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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð fjallar um sjóðstreymi og er farið eftir reglum Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins. 

Þrír helstu flokkar sjóðstreymis ásamt ófjárhagslegum hreyfingum eru skoðaðir og 

greindir. Ítarlega er fjallað um tvær aðferðir sem tíðkast aðallega í heiminum við að 

gera grein fyrir rekstrarhreyfingum, beinu og óbeinu aðferðina. Einnig er sambland af 

beinni og óbeinni aðferð skoðað. 

 Mismunurinn milli reglna Alþjóðlega reikningsskilaráðsins og bandaríska 

reikningsskilaráðsins er skoðaður og kemur í ljós að munurinn á þeim er lítill við gerð 

sjóðstreymis. 

 Síðasti hluti ritgerðarinnar fjallar um sjóðstreymisgreiningu og eru sýndar 

helstu aðferðir við gerð sjóðstreymisgreiningar og ýmsar kennitölur tengdar 

sjóðstreymi eru sýndar. Sjóðstreymisgreining á fyrirtækinu N1 er gerð. Við 

sjóðstreymisgreiningu á N1 kemur ýmislegt í ljós og má þar aðallega sjá að mikið af 

handbæru fé þeirra á hverju ári fer í að greiða niður skuldir. 
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Ritgerð þessi er til sex ECTS eininga og er lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. 

Höfundur þessarar ritgerðar vill þakka Bjarna Frímanni Karlssyni, lektor við 

Háskóla Íslands sem var leiðbeinandi minn fyrir mikla hjálp. 

  



4 

 

 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ............................................................................................................................ 7 

2 Sjóðstreymi ......................................................................................................................... 8 

2.1 Upphafið og þróun staðalsins ..................................................................................... 8 

2.2 Hvað er sjóðstreymi? .................................................................................................. 9 

2.3 Hvað sýnir sjóðstreymi?. ............................................................................................ 9 

2.4 Handbært fé og ígildi þess ........................................................................................ 10 

2.5 Hagræða sjóðstreymi ................................................................................................ 10 

3 Form sjóðstreymis ............................................................................................................ 11 

3.1 Rekstrarhreyfingar .................................................................................................... 12 

3.1.1 Bein aðferð ................................................................................................................. 13 

3.1.2 Óbein aðferð .............................................................................................................. 16 

3.2 Sambland af beinni og óbeinni aðferð ...................................................................... 18 

3.3 Hvor er betri beina eða óbeina aðferðin? .................................................................. 19 

3.3.1 Kostir við beinu aðferðina ......................................................................................... 19 

3.3.2 Kostir við óbeinu aðferðina ....................................................................................... 20 

3.4 Fjárfestingarhreyfingar ............................................................................................. 20 

3.5 Fjármögnunarhreyfingar. .......................................................................................... 21 

3.6 Ópeningalegar hreyfingar ......................................................................................... 22 

3.7 Samband milli kafla sjóðstreymis ............................................................................. 23 

4 Hver er helsti munur milli IAS 7 og SFAS 95? ................................................................ 24 

5 Sjóðstreymisgreining. ....................................................................................................... 26 

5.1 Hvað er sjóðstreymisgreining? ................................................................................. 26 

5.2 Fjögur skref sjóðstreymisgreiningar. ........................................................................ 26 



5 

 

5.2.1 Skref 1: Skimun á stóru myndinni. ............................................................................ 26 

5.2.2 Skref 2: Athuga aflið á fjárstreymisvélinni. .............................................................. 28 

5.2.3 Skref 3: Staðsetja slæmu og góðu fréttirnar. ............................................................. 29 

5.2.4 Skref 4: Leggja ráðgátuna saman. ............................................................................. 31 

6 Niðurstaða. ........................................................................................................................ 33 

7 Heimildaskrá. .................................................................................................................... 34 

8 Viðaukar. .......................................................................................................................... 37 

 

Jöfnuyfirlit 

Jafna 1. Innborganir frá viðskiptavinum (Kieso o.fl., 2007) .................................................... 14 

Jafna 2. Innborgaðir vextir og arður (Nikolai o.fl., 2009) ........................................................ 14 

Jafna 3. Greiðsla til birgja (Nikolai o.fl., 2009) ........................................................................ 14 

Jafna 4. Greiðsla til starfsmanna (Nikolai o.fl., 2009) .............................................................. 14 

Jafna 5. Greiddur annar kostnaður (Kieso o.fl., 2007) ............................................................. 15 

Jafna 6. Greiddir vextir (Nikolai o.fl., 2009) ............................................................................ 15 

Jafna 7. Greiddir skattar (Nikolai o.fl., 2009) ........................................................................... 15 

Jafna 8. Gæði hagnaðar (Arion banki, e.d.). ............................................................................. 27 

Jafna 9. Gagnleg kennitala (Robinson o.fl., 2009) ................................................................... 30 

Jafna 10. Lausafjárhlutfall (Tracy, 2008) ................................................................................. 32 

 

Myndayfirlit 

Mynd 1. Helstu flokkar innstreymis og útstreymis handbærs fjár (Kieso o.fl., 2007) ............. 13 

Mynd 2. Samanburður handbærs fjár og hagnaðar árin 2006 - 2009 ....................................... 28 

 

Töfluyfirlit 

Tafla 1. Dæmi um uppsetningu á rekstrarhreyfingum samkvæmt beinni aðferð. 

(Epstein og Jermakowicz, 2009). .............................................................................................. 16 

Tafla 2. Helstu leiðréttingar í flokknum rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé (IAS 

7, 2010) ..................................................................................................................................... 16 

file:///C:/Users/Matthías%20Stephensen/Documents/Háskóli/Sumarönn%202010/Ritgerð/Ritgerðin%20sjálf/Sjóðstreymi-Allt56.docx%23_Toc272914482
file:///C:/Users/Matthías%20Stephensen/Documents/Háskóli/Sumarönn%202010/Ritgerð/Ritgerðin%20sjálf/Sjóðstreymi-Allt56.docx%23_Toc272914483
file:///C:/Users/Matthías%20Stephensen/Documents/Háskóli/Sumarönn%202010/Ritgerð/Ritgerðin%20sjálf/Sjóðstreymi-Allt56.docx%23_Toc272914484
file:///C:/Users/Matthías%20Stephensen/Documents/Háskóli/Sumarönn%202010/Ritgerð/Ritgerðin%20sjálf/Sjóðstreymi-Allt56.docx%23_Toc272914227


6 

 

Tafla 3. Helstu leiðréttingar í flokknum breyting rekstrartengdra eigna og skulda 

(Kieoso o.fl., 2007) ................................................................................................................... 17 

Tafla 4. Dæmi um uppsetningu á rekstrarhreyfingum samkvæmt óbeinni aðferð (Kieso 

o.fl., 2007) ................................................................................................................................. 18 

Tafla 5. Dæmi um uppsetningu á rekstrarhreyfingum samkvæmt samblandi af beinni 

og óbeinni aðferð (Reikningsskilaráð, 1998)............................................................................ 19 

Tafla 6. Dæmi um uppsetningu á fjárfestingarhreyfingum  (Kieso o.fl., 2007) ....................... 21 

Tafla 7. Dæmi um uppsetningu á fjármögnunarhreyfingum (Kieso o.fl., 2007) ...................... 22 

Tafla 8. Samband milli kafla sjóðstreymis (Horngren o.fl., 2006) ........................................... 23 

Tafla 9. Helsti mismunur milli IAS 7 og SFAS 95 (Robinson o.fl., 2009) .............................. 25 

 

 

 

  



7 

 

1 Inngangur 

Í upphafi verður farið almennt yfir upphaf, þróun, tilgang og hlutverk sjóðstreymis. 

Fyrstu merki um sjóðstreymi er að finna árið 1863 þegar fyrirtæki sem hafði jafnað sig 

á mikilli viðskiptalægð átti ekkert fé til að fjárfesta í nýrri vél þó fyrirtækið hafi skilað 

hagnaði á árinu. Til þess að útskýra hvers vegna engir peningar væru fyrir hendi til 

þess að fjárfesta í nýrri vél þá gerði stjórnandi fyrirtækisins nýtt yfirlit sem var kallað 

samanburðar efnahagsreikningur, sem sýndi fram á hvert hagnaður fer og hvað 

hagnaður er. Samanburðar efnahagsreikningur er upphafið að því sjóðstreymi sem við 

þekkjum í dag. (Watanabe, 2007) 

Sjóðstreymi veitir upplýsingar á greiðslugrunni en ekki á rekstrargrunni eins 

og rekstrareikningurinn veitir. Sem dæmi þá sýnir sjóðstreymi innstreymi og útstreymi 

handbærs fjár og ígildis þess, á meðan rekstrarreikningurinn greinir frá því þegar 

tekna er aflað fremur en þeim safnað. 

Annar hlutinn fjallar um form sjóðstreymis. Sjóðstreymi skiptist í þrjá hluta og 

eru flokkarnir rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar. Þegar fjárfesting 

eða fjármögnun inniheldur ekki greiðslu ber að birta upplýsingar um greiðsluna neðst í 

sjóðstreyminu eða í skýringum og má því segja að það sé fjórði hlutinn og kallast 

hann ópeningalegar hreyfingar. Ítarlega verður farið í þær aðferðir sem hægt er að 

nota til að sýna rekstrarhreyfingar og verður hver og einn hluti sjóðstreymis útskýrður 

og dæmi verða sýnd. 

