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Útdráttur 

Hér er fjallað um kennitölur í ársreikningum en þær eru reiknaðar stærðir úr köflum 

ársreikninga sem lýsa frammistöðu fyrirtækja. Þær eru aðallega notaðar til að bera 

saman við tölur fyrri ára innan fyrirtækis eða við tölur frá fyrirtækjum í sama 

atvinnugeira. Fyrst er lýsing á ársreikningi, þar sem rekstrarreikningur, 

efnahagsreikningur og sjóðstreymi verða sérstaklega tekin fyrir en það eru kaflarnir 

sem innihalda stærðirnar sem notaðar eru í útreikningi á kennitölum. Síðan er flokkun 

kennitalna og lýsing á þeim ásamt helstu kennitölum í hverjum flokki. Að lokum er 

könnun á kennitölum í ársreikningum en 17 fyrirtæki voru valin og ársreikningar frá 

árunum 2005-2007 skoðaðir. Leitað var eftir hvort fyrirtæki setja einhverjar tilteknar 

kennitölur fram í ársreikningum sínum eða hvort lesandinn þyrfti að reikna þær út 

sjálfur. Einnig var kannað hvaða kennitölur þeir velja að upplýsa og skoða hvaða 

kennitala er vinsælust. 

Það var mjög ánægjulegt að sjá hvað mörg fyrirtæki leggja mikið upp úr kennitölum, 

7 fyrirtæki voru með sérstakan kafla í skýringum og önnur 7 fyrirtæki voru með 

niðurstöðublað eða yfirlit yfir lykiltölur þar sem kennitölur komu fram. 

Tryggingamiðstöðin var eina valda fyrirtækið sem gaf ekki upp neinar kennitölur 

nema hagnað á hlut í rekstrarreikningi og svo voru 2 fyrirtæki þar sem kennitölur 

komu fram í skýrslu stjórnar eða voru innan um aðrar upplýsingar um fyrirtækið. Það 

sem kom mest á óvart var hversu fáar kennitölur þetta eru sem flestir nefna, en þar 

gæti ástæðan verið sú að mörg þessara fyrirtækja eru frekar lík að gerð. Af þeim 5 

kennitölum sem eru algengastar eru 2 um markaðsvirði og 1 um arðsemi, greiðsluhæfi 

og skuldsetningu. Kennitölur um nýtingu fjármagns voru mjög fáar og ekki meðal 

þeirra algengustu enda engar verslanir eða heildsölur valdar sem eflaust sýna meira af 

þeim. Algengasti flokkur kennitalna var markaðsvirði en það komu 7 kennitölur fram 

úr þeim flokki. 
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1. Inngangur 
Eins og titill ritgerðar segir til um þá fjallar hún um kennitölur í ársreikningum. 

Kennitölur eru reiknaðar stærðir úr köflum ársreikninga sem lýsa frammistöðu 

fyrirtækja. Þær eru aðallega notaðar til að bera saman við tölur fyrri ára innan 

fyrirtækis eða við tölur frá fyrirtækjum í sama atvinnugeira. Fyrst er lýsing á 

ársreikningi, þar sem rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og sjóðstreymi verða 

sérstaklega tekin fyrir en það eru kaflarnir sem innihalda stærðirnar sem notaðar eru í 

útreikningi á kennitölum. Síðan er flokkun kennitalna og lýsing á þeim ásamt helstu 

kennitölum í hverjum flokki. Að lokum er könnun á kennitölum í ársreikningum en 17 

fyrirtæki voru valin og ársreikningar frá árunum 2005-2007 skoðaðir. Leitað var eftir 

hvort fyrirtæki setja einhverjar tilteknar kennitölur fram í ársreikningi sínum eða hvort 

lesandinn þyrfti að reikna þær út sjálfur. Einnig var kannað hvaða kennitölur þeir velja 

að upplýsa  og skoða hvaða kennitala er vinsælust. 
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2. Ársreikningar 
Hlutverk ársreikninga er að gera grein fyrir afkomu og efnahag fyrirtækis yfir ákveðið 

tímabil. 

Meta þarf þrjú einkenni fyrirtækis til að greina ársreikning: greiðslugetu, arðsemi og 

skuldsetningu þess. Banki og aðrir skammtíma lánardrottnar hafa áhuga á getu 

lántakanda til að greiða skuldbindingar sínar. Þegar meta skal öryggi láns skiptir 

greiðslugeta lántakanda mjög miklu máli. Langtíma lánadrottnar skoða arðsemi og 

skuldsetningu til að meta getu fyrirtækis til að lifa af langt tímabil. Hluthafar hafa líka 

áhuga á arðsemi og skuldsetningu fyrirtækisins, til að meta líkur á arði og mögulegum 

vexti hlutabréfanna (Weygandt, Kieso og Kimmel, 2005, bls. 767).  

Ársreikningar skýra frá því sem er liðið, en það er talið vera góður grunnur til að 

byggja á spádóm um framtíðina. Ef ársreikningar eru notaðir við ákvarðanatöku 

verður þó að þekkja takmarkanir þeirra. Styrkur og veikleikar fyrirtækja geta komið 

fram við greiningu ársreikninga, sem geta bent á vandamál (Kieso, Weygandt og 

Warfield, 2007, bls. 1316). 

Ársreikningur gefur tvenns konar upplýsingar. Reikningurinn sjálfur sýnir með tölum 

hvað kom fyrir yfir ákveðið tímabil en skýrsla stjórnar er sagnahluti sem reynir að 

útskýra hvers vegna hlutir urðu svona (Brigham og Houston, 2004, bls. 36). 

Ársreikningar veita upplýsingar um fjárhagslega stöðu fyrirtækis og afkomu þess. 

Upplýsingar sem geta haft áhrif á lesanda ársreiknings eru mikilvægar og verða að 

koma fram. Ársreikningur þarf að innihalda skýrslu stjórnar og forstjóra, áritun óháðs 

endurskoðanda, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, yfirlit um breytingar 

á eiginfjárreikningum og skýringar. Hér á eftir kemur nánari lýsing á rekstrarreikningi, 

efnahagsreikningi og sjóðstreymi en kennitölur eru reiknaðar út frá stærðum úr 

þessum þrem köflum ársreiknings. 

 

2.1 Rekstrarreikningur 

Rekstrarreikningur er yfirleitt settur fram á einni blaðsíðu í ársreikningi þar sem 

veigamiklar stærðir í rekstri fyrirtækis eru sérstaklega dregnar fram. Reikningur fyrra 

árs er hafður til samanburðar svo að auðveldara sé að átta sig á árangri af rekstrinum. 

Þar kemur fram hvernig rekstur fyrirtækis gekk á ákveðnu tímabili. Hagnaður táknar 

að staða fyrirtækis var betri í lok tímabils heldur en var í upphafi þess, en tap hið 

gagnstæða (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988, bls. 9-12). 
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Rekstrarreikningur er framsetning á rekstrarhreyfingum fyrirtækis og sýnir fjárhags-

afkomu þess. Þar koma fram upplýsingar um tekjur, gjöld, hagnað og tap fyrirtækis á 

ákveðnu tímabili. Niðurstaðan, hagnaður, gefur til kynna hver arðsemi fyrirtækisins er 

og  út frá honum er hægt að reikna hagnað hlutabréfa fyrir tímabilið. Hver lína 

skýrslunnar lýsir hins vegar í smáatriðum hvernig hagnaður verður til. Brúttó ágóði er 

mismunur milli sölu og kostnaðarverðs seldra vara. Tekjur eru viðurkenndar þegar 

vörur eða þjónusta hafa verið afhentar, án tillits til hvenær greiðsla berst. Einnig ber 

að jafna gjöldum á móti þessum tekjum, án tillits til hvenær þau verða greidd (Wild, 

Subramanyam og Halsey, 2007, bls. 19-20). 

Uppsetning á rekstrarreikningi er á þessa leið: 

Rekstrartekjur 

 - Rekstrargjöld 

= Rekstrarhagnaður 

 - Fjármagnsliðir 

 - Skattur 

= Hagnaður/tap af reglul. starfsemi 

 +/- Óreglulegar tekjur/gjöld 

= Hagnaður/tap 

 

Þættir úr efri helmingi rekstrarreiknings eru mikið notaðir við útreikning á 

kennitölum. 

 

2.2 Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningur byggist á bókhaldsjöfnunni: eign = skuldir + eigið fé. Vinstri hlið 

reikningsins er eign, það er að segja auðlindir fyrirtækis, fjárfestingar sem er búist við 

að skili af sér tekjum í framtíðinni. En fyrirtæki þurfa að fjármagna þær og það kemur 

fram í hægri hlið reikningsins. Skuldir eru fjármögnun frá lánardrottnum og 

skuldbinding á fyrirtæki. Eigið fé er fjármögnun eigenda og uppsafnaður hagnaður, 

eigendur eða hluthafar eiga í raun kröfu á eignir fyrirtækis (Wild o.fl, 2007, bls. 18-

19). 

