
 

 

Verklagsreglur um framkvæmd verðmats óskráðra eigna AKTA sjóða hf. 
 
 

Efni:  

Matsaðferðir og verklag við framkvæmd verðmats óskráðra eigna, skv. 26. gr. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila 

sérhæfðra sjóða. 

Efnisatriði:  

Skipulag og aðferðarfræði við verðmat óskráðra eigna. 

Viðeigandi fyrir:  

Stjórn AKTA sjóða hf., framkvæmdastjóra AKTA, ytri matsaðila og sérfræðinga sem leggja fram gögn til ákvörðunar 

af hálfu matsaðila. 

1. Inngangur 

Rekstraraðili skal hafa viðeigandi ferla til að hægt sé að framkvæma fullnægjandi og óháð mat á óskráðum eignum 

sjóðs í samræmi við ákvæði laga og reglur sjóðsins. Verðmat skal ávallt framkvæmt af ytri matsaðila. AKTA skipar 

ytri matsaðila sem myndar verðnefnd vegna verðmats fyrir óskráðar eignir AKTA (hér eftir vísað til ytri matsaðila eða 

verðnefndar sem („matsaðili“). 

 

Matsaðili tekur ákvörðun um skráningu verðs á óskráðum eignum í eigu sjóða sem stýrt er af AKTA. Tilgangur 

verklagsreglnanna er að skapa ramma utan um störf matsaðila. Markmiðið er að verklagsreglur skapi grundvöll til þess 

að stuðla að því að starfshættir matsaðila skili niðurstöðum sem: 

a) endurspegli sem best markaðsvirði eigna í sjóðum AKTA 

b) eru sanngjarnar, viðeigandi og gagnsæjar  

c) uppfylla skilyrði laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. 

 

2. Gildissvið 

Stjórn AKTA setur verklagsreglurnar og er endanlega ábyrg fyrir því að matsaðili starfi samkvæmt verklagsreglum 

um verðskráningu á óskráðum eignum. Verklagsreglurnar gilda eingöngu fyrir verðskráningu á óskráðum eignum. 

 

Verklagsreglurnar eiga við um störf matsaðila og ákvarðanir sem teknar eru af honum. Með ákvörðunum er átt við 

ákvörðun um að: 

a) halda skráðu verði óskráðra eigna í eigu sjóða AKTA óbreyttu eða; 

b) breyta skráðu verði óskráðra eigna í eigu sjóða AKTA. 

 

3. Skipulag og verklagsreglur matsaðila 

3.1. Skipan matsaðila 

Framkvæmdastjóri AKTA ræður matsaðila. 

Matsaðili skal sýna fram á að hann falli undir skyldubundna skráningu eða sé bundinn siðareglum viðeigandi 

starfsgreinar, hafi fullnægjandi getu, þekkingu, hæfni, reynslu og gott orðspor til að geta framkvæmd viðeigandi 

verðmat í samræmi við kröfur laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða með skilvirkum hætti og uppfylli jafnframt skilyrði 

laganna um útvistun.  

 



 

3.2. Ábyrgð matsaðila 

Matsaðili tekur fyrir þau mál sem rekstraraðili leggur fyrir hann. Matsaðili ber ábyrgð gagnvart rekstraraðila á tjóni 

rekstraraðila sem rekja má til saknæmrar háttsemi matsaðila við framkvæmd starfa sinna. 

Rekstraraðili ber ábyrgð á að mat eigna sérhæfðs sjóðs og útreikningur hreinnar eignar hvers hlutdeildarskírteinis eða 

hlutar sé fullnægjandi, óháð því að mat hafi verið framkvæmt af matsaðila. 

 

3.3. Verklag matsaðila 

3.3.1. Matstími 

Eignir skulu metnar og hrein eign hvers hlutdeildarskírteinis eða hlutar skal reiknuð út að lágmarki einu sinni á ári.  

Sjóðstjóri viðkomandi sjóðs ber ábyrgð á því að óska eftir breytingu á verði og upplýsa matsaðila um nýjar eignir í 

eigu sjóða félagsins sem þarf að taka afstöðu til.  

Eigi matsaðili að taka til ákvörðunar breytingu á verði eignar skal honum berast upplýsingar um rökstuðning fyrir 

verðbreytingu. Við rökstuðning skal fara eftir í samræmi við kafla 3.3. 

 

3.3.2. Ákvörðun verðs 

Sjóðstjórum er heimilt að óska eftir því að matsaðili taki fyrir og ákvarði verð og breytingar á verði einstakra óskráðra 

eigna. 

Almennt eru verð eigna skráð samdægurs eftir að ákvörðun matsaðila liggur fyrir.  

 

3.3.3. Upplýsingar sem nýta má til grundvallar verðs 

Ákvörðun verðs fylgir eftirfarandi röð: 

• Ef nýlegt viðskiptaverð liggur fyrir: Fyrsti kostur við ákvörðun verðs er að styðjast við nýleg viðskiptaverð. 

Skilyrði fyrir því eru skilgreind í lið 3.3.4. hér að neðan. 