 Þriðji hlutinn sýnir muninn á reglum Alþjóðlega reikningsskilaráðsins og 

bandaríska reikningsskilaráðsins. Ritgerð þessi er rituð út frá staðli númer sjö úr 

reglum Alþjóðlega reikningsskilaráðsins. 

 Að lokum verður fjallað um sjóðstreymisgreiningu og er gerð 

sjóðstreymisgreining á fyrirtækinu N1, sem er eitt stærsta verslunar- og 

þjónustufyrirtæki landsins. Sýnd verða fjögur skref sjóðstreymisgreiningar og ýmsar 

gagnlegar kennitölur tengdar sjóðstreymisgreiningu. 
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2 Sjóðstreymi 

 

2.1 Upphafið og þróun staðalsins 

Árið 1977 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið út reikningsskilastaðalinn IAS 7, yfirlit 

um breytingar á fjárhagsstöðu, sem krafðist þess að fyrirtæki gæfu út 

fjármagnsstreymi með ársskýrslunni. Fjármagnsstreymið útskýrði breytingar á milli 

byrjunar og lokunar efnahagsreikningsins á árinu með því að flokka breytingarnar á 

fastafjármunum og langtímafjármagni í tvo flokka: 

1. Uppspretta fjármagns, sem  samanstendur af fé frá rekstri og öðrum uppsprettum 

fjármagns, svo sem sölu á fastafjármunum og útgáfu hlutabréfa og lána. 

2. Notkun fjármagns, sem samanstendur af greiddum skatti, yfirtöku á 

fastafjármunum, greiddum arði og afborgunum af langtíma fjármögnun 

fyrirtækisins. Mismunurinn stendur fyrir nettó breytingar á rekstrarfé. 

 Árið 1987 var gefinn út í Bandaríkjunum, af bandaríska reikningsskilaráðinu, 

reikningsskilastaðallinn SFAS 95, yfirlit um sjóðstreymi. Staðallinn boðaði að yfirlit 

um sjóðstreymi ætti að koma í stað fjármagnsstreymis. Yfirlit um sjóðstreymi ætti að 

standa fyrir allar peningalegar móttökur og peningalegar útborganir á tímabilinu. 

(Elliott og Elliott, 1993). Árið 1992 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið út endurbætta 

útgáfu af reikningsskilastaðli IAS 7, sem var að mestu unnin upp úr 

reikningsskilastaðli bandaríska reikningsskilaráðsins, SFAS 95. Árið 1994 tók 

staðallinn gildi. (Epstein og Jermakowicz, 2009). Endurbætta útgáfan af 

reikningsskilastaðli IAS 7 lagði til að sjóðstreymisyfirlitið ætti að taka við af 

fjármagnsstreyminu í ársreikningum. Leiðbeiningar voru gefnar út um hvernig ætti að 

skýra frá sjóðstreymi, viðeigandi sniði og lágmarks upplýsingar. Helsta ástæðan fyrir 

því að skipta ætti út fjármagnsstreyminu og setja í staðinn sjóðstreymisyfirlit var að 

sjóðstreymisyfirlit býður upp á meira viðeigandi og gagnlegri upplýsingar en 

fjármagnsstreymið fyrir notendur ársreikninga. (Elliott og Elliott, 1993) 

 Árið 2007 var nafninu sjóðstreymisyfirlit breytt yfir í yfirlit um sjóðstreymi, í 

þessari ritgerð verður aðeins notað sjóðstreymi fyrir yfirlit um sjóðstreymi. (Deloitte, 

e.d.). 
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 Sjóðstreymi  er núna hvarvetna samþykkt og er sjóðstreymis krafist í flestum 

löndum og má þar nefna lönd sem fylgja reglum frá Alþjóðlega- og bandaríska 

reikningsskilaráðunum. (Epstein og Jermakowicz, 2009). 

 

2.2 Hvað er sjóðstreymi? 

Sjóðstreymi veitir upplýsingar um uppruna handbærs fjár og ráðstöfun þess hjá 

fyrirtæki á fjárhagstímabilinu, og sýnir samband handbærs fjár frá upphafi til loka árs 

á efnahagsreikningi fyrirtækis. Sjóðstreymið veitir upplýsingar á greiðslugrunni en 

ekki á rekstrargrunni eins og rekstrarreikningurinn veitir. Sem dæmi þá sýnir 

sjóðstreymið innstreymi og útstreymi handbærs fjár og ígildis þess, á meðan 

rekstrarreikningurinn greinir frá því þegar tekna er aflað fremur en þeim safnað. Að 

bera saman uppgefinn hagnað og framlag rekstrar af handbæru fé veitir mjög góðar 

upplýsingar um hvort, hvenær og hvernig fyrirtæki tekst að mynda nægilega mikið 

handbært fé frá rekstrarhreyfingum sínum. Til dæmis fyrirtæki sem selur eingöngu út í 

reikning færir tekjurnar að sjálfsögðu þegar salan á sér stað án tillits til þess hvort því 

muni takast að innheimta allar viðskiptakröfur sínar. Samt sem áður þá myndi 

fyrirtækið varla lifa af vegna þess að það hefur ekkert innstreymi fjár. (Robinson o.fl., 

2009) 

 

2.3 Hvað sýnir sjóðstreymi? 

Því má skipta niður í fjóra eftirfarandi hluta: 

1. Sjóðstreymi veitir innsýn inn í fjárhagslega uppbyggingu, greiðsluhæfi og 

lausafjárstöðu fyrirtækis og sýnir getu þess til að hafa áhrif á upphæðir og 

tímasetningu fjárstreymis til að laga sig að breyttum aðstæðum og möguleikum. 

 Sjóðstreymi gefur upp mikilvægar upplýsingar um hreyfingar á handbæru fé 

og ígildi þess frá rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingum, upplýsingar 

sem eru ekki gefnar upp eða ekki eins skýrlega greint frá hvorki í 

efnahagsreikningi né rekstrarreikningi. 

 

2. Sjóðstreymi veitir frekari upplýsingar til lesenda ársreikninga við mat á 

breytingum á eignum, skuldum og eigin fé fyrirtækis. 

 Í efnahagsreikningi eru gefnar upplýsingar um eignir og skuldir fyrirtækis í lok 

hvers tímabils. Það er því nauðsynlegt fyrir lesendur ársreikninga að vita hvernig 
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og hvers vegna ákveðnar upphæðir sem eru gefnar í efnahagsreikningnum breytast 

frá einu tímabili til annars.  

3. Sjóðstreymi eykur samanburðarhæfni á útgefinni afkomu rekstrar hjá mismunandi 

fyrirtækjum, því að sjóðstreymi eyðir áhrifum þess að nota mismunandi aðferðir 

bókhalds á sömu viðskipti og atburði. 

 Helstu ástæður fyrir því að sjóðstreymi var gert skylt í reikningsskilum er 

hversu auðvelt er að skilja það. 

4. Sjóðstreymi veitir ákveðna vísbendingu um upphæðir, tímasetningu og vissu um 

framtíðarfjárstreymi. (Epstein og Jermakowicz, 2009). 

 

2.4 Handbært fé og ígildi þess 

Handbært fé og ígildi þess er notað til að geta staðið við fjárskuldbindingar til skamms 

tíma en ekki til þess að fjárfesta eða til annarra hluta. Til þess að fjárfesting geti talist 

ígildi handbærs fjár þarf að vera einfalt að breyta henni í þekkta fjárhæð handbærs fjár 

og ekki má vera mikil hætta á að hún breyti um verðgildi. Fjárfesting telst því 

venjulega aðeins vera ígildi handbærs fjár ef hún hefur stuttan binditíma og er  oftast 

miðað við 3 mánuði eða skemur frá kaupdegi. Fjárfestingar í hlutabréfum eru ekki 

ígildi handbærs fjár nema hlutabréfin séu í eðli sínu ígildi handbærs fjár og má þar til 

dæmis nefna forgangshlutabréf sem eru keypt skömmu fyrir innlausn og hafa 

tilgreindan innlausnardag. Lántökur í bönkum eru almennt flokkaðar sem 

fjármögnunarhreyfingar. Hins vegar er þetta ekki eins í öllum löndum. Yfirdráttur sem 

er gjaldkræfur án fyrirvara og er óaðskiljanlegur hluti af reiðufjárstjórnun fyrirtækja er 

talinn vera hluti af handbæru fé og ígildi þess. Við slík bankaviðskipti sveiflast staðan 

á bankareikningnum frá inneign yfir í yfirdrátt. Hreyfingar á handbæru fé og ígildi 

þess sem fara á milli liða teljast ekki vera fjárstreymi því þessir þættir eru hluti af 

reiðufjárstjórnun fyrirtækja, en ekki hluti af hreyfingum þess í rekstri, fjárfestingu eða 

fjármögnun. Fjárfestingin á umframmagni handbærs fjár og ígildi þess telst til 

reiðufjárstjórnar. (IAS 7,  2010) 

 

2.5 Hagræðing sjóðstreymis 

Þar sem sjóðstreymi er á greiðslugrunni er talsvert erfiðara að hagræða því heldur en 

rekstarreikningnum sem er á rekstrargrundvelli. Dæmi um tekjuhagræðingu í 
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rekstrarreikningi væri að auka sölu með því að gefa kaupendum aukna hvatningu fyrir 

kaupunum, til dæmis útvíkkuðum skilmálum eða loforðum um að taka vöruna til baka 

ef varan selst ekki. Með þessu er salan tekjufærð, þó fyrirtækið taki aldrei á móti 

greiðslu fyrir vörunni. Þó salan aukist á einum ársfjórðungi með þessu móti þá kemur 

þetta niður á fyrirtækinu á næsta ársfjórðungi með tapaðri sölu vegna skilaréttar. Þó 

ber að geta þess að fyrirtækjum er bannað að tekjufæra sölu með skilarétti, en 

fyrirtæki gera það samt sem áður. Eins og kom fram hér að ofan þá er sjóðstreymi á 

greiðslugrunni, þess vegna er handbært fé frá rekstri talsvert minna heldur en 

nettótekjur og því sjá lesendur sjóðstreymis í gegnum hagræðingu fyrirtækisins. 