Fastafjármunir 
Eigið fé 

Langtímaskuldir 

Veltufjármunir 
Skammtímaskuldir 
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Í ársreikningi er efnahagsreikningur ýmist settur fram á einni opnu, þar sem eignir 

koma fram á vinstri síðu og eigið fé og skuldir á hægri síðu, eða á einni síðu þar sem 

eignir koma fyrst, síðan eigið fé og skuldir. Eignir skiptast í fastafjármuni og veltu-

fjármuni. Fastafjármunir eru þær eignir sem falla ekki undir skilgreiningu á 

veltufjármunum en algengustu liðir þess eru varanlegir fastafjármunir, langtíma 

fjárfestingar og óefnislegar eignir. Veltufjármunir eru handbært fé og aðrar eignir sem 

hægt er að breyta í handbært fé, selja eða eyða innan árs. Algengustu liðir eru birgðir, 

viðskiptakröfur og handbært fé, en röðun þeirra er eins og hér er talið þar sem fastari 

liðir koma fyrst og verða svo lausari eftir því sem neðar dregur. Venjulega er eigið fé 

skipt í þrjá liði; hlutafé, yfirverðsreikning og óráðstafað eigið fé. Skuldir eru flokkaðar 

eftir því hvenær þær falla til greiðslu, þær sem þarf að greiða eftir meira en eitt ár 

kallast langtímaskuldir. Hér er aðallega um að ræða lán vegna reglulegs reksturs 

fyrirtækis eða vegna fjármögnunar. Skammtímaskuldir eru þær skuldir sem þarf að 

greiða innan eins árs, eins og yfirdráttur á bankareikningi, viðskiptaskuldir og annar 

ógreiddur kostnaður. Veltufjármunir umfram skammtímaskuldir kallast hreint veltufé, 

en þar sem fyrirtæki gefa það sjaldan upp á efnahagsreikningi þá þurfa bankar og aðrir 

lánardrottnar að reikna það út til að skoða greiðsluhæfi fyrirtækis (Kieso o.fl., 2007, 

bls. 173-182). 

 

2.3 Sjóðstreymi 

Í efnahagsreikningi koma fram breytingar á eignum og skuldum en ekki hvernig það 

er fjármagnað og greitt. Í rekstrarreikningi er hægt að sjá hreinar tekjur en ekki hverjar 

rekstrarhreyfingarnar eru. Þessir reikningar sýna ekki hver uppruni peninga er né 

ráðstöfun þeirra. Það kemur fram í sjóðstreymi í formi rekstrarhreyfinga, 

fjárfestingarhreyfinga og fjármögnunarhreyfinga. Rekstrarhreyfingar hafa að geyma 

innborganir og útborganir af peningaeigum í viðskiptum, felur í sér liði úr 

rekstrarreikningi. Fjárfestingarhreyfingar hafa að geyma kaup og sölu á 

fastafjármunum ásamt peningalánum og heimtum á þeim. Sýnir breytingar á 

fjárfestingum og langtíma eignum. Fjármögnunarhreyfingar hafa að geyma lán og 

endurgreiðslur á þeim ásamt greiðslum frá hluthöfum og arðgreiðslur. Sýnir 

breytingar á langtímaskuldum og eigin fé (Weygandt o.fl, 2005, bls. 711-713). 
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Sjóðstreymi er mikilvægt fyrir ákvarðanatöku í viðskiptum. Það skýrir frá innstreymi 

og útstreymi peninga í rekstri, fjárfestingum og fjármögnun fyrirtækis yfir ákveðið 

tímabil (Wild o.fl, 2007, bls. 20-21). 

Hægt er að skoða hversu miklu rekstur fyrirtækis hefur skilað, sem segir til um getu 

fyrirtækis til að standa við skuldbindingar sínar. Sjóðstreymi sýnir hvers vegna 

fyrirtæki sem hefur hagnast vel getur átt í greiðsluerfiðleikum (Árni Vilhjálmsson 

o.fl., 1988, bls. 31-33). 

Fjárfestingar, arður og afborganir af lánum eru þær stærðir sem handbært fé frá rekstri 

þurfa að standa undir (KPMG, e.d.). 
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3. Kennitölur ársreikninga 
Framkvæmd bókhalds er mæling á árangri og stöðu fyrirtækis og unnið eftir 

viðurkenndum reikningsskilavenjum. Þannig er hægt að bera saman framkvæmd 

bókhalds milli fyrirtækja, jafnvel þó þau séu ekki í sömu atvinnugrein. Mismunandi 

fyrirtæki nota hins vegar mismunandi reikningsskilavenjur og þess vegna getur verið 

erfitt að bera saman fyrirtæki, sérstaklega milli landa. Eina leið er þó hægt að nota til 

að mæla samanburð og það er með kennitölum (Barney og Hesterly, 2008, bls. 14-16). 

Kennitölur lýsa stærðfræðilegu sambandi tveggja stærða í ársreikningum. Niðurstaðan 

er  annaðhvort í formi prósentu, hlutfalls eða stærðar (Weygandt o.fl., 2005, bls. 774-

775). Kennitölur eru tölur teknar úr ársreikningum fyrirtækja og niðurstaða 

útreikninga þeirra lýsir mismunandi sjónarmiðum á frammistöðu fyrirtækis.  Einar og 

sér segja þessar kennitölur mjög lítið um fyrirtæki. Meira gagn er að því að bera þær 

saman við önnur fyrirtæki. Ársreikningar eiga að vera tiltækir hjá öllum almennum 

fyrirtækjum og mörg einkafyrirtæki gefa út einhverjar upplýsingar um sína stöðu. 

Yfirleitt er auðvelt að reikna út ýmsar kennitölur út frá þessum ársreikningum (Barney 

o.fl., 2008, bls. 16). Lesandi verður þó að hafa fyrir því að finna tölurnar því 

kennitölur byggjast á upplýsingum úr rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og 

sjóðstreymi. Kennitölur geta komið að góðum notum þegar taka skal ákvörðun um 

fyrirtækið. Þó skal það haft í huga að stjórnendur reyna stundum að hagræða 

upplýsingum um árangur fyrirtækis en þeir sem eru þjálfaðir til að lesa úr 

ársreikningum ættu að sjá við slíku (Árni Vilhjálmsson o.fl., 1988, bls. 49-50). Notkun 

kennitalna byggist á samanburði yfir tímabil hjá fyrirtæki eða á milli fyrirtækja. Þá 

verður að gæta þess að bera saman kennitölur sem hafa verið skilgreindar eins (Árni 

Vilhjálmsson o.fl., 1988, bls. 58). Brigham o.fl. (2004) segja að kennitölur séu 

hannaðar sem hjálp við að meta ársreikninga. Til að greina ákveðnar aðstæður er ekki 

nauðsynlegt að reikna út allar kennitölur. Kennitölur eru ekki hafðar einar og sér. Þær 

eru yfirleitt túlkaðar í samanburði við fyrri kennitölur og kennitölur keppinauta (Wild 

o.fl., 2007, bls. 31). Kennitölur eru aðeins hluti af fjármálalegri greiningu. Það verður 

að grafa dýpra til að skilja undirliggjandi þætti og til að meta fjármálalega stöðu og 

frammistöðu fyrirtækis (Wild o.fl., 2007, bls. 35). Allar tölur úr efnahagsreikningi 

miðast við ákveðinn tímapunkt og sýna því stöðustærð. Allar tölur úr rekstrarreikningi 

og sjóðstreymi eru hins vegar kvikar því þær lýsa heilu ári. Ef kennitala er sett saman 

úr stöðustærð og kvikri stærð þá þarf yfirleitt að reikna út ársmeðaltal fyrir 

stöðustærðina (Bjarni Frímann Karlsson, 2009). Hægt er að nýta kennitölur við 
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framkvæmd endurskoðunar, til dæmis við greiningu á ýmsum þáttum. Þær geta 

hjálpað til við að greina veikleika þannig að mögulegt sé að grípa inn í nógu snemma. 

Einnig er hægt að nota þær við verðmat fyrirtækja þar sem endurmeta þarf eigið fé, 

bera saman kennitölur og framkvæma sjóðstreymisgreiningu (KPMG, e.d.). 