• Eignir í skráningarferli – nýlegt viðskiptaverð liggur ekki fyrir: Séu eignir í skráningarferli, og nýlegt 

viðskiptaverð liggur ekki fyrir, er matsaðila heimilt að notast við miðgildi verðs í tilboðsbók sem ætluð er 

almennum fjárfestum eins og það kemur fram í útboðsauglýsingu eignarinnar þar til verð hefur verið staðfest. 

Þegar verð hefur verið staðfest er heimilt að notast við staðfest verð fram að opnun viðskipta með hluti í 

eigninni á markaði.  

• Ef nýlegt viðskiptaverð liggur ekki fyrir: Liggi ekki fyrir nýlegt viðskiptaverð og rök eru fyrir breytingu á 

verði er heimilt að styðjast við niðurstöðu verðmats á hverjum tímapunkti. Verðmatið skal vera framkvæmt í 

samræmi við lið 3.3.5. „Aðferðarfræði við verðmat eigna“. 

• Ef um óverulegar eignir er að ræða: Óverulegar eignir, lægri en 0,5% af heildarstærð sjóðs, er heimilt að 

undanskilja verklagsreglum og meta á upphaflegu kostnaðarverði eða nafnvirði.  

 

3.3.4. Nýleg viðskiptaverð - skilyrði 

Skilyrði fyrir því að nýleg viðskiptaverð séu lögð til grundvallar eru eftirfarandi: 

a) Viðskipti milli aðila utan AKTA sjóða hf. 

i. Að staðfesting á verði liggi fyrir með tölvupósti og hún hafi borist á netfang matsaðila. 

b) Viðskipti AKTA 

i. Að viðskiptin séu við ótengdan aðila og á armslengdargrundvelli. 

ii. Að staðfesting á verði liggi fyrir með gildri viðskiptanótu og hún hafi borist á netfang matsaðila. 



 

iii. Að stærð viðskiptanna sé að lágmarki yfir 0,25% af útistandandi hlutafé (eða af viðkomandi 

skuldabréfaflokki ef um er að ræða skuldabréf) félagsins sem um ræðir eða að krónutala viðskiptanna 

nemur að lágmarki 10.000.000 kr.  

 

3.3.5. Aðferðafræði við verðmat óskráðra eigna 

Við ákvörðun verðs á eignum skal matsaðili styðjast við aðferðir í samræmi við International Private Equity and 

Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV). Aðferðafræði við verðmat eigna er eftirfarandi: 

a)  Upphaflegt kaupverð er notað sem viðmið í upphafi þegar eign er keypt 

i. Einungis ef það uppfyllir kröfur að vera armslengdarverð 

b) Bera skal kaupverð saman við kennitölur sambærilegra félaga og stilla af yfirverð/afslátt miðað við þær 

kennitölur: 

i. Miða skal við íslensk félög ef hægt er  

ii. Annars erlend samanburðarfélög 

iii. Valdar kennitölur skulu vera eðlilegir mælikvarðar í verðlagningu viðkomandi eignar 

iv. Miðað skal við að minnsta kosti tvær kennitölur eða fleiri ef hægt er 

c) Verðmat er endurskoðað og breytt ef: 

i. Tekjuvöxtur eignarinnar er hærri/lægri heldur en samanburðarfélaga (eða væntingar) 

ii. Framlegð og afkoma er að batna/versna m.v. samanburðarfélögin 

iii. Verðkennitölur samanburðarfélaga eru að breytast 

iv. Breytingar verða á fjármagnsskipan félagsins (nettó skuldir hækka/lækka) 

d)  Matið er reglulega stillt af: 

i. Ef að nýjar upplýsingar liggja fyrir um viðskipti með viðkomandi eign eða sambærilega eign 

ii. Nýtt viðskiptaverð borið saman við verðmat sjóðsins og frávik greind 

iii. Verðmargfaldarar endurstilltir ef við á 

e) Sjóðstreymismat framkvæmt reglulega 

i. Sjóðstreymismat leitt út í upphafi og stillt af m.v. kaupverð (skoða IRR á móti WACC og leiða út 

álag á markaðskröfu) 

ii. Nýtt mat reiknað ársfjórðungslega eða hálfsárslega og tekið tillit til nýrra upplýsinga um þróun 

rekstrar/afkomu og WACC 

iii. Sjóðstreymismat borið saman við verðkennitölur sambærilegra félaga 

f) Við sölu skal framkvæma svokallað „lookback test“ 

i. Gerð greining á mun á söluverði og síðasta verðmati 

ii. Niðurstöður greiningar skulu notaðar til að bæta matsaðferðir við mat á öðrum eignum 

 

3.3.6. Skrásetning niðurstaðna og upplýsinga til grundvallar 

Niðurstöður matsaðila skulu ætíð skrásettar og vistaðar skilmerkilega. 

Skrásetning skal vera í stöðluðu sniðmáti til þess að leitast við að tryggja gagnsæi og samræmi milli ákvarðana 

matsaðila.  

Viðkomandi sjóðstjóri, eða eftir atvikum framkvæmdastjóri, ber ábyrgð á að niðurstöður verðmats og upplýsingar sem 

notaðar voru til grundvallar ákvörðunum séu skrásettar og vistaðar skilmerkilega. 

 

Samþykkt af stjórn AKTA sjóða hf. þann 13. desember 2022 

 

 