(Wayman, e.d.) 

 Það eru hins vegar til leiðir til að hagræða sjóðstreyminu í stuttan tíma og 

nefnir Wayman (e.d.) sem dæmi „að seinka greiðslu til birgja (lengja skuldir), selja 

hlutafé og ógilda gjöld frá fyrri ársfjórðungi (eins og endurskipuleggja birgðir)“. 

Fyrirtæki geta einnig selt viðskiptakröfur oftast með afslætti gegn handbæru fé. 

Fyrirtæki geta með þessu verið að hagræða sjóðstreyminu hjá sér eða verið að 

fjármagna sjálfan sig á löglegan hátt.  

 

3 Form sjóðstreymis 

Í reikningsskilum fyrirtækis skal sjóðstreymi skipt niður í þrjá flokka og eru þeir 

rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar. Fyrirtækjum ber að greina frá 

samsetningu handbærs fjár í upphafi og lok reikningsskilatímabilsins og eiga fjárhæðir 

í sjóðstreyminu að stemma við samsvarandi liði í efnahagsreikningnum. Einnig skal 

birta samanburðarfjárhæðir sjóðstreymis frá fyrra reikningsskilatímabili. Ef flokkun 

sjóðstreymis er breytt skal gera grein fyrir því í skýringum og þarf að gæta þess að 

tölur séu samanburðarhæfar í sjóðstreyminu. 

 Það fer eftir því hvernig starfsemi fyrirtækja er háttað hvort liðir séu rekstrar-, 

fjárfestingar- eða fjármögnunarhreyfingar. Í hverjum flokki geta komið fyrir 

innborganir og útborganir á handbæru fé. Það þarf að skilgreina greiðslu- eða 

innheimtuhreyfingar eins þröngt og mögulegt er þannig að aðeins raunveruleg 

hreyfing á handbæru fé komi fram. Má þar nefna að fjárfesting í varanlegum 

rekstrarfjármunum færist samkvæmt því sem fjárfestingarhreyfing, eingöngu að því 

marki sem greitt var fyrir hana. 
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 Sjóðstreymi tekur aðeins til raunbreytinga á stöðu handbærs fjár og koma því 

ekki fram fjárfestingar eða fjármögnun sem ekki hafa greiðslur í för með sér. Slíkar 

upplýsingar eiga að birtast neðanmáls eða í skýringum. (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 1998). 

 

3.1 Rekstrarhreyfingar 

Fjárhæð sjóðstreymis sem stafar af rekstrarhreyfingum er mjög góð vísbending um 

hvort fyrirtækið hafi myndað nægilegt fjárstreymi til að endurgreiða lán, viðhalda 

rekstrargetu fyrirtækisins, greiða arð til hluthafa og fara í nýjar fjárfestingar án þess að 

fá fjármögnun frá öðrum aðila. Upplýsingar um einstaka þætti rekstrarhreyfinga á 

liðnum tíma eru ásamt öðrum upplýsingum gagnlegar til að spá fyrir um 

rekstrarhreyfingar í framtíðinni. 

 Fjárstreymi frá rekstrarhreyfingum á sér aðallega uppruna í helstu leiðum 

fyrirtækis til að afla sér tekna. Þess vegna stafar það oftast af viðskiptum og öðrum 

atburðum sem hafa áhrif á útreikning hreins hagnaðar eða hreins taps. (IAS 7, 2010) 

 Dæmi um innstreymi og útstreymi samkvæmt Epstein og Jermakowicz (2009)  

sem stafa af rekstrarhreyfingum eru:

Innstreymi fjár: 

 Innborganir á handbæru fé vegna 

sölu á vörum eða þjónustu. 

 Innborganir vegna sölu á lánum, 

skuldum eða hlutafjáreign sem er 

veltufjáreign. 

 Afkoma af lánum (vaxtagreiðslur) 

 Afkoma af hlutafjáreign sem er 

veltufjáreign (greiðsla á arði) 

Útstreymi fjár: 

 Greiðslur til birgja fyrir vörur og 

aðra þjónustu. 

 Greiðslur til eða fyrir hönd 

starfsmanna 

 Greiðslur skatta. 

 Greiðslur vaxta. 

 Kaup á lánum, skuld eða 

hlutafjáreign sem er veltufjáreign.

 Samkvæmt reikningsskilastaðli IAS 7 eru tvær viðunandi aðferðir til að greina 

frá handbæru fé frá rekstri og eru þær beina og óbeina aðferðin. (Robinson o.fl., 

2009). Einnig er aðferð sem hefur verið notuð á Íslandi sem nefnist „sambland af 

beinni og óbeinni aðferð“. Munurinn á þessum þremur aðferðum felst í 

uppsetningunni á rekstrarhreyfingum. (Reikningsskilaráð, e.d.).   
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 Alþjóðlega reikningsskilaráðið hvetur fyrirtæki til að nota beinu aðferðina, en 

leyfir hins vegar bæði beinu og óbeinu aðferðina. Það sama má segja um bandaríska 

reikningsskilaráðið.  (Epstein og Jermakowicz, 2009). 

 

3.1.1 Bein aðferð 

Beina aðferðin sýnir sérstaklega innstreymi og útstreymi handbærs fjár sem leiðir til 

handbærs fjár frá rekstri. Aðferðin sýnir innflæði og útflæði handbærs fjár sem tengist 

inngreiðslum og útgreiðslum fyrirtækis og aðlagar með því rekstrarreikning 

fyrirtækisins frá rekstrargrunni yfir á greiðslugrunn. (Robinson o.fl., 2009). 

 Þegar beina aðferðin er notuð þarf að reikna út fengnar upphæðir, það eru 

yfirleitt ekki upphæðir sem þarf að leita uppi og setja í sjóðstreymið. Þetta er 

hugsanlega skýringin á því hvers vegna semjendur sjóðstreymis velja frekar óbeinu 

aðferðina en beinu aðferðina. (Epstein  og Jermakowicz, 2009). 

 Mjög góð leið til að nota beinu aðferðina er að rannsaka tekjur og gjöld frá 

rekstrarreikningi í þeirri röð sem þau eru skráð. Eftir það er kannað innstreymi og 

útstreymi handbærs fjár sem tengjast þessum tekjum og gjöldum. (Kieso o.fl., 2007)  

 

 

Mynd 1. Helstu flokkar innstreymis og útstreymis handbærs fjár. (Kieso o.fl., 2007) 

 

 Samkvæmt reikningsskilastaðlinum IAS 7 þá ber þeim fyrirtækjum sem notast 

við beinu aðferðina skylda til að birta ofangreinda flokka sem sýndir eru á myndinni 

hér að ofan. (Epstein og Jermakowicz, 2009). 

  

3.1.1.1 Hvernig á að reikna út helstu liði samkvæmt beinni aðferð? 

Reikna þarf út flokkana eins og áður hefur verið greint frá sem gefnir eru hér að ofan 

og hér fyrir neðan má sjá hvernig það er gert. 

Innstreymi handbærs fjár Mínus Útstreymi handbærs fjár Jafngildir Handbært fé frá rekstri

Til birgja

Til starfsmanna

Annar kostnaður

Innborgaðir vextir og arður Greiddir vextir

Greiddir skattar

Frá viðskiptavinum vegna 

sölu á vörum og þjónustu
Handbært fé frá 

rekstri
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 Innborganir frá viðskiptavinum: Til að ákvarða innborganir frá viðskiptavinum 

þarf fyrirtækið að skoða breytingar á viðskiptakröfum á árinu. Þegar viðskiptakröfur 

hækka á árinu þá eru tekjur hærri á rekstrargrunni en innborganir frá viðskiptavinum. 

(Kieso o.fl., 2007). Ýmsar reikniaðferðir við gerð rekstrarhreyfinga samkvæmt beinni 

aðferð má sjá hér. 