Kennitölum er oftast skipt niður í fimm flokka : 

1. Arðsemi: velgengni fyrirtækis á ákveðnu tímabili. 

2. Greiðsluhæfi: geta fyrirtækis til að greiða skammtímaskuldir og mæta óvæntri 

lausafjárþörf. 

3. Skuldsetningarhlutföll: fjárhagslegur styrkur fyrirtækis og möguleikar til 

vaxtar. 

4. Nýting fjármagns: stjórn og rekstur innan fyrirtækis. 

5. Markaðsvirði: þættir tengdir hlutabréfavirði fyrirtækis. 

Hér á eftir kemur lýsing á hverjum flokki og nokkrum kennitölum innan þeirra. 

 

3.1 Arðsemi (profitability ratios) 

Segir til um tekjur eða velgengni hjá fyrirtæki á ákveðnu tímabili. Skortur á tekjum 

hefur áhrif á fjármögnun skulda og hlutabréfa hjá fyrirtækjum, ásamt því að hafa áhrif 

á greiðslugetu þeirra og getuna til að vaxa. Þeir sem hafa mestan áhuga á að meta 

arðsemi fyrirtækja eru lánardrottnar og fjárfestar. Arðsemi segir mikið til um 

áhrifaríka stjórnun (Weygandt o.fl.,  2005, bls. 779). Árni Vilhjálmsson o.fl. (1988) 

greina kennitölur um arðsemi í tvo flokka, einkaarðsemi og heildararðsemi. 

Einkaarðsemi er arðsemi eigin fjár en heildararðsemi er hins vegar arðsemi alls 

fjármagns fyrirtækis. Eigendur eru áhugasamari um einkaarðsemi í ársreikningum. 

Yfirleitt er auðveldara að mæla hana vegna framsetningu ársreikninga (bls. 50). 

Samanlögð áhrif af greiðslugetu, eignastýringu og skuldum af rekstrarafkomu koma 

fram í arðsemis kennitölum (Brigham o.fl., 2004, bls. 86). 

 

3.1.1 Arðsemi eigin fjár (return on common stockholders´ equity) 

Arðsemi eigin fjár er arðsemishlutfall sem er mikið notað, sérstaklega af almennum 

hluthöfum. Það sýnir hvaða tekjur fengust fyrir hverja krónu sem var fjárfest af 

eigendum. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Hagnaður 

Meðaltal eigin fjár 
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Draga þarf forgangsarð frá hagnaði, ef forgangshlutafé er til staðar, til að reikna út 

tekjur almennra hluthafa. (Weygandt o.fl.,  2005, bls. 780-781). Barney o.fl. (2008) 

telja að niðurstaðan sé betri eftir því sem hún er hærri (bls. 17). Hægt að nota til að 

bera arðsemi eignar saman við útlánsvexti banka eða aðra fjárfestingarkosti (Deloitte, 

e.d.). Til eru nokkrar útgáfur af nefnara sem flækir málið þegar bera skal kennitölur 

saman. Sumir nota eigið fé í ársbyrjun en það er betra að nota meðaltal eigin fjár í 

ársbyrjun og árslok. En best er þó talið að nota eigið fé í ársbyrjun og taka tillit til 

breytinga sem á því verða á árinu (Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 

 

3.1.2 Arðsemi heildareigna (return on assets) 

Arðsemi heildareigna er almenn mæling á arðsemi. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Hagnaður eftir skatta 

Meðaltal heildareigna 

 

Þetta er mæling á hver ávöxtun heildarfjárfestingar í fyrirtæki er. Hærri niðurstaða er 

betri því þá er fyrirtæki að græða meira á minni fjárfestingu (Barney o.fl., 2008, bls. 

17). Sumir hafa heildareignir í ársbyrjun í nefnara. Skiptir ekki máli hvort 

heildareignir eru sóttar úr vinstri eða hægri hlið efnahagsreiknings því eignir = skuldir 

+ eigið fé (Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 

Þetta hlutfall sameinar áhrif hagnaðarprósentu, sem er rekstrarhagnaður / sala, og 

veltuhraða eigna, sem er sala / heildareignir, en það gefur góða mælingu á arðsemi 

(Kieso o.fl., 2007, bls. 545). Ef breyting verður á arðsemi á milli ára þá er hægt að 

finna skýringu í öðrum hvorum þættinum eða báðum (Bjarni Frímann Karlsson, 

2009). 

 

3.1.3 Hagnaðarhlutfall (profit margin on sales ratio) 

Hagnaðarhlutfall sýnir prósentu af hverri krónu í sölu sem leiðir til hagnaðar. 

Hlutfallið er reiknað þannig: 

Hagnaður eftir skatta 

Hrein sala 

 

Ef hagnaðarhlutfallið er lágt þá er það yfirleitt af því að fyrirtæki hefur mikla veltu 

vörubirgða. Á móti er hátt hagnaðarhlutfall yfirleitt vegna lítillar veltu vörubirgða 

(Weygandt o.fl.,  2005, bls. 779). Kieso o.fl. (2007) segja að þetta sýni þó ekki hversu 
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nytsamlega fyrirtæki noti eignir sínar. Það er þó hægt að sjá með því að margfalda 

hagnaðarhlutfall með eignaveltu yfir ákveðinn tíma (bls. 545). Ef við erum með tvö 

fyrirtæki sem hafa eins starfsemi og rekstur, en annað fyrirtækið er með meiri skuldir 

heldur en hitt, þá hefur það hærri vaxtagjöld. Hagnaðarprósentan verður þá frekar lág 

sem er afleiðing þess að vaxtagjöld lækka hagnað og salan er fasti. Lág 

hagnaðarprósenta þarf samt ekki að þýða vandamál í rekstri (Brigham o.fl., 2004, bls. 

86). 

 

3.1.4 Brúttó ágóða hlutfall (gross profit margin) 

Brúttó ágóða fyrirtækis er hægt að sýna sem hlutfall. Hér er aðeins horft til árangurs af 

vörusölu. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Brúttó ágóði 

Sala 

 

Hlutfallið sýnir mikilvægt samband milli sölu og brúttó ágóða og með því sést hversu 

stór hluti sölu fer í brúttó ágóða (Weygandt o.fl., 2005, bls. 196-197). Sambandið milli 

sölutekna og kostnaðarverðs seldra vara kemur fram í hlutfallinu. Hátt hlutfall gefur til 

kynna að á meðan viðskiptakostnaði er stýrt geta viðskipti gefið eðlilegan hagnað á 

sölu (Wikipedia, e.d.). 

 

3.1.5 Arðgreiðsluhlutfall (payout ratio) 

Sýnir hlutfall vaxta til fjárfesta. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Arður 

Hagnaður 

 

Ef forgangshlutabréf eru útistandandi þá er arður þeirra dreginn frá hagnaði í nefnara. 

Sumum fjárfestum finnst mikilvægt að þetta hlutfall sé hátt til að sýna góðan afrakstur 

hlutabréfa (Kieso o.fl., 2007, bls. 752-753). Fyrirtæki í örum vexti hafa venjulega lágt 

arðgreiðsluhlutfall því meirihluti hagnaðar þeirra fer í endurfjárfestingar (Weygandt 

o.fl., 2005, bls. 782). Sum fyrirtæki eru með ákveðna arðgreiðslustefnu en þá er búið 

að ákveða hversu hátt hlutfall hagnaðar eigi að greiða til hluthafa (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2009). 
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3.2 Greiðsluhæfi (liquidity ratios) 

Segir til um getu fyrirtækis til að greiða skammtímaskuldir sínar og hvernig hægt er að 

mæta óvæntri þörf fyrir lausafé. Þeir sem hafa sérstakan áhuga á greiðsluhæfi eru 

lánardrottnar, eins og bankar og birgjar (Weygandt o.fl., 2005, bls. 775). Það er mjög 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að greiðsluhæfið sé í lagi svo þau nái betri kjörum í 

viðskiptum. Vanskil geta orðið ef lausafjárstaðan er ekki góð og það getur bitnað á 

rekstrarafkomu fyrirtækisins. Lán til skamms tíma eru ekki lausnin heldur þurfa 

fyrirtæki frekar að skoða langtímafjármagn (Árni Vilhjálmsson o.fl., 1988, bls. 59). Á 

milli greiðsluhæfi og arðsemi er náið samband, ef greiðsluhæfi er ekki gott þá getur 

það haft neikvæð áhrif á arðsemi. Öll hlutföllin sýna augnabliksmynd af stöðu 

fyrirtækis enda unnin úr sama efnahagsreikningi, en sýna þó hvað gæti gerst í 

framtíðinni (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls.146-147). 

