganum náð sem var að skapa Eimskip eðlileg             

rekstrarskilyrði og leggja grunn að framtíð félagsins.  Stjórn og starfsmenn     

félagsins eru þakklátir kröfuhöfum fyrir stuðning við félagið á erfiðum tímum.   

Ég vil þakka starfsmönnum  og viðskiptavinum félagsins fyrir stuðning og         

velvilja í garð þess á meðan á þessu ferli stóð. Án þeirra stuðnings hefði       

róðurinn verið vonlaus. Flutningastarfsemi félagsins er nú tryggð svo og störf   

um 1.500 starfsmanna. Mikilvægt á þessum tímamótum fyrir íslenskt atvinnulíf er  

að öll hjól atvinnulífsins fari nú að snúast á fullum afköstum. Með þessum       

áfanga er Eimskip að varða leiðina að endurreisn íslenskra fyrirtækja þjóðinni   

til heilla.”                                                                     

 

                           Reykjavík, 14. ágúst 2009 
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Héraðsdómur Reykjavíkur staðfestir nauðasamning  

FRÉTTATILKYNNING:                                                                

 

Hf. Eimskipafélag Íslands:                                                       

 

 

                Héraðsdómur Reykjavíkur staðfestir nauðasamning                  

 

 

Héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti í dag nauðasamning milli Hf. Eimskipafélags    

Íslands og kröfuhafa félagsins.                                                  

 

 

Hf. Eimskipafélag Íslands mun í kjölfarið greiða öllum kröfuhöfum félagsins í    

samræmi við frumvarp að nauðasamning, sem 100% kröfuhafa samþykktu þann 14.      

ágúst 2009.                                                                      

 

 

 

                           Reykjavík, 28. ágúst 2009 
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Hluthafafundur Hf. Eimskipafélags Íslands  

Hluthafafundur Hf. Eimskipafélags Íslands.  

8. september 2009 

 

Stjórn Hf. Eimskipafélags Íslands hefur ákveðið að boða til hluthafafundar og 

verður haldinn þriðjudaginn 8. september 2009 í á skrifstofum félagsins að 

Korngörðum 2 Reykjavík og hefst fundurinn kl.9:00.  

 

 

Á dagskrá fundarins verður: 

 

1. Tillaga stjórnar um breytingu á 1. gr. samþykkta félagsins þess efnis að 

nafni þess verði breytt.  

2. Staðfesting á samningum vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar félagsins.  

 

Dagskrá og endanlegar tillögur munu liggja frammi á skrifstofu félagsins 

hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir fundinn.  



141 

 

 

Fundargögn verða afhent á fundardag frá kl. 8.30 á fundarstað. 

  

Reykjavík 31. ágúst 2009. 

 

Stjórn Hf. Eimskipafélags Íslands. 
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Tillaga stjórnar Hf. Eimskipafélags Íslands um breytingu á nafni félagins  

Tillaga stjórnar Hf. Eimskipafélags íslands 

um 

breytingu á nafni félagsins 

 

Hluthafafundur Hf. Eimskipafélags Íslands haldinn 8. september samþykkir að 

breyta nafni félagsins í A1988 hf.  

Skal 1. gr. samþykkta félagsins breytast og verða svohljóðandi; 

 

“Félagið er hlutafélag og nafn þess er A1988 hf. ” 

 

 

 

Tillaga stjórnar HF. Eimskipafélags Íslands 

um  

staðfestingu á samningum vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar félagsins 

 

 

 

 

„Hluthafafundur Hf. Eimskipafélags Íslands haldinn 8. september 2009 staðfestir 

heimild til stjórnar um að framselja allar eigur félagsins til skiparekstrar 

til Eimskip Ísland ehf. og hækka þannig hlutafé þess félags og fá sem gagngjald 

hluti í Eimskip Ísland ehf. Jafnframt staðfestir fundurinn heimild til stjórnar 

félagsins að framselja framangreinda hluti í Eimskip Ísland ehf., ásamt öllum 

öðrum eignum félagsins að frátöldum 51% hlut í Eimskip Tango ehf., til 

félagsins L1003 ehf. gegn afhendingu hluta í L1003 ehf.”  

 

 

 

 

Greinargerð: 

 

Framangreind tillaga er gerð sem liður í fjárhagslegri endurskipulagningu 

félagsins í framhaldi af samþykkt nauðasamnings félagsins sem staðfestur var 

þann 28. ágúst 2009 af Héraðsdómi Reykjavíkur. Í samningum sem gerðir voru í 

tengslum við nauðasamningsfrumvarp félagsins var gert ráð fyrir að skiparekstur 

félagsins yrði færður til nýs félags, L1003 ehf. (sem síðar mun fá nafnið 

Eimskipafélag Íslands ehf.).  

 

Samkvæmt nauðasamningi félagsins munu kröfuhafar þess fá hluti í L1003 ehf. sem 

greiðslu á kröfum sínum á hendur félaginu.  

 

Þeim ráðstöfunum sem hér er fjallað um eru gerð gerð ítarleg skil í greinargerð 

fyrir kröfuhafa sem fylgdi nauðasamningsfrumvarpi félagsins. Með tillögu 

þessari er staðfest heimild stjórnar til að ganga frá þeim samningum sem kveðið 

er á um nauðasamningi félagsins.  
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Niðurstöður hluthafafundar 8. september 2009  

NIÐURSTÖÐUR HLUTHAFAFUNDAR 8. SEPTEMBER 2009 
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Eftirfarandi tillögur voru bornar upp á hluthafafundi og samþykktar: 

 

 

1. Tillaga stjórnar um breytingu á 1. gr. samþykkta félagsins að nafni 

félagsins verði breytt.  

 

Fundarstjóri bar upp tillögu þess efnis að breyta nafni félagsins í A1988 hf.  

 

Tillagan borin upp til samþykktar og var hún samþykkt með yfirgnæfandi 

meirihluta atkvæða.  

 

2. Staðfesting á samningum vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar félagsins. 

 

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu: 

 

“Hluthafafundur Hf. Eimskipafélags Íslands haldinn 8. september 2009 staðfestir 

heimild til stjórnar um að framselja allar eigur félagsins til skiparekstrar 

til Eimskip Íslands ehf. og hækka þannig hlutafé þess félags og fá sem 

gagngjald hluti í Eimskip Ísland ehf. Jafnframt staðfestir fundurinn heimild 

til stjórnar félagsins að framselja framangreinda hluti í Eimskip Ísland ehf., 

ásamt öllum öðrum eignum félagsins að frátöldum 51% hlut í Eimskip Tango ehf., 

til félagsins L1003 ehf. gegn afhendingu hluta í L1003 ehf.”  

 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var samþykkt samhljóða 
 

 

 

 