Jafna 1. Innborganir frá viðskiptavinum (Kieso o.fl., 2007) 

Innborganir frá 

viðskiptavinum 
= 

Sala samkvæmt 

rekstarreikningi 

+ 
Ef lækkun 

viðskiptakrafna 
- 

Gjaldfærðar 

afskrifaðar 

viðskiptakröfur - 
Ef hækkun 

viðskiptakrafna 

 

Jafna 2. Innborgaðir vextir og arður (Nikolai o.fl.,2009) 

Innborgaðir 

vextir og arður 
= 

Vaxtatekjur 

og 

arðstekjur 

+ 

Ef lækkun á 

óinnheimtum 

vöxtum/arði 

+ 
Gengishagnaður af 

fjárfestingarskuldabréfi 

- 

Ef hækkun á 

óinnheimtum 

vöxtum/arði 

- 
Afskrift yfirverðs á 

fjárfestingarskuldabréfi 

 

Jafna 3. Greiðsla til birgja (Nikolai o.fl.,2009) 

Greitt til 

birgja 
= 

Kostnaðarverð 

seldra vara 

+ 
Ef aukning 

birgða 
+ 

Ef lækkun 

viðskiptaskulda 

- Ef lækkun birgða - 
Ef aukning 

viðskiptaskulda 

 

Jafna 4. Greiðsla til starfsmanna (Nikolai o.fl.,2009) 

Greitt til 

starfsmanna 
= Launagjöld 

+ Ef lækkun á ógreiddum launum 

- Ef hækkun á ógreiddum launum 
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Jafna 5. Greiddur annar kostnaður (Kieso o.fl., 2007) 

 

Jafna 6. Greiddir vextir (Nikolai o.fl.,2009) 

Greiddir 

vextir 
= 

Gjaldfærðir 

vextir 

+ 
Ef lækkun ógreiddra 

áfallina vaxta 
+ 

Gengishagnaður af 

langtímaskuldum 

- 
Ef hækkun ógreiddra 

áfallina vaxta 
- 

Ef afskrift affalla af 

langtímaskuld 

 

Jafna 7. Greiddir skattar (Nikolai o.fl.,2009) 

Greiddir 

skattar 
= 

Gjaldfærður 

tekjuskattur 

+ 
Ef lækkun á ógreiddum 

tekjuskatti 
+ 

Ef lækkun á 

frestaðri skattskuld 

- 
Ef hækkun á ógreiddum 

tekjuskatti 
- 

Ef hækkun á 

frestaðri skattskuld 

 

3.1.1.2 Dæmi um rekstrarhreyfingar eftir beinni aðferð 

Hér á eftir er dæmi um hvernig uppsetningin á rekstrarhreyfingum er samkvæmt 

beinni aðferð. 

 

 

 

 

 

 

 

Greiddur 

annar 

kostnaður 

= 
Annar 

kostnaður 

+ 

Ef hækkun á 

fyrirframgreiddum 

kostnaði 

+ 

Ef lækkun á 

ógreiddum 

áföllnum kostnaði 

- 

Ef lækkun á 

fyrirframgreiddum 

kostnaði 

- 

Ef hækkun á 

ógreiddum 

áföllnum kostnaði 
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Tafla 1. Dæmi um uppsetningu á rekstrarhreyfingum samkvæmt beinni aðferð. (Epstein og Jermakowicz, 

2009).  

Rekstrarhreyfingar 2010   2009 

  Innborganir frá viðskiptavinum.............. xxx   xxx 

  Innborgaðar aðrar tekjur...................... xxx   xxx 

  Innborgaðar vaxtatekjur....................... xxx   xxx 

  Innborgaðar óreglulegar tekjur............. xxx   xxx 

Innstreymi handbærs fjár........................       

  Greitt til starfsmanna............................ (xxx)   (xxx) 

  Greiddir vextir..................................... (xxx)   (xxx) 

  Greiddur annar kostnaður.................... (xxx)   (xxx) 

  Greiddir skattar................................... (xxx)   (xxx) 

Útstreymi handbærs fjár.........................       

Handbært fé frá rekstri       

 

 

3.1.2 Óbein aðferð 

Vinsælasta framsetningin á rekstrarhreyfingum í sjóðstreymi er óbeina aðferðin, 

aðallega vegna þess hversu auðvelt er að gera sjóðstreymi eftir þeirri aðferð. (Epstein 

og Jermakowicz, 2009). 

 Með óbeinu aðferðinni er handbært fé frá rekstri dregið fram með því að draga 

frá eða bæta við afkomu samkvæmt rekstrarreikningi  með tveimur flokkum 

leiðréttinga. 

 Fyrri flokkurinn kallast rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé og eru þeir 

tekju- og gjaldaliðir í rekstrarreikningi sem ekki hafa áhrif á greiðsluflæði fyrirtækis. 

Rekstrarliðir í þessum flokki eiga það sameiginlegt að  mótbókun við færslu í 

rekstrarreikning er annað hvort í flokki fastafjármuna, langtímaskulda eða eigin fjár í 

efnahagsreikningi. (IAS 7, 2010). 

Tafla 2. Helstu leiðréttingar í flokknum rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé (IAS 7, 2010) 

Rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé   

  Afskriftir fastafjármuna Bætt við hagnað 

  Sölutap vegna fastafjármuna Bætt við hagnað 

  Verðbætur langtímaskulda Bætt við hagnað 

  Hækkun lífeyrisskuldbindinga Bætt við hagnað 

  Söluhagnaður vegna fastafjármuna Dregið frá hagnaði 

  Hlutdeildartekjur Dregið frá hagnaði 

  Verðbreytingartekjur Dregið frá hagnaði 
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 Seinni flokkurinn kallast breyting rekstrartengdra eigna og skulda. Liðir í 

þessum flokki eiga það sameiginlegt að mótbókun þeirra við eigna- eða 

skuldareikninga er í rekstrarreikningi. (IAS 7, 2010). 

 

Tafla 3. Helstu leiðréttingar í flokknum breyting rekstrartengdra eigna og skulda (Kieoso o.fl., 2007) 

Breyting rekstrartengdra eigna og skulda:  Bætt við hagnað 

 

Dregið frá 

hagnaði 

  Vörubirgðir Minnkun   Aukning 

  Viðskiptakröfur Minnkun   Aukning 

  Fyrirframgreiddur kostnaður Minnkun   Aukning 

  Viðskiptaskuldir Aukning   Minnkun 

  Áfallinn kostnaður ógreiddur Aukning   Minnkun 

  Ógreiddir skattar Aukning   Minnkun 

  Aðrar skammtímaskuldir Aukning   Minnkun 

 

 Með því að gera þessar breytingar í rekstrarhreyfingunum er verið að umbreyta 

afkomu rekstrarins af rekstrargrunni yfir á greiðslugrunn. (Kieso o.fl., 2007). 
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Tafla 4. Dæmi um uppsetningu á rekstrarhreyfingum samkvæmt óbeinni aðferð (Kieso o.fl., 2007) 

Rekstrarhreyfingar 2010   2009 

     Hagnaður (tap) samkvæmt rekstarreikningi xxx(xxx)   xxx(xxx) 

  Rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé:      

     Afskriftir fastafjármuna xxx   xxx 

     Söluhagnaður af fastafjármunum (xxx)   (xxx) 

     Hlutdeildartekjur (xxx)   (xxx) 

     Virðisrýrnun viðskiptavildar xxx   xxx 

     Verðbætur langtímaskulda xxx   xxx 

     Matslækkun verðbréfa xxx   xxx 

     Sölutap v/hlutabréfa xxx   xxx 

     Matslækkun á lóðum xxx   xxx 

  Hreint veltufé frá rekstri       

          

  Breyting rekstrartengdra eigna og skulda:      

     Aukning birgða (xxx)   (xxx) 

     Hækkun viðskiptakrafna (xxx)   (xxx) 

     Lækkun annarra krafna xxx   xxx 

     Aukning fyrirframgreiddur kostnaður (xxx)   (xxx) 

     Hækkun viðskiptaskulda xxx   xxx 

     Lækkun ógreiddra skatta (xxx)   (xxx) 

     Hækkun ógreidds virðisaukaskatts xxx   xxx 

  Handbært fé frá rekstri       

 

 

3.2 Sambland af beinni og óbeinni aðferð 

Í tuttugustu og áttundu grein í lögum um ársreikninga er fjallað um sjóðstreymi og er 

það eina greinin sem fjallar um sjóðstreymi. Ekki er tekið fram hvaða aðferð fyrirtæki 

eigi að nota til að sýna fram á handbært fé frá rekstri, en í tuttugustu og áttundu 

greininni segir eingöngu „yfirlitið skal greina frá sjóðstreymi á tilteknu tímabili og 

skal það flokkað í rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar“. (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006). 

 Regla Reikningsskilaráðs númer þrjú sýnir þrjár aðferðir við að reikna út 

handbært fé frá rekstri og er sú þriðja sem bætist við sambland af beinni og óbeinni 

aðferð. Rekstrarhreyfingar samkvæmt samblöndun af beinni og óbeinni aðferð hefur 

efst afkomu úr rekstrarreikningi  án fjármunatekna og fjármagnsgjalda, eftir það koma 

bakfærðir rekstrarliðir og eftir það breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum. 