 

3.2.1 Veltufjárhlutfall (current ratio) 

Lýsir getu fyrirtækis til að tryggja skammtímaskuldir með veltufjármunum. Hlutfallið 

er reiknað út á eftirfarandi hátt: 

Veltufjármunir 

Skammtímaskuldir 

 

Úr niðurstöðunni má lesa að fyrir hverja krónu af skammtímaskuldum hefur fyrirtækið 

ákveðið margar krónur af veltufjármunum. Stundum er talað um hlutfall hreins 

veltufjár því það er umframmagn af veltufjármunum umfram skammtímaskuldir. 

Veltufjárhlutfall er frekar notað en hreint veltufé því það gefur áreiðanlegri 

vísbendingu um greiðslugetu (Weygandt o.fl., 2005, bls. 775-776). Barney o.fl. (2008) 

mæla með að niðurstaðan sé á bilinu 2 til 3 (bls.17). Veltufjárhlutfallið lækkar ef 

skammtímaskuldir hækka meira en veltufjármunir og það getur verið merki um 

vandamál í uppsiglingu. Hlutfallið er mest notaða mælingin á skammtíma 

greiðsluhæfi (Brigham o.fl., 2004, bls. 78). 

 

3.2.2 Lausafjárhlutfall (quick or acid-test ratio) 

Lausafjárhlutfall er mjög líkt veltufjárhlutfalli nema að hér er birgðum sleppt, enda 

eru þær ekki alltaf auðseljanlegar og hreyfast jafnvel lítið. Hlutfallið er reiknað 

þannig: 
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Kvikir veltufjármunir 

Skammtímaskuldir 

 

Kvikir veltufjármunir eru veltufjármunir mínus vörubirgðir (Árni Vilhjálmsson o.fl., 

1988, bls. 60). Kieso o.fl. (2007) telja að þetta hlutfall gefi betri upplýsingar fyrir 

skammtíma lánardrottna (bls. 646). Þetta hlutfall er strangari mælikvarði á 

greiðsluhæfi heldur en veltufjárhlutfall. Barney o.fl. (2008) mæla með að niðurstaðan 

sé um 1, það sé ásættanlegt í mörgum atvinnugreinum (bls. 17). Ef niðurstaðan er 

undir 1 þá þýðir það að fyrirtæki getur ekki staðið við skammtímaskuldbindingar 

sínar. Hér getur verið munur á verslunar- og þjónustufyrirtækjum þar sem 

þjónustufyrirtæki eru ekki með birgðir. 

 

3.2.3 Hlutfall handbærs fjár og skulda (cash ratio) 

Hér er enn strangari mælikvarði á greiðsluhæfi. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Handbært fé + skammtímaverðbréf 

Skammtímaskuldir 

 

Hér er birgðum og viðskiptaskuldum sleppt í teljara og aðeins notaðir þeir þættir úr 

veltufjármunum sem hægt er að reiða fram nær fyrirvaralaust. Það eru frekar fá 

fyrirtæki sem hafa nóg af handbæru fé til að greiða skammtímaskuldir. Hér skal því 

ekki einblína á að niðurstaða sé hærri en 1 (Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 

 

3.2.4 Sjóðstreymi á móti skammtímaskuldum (current cash debt coverage ratio) 

Sýnir getu fyrirtækis til að greiða skammtímaskuldir sínar með rekstri. Hlutfallið er 

reiknað þannig: 

Handbært fé frá rekstri 

Meðaltal skammtímaskulda 

 

Líkur á að fyrirtæki lendi í greiðslugetu vandræðum minnka eftir því sem þetta hlutfall 

er hærra. Ef hlutfallið er um 1 þá er það gott, því það sýnir að fyrirtækið getur staðið 

við skuldbindingar sínar (Kieso o.fl., 2007, bls. 197). 

 

3.2.5 Gæði hagnaðar (quality of earnings) 

Sýnir gæði hagnaðartölu úr rekstrarreikningi. Hlutfallið er reiknað þannig: 
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Handbært fé frá rekstri 

Hagnaður 

 

Hefur þótt gagnleg kennitala til að spá fyrir um gjaldþrot með góðum fyrirvara 

(KPMG, e.d.). Ef niðurstaðan er oft undir 1, jafnvel í nokkur ár, þá þarf að skoða 

rekstrarforsendur fyrirtækis. Ef veittur er lengri gjaldfrestur þá getur hagnaður aukist 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 

 

3.3 Skuldsetning (coverage ratios) 

Mælir fjárhagslegan styrk fyrirtækis og vöxt á löngu tímabili. Vekur sérstakan áhuga 

hjá langtíma lánardrottnum og hluthöfum, því þeir vilja sjá hver geta fyrirtækja er til 

að borga vexti og endurgreiða skuldir (Weygandt o.fl., 2005, bls. 783). Sýnir hver er 

geta fyrirtækis til að takast á við tap. Þá er átt við rekstrartap sem getur verið tap af 

verðlækkun fjármuna eða samdráttur í eftirspurn vöru. Þegar eigið fé fyrirtækis er 

þrotið þá byrjar tap að bitna á lánardrottnum, en fyrir það þá verndar eigið fé 

lánardrottna gegn tjóni af tapi. Ef gengi fyrirtækis er það slæmt að gera þarf fyrirtækið 

upp þá ganga lánardrottnar fyrir á undan eigendum þess (Árni Vilhjálmsson, 1985, 

bls. 162). 

 

3.3.1 Hlutfall skulda á móti eignum (debt to total asset ratio) 

Mælir prósentu af heildareignum sem hefur verið fjármögnuð af lánardrottnum. Gefur 

vísbendingu um hver er geta fyrirtækja til að þola tap án þess að skaða áhuga 

lánardrottna. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Heildarskuldir 

Heildareignir 

 

Með heildarskuldum er átt við bæði skammtíma- og langtímaskuldir. Því hærra sem 

þetta hlutfall er, því meiri er áhættan á að fyrirtækið geti ekki staðið undir 

skuldbindingum sínum. Lánardrottnar vilja sjá þetta hlutfall sem lægst vegna þess að 

þá er meira eigið fé tiltækt til þeirra. Þetta hlutfall er yfirleitt hærra hjá fyrirtækjum 

með stöðugan hagnað heldur en hjá þeim sem hafa sveiflukenndan hagnað (Weygandt 

o.fl.,  2005, bls. 783-784). Hluthafar gætu viljað meiri skuldsetningu því það eykur 

væntar tekjur þeirra (Brigham o.fl., 2004, bls. 84). 
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3.3.2 Eiginfjárhlutfall (equity ratio) 

Sýnir hversu hátt hlutfall eigið fé er af heildarfjármagni fyrirtækis. Hlutfallið er 

reiknað þannig: 

Eigið fé 

Heildareignir 

 

Nefnarinn getur líka verið skuldir + eigið fé. Samtala eiginfjárhlutfalls og hlutfalls 

skulda á móti eignum er alltaf 1 (Árni Vilhjálmsson o.fl., 1988, bls. 62-63). 

Fjárhagslegur styrkur fyrirtækis kemur fram í eiginfjárhlutfalli (Deloitte, e.d.). Sýnir 

hversu stór hluti heildareigna getur glatast við taprekstur áður en það kemur niður á 

lánardrottnum, en þeir telja sig vera betur setta eftir því sem þetta hlutfall er hærra 

(Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 163). 

 

3.3.3 Vaxtaþekja (times interest earned) 

Sýnir getu fyrirtækis til að standa við vaxtagreiðslur af lánum. Hlutfallið er reiknað 

þannig: 

Rekstrarhagnaður (EBIT) 

Vaxtagjöld 

 

Upphæðin sem er til staðar til að þekja vexti er hagnaður fyrir skatta og vaxtagjöld 

(Weygandt o.fl., 2005, bls. 784). Barney o.fl. (2008) mæla með að niðurstaðan sé vel 

fyrir ofan 1 (bls. 17). Ef fyrirtæki á í erfiðleikum með þessa skuldbindingu þá geta 

lánardrottnar gripið til lögfræðilegra aðgerða, sem gæti endað með gjaldþroti 

(Brigham o.fl., 2004, bls. 84). Þetta hlutfall byggist á tölum fortíðar en niðurstaðan 

þykir vel nothæf fyrir spár (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 178). Skuldir eru meiri 

byrði á rekstri fyrirtækis eftir því sem vaxtaþekjan er lægri (Bjarni Frímann Karlsson, 

2009). 

