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Abstract 
 

This paper examines whether the implementation of electronic invoice 

reception for the Icelandic state’s Accounts Payable (AP) system 

would be beneficial. 

The role of accounting is examined; it’s usage as a financial and 

managerial tool and the legal requirements of accounting in Iceland, as 

well as the service role of accounting departments. The legal and 

ethical demands’ accounting places on managers and other users is 

examined. 

The structure and roles of ledgers and sub-ledgers is examined, with 

emphasis on Accounts Payable (AP). The purchasing process is 

explained, as well as the development in the delivery process of 

purchase invoices. The accounting environment of the Icelandic State 

is examined and the State AP process explained. 

An examination was made on AP data in the Oracle Accounting 

System used by the Government. SQL queries were made to retrieve 

data that can be used to evaluate effectiveness. This data was analyzed 

to see the effectiveness of the system and the time invoices take from 

being issued to being processed and finally paid. 

The conclusion is that electronic invoicing should definitely be 

implemented, along with electronic approval of invoices. This would 

streamline the process from issue to payment and improve the quality 

of financial information from the State accounting system. The data 

analyzed also gave clear indications that usage of AP has to be 

standardised and more stringent quality demands made to the users. 

 

Keywords: Managerial and financial accounting, purchasing process, 

bookkeeping, Accounts Payables, efficiency. 



Háskólinn á Akureyri Viðskipta- og raunvísindadeild 

V

Útdráttur 
 

Verkefni þetta er lokaverkefni höfundar til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði 

við Háskólann á Akureyri. Rannsóknarspurningin sem leitað er svara 

við er hvort það sé ávinningur fyrir íslenska ríkið að taka við 

rafrænum reikningum við innkaup.  

Til að kanna til hlítar mögulegan ávinning er hlutverki reikningshalds 

og bókhalds gerð nokkur skil. Skoðaðar eru lagalegar kröfur til 

reikningshalds, ábyrgð stjórnenda og hlutverk reikningshalds sem 

stjórnunarverkfæri. Ferli innkaupa er lýst ásamt virkni og uppbyggingu 

fjárhagskerfa ríkisins. Gert er grein fyrir ferli reikninga innan þess 

kerfis, bæði hefðbundinna reikninga og rafrænna. 

Framkvæmd var rannsókn á gögnum í viðskiptaskuldakerfi ríkisins og 

unnin greining á niðurstöðum þeirrar rannsóknar. Leitast var við að 

mæla fjölda reikninga, greiðslumáta, greiðslukjör og tímamæla ferla 

reikninga frá útgáfu að greiðslu og meta skilvirkni. 

Helstu niðurstöður eru að allt bendir til að innleiðing rafrænna 

reikninga muni skila ríkinu verulegu hagræði. Reikningar munu fara 

fyrr inn í fjárhagskerfið, draga mun úr vinnu við innskráningu, gleggri 

mynd á skuldbindingum fæst og meiri líkur á greiðslu á gjalddaga. 

Lagt er til að ríkið innleiði rafræna reikninga að krafti ásamt 

bókunarvél sem flýtir fyrir innlestri reikninga og leiti leiða til að auka 

sjálfvirkni viðskiptaskuldakerfisins. 

 

Lykilorð:stjórnunarlegt og fjárhagslegt reikningshald, innkaupaferlar 

bókhald, viðskiptaskuldir, skilvirkni. 

 