Með samlagningu þessara liða kemur út millistærðin, handbært fé frá rekstri án vaxta. 
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Til að ná fram handbæru fé frá rekstri eru óreglulegar tekjur og innborgaðir vextir 

dregnir frá millistærðinni, handbært fé frá rekstri án vaxta, og greiddum vöxtum og 

sköttum bætt við. (Reikningsskilaráð, 1998). 

Tafla 5. Dæmi um uppsetningu á rekstrarhreyfingum samkvæmt samblandi af beinni og óbeinni aðferð 

(Reikningsskilaráð, 1998.) 

Rekstrarhreyfingar 2010   2009 

  Hagnaður (tap) án fjármunatekna og fjármagnsgjalda xxx(xxx)   xxx(xxx) 

  Bakfærðir rekstrarliðir xxx   xxx 

  Breyting rekstrartengdra eigna og skulda xxx(xxx)   xxx(xxx) 

Handbært fé frá rekstri án vaxta       

  Innborgaðar vaxtatekjur xxx   xxx 

  Greiddir vextir (xxx)   (xxx) 

  Innborgaðar óreglulegar tekjur xxx   xxx 

  Greiddir skattar (xxx)   (xxx) 

Handbært fé frá rekstri       

 

 

3.3 Hvor er betri beina eða óbeina aðferðin? 

Báðar aðferðirnar hafa sína kosti og galla og erfitt er að fullyrða hvor aðferðin er betri. 

Mun fleiri nota óbeinu aðferðina víðast hvar í heiminum. (Carmichael o.fl., 2007)  

Alþjóðlega reikningsskilaráðið gefur fyrirtækjum val um hvora aðferðina þau vilja 

nota í ársreikningum sínum, en samt sem áður lýsir Alþjóðlega reikningsskilaráðið því 

yfir að það velji frekar beinu aðferðina en þá óbeinu. Bandaríska reikningsskilaráðið 

skyldar fyrirtæki sem heyra undir það að birta einnig viðbótarskrá ef beina aðferðin 

notuð sem sýnir hreint veltufé frá rekstri. Sem þýðir í raun að fyrirtæki sem nota beinu 

aðferðina þurfa jafnframt að sýna óbeinu aðferðina. (Epstein og Jermakowicz, 2009). 

 

3.3.1 Kostir við beinu aðferðina 

Helstu kostir sem beina aðferðin hefur er að hún sýnir bæði innstreymi og útstreymi 

handbærs fjár. Fylgjendur þessarar aðferðar halda því fram að betra sé að áætla 

fjárstreymi rekstrar í framtíðinni vegna þess að uppspretta innstreymis handbærs fjár 

og tilgangur útstreymis handbærs fjár kemur fram á hverju tímabili. Fylgjendur beinu 

aðferðarinnar segja ennfremur að meiri not séu fyrir upplýsingar um innstreymi og 

útstreymi handbærs fjár samkvæmt beinu aðferðinni heldur en þær reiknuðu upphæðir 

sem koma fram samkvæmt óbeinu aðferðinni. Það sýni betur fram á hvort fyrirtækið 
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sé að mynda nógu mikið handbært fé til að borga skuldir sínar, endurfjárfesta í 

rekstrinum og greiða arð til hluthafa sinna. 

 

3.3.2 Kostir við óbeinu aðferðina 

Helstu kostir við óbeinu aðferðina er að aðferðin sýnir mismuninn milli afkomu 

rekstrarins og handbærs fjár frá rekstri og birtir því nytsamlegar tengingar milli 

sjóðstreymis, rekstrarreiknings og efnahagsreiknings. Mörg fyrirtæki benda á að þau 

safni ekki upplýsingum sem að leyfa þeim að reikna út ýmsa flokka samkvæmt beinu 

aðferðinni og að beina aðferðin sé talsvert dýrari en óbeina aðferðin. Fylgjendur beinu 

aðferðarinnar  segja hins vegar að kostnaðarmunur á aðferðum sé ekki marktækur. 

(Kieso o.fl., 2007). 

 

3.4 Fjárfestingarhreyfingar 

Annar hlutinn af þremur í sjóðstreyminu er fjárfestingarhreyfingar sem skýra frá 

fjárfestingum fyrirtækis á árinu. Fjárfestingarhreyfingar er góð vísbending um hvernig 

framtíð fyrirtækisins muni verða vegna þess að það sýnir hversu miklu fé er varið í 

eignir sem eiga að mynda tekjur og sjóðstreymi. (IAS 7, 2010). Meiriháttar nýjar 

fjárfestingar eru vissar vísbendingar um að fyrirtækið sé að auka eða nútímavæða 

framleiðslu- og dreifingaraðstöðu sína og einnig að auka afkastagetu fyrirtækisins. 

Meiriháttar ráðstöfun á langtímaeignum og sala mikilvægra hluta fyrirtækisins gæti 

bæði verið slæm eða góð frétt af fyrirtækinu, það fer eftir mörgu öðru hjá fyrirtækinu. 

  Sumar langtímaeignir eru nauðsynlegar til að stunda viðskipti, sem dæmi má 

nefna að flugfélag getur ekki starfað án þess að hafa flugvélar. Þegar eigur fyrirtækja 

ganga úr sér, þá þurfa fyrirtæki að skipta þeim út fyrir nýjar eignir. Einnig þurfa 

fyrirtæki að uppfæra eigur sínar til að halda áfram að vera samkeppnishæf og nýta sér 

nýjustu tæknina á markaðnum eða með því að halda uppi áframhaldandi vexti. Þessar 

langtíma, áþreifanlegu og afkastamiklu fjárfestingaeigur eru kallaðar fastafjármunir og 

eru mjög mikilvægar fyrir framtíð fyrirtækis. 

 Dæmigerð sjóðstreymi fara ekki mikið í smáatriði yfir hvaða fastafjármunir 

voru keyptir eða smíðaðir fyrir fyrirtækið og má þar til dæmis nefna ef fyrirtæki 

kaupir húsnæði, þá er ekki farið út í það hvað stærð húsnæðisins er mikil í fermetrum. 

Sum fyrirtæki segja hins vegar frá fjárfestingum sýnum á fastafjármunum til dæmis í 

neðanmálsgrein í sjóðstreyminu eða á öðrum stað í ársreikningnum. 
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 Á hverju ári losa fyrirtæki sig oftast við fastafjármuni vegna þess að þeir hafa 

náð enda á nýtingartíma sínum og munu ekki verða notaðir lengur. Þessir 

fastafjármunir eru oft látnir ganga upp í greiðslu fyrir nýja fastafjármuni og eru seldir 

fyrir tiltölulega lágt verð eða þeim jafnvel hent. (Tracy, 2008). 

Hér fyrir neðan er dæmi um hvernig uppsetningin á fjárfestingarhreyfingum er: 

Tafla 6. Dæmi um uppsetningu á fjárfestingarhreyfingum  (Kieso o.fl., 2007) 

Fjárfestingarhreyfingar   

  Sala varanlegra rekstrarfjármuna xxx 

  Sala á áhættufjármunum (t.d. hlut í öðrum félögum) xxx 

  Kaup á rekstarfjármunum (xxx) 

  Kaup á áhættufjármunum (xxx) 

  Veitt lán til annarra félaga (xxx) 

 

3.5 Fjármögnunarhreyfingar 

Þriðji og síðasti flokkurinn í sjóðstreyminu kallast fjármögnunarhreyfingar og sýnir 

flokkurinn hvernig fyrirtækið fjármagnar sig á tímabilinu ásamt fleiru. 

 Handbært fé frá rekstrarhreyfingum er innri uppspretta handbærs fjár, mynduð 

af fyrirtækinu sjálfu. Andstæða við það er ytri uppspretta handbærs fjár sem fyrirtækið 

safnar í gegnum lánveitendur eða eigendur fyrirtækisins. Fyrirtæki þurfa ekki að leita 

að utanaðkomandi handbæru fé þegar innri uppspretta fjármagns er nægileg til að 

halda uppi vexti fyrirtækisins. 

 Hugtakið fjármögnun vísar til öflunar á fjármagni með auknum skuldum og 

eigin fé með lántökum frá bönkum. Öðrum aðilum sem viljugir eru til að lána 

fjármagn og frá eigendum fyrirtækisins sem vilja setja aukið fjármagn inn í fyrirtækið. 

Hugtakið fjármögnun vísar einnig til afborgunar af skuldum og fjármagns sem skilað 

er til eigenda sinna með til dæmis arðgreiðslum. 

 Flest öll fyrirtæki taka lán til skamms tíma. Með skammtíma láni er oftast átt 

við lán sem er styttra en eitt ár. Einnig taka flest fyrirtæki lán til langtíma, með 

langtímaláni er oftast átt við lán sem er til lengri tíma en eins árs. (Tracy, 2008). 