 

3.3.4 Skuldaþekja handbærs fjár frá rekstri (cash debt coverage ratio) 

Sýnir hver er geta fyrirtækis til að endurgreiða skuldir sínar, gefur upplýsingar um 

fjárhagslegan sveigjanleika. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Handbært fé frá rekstri 

Meðaltal heildarskulda 
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Minni líkur eru á því að fyrirtæki lendi í erfiðleikum við að standa við skuldbindingar 

sínar eftir því sem þetta hlutfall er hærra. Ef ytri sjóðsöflun verður takmörkuð eða of 

dýr þá er þetta hlutfall helsta merki þess hvort fyrirtæki getur borgað skuldir sínar og 

lifað af (Kieso o.fl., 2007, bls. 197). Þessi kennitala getur verið gagnleg til að sjá fyrir 

um greiðsluerfiðleika eða gjaldþrot hjá fyrirtæki (Deloitte, e.d.). 

 

3.4 Nýting fjármagns (activity ratios) 

Mikilvægt hjálpartæki við stjórn og rekstur fyrirtækis, sýnir hvernig fyrirtæki nýta 

eignir sínar (Kieso o.fl., 2007, bls. 200). Fyrirtæki þurfa auðvitað að nýta fjármagn 

sem best, en því fylgir kostnaður eins og vaxtagjöld af lánsfé og krafa eigenda um 

ávöxtun (Árni Vilhjálmsson o.fl., 1988, bls. 56). Ef eignir eru of margar, þá þýðir það 

of háan fjármagnskostnaðað og þess vegna verður hagnaður lægri. Ef eignir eru hins 

vegar of litlar þá missir fyrirtækið af arðbærri sölu (Brigham o.fl., 2004, bls. 79). Til 

að fyrirtæki geti aukið tekjur sínar þá þurfa þau að koma framleiðslu sinni í handbært 

fé eða sölu eins fljótt og mögulegt er. Þegar framkvæma skal grundvallargreiningu á 

mismunandi fyrirtækjum eru kennitölur sem sýna fjárnýtingu oft notaðar 

(Investopedia, e.d.). 

 

3.4.1 Veltuhraði eigna (asset turnover ratio) 

Víðtækasta kennitalan um nýtingu fjármagns, sýnir hversu vel hefur tekist að nýta 

eignirnar við sköpun rekstrartekna (Árni Vilhjálmsson o.fl., 1988, bls. 58). Hlutfallið 

er reiknað þannig: 

Rekstrartekjur 

Meðaltal heildareigna 

 

Niðurstaðan sýnir hvað hver króna sem er fjárfest í eignum gefur af sér margar krónur 

í tekjur. Hægt er að reikna meðaltal eigna út frá byrjunar- og lokastöðu á 

heildareignum (Weygandt o.fl.,  2005, bls. 780). Gott að nota til samanburðar við 

félög í sömu atvinnugrein (Deloitte, e.d.). Tilhneigingin er sú að fyrirtæki með lága 

hagnaðarprósentu hafa háan veltuhraða eigna og öfugt, en betra er að öðru jöfnu að 

hafa hærri veltuhraða. Þessi kennitala er gagnleg til að kanna hvort vaxandi fyrirtæki 

fái í raun vaxandi tekjur í hlutfalli við sölu (Investopedia, e.d.). Hægt að hafa meðaltal 

fastafjármuna, veltufjármuna eða hreins veltufjár í nefnara eftir því hvaða eignir 
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fyrirtækis nýtast til tekjuöflunar, það er mismunandi þröngt sjónarhorn (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2009). 

 

3.4.2 Veltuhraði birgða (inventory turnover ratio) 

Sýnir hversu oft að meðaltali birgðir velta yfir tímabil. Þannig er hægt að sjá 

greiðslugetu birgða. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Kostnaðarverð seldra vara 

Meðaltal birgða 

 

Til einföldunar er hægt að reikna meðaltal birgða út frá byrjunar- og lokastöðu þeirra. 

Eftir því sem veltuhraði birgða er meiri þá minnka líkur á úreldingu þeirra og minna af 

handbæru fé er bundið í þeim (Weygandt o.fl., 2005, bls. 778-779). Hér er ekki notuð 

sala heldur kostnaðarverð seldra vara svo að í teljara og nefnara sé sambærilegt verð, 

það er kostnaðarverð (Bjarni Frímann Karlsson, 2009). Þar sem kostnaðarverð seldra 

vara spannar allt árið gefur það skýrari mynd að nota meðaltal birgða en ekki stöðu 

birgða á ákveðnum tímapunkti. Þetta á sérstaklega við um fyrirtæki þar sem salan er í 

miklum toppum eða lægðum, eða ef fyrirtæki er með árstíðabundna sölu (Brigham 

o.fl., 2004, bls. 80). Ástæða fyrir lágum veltuhraða birgða getur verið of miklar 

birgðir, úrelding eða skortur á vörulínu. Ef búist er við verðhækkunum eða skorti á 

vörum þá geta miklar birgðir verið viðeigandi þó það orsaki lágan veltuhraða. Hár 

veltuhraði getur leitt til taps ef það er vegna ónógra birgða (Wikipedia, e.d.). 

Einnig er hægt að reikna út dagana sem það tekur að selja birgðir að meðaltali, sem 

kallast biðtími birgða (Kieso o.fl., 2007, bls. 444). Hann er reiknaður þannig: 

365 

Veltuhraði birgða 

 

Ef hægt er að stytta biðtímann án þess að það komi niður á vörusölu eða að önnur 

gjöld aukist, er það jákvætt. Fjármagn, sem hefur verið bundið í birgðum, losnar og 

þannig mundi handbært fé smám saman aukast. Þetta fé væri hægt að nota til að greiða 

skuldir og lækka þannig vaxtagjöld, eða nota á annan arðsaman hátt (Árni 

Vilhjálmsson o.fl., 1988, bls. 57-58). Ef biðtími birgða er stuttur þá getur það verið 

merki um greiðsluerfiðleika, það er ekki fæst neinn greiðslufrestur á vörukaupunum 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 
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3.4.3 Veltuhraði viðskiptakrafna (receivables turnover ratio) 

Sýnir hversu oft er hægt að innheimta viðskiptakröfur yfir tímabil og metur 

greiðslugetu á viðskiptakröfum. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Sala m/vsk - staðgr.sala 

Meðaltal viðskiptakrafna 

 

Hægt er að reikna meðaltal viðskiptakrafna út frá byrjunar- og lokastöðu þeirra 

(Weygandt o.fl., 2005, bls. 777-778). Sala þarf að vera með virðisaukaskatti eins og 

viðskiptakröfurnar og svo þarf að draga staðgreiðslusölu frá sölunni því hún leiðir 

ekki til viðskiptakrafna. Betra er að hafa hlutfallið hærra því það sýnir að það hefur 

gengið vel að innheimta fjármagnið sem bundið er í viðskiptakröfum (Deloitte, e.d.).  

Hægt er að breyta veltuhraða viðskiptakrafna í meðaltal innheimtudaga. Það er 

reiknað þannig: 

365 

Veltuhraði viðskiptakrafna 

 

Þannig fæst með hversu margra daga millibili viðskiptakröfur innheimtast. Með þessu 

hlutfalli er hægt að meta hver stefna fyrirtækja er í lánum og innheimtu. Almenna 

reglan er sú að innheimtutími á ekki að vera lengri en leyfilegur gjaldfrestur skulda 

(Weygandt o.fl.,  2005, bls. 777-778). 

 

3.4.4 Veltuhraði viðskiptaskulda (accounts payable turnover) 

Sýnir hversu oft fyrirtæki borgar viðskiptaskuldirnar að meðaltali á tímabili. Vinsæl 

kennitala fyrir fjárfesta. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Kostnaðarverð seldra vara m/vsk. 

Meðaltal viðskiptaskulda 

 

Þar sem viðskiptaskuldir eru með virðisaukaskatti þarf að bæta honum við 

kostnaðarverð seldra vara. Ef það tekur fyrirtæki lengri tíma að borga birgjum frá einu 

tímabili til annars þá lækkar veltuhraði viðskiptaskuldanna, en hins vegar hækkar 

veltuhraði viðskiptaskulda ef fyrirtæki borgar birgjum yfir styttri tíma (Investopedia, 

e.d.). 

Hægt er að reikna út gjaldfreststíma viðskiptaskulda en það sýnir meðaltímann sem 

það tekur að greiða viðskiptaskuldirnar. Hann er reiknaður þannig: 
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365 

Veltuhraði viðskiptaskulda 

 

Góð mynd af lausafjárstýringu fyrirtækis fæst með því að bera gjaldfreststíma 

viðskiptaskulda saman við innheimtutíma viðskiptakrafna (Bjarni Frímann Karlsson, 

2009). 

 

3.5 Markaðsvirði (market value ratios) 

Hagnaður, sjóðstreymi og bókfært verð á hlut eru meðal þess sem kemur fram í 

markaðsvirðinu og er nátengt hlutabréfaverði fyrirtækja. Gefur stjórnendum 

vísbendingu um hvað fjárfestum finnst um frammistöðu fyrirtækisins og framtíðar-

horfur þess. Ef greiðslugeta, stjórnun eigna og skulda og arðsemishlutföll koma vel út 

þá verður hlutabréfaverð sennilega jafn hátt og vænta mátti og markaðsverðið verður í 

hlutfalli við það (Brigham o.fl., 2004, bls. 89). 

 

3.5.1 V/H hlutfall (price-earnings ratio) og H/V hlutfall 

Sýnir hvað það tekur hagnað fyrirtækis mörg ár að skila tilbaka ígildi markaðsverðs 

miðað við hagnað síðasta árs (Deloitte, e.d.). Hlutfallið er reiknað þannig: 

Markaðsverð hlutar 

Hagnaður á hlut 

 

Endurspeglar framtíðarhagnað fyrirtækja að mati fjárfesta (Weygandt o.fl.,  2005, bls. 

782). Ef hlutfallið er hátt þá er það ábending um að hlutabréfamarkaður búist við 

góðri framtíð. Hærra hlutfall er venjulega betra (Barney o.fl., 2008, bls. 17). 

Áhættusamari fyrirtæki hafa lægra hlutfall en fyrirtæki með sterkar vaxtarhorfur hafa 

hærra hlutfall (Brigham o.fl., 2004, bls. 89). Við verðmat fyrirtækja er betra að nota 

sjóðstreymisgreiningu vegna þess að í V/H hlutfalli er ekki tekið tillit til áhættu, 

vaxtar eða arðgreiðsluhlutfalls. V/H hlutfall getur gefið misraunhæfar væntingar því 

það endurspeglar oft stöðuna eins og hún er núna á markaði (Bjarni Frímann Karlsson, 

2009). 

H/V hlutfall sýnir nokkurn veginn ávöxtunarkröfuna sem gerð er til hlutabréfsins. 

Hlutfallið er reiknað þannig: 

1 

V/H hlutfall 
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3.5.2 V/I hlutfall (market/book ratio) 

Sýnir hvernig fyrirtækið er metið í samanburði við bókfært eigið fé þess. Hlutfallið er 

reiknað þannig: 

Markaðsvirði 

Eigið fé 

 

Fjárfestar vilja borga meira fyrir hlutabréf, heldur en bókhaldslegt verðmæti segir til 

um, ef hlutfallið er hærra en 1. Virði eigna í efnahagsreikningi endurspeglar hvorki 

verðbólgu né viðskiptavild og þess vegna getur þessi staða komið upp. Fyrirtæki með 

tiltölulega hátt hagnaðarhlutfall seljast á hærra margföldu bókfærðu verði heldur en 

þau sem hafa lágan hagnað. Ef fyrirtæki hefur lágt hagnaðarhlutfall á eignum sínum 

þá verður V/I hlutfallið frekar lágt miðað við meðal fyrirtæki (Brigham o.fl., 2004, 

bls. 90). Ef V/I hlutfall er lægra en 1 þá er markaðurinn að meta fyrirtækið undir 

bókhaldslegu verðmæti. Ef það er hins vegar hærra en 1 þá er markaðsverðið hærra en 

eigið fé þess og verðmæti fyrirtækis því hærra en bókhaldslegt verðmæti þess, sem 

bendir til þess að einhver óbókfærð verðmæti eru í fyrirtækinu, til dæmis þekking 

(Deloitte, e.d.). 

 

3.5.3 Bókfært verð á hlut (book value per share) 

Notað til að sýna eigið fé á bókfærðu verði eða verð á hlut. Ef fyrirtæki væri gert upp 

á grunni efnahagsreiknings þá er bókfært verð á hlut sú upphæð sem hver hlutur fengi 

(Kieso o.fl., 2007, bls. 753). Hlutfallið er reiknað þannig: 

Eigið fé almennra hluthafa 

Fjöldi útistandandi almennra hluta 

 

Hrein eign fyrirtækis og heildar eigið fé hluthafa eru sama stærðin. Þegar tekin er 

ákvörðun um hver er stefna hluthafa í fyrirtæki þá er gagnlegt að nota bókfært verð á 

hlut. Það er sjaldnast jafnt og markaðsverð á hlut (Weygandt o.fl.,  2005, bls. 579-

580). 

 

3.5.4 A/V hlutfall (dividend yield) 

Sýnir hlutfall hlutabréfaverðs sem greitt er út í formi arðs. Hlutfallið er reiknað 

þannig: 
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Arðgreiðsla 

Markaðsverð 

 

Einnig hægt að reikna út sem arður í prósentum deilt með gengi. Yfirleitt er greiddur 

út hærri arður hjá arðsömum félögum í hægum vexti heldur en hjá félögum í örum 

vexti, enda greiða þau hluthöfum oft engan arð. Hátt hlutfall getur bæði sýnt að 

arðgreiðslur séu háar eða markaðsverðið lágt (Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 

 

3.5.5 Hagnaður á hlut (earnings per share) 

Sýnir hagnað á hvern hlut af almennum hlutabréfum. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Hagnaður 

Meðaltal útistandandi hluta 

 

Hagnaður á hlut gefur góða vísbendingu um arðsemi. Ef forgangsarður er skilgreindur 

þá verður að draga hann frá hagnaði til að fá hagnað til almennra hluthafa (Weygandt 

o.fl., 2005, bls. 781-782). Hægt að nota þetta hlutfall til að bera saman þróun milli ára 

innan fyrirtækis en ekki við önnur fyrirtæki vegna breytileika hluta (Deloitte, e.d.). 

Barney o.fl. (2008) telja yfirleitt betra að niðurstaðan sé hærri (bls. 17). Mikilvæg 

breyta sem notuð er þegar tekin er ákvöðun um verð á hlut. 

Önnur útgáfa er þynntur hagnaður á hlut. Þá er innleysanlegum hlutum eins og 

forgangshlutum, breytanlegum skuldabréfum og hlutum samkvæmt kaup- eða 

valréttarsamningum bætt við nefnarann (Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 

 

3.5.6 Innra virði hlutafjár (internal value of shares) 

Sýnir virði hlutabréfa út frá efnahagsreikningi. Hlutfallið er reiknað þannig: 

Eigið fé 

Hlutafé 

 

Ef uppsafnaður hagnaður fyrirtækis er mikill þá getur þetta hlutfall verið hátt. 

Markaðsvirði hlutabréfa er oft borið saman við innra virði til að meta hvort þau eru 

dýr eða ódýr miðað við bókfært virði (Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 

 

3.5.7 PEG-hlutfall (PEG ratio) 

Notað til að ákvarða virði hlutabréfa. Hlutfallið er reiknað þannig: 
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V/H hlutfall 

Vöxtur hagnaðar í % 

 

Vinsælt hlutfall því vöxtur hagnaðar kemur fram í því. Hlutabréf er vanmetið ef PEG-

hlutfallið er lágt. Gæta verður þess að tölur geta verið áætlaðar og eru þá ekki eins 

nákvæmar. Einnig er mismunandi tímabil notað þegar vöxtur hagnaðar er skoðaður og 

því verður að skoða skýringar nákvæmlega (Investopedia, e.d.). Lágt PEG-hlutfall 

getur orðið vegna lágs V/H hlutfalls eða vegna vaxandi væntinga um hagnað. 

Stundum er hlutfallið notað til að finna fyrirtæki sem eru ofmetin eða vanmetin 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2009). 

 

3.5.8 Rekstrarhagnaður án afskrifta (EBITDA) 

Stendur fyrir hagnað fyrir vaxtagjöld, skatta og afskriftir. Þegar vísað er til 

rekstrarhagnaðar fyrirtækis, þá er átt við þær tekjur sem eru tiltækar gagnvart 

almennum hluthöfum (Brigham o.fl., 2004, bls. 40). Sýnir hvað reksturinn skilar 

miklu óháð fjármögnun án þess að taka tillit til afskrifta (Deloitte, e.d.). Þegar 

verðleggja skal fyrirtæki er mjög vinsælt að nota EBITDA en EBIT er betri 

mælikvarði fyrir fyrirtæki eins og flutninga-, sjávarútvegs- og tæknifyrirtæki (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2009). 
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4. Notkun og takmarkanir kennitölugreiningar 
Það eru aðallega þrír hópar sem nota kennitölur: 

1. Stjórnendur, sem nota þær til að bæta starfsemi fyrirtækis þeirra. 

2. Sérfræðingar lánastofnana, sem nota þær til að greina getu fyrirtækis til að 

greiða skuldir sínar. 