Hér fyrir neðan er dæmi um hvernig uppsetningin á fjármögnunarhreyfingum er: 
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Tafla 7. Dæmi um uppsetningu á fjármögnunarhreyfingum (Kieso o.fl., 2007) 

Fjármögnunarhreyfingar   

  Ný lántaka xxx 

  Útgáfa og sala nýrra hlutabréfa xxx 

  Arðgreiðslur til hluthafa (xxx) 

  Afborganir af lánum (xxx) 

  Kaup á eigin hlutabréfum (xxx) 

 

3.6 Ópeningalegar hreyfingar 

Þar sem allar hreyfingar fyrirtækja snerta ekki handbært fé ber fyrirtækjum að greina 

frá þýðingarmiklum ópeningalegum hreyfingum. Samkvæmt Kieso o.fl. (2007) þá eru 

meðal algengustu slíkra hreyfinga sem fyrirtæki þurfa að birta: 

1. Kaup á eignum með yfirtöku á skuldum (þar á meðal skuldbinding vegna 

fjármögnunarleigu) eða með því að gefa út hlutabréf. 

2. Skipti á ópeningalegri eign. 

3. Endurfjármögnun á langtímaskuld. 

4. Breyta skuld eða forgangshlutabréfi í almennt hlutabréf. 

5. Gefa út hlutabréf til að greiða skuld. 

 Fyrirtæki greina ekki frá þessum hreyfingum í sjóðstreymi sínu, heldur eru 

hreyfingarnar samkvæmt Kieso o.fl. (2007)  sýndar í sér töflu neðst í sjóðstreyminu: 

Aukning handbærs fjár á árinu $ 3,717,000 

Handbært fé í ársbyrjun $ 5,208,000 

Handbært fé í árslok $ 8,925,000 

    

Ópeningalegar fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar   

        Keypt land og bygging með útgáfu 250.000 hluta af  $ 1,750,000 

                 almennu hlutafé   

        Skipti á Steadfast, NY, landi fyrir land í Bedford, PA $ 2,000,000 

        Umbreyting á 12% skuldabréfi sem gjaldfellur 2007 í $ 500,000 

                 50.000 hluti af almennu hlutafé   

 

 eða í viðbótartöflu í ársreikningnum: 
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Athugasemd G: Þýðingarmikil ófjárhagsleg hreyfing. Á árinu réðst fyrirtækið í    

eftirfarandi þýðingarmiklar ófjárhagslegar fjárfestinga- og 

fjármögnunarhreyfingar:   

    

Gaf út 250.000 hluti af almennu hlutafé til að kaupa land og byggingu $ 1,750,000 

Skipti á landi í Steadfast, NY, fyrir land í Bedford, PA $ 2,000,000 

Umbreytti 12% skuldabréfi sem gjaldfellur 2007 í 50.000 hluti af almennu 

hlutafé 

$ 500,000 

 

3.7 Samband milli kafla sjóðstreymis 

Hlutarnir þrír í sjóðstreyminu, rekstrar-, fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar, eru 

allir tengdir á einhvern hátt og fer það eftir því í hvaða grein fyrirtækið er eða á hvaða 

vaxtarstigi það er. Taflan hér fyrir neðan bendir á átta mismunandi útkomur sem 

fyrirtæki geta haft. Taflan notar plús og mínus merki við hvern flokk sjóðstreymisins, 

plús merkið táknar að flokkur sjóðstreymisins sé jákvæður og mínus merkið hið öfuga 

eða neikvætt fjárstreymi flokksins sem merkið er við. 

Tafla 8. Samband milli kafla sjóðstreymis (Horngren o.fl., 2006) 

Samband 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rekstrarhreyfingar + + + + - - - - 

Fjárfestingarhreyfingar + - + - + - + - 

Fjármögnunarhreyfingar + + - - + + - - 

 

 Fyrirtæki með samband eitt, þrjú, fimm og sjö á milli kafla sjóðstreymisins 

gætu verið í gjaldþrotaendurskipulagningu. Fyrirtækin eru að minnka við sig með sölu 

á eignum eða hætta starfrækslu eignar. Þegar fjárfestingarhreyfingar eru jákvæðar er 

það oftast neikvætt til framtíðar fyrir fyrirtækið. 

 Samband eitt og þrjú lýsir minnkandi fyrirtæki því það er að selja eignir sínar 

þrátt fyrir að rekstrarhreyfingarnar séu jákvæðar. Í sambandi þrjú er hins vegar 

líklegra að fyrirtækið sé að selja eignir og nota handbært fé úr rekstrinum til að borga 

niður skuldir. Í sambandi fimm gæti fyrirtæki bæði verið að selja eignir og að hækka 

fjármagn fyrirtækis til að útvega rekstrinum handbært fé. Samband sjö, þá er 

fyrirtækið mjög líklega að selja eignir eða  hætta starfsemi eigna sinna til að borga 

skuldbindingar sínar vegna þess að reksturinn skilar ekki nægilega miklu handbæru fé. 
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 Samband tvö og fjögur eru oftast nær stöðug eða fyrirtækið er vaxandi með 

stöðugar nýjar fjárfestingar og er því með neikvæða fjárfestingarhreyfingu. Fyrirtæki 

sem eru á fyrstu stigum vaxtar, þar sem reksturinn skapar ekki nægilegt handbært fé 

miðað við fjárfrekar fjárfestingarhreyfingar, heyrir undir samband tvö. Samband 

fjögur lýsir aftur á móti fyrirtæki sem er fullþroskað og skapar nægilegt handbært fé til 

að standa undir vexti og borga skuldbindingar fyrirtækisins. 

 Sum yngri og vaxandi fyrirtæki sem eru ekki að skila jákvæðum 

rekstrarhreyfingum falla undir samband sex og átta. Fyrirtæki sem eru enn að safna 

fjármagni falla undir samband sex. Fyrirtæki sem búast við hagnaði tilheyra sambandi 

sex og átta og er sú staða í lagi, en samt sem áður þá getur fyrirtæki með neikvæða 

rekstrarhreyfingu ekki haldið áfram til eilífðar. (Horngren o.fl., 2006). 

 

4 Hver er helsti munur milli IAS 7 og SFAS 95? 

Í töflunni hér að neðan er sýndur helsti munurinn  á milli IAS 7 og SFAS 95 

reikningsskilastaðlanna um sjóðstreymi. 

 Aðalmunurinn er sá að Alþjóðlega reikningsskilaráðið leyfir meiri 

sveigjanleika en bandaríska reikningsskilaráðið og má þar helst nefna hvernig 

fyrirtæki skýra frá liðum eins og mótteknum og greiddum vöxtum eða mótteknum og 

greiddum arði. Alþjóðlega reikningsskilaráðið leyfir fyrirtækjum að flokka móttekna 

vexti og móttekinn arð annað hvort sem rekstrar- eða fjárfestingarhreyfingu í 

sjóðstreyminu á meðan bandaríska reikningsskilaráðið flokkar þessa liði sem 

rekstrarhreyfingu.  Ennfremur þá leyfir Alþjóðlega reikningsskilaráðið fyrirtækjum að 

flokka greidda vexti sem annað hvort rekstrar- eða fjárfestingarhreyfingu á meðan 

bandaríska reikningsskilaráðið flokkar greidda vexti sem rekstrarhreyfingu, jafnvel að 

höfuðstóll útgefinnar skuldar sé fjármögnunarhreyfing. 

 Alþjóðlega reikningsskilaráðið hvetur fyrirtæki til að nota beinu aðferðina við 

uppsetningu á sjóðstreymi en leyfir hins vegar fyrirtækjum að nota annað hvort beinu 

eða óbeinu aðferðina. Bandaríska reikningsskilaráðið gerir hið sama en eins og áður 

hefur komið fram þurfa fyrirtæki að birta viðbótarskrá sem sýnir hreint veltufé frá 

rekstri, sem þýðir í raun að sýna þarf bæði beina og óbeina aðferð. (Robinson o.fl., 

2009) 
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Tafla 9. Helsti mismunur milli IAS 7 og SFAS 95 (Robinson o.fl., 2009) 

Efni IAS 7 SFAS 95 

Flokkun sjóðstreymis:     

Mótteknir vextir 
Rekstrar- eða 

fjárfestingarhreyfingar 
Rekstrarhreyfingar 

Greiddir vextir 
Rekstrar- eða 

fjármögnunarhreyfingar 
Rekstrarhreyfingar 

Móttekinn arður 
Rekstrar- eða 

fjárfestingarhreyfingar 
Rekstrarhreyfingar 

Greiddur arður 
Rekstrar- eða 

fjármögnunarhreyfingar 
Fjármögnunarhreyfingar 

Bankayfirdráttur Álitið sem ígildi Ekki álitið sem ígildi 

  handbærs fjár handbærs fjár og 

    flokkað sem  

    fjármögnunarhreyfingar 

Greiddir skattar 
Yfirleitt rekstrarhreyfingar, en 

hluta er hægt að úthluta á 
Rekstrarhreyfingar 

  fjárfestingar- eða   

  
fjármögnunarhreyfingar ef það er 

sérstaklega hægt að tilgreina 
  

  við þessa flokka   

Framsetning sjóðstreymis Bein eða óbein, fyrirtæki eru 
Bein eða óbein, fyrirtæki 

eru hvött til að nota 

  hvött til að nota beinu aðferðina beinu aðferðina. 

  
 

Ef óbeina er notuð 

    þarf viðbótarskjal að fylgja 

    

með sem sýnir hreint 

veltufé frá rekstri 

Upplýsingagjöf Fjárstreymi vegna skatts Greiddir vextir og skattur, 

  þarf að upplýsa sérstaklega þarf að upplýsa um í  

  í sjóðstreyminu undirmálsgrein ef ekki er 

    greint frá í sjóðstreyminu 
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5 Sjóðstreymisgreining 

5.1 Hvað er sjóðstreymisgreining? 

Sjóðstreymi er mjög mikilvægt tól til að greina fjárhagslega stöðu fyrirtækja. Hægt er 

að hagræða efnahagsreikningi og rekstrareikningi fyrirtækja með til dæmis breyttum 

bókhaldsaðferðum og ályktunum á meðan sjóðstreymið sýnir uppruna handbærs fjár 

og ráðstöfun handbærs fjár hjá fyrirtækinu. (Feldman M. og Libman A., 2007). 

  

5.2 Fjögur skref sjóðstreymisgreiningar 

Hertenstein og McKinnon (1997) sýna í grein sinni fjögur skref um hvernig 

sjóðstreymisgreina á fyrirtæki. Til að fylgja þessum fjórum skrefum þarf 

grundvallarþekkingu og skilning á uppsetningu sjóðstreymis. 

Skrefin fjögur eru: 

1. Skimun á stóru myndinni 

2. Athuga aflið á fjárstreymisvélinni 

3. Staðsetja slæmu og góðu fréttirnar  

4. Leggja ráðgátuna saman. 

 Sjóðstreymisgreining verður hér gerð á fyrirtækinu N1. Á heimasíðu N1 segir 

um fyrirtækið: 

 „N1 hf. er eitt stærsta verslunar- og þjónustufyrirtæki landsins. Með 

 þjónustunet sem telur á annað hundrað afgreiðslustaði veitir félagið fólki og 

 fyrirtækjum afburða þjónustu á sviði bílatengdrar starfsemi ásamt 

 heildarlausnum í rekstrarvörum og eldsneyti til fyrirtækja.“ (N1, e.d.). 

 Viðauki 1 sýnir sjóðstreymi fyrir árin 2006-2009 (sett hlið við hlið) og viðauki 

2 sýnir lárétta greiningu fyrir árin 2006-2009. Þessir tveir viðaukar verða mikið nýttir 

við sjóðstreymisgreininguna á N1. 

5.2.1 Skref 1: Skimun á stóru myndinni 

Byrjað er á því að setja sjóðstreymi fyrirtækisins síðustu ára hlið við hlið. Í þessu 

tilviki er notað sjóðstreymi síðustu fjögurra ára. Lárétt greining á sjóðstreyminu er 

gerð á milli áranna fjögurra og má með því sjá breytingar eftir liðum hjá fyrirtækinu 

milli ára í prósentum. (Accounting For Management, e.d.). 
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 Næst er að greina á hvaða stigi fyrirtækið er og má sjá í tilvitnaða textanum 

hér framar að N1 er fullmótað fyrirtæki með að meðaltali um 644 starfsmenn á árinu 

2009 samkvæmt ársreikningi fyrirtækisins fyrir árið 2009 og með háar tölur í 

sjóðstreymi sínu. 

 Næst er að lesa í gegnum ársreikninginn og lesa vel skýrslu frá stjórn og 

forstjóra fyrirtækisins til að athuga hvað þeir segja um árið hjá fyrirtækinu. Í skýrslu 

stjórnar og forstjóra í ársreikningi félagsins fyrir árið 2009 má sjá ýmsar mikilvægar 

upplýsingar um rekstur fyrirtækisins á árinu og má þar nefna: 

„Samkvæmt rekstrarreikningi félagsins námu rekstrartekjur kr. 40.037,5 millj. á árinu 

2009 samanborið við kr. 43.765,5 millj. á árinu 2008 og hagnað[ur] ársins nam kr. 

277,4 millj. samanborið við kr. 25.298,1 millj. árið á undan.“ (N1, 2009).   

 Jafnframt er mikilvægt að lesa skýringar sem tengjast hreyfingum í 

sjóðstreyminu. Í ársreikningi fyrir árið 2009 má sjá í skýringu 16 að afborganir af 

langtímaskuldum félagsins árið 2011 verða 6.978.840.145 kr. 

 Mikilvægasti hlutinn við skref eitt er að skoða hagnað ársins hjá fyrirtækinu, 

sem er efst í rekstrarhreyfingunum í sjóðstreyminu ef fyrirtækið notar óbeinu 

aðferðina, en með beinu aðferðinni þá þarf að skoða rekstrarreikninginn til þess að 

finna hagnað ársins. (Hertenstein og McKinnon, 1997).  Samkvæmt ársreikningum N1 

árin 2006-2009 sýnir N1 hagnað á árunum 2007 og 2009 en á árunum 2006 og 2008 er 

mikið tap. Hins vegar ef rekstrarreikningur er skoðaður fyrir öll árin má sjá að það er 

rekstrarhagnaður öll árin. Mikið tap á árinu 2006 skýrist af niðurfærslu viðskiptavildar 

um sjö milljarða kr. og árið 2008 eru hrein fjármagnsgjöld mjög há eða 2.902.229.866 

kr. Gagnlegt er að skoða kennitöluna gæði hagnaðar, en kennitalan gefur mikla 

vísbendingu um hversu mikil gæði hagnaðartalan í rekstrarreikningi fyrirtækisins 

sýnir. Mikilvægt er að miða kennitöluna við lengri tímabil en eitt ár. Kennitalan sýnir 

fram á að tekjur eru ekki færðar of fljótt og að gjaldfærsla er ekki dregin of lengi.  

Jafna 8. Gæði hagnaðar (Arion banki, e.d.) 

 

 

 Fyrirtæki ættu helst að vera með útkomu sem er stærri en 1 úr jöfnu 8. (Arion banki, 

e.d.). Í viðauka 3 má sjá útreikninga fyrir árin 2006-2009 fyrir N1 og er útkoman hærri 

en einn og má því segja að gæði hagnaðar hjá N1 séu ágæt. 

Handbært fé frá rekstri (síðustu 4 ár) 

Hagnaður (Tap) ársins (síðustu 4 ár) 
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5.2.2 Skref 2: Athuga aflið á fjárstreymisvélinni 

Fjárstreymi frá rekstrarhreyfingum er fjárstreymisvél fyrirtækja. Þegar 

fjárstreymisvélin virkar vel þá skilar fyrirtækið nógu miklu handbæru fé frá rekstri til 

að standa undir hefðbundnum þörfum fyrirtækisins og má þar nefna að greiða arð og 

standa undir endurnýjun á útbrunnum útbúnaði fyrirtækisins. Eins og fram kemur í 

tengslum á milli kafla sjóðstreymis þá hafa nýstofnuð fyrirtæki oftast neikvætt 

handbært fé frá rekstri vegna þess að fjárstreymisvélin er ekki komin á fullan hraða. 

Það fyrsta sem á að gera þegar fjárstreymisvélin er skoðuð er að athuga hvort 

handbært fé frá rekstri sé hærra en núll og þar á eftir hvort handbært fé frá rekstri sé að 

hækka eða lækka miðað við síðasta ár. (Hertenstein og McKinnon, 1997). Ef myndin 

hér fyrir neðan er skoðuð má sjá að handbært fé frá rekstri N1 er jákvætt öll árin og 

hækkar handbært fé um nánast 100% á árunum 2009-2009.  

 Eftir að hafa greint tvo mikilvægustu liði rekstrarhreyfinga, hagnað eða tap 

ársins og handbært fé frá rekstri á að skoða hvort handbært fé frá rekstri sé nægilegt til 

að halda áfram mikilvægum og venjubundnum fjárútgjöldum. (Hertenstein og 

McKinnon, 1997). Það má sjá á sjóðstreymi á árunum 2006-2009 að handbært fé frá 

rekstri nemur meira en útgjöldum vegna keyptra varanlegra rekstrarfjármuna öll árin 

nema árið 2007. Skýring 10 í ársreikningi félagsins fyrir árið 2007 sýnir fram á miklar 

hækkanir á varanlegum rekstrarfjármunum vegna samruna. Skýring 2.1 í ársreikningi 

fyrir árið 2007 segir eftirfarandi: „N1 hf. varð til við samruna Olíufélagsins hf., 

Bílanausts hf. og dótturfélaga þess í ársbyrjun 2007“. (N1, 2007). 

 Eftir að þetta þrennt hefur verið skoðað er hver liður fyrir sig í 

rekstrarhreyfingum félagsins skoðaður og greindur. (Hertenstein og McKinnon, 1997). 

Mynd 2. Samanburður handbærs fjár og hagnaðar árin 2006 - 2009 
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Þegar lárétta greiningin á sjóðstreymi N1 er skoðuð í viðauka 2 má sjá að breyting á 

rekstrarhreyfingum fyrirtækisins er talsverð á milli ára, breytingar milli ára sem eru 

undir 100 prósent eru merktar gular. Breytingar milli ára frá 100 prósent til 200 

prósent eru merktar rauðar og loks breytingar yfir 200 prósent eru merktar grænar. 