3. Sérfræðingar í hlutabréfum, sem nota þær til að greina skilvirkni, áhættu og 

vaxtarhorfur fyrirtækis. 

Þó að kennitölur geti gefið gagnlegar upplýsingar um starfsemi og fjármál fyrirtækja 

þá hafa þær takmarkanir sem verður að gæta vel að. Kennitölur eru gagnlegri fyrir lítil 

fyrirtæki, með ákveðna stefnu, heldur en stór, með mismunandi deildir í mismunandi 

greinum þar sem erfitt er að þróa skýra stefnu. Verðbólga getur haft áhrif á 

efnahagsreikning fyrirtækis, því hún hefur áhrif á bæði afskriftir og birgðakostnað, og 

það hefur áhrif á hagnað fyrirtækis. Ef gera skal samanburð á kennitölum fyrirtækja á 

mismunandi tímaskeiðum þá getur verðbólga skekkt þá niðurstöðu. Kennitölur geta 

líka skekkst af árstíðabundnum þáttum. Því skiptir miklu máli að nota meðaltal birgða 

í veltuhraða vörubirgða. Ef notaðar væru birgðatölur frá því rétt fyrir eða rétt eftir lok 

tímabils gætu niðurstöður orðið villandi. Mismunandi reikningsskilavenjur, eins og í 

sambandi við birgðir og afskriftir, hafa áhrif á ársreikning og geta því skekkt 

samanburð milli fyrirtækja. Ef fyrirtæki leigir tæki þá kemur það ekki fram sem eign í 

efnahagsreikningi né skuldbinding leigu sem skuld. Þannig getur leiga lagað bæði 

veltufjár- og skuldakennitölur. Hvort kennitala er góð eða slæm er erfitt að alhæfa um. 

Ef veltufjárhlutfall er hátt þá getur það sýnt fram á gott greiðsluhæfi, sem er gott, eða 

of mikið reiðufé, sem er slæmt. Hár veltuhraði eigna getur sýnt fram á skilvirka 

nýtingu eigna, sem er gott, eða að fyrirtækið er undirfjármagnað og getur því ekki 

keypt eignir, sem er slæmt. Oft er erfitt að segja til um hvernig fyrirtæki stendur þegar 

það hefur kennitölur sem líta út fyrir að vera góðar og aðrar sem líta út fyrir að vera 

slæmar. Margar lánastofnanir hafa þó tölfræðilegar aðferðir til að greina stöðuna út frá 

nokkrum kennitölum (Brigham o.fl., 2004, bls. 97-98). 

Kennitölur eru einfaldar og hentugar og þeir sem taka ákvarðanir byggja þær á 

einföldum útreikningum þeirra. Þær verða þó aldrei betri en gögnin sem þær byggjast 

á og upplýsingarnar sem þær bera saman. Þær byggjast venjulega á sögulegu 

kostnaðarverði, sem getur leitt til skekkju í mælingu á frammistöðu. Kennitölur um 

tekjur geta misst eitthvað af trausti sínu ef mikið er um metna hluti í þeim. Ein helsta 

takmörkun á kennitölum er samanburður milli fyrirtækja vegna mismunandi aðferða 
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og reikningsskilavenja. Til að fjárfestar geti tekið réttar ákvarðanir þá verða þeir að 

vera meðvitaðir um mögulegar gildrur. Ýmsir atburðir eins og breyting í greinum, 

breyting á stjórnun, aðgerðir samkeppnisaðila, tæknileg þróun, aðgerðir stjórnvalda og 

starfsemi verkalýðsfélaga geta haft áhrif á starfsemi fyrirtækja. Þar sem þessar 

upplýsingar koma ekki fram í ársreikningum þá þurfa sérfræðingar að þekkja leiðir til 

að nálgast þær (Kieso o.fl., 2007, bls. 1318). 

Kennitölur eru gagnlegar, en vandamál og takmarkanir þeirra þurfa sérfræðingar að 

þekkja og lagfæra ef nauðsynlegt. Kennitölur geta verið hættulegar ef þeim er stýrt á 

hugsunarlausan hátt, en hins vegar geta þær boðið upp á gagnlega innsýn í starfsemi 

fyrirtækis séu þær notaðar skynsamlega (Brigham o.fl., 2004, bls. 99). 
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5. Ársreikningar fyrirtækja 
Eftir að hafa tekið fyrir helstu kennitölur í ársreikningum voru skoðaðir nokkrir 

ársreikningar og athugað hvort fyrirtæki birta kennitölur í þeim og þá hvaða. Mjög 

mismunandi er hvort fyrirtækin birta ársreikninga sína á netinu. Auðveldast er að 

skoða fyrirtæki í Kauphöllinni en á netinu hjá henni er hægt að skoða ársreikninga 

skráðra fyrirtækja. Hins vegar  hefur fyrirtækjum þar fækkað mjög eftir að 

bankakerfið hrundi síðasta haust. Við upphaf vinnslu ritgerðar í september á síðasta 

ári voru 17 íslensk fyrirtæki skráð á aðallista Kauphallarinnar og 3 á hliðarlista, sem 

kallast First North. Við nánari skoðun í byrjun apríl hafði umhverfi Kauphallarinnar 

hins vegar breyst verulega og íslenskum fyrirtækjum hafði fækkað í 8 á aðallista. Þar 

munaði mest um 7 fjármálafyrirtæki sem hafa farið úr Kauphöllinni, 2 hafa skráð sig 

úr henni en hin 5 hafa öll verið yfirtekin af íslenska ríkinu. Niðurstaðan varð sú að 

velja helstu geirana og finna 2 fyrirtæki undir hverjum þeirra. Fyrir valinu urðu mörg 

fyrirtæki sem eru eða voru í Kauphöllinni enda um að ræða stærstu fyrirtækin í sínum 

geirum og auðvelt að nálgast ársreikninga þeirra. Þar sem öll fyrirtækin hafa ekki 

ennþá náð að skila af sér ársreikningum fyrir árið 2008 þá voru ársreikningar frá 

árunum 2007, 2006 og 2005 skoðaðir. 

 

5.1 Val á fyrirtækjum 

Þó að veldi bankanna hafi hrunið í lok árs 2008 þá var áhugavert að velja samt 2 

þeirra, enda tilheyrðu þeir stærsta geira íslenskra fyrirtækja í Kauphöllinni fyrir 

hrunið. Fyrir valinu urðu Kaupþing banki og Landsbankinn, bankarnir sem ríkið seldi 

frá sér á sínum tíma en er búið að fá undir sína stjórn aftur. Mikil uppsveifla er búin að 

vera í gangi og mörg fyrirtæki komin í hendur fárra aðila. Eignarhaldsfélög hafa 

sprottið upp síðustu árin og því fróðlegt að velja 2 þeirra. Fyrir valinu urðu Atorka og 

Exista sem voru í Kauphöllinni en eftir hrunið síðasta haust drógu þau sig þaðan út. 

Ekki eru mörg ár síðan Landssími Íslands var eina fjarskiptafyrirtækið og það 

ríkisrekið. Síðan var lögum breytt og þá bættust nokkur þannig fyrirtæki við sem sum 

hver hafa síðan sameinast. Einfalt var að velja 2 stærstu fjarskiptafyrirtækin, Teymi, 

sem á Vodafone, og Skipti, sem keypti Símann af ríkinu fyrir fáum árum. Reyndar eru 

þetta eignarhaldsfélög líka en fjarskipti er stærsti hlutinn af þeirra rekstri. Vodafone 

tilheyrði eignarhaldsfélaginu Dagsbrún þar til 1.október 2006 þannig að ársreikningur 

Teymis fyrir árið 2006 er aðeins fyrir 3 mánuði. Skoðaður var ársreikningur 
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Dagsbrúnar fyrir árið 2005, ekki til að bera saman tölur heldur til að sjá hvaða 

kennitölur félagið birti. Nokkur stór fyrirtæki eru í matvælageiranum og þar urðu fyrir 

valinu fyrirtækin Alfesca og Bakkavör, sem bæði eru á alþjóðlegum markaði og skráð 

í Kauphöllinni. Sjávarútvegur hefur verið einn af stærstu atvinnuvegum landsins og 

þar urðu fyrir valinu fyrirtækin HB Grandi, sem er skráð í First North í Kauphöllinni, 

og Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum, sem er eitt af fyrirtækjunum sem hefur skráð sig 

úr Kauphöllinni. Hér á landi eru nokkur fyrirtæki sem sjá um að flytja fólk eða vörur 

til og frá Íslandi, mestu umsvifin eru hjá Eimskipafélagi Íslands og Icelandair Group. 

Þetta eru gömul og þekkt fyrirtæki og því handhægt að velja þau. Tryggingafélög eru 

stór geiri og því mikilvægt að velja úr honum, en þar var hins vegar mjög erfitt að 

nálgast ársreikninga. Ársreikningur fyrir Sjóvá frá 2004 og fyrir VÍS frá 2005 fundust 

en ekkert nýrra. VÍS tilheyrir eignarhaldsfélaginu Exista og þess vegna er það hluti af 

ársreikningi þeirra. Hins vegar var einfalt að nálgast ársreikninga fyrir 

Tryggingamiðstöðina og því verður aðeins 1 fyrirtæki valið í þessum geira. Í 

upplýsingatækni er aðeins 1 fyrirtæki skráð í Kauphöllina og það er Nýherji, hin eru 

flest í eigu eignarhaldsfélaga. Eftir mikla leit fundust þó ársreikningar fyrir Opin Kerfi 

Group og því var það valið með Nýherja. Að lokum voru 2 fyrirtæki valin sem miklar 

vonir hafa verið bundnar við síðustu árin og þau haslað sér völl á erlendri grund, en 

það eru Marel og Össur. Samtals eru þetta 17 fyrirtæki sem verða skoðuð. 

 

5.2 Kennitölur valinna fyrirtækja 

Flest fyrirtækin gefa ársreikninga upp í íslenskum krónum en nokkur þeirra starfa 

mikið á alþjóðlegum mörkuðum og eru með reikninga sína í erlendum gjaldmiðli. Hjá 

Eimskip voru ársreikningar 2005 og 2006 í bandarískum dollurum, en 2007 var skipt 

yfir í evrur. Exista, Alfesca og Marel eru með ársreikninga í evrum, Össur í 

bandarískum dollurum og Bakkavör í breskum pundum. 

Aðeins 2 fyrirtæki eru ekki með reikningsárið frá 1.janúar til 31.desember. Eimskip 

miðar við 1.nóvember til 31.október, því var breytt árið 2005 en ársreikningur þeirra 

fyrir það árið nær aðeins yfir 10 mánuði, frá 1.janúar til 31.október. Alfesca miðar 

sína ársreikninga við 1.júlí til 30.júní.  

Það er hins vegar engin regla um hvar kennitölur eru staðsettar í ársreikningum, en við 

skoðun þessara reikninga sést að þær er helst að finna á þrem stöðum. Margir hafa 

þetta meðal síðustu liða skýringa aftast í ársreikningum og sumir hafa niðurstöðublað í 
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byrjun ársreiknings með helstu lykiltölum og kennitölum. Þeir sem eru með stærstu 

ársreikningana setja þetta jafnvel inn á milli mynda eða lýsingar á fyrirtækinu. 

Af þessum 17 fyrirtækjum sem urðu fyrir valinu gáfu öll upp einhverjar kennitölur en 

mismargar. Tryggingamiðstöðin gaf aðeins upp hagnað á hlut í rekstrarreikningi. Hún 

var ekki með neinn sérkafla eða töflu um kennitölur. Alfesca er með hagnað á hlut og 

EBITDA í rekstrarreikningi og við nánari skoðun fannst svo eiginfjárhlutfall gefið upp 

í skýrslu stjórnar. Eimskip var með skýra töflu með kennitölum sem síðasta lið í 

skýringum í ársreikningi 2006 sem náði yfir 4 ár, aftur til ársins 2003, hins vegar er 

þessum lið sleppt í ársreikningi 2007. Síminn var með sinn ársreikning 2006 og þar 

voru kennitölur í skýringum og náðu yfir 5 ár, aftur til ársins 2002. Síminn er svo 

kominn inn í ársreikning Skipta 2007 og þar eru engar kennitölur í skýringum. 

Lesandi þessara ársreikninga verður því að reikna út kennitölurnar sjálfur. 

Vinsælasta kennitalan er hagnaður á hlut en hún kom fram í öllum ársreikningum, 

neðst í rekstrarreikningi og stundum líka talin upp með öðrum kennitölum. 

Útreikningur á henni var svo sýndur aftar í skýringum. Þynntur hagnaður á hlut fylgdi 

með í um helmingi reikninga. Næst vinsælasta kennitalan er eiginfjárhlutfall. Þar sem 

hún fannst í skýrslu stjórnar hjá Alfesca þá var það aðeins Tryggingamiðstöðin sem 

gaf hana ekki upp. EBITDA, arðsemi eigin fjár og veltufjárhlutfall komu næstar, 

aðeins örfá fyrirtæki slepptu þeim. Aðrar kennitölur komu mun sjaldnar fram, en í 

meðfylgjandi töflu má sjá hvaða kennitölur fyrirtækin gáfu upp og hversu mörg 

fyrirtæki sýndu hverja kennitölu (sjá töflu 1). 
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Tafla 1. Fjöldi fyrirtækja með kennitölu 

 

Fjöldi 

Kennitölur fyrirtækja 

Hagnaður á hlut 17 

Eiginfjárhlutfall 16 

EBITDA 13 

Arðsemi eigin fjár 12 

Veltufjárhlutfall 11 

Innra virði hlutafjár 4 

Lausafjárhlutfall 4 

V/H hlutfall 4 

V/I hlutfall 2 

Arðsemi heildareigna 1 

Bókfært verð á hlut 1 

H/V hlutfall 1 

Innheimtudagar viðsk.krafna 1 

Veltuhraði birgða 1 

Veltuhraði eigna 1 

  



31 
 

6. Lokaorð 
Umhverfi breyttist mjög mikið á vinnslutíma ritgerðar, sem hófst í september rétt fyrir 

bankahrunið. Þá var mikil þensla sem leiddi til mikilla umsvifa og vaxta í Kaup-

höllinni og auðvelt aðgengi var að ársreikningum. Í lok vinnslutímans hefur orðið 

mikill samdráttur sem einkennist af því að fyrirtæki hafa dregið sig út úr Kauphöllinni 

og þau sem eru ennþá skráð neita nú að skila ársreikningi fyrir árið 2008. 

Ársreikningar fyrirtækja eru mjög mismunandi, í kafla 2 um ársreikninga, voru taldir 

upp þeir liðir sem eiga að koma þar fram. Ársreikningar þessara 17 fyrirtækja sem 

fyrir valinu urðu voru mjög mismunandi að stærð, frá 24 upp í 202 blaðsíður. 11 

fyrirtæki birta ársreikninga sem taka innan við 50 blaðsíður og þar er aðal munurinn 

hversu ítarlegar og miklar skýringar fylgja með. Hin fyrirtækin sem flest eru með um 

100 síðna ársreikninga eru á alþjóðlegum mörkuðum og setja fram greinargóða 

lýsingu á starfsemi og æðstu starfsmönnum sínum ásamt fjölda mynda. Í sumum 

tilfellum eru þetta eins og þykkar bækur. 

Kannað var hvaða endurskoðunarstofa sá um hvert fyrirtæki, en ætlunin var að skoða 

hvort sama stofan sleppti kennitölum. Þar sem öll fyrirtækin gáfu upp einhverja 

kennitölu þá nýttist það ekki. Hins vegar kemur í ljós að 3 stærstu endurskoðunar-

stofur landsins, Deloitte hf., KPMG hf., og PricewaterhouseCoopers hf., sjá um 

endurskoðun fyrir öll þessi fyrirtæki. 

Það var mjög ánægjulegt að sjá hvað mörg fyrirtæki leggja mikið upp úr kennitölum, 

7 fyrirtæki voru með sérstakan kafla um kennitölur í skýringum og önnur 7 fyrirtæki 

voru með niðurstöðublað eða yfirlit yfir lykiltölur þar sem kennitölur komu fram. Eins 

og áður sagði gaf Tryggingamiðstöðin ekki upp neinar kennitölur nema hagnað á hlut 

í rekstrarreikningi og svo voru 2 fyrirtæki þar sem kennitölur komu fram í skýrslu 

stjórnar eða voru innan um aðrar upplýsingar um fyrirtækið. Það sem kom mest á 

óvart var hversu fáar kennitölur þetta eru sem flestir nefna, en þar gæti ástæðan verið 

sú að mörg þessara fyrirtækja eru frekar lík að gerð. Af þeim 5 kennitölum sem eru 

algengastar eru 2 um markaðsvirði og 1 um arðsemi, greiðsluhæfi og skuldsetningu. 

Kennitölur um nýtingu fjármagns voru mjög fáar og ekki meðal þeirra algengustu 

enda engar verslanir eða heildsölur valdar sem eflaust sýna meira af þeim. Algengasti 

flokkur kennitalna var markaðsvirði en það komu 7 kennitölur fram úr þeim flokki. 
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