Undir rekstrarliðir sem hreyfa handbært fé eru tveir liðir, afskriftir og aðrir liðir. Það 

er ekkert óreglulegt við afskriftir fyrirtækisins og breytingar milli ára eru litlar. Aðrir 

liðir sveiflast mikið milli ára og er liðurinn hæstur árið 2006, um 7 milljarðar kr., á 

meðan liðurinn er um 237 milljónir króna næsta ár. Til þess að finna út hvað er undir 

„aðrir liðir“ þarf að fletta í gegnum ársreikning ársins og finna hvað gæti passað við 

liðinn. Gagnlegt er að skoða kaflann hér að framan um rekstrarhreyfingar samkvæmt 

óbeinni aðferð til að átta sig á hvaða liðir gætu passað undir aðrir liðir. Í ársreikningi 

N1 fyrir árið 2007 má sjá í skýringum 5.2.8 að óefnislegar eignir lækka um 7 milljarða 

árið 2006 vegna upptöku reglna Alþjóðlega reikningsskilaráðsins. Árin 2007 og 2008 

má ætla að aðrir liðir séu með svo háa tölu vegna hárra verðbóta og mikils gengistaps 

af langtímaskuldum og má sjá greidda vexti á árinu undir aðrar upplýsingar neðst í 

viðauka 1 og 2. 

 Seinni hlutinn eru breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum og þar er 

að finna þrjá liði. Birgðastaða fyrirtækisins breytist mikið á þessum árum. Eins og 

fram kom að ofan þá varð N1 til vegna samruna á árinu 2007 og skýrir það aukna 

birgðastöðu fyrirtækisins árið 2007. Í skýringu 12 í ársreikningi fyrir árið 2009 má sjá 

að fljótandi vörur og þurrvara hækka mjög mikið frá árinu 2008. Í ársreikningi 2008 

má sjá að  viðskiptakröfur og viðskiptaskuldir hækka gífurlega mikið og má áætla að 

það tengist efnahagshruninu sem varð á Íslandi með falli þriggja stærstu banka 

Íslands. (Sólveig Bergmann, 2009).   

5.2.3 Skref 3: Staðsetja slæmu og góðu fréttirnar 

Skref 3 felst í því að skoða heildarsjóðstreymi fyrirtækisins til að finna afganginn af 

góðu og slæmu fréttunum. Sjóðstreymið er í rauninni frásögn af því hvað gerðist á 

árinu. 

 Byrjað er á því að skoða fjárfestingarhreyfingar hjá fyrirtækinu. Skoðum fyrst 

hvort fjárfestingarhreyfingar eru jákvæðar eða neikvæðar. (Hertenstein og McKinnon, 

1997). Fjárfestingarhreyfingar hjá N1 eru neikvæðar öll árin nema árið 2006. Það má 

gera ráð fyrir að fjárstreymi frá  fjárfestingarhreyfingum hjá fyrirtækjum sé neikvætt, 

þannig að það er ekkert hægt að setja út á neikvætt fjárstreymi frá 
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fjárfestingarhreyfingum hjá N1 árin 2007-2009. (Hertenstein og McKinnon, 1997). 

Samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2006 þá eru fjárfestingarhreyfingar neikvæðar, en í 

samanburðartölum í ársreikningi fyrir árið 2007 eru þær jákvæðar. Má því áætla að 

ástæða jákvæðs fjárstreymis frá fjárfestingarhreyfingum í samanburðartölum í 

ársreikningi 2007 sé vegna þess sem fram kemur í skýringum 5.1.1  „fyrstu 

reikningsskil félagsins sem gerð eru til samræmis við IFRS“. Liðurinn „keyptir 

varanlegir rekstrarfjármunir“ er mikilvægur og skal skoða liðinn miðað við afskriftir 

sem er að finna í rekstrarhreyfingum. (Hertenstein og McKinnon, 1997). Viðauki 4 

sýnir að útkoman fyrir N1 síðustu fjögur ár er 1,7 sem er mjög jákvætt. (Robinson 

o.fl., 2009).  

 Liðurinn „seldir varanlegir rekstarfjármunir“ sýnir háa fjárhæð árin 2006 og 

2007. Ef skýring 10 í ársreikningi fyrir árið 2007 er skoðuð má sjá að ástæða þess er 

vegna mikilla sölu á fasteignum, skiltum og geymum fyrirtækisins og má áætla að 

salan sé til Umtaks ehf. sem er fasteignafélag sem heldur um fasteignir N1. (Vísir.is, 

2009). 

Jafna 9. Gagnleg kennitala (Robinson o.fl., 2009) 

Keyptir varanlegir 

rekstrarfjármunir (síðustu 4 ár) 

Afskriftir (síðustu 4 ár) 

 Þriðji og síðasti flokkurinn í sjóðstreyminu eru fjármögnunarhreyfingar. Erfitt 

er að greina þennan flokk þar sem heilbrigð fyrirtæki geta hvort sem er verið með 

jákvætt eða neikvætt fjárstreymi frá fjármögnunarhreyfingum. Ennfremur þá flakka 

fyrirtæki á milli þess að vera með jákvætt og neikvætt fjárstreymi frá 

fjármögnunarhreyfingum. (Hertenstein og McKinnon, 1997). Þegar 

fjármögnunarhreyfingar N1 eru skoðaðar síðustu fjögur ár má sjá að liðir breytast 

mikið á milli ára. Helst ber að nefna að á árunum 2006-2008 eru tekin ný langtímalán 

og er það mest árið 2006 eða nánast þrír milljarðar kr. Afborganir langtímaskulda eru 

um samtals 6,5 milljarðar kr. fyrir árin 2006-2009 samkvæmt viðauka 5. Kröfur og 

skuldir við tengda aðila eru nettaðar saman í einn lið sem ber heitið krafa/skuld við 

tengda aðila. Þegar þessi liður er settur saman fyrir árin 2006-2009 eru breytingar á 

liðnum um -2,7 milljarðar kr. samkvæmt viðauka 6 og má því sjá að gífurlegt fé fer í 

að borga upp skuldir fyrirtækisins. 
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 Til þess að meta stöðu fyrirtækisins vegna fjárstreymis frá 

fjármögnunarhreyfingum þarf að skoða vísbendingar úr afganginum af 

ársreikningnum. Í skýringum í ársreikningnum N1 fyrir árin 2006-2009 má til dæmis 

finna afborganir næstu ára af langtímaskuldum fyrirtækisins. Samkvæmt ársreikningi 

fyrir árið 2009 á N1 árið 2011 að borga næstum því 7 milljarða af langtímaskuldum 

sínum og má áætla miðað við sjóðstreymi N1 og þar aðallega handbært fé í árslok 

2009  að það verði þeim mjög erfitt og má því búast við að fyrirtækið þurfi að 

endurfjármagna lán sín. Öll árin eru ný langtímalán tekin, nema árið 2009, og er því 

spurning hvort lánardrottnar séu búnir að missa traust á félaginu? 

  Síðasti liðurinn í fjármögnunarhreyfingum N1 er nýtt hlutafé, en árið 2006 er 

eina árið sem aukning varð á hlutafé fyrirtækisins.  

 Aðrar upplýsingar sem eru neðstar í sjóðstreyminu geta komið að góðum 

notum og eru þar til dæmis sýndir vextir innheimtir á árinu og vextir greiddir á árinu. 

Þegar aðrar upplýsingar í sjóðstreymi N1 eru skoðaðar má sjá að á árinu 2008 fer 

gríðarlega mikið fjárstreymi í greidda vexti á árinu og hækka þeir yfir 93% frá árinu 

2007. 

5.2.4 Skref 4: Leggja ráðgátuna saman 

Til þess að meta sjóðstreymi fyrirtækis þá þarf að meta mikið af gögnum í mörgum 

liðum í sjóðstreyminu til þess að fá heildarniðurstöðu frá sjóðstreymi fyrirtækisins. 

Skoða þarf góðu og slæmu hliðarnar og finna mikilvægi hvers liðs fyrir sig og bera 

saman við heildarmyndina. (Hertenstein og McKinnon, 1997). 

 Byrjum á að taka saman góðu fréttirnar. Handbært fé frá rekstri er jákvætt öll 

árin og einnig hreint veltufé frá rekstri sem er mjög gott. Handbært fé frá rekstri er 

meira en afskriftir og greiddur er arður öll fjögur árin, sem sagt rekstrarhreyfingar 

félagsins eru mjög sterkar og eru gæði hagnaðar mikil. Keyptir varanlegir 

rekstrarfjármunir eru meiri en afskriftir öll árin sem sýnir að N1 er að stækka fyrir 

framtíðina. 

 Slæmu fréttirnar eru aðallega mikil skuldsetning fyrirtækisins og fer gífurlega 

mikið fé á hverju ári í að greiða niður skuldir. Handbært fé lækkar mjög mikið árið 

2009 samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2009 og er það aðallega vegna mikilla 

afborgana af lánum. Greiddir vextir eru mjög háir og eru þeir hæstir árið 2008 eða um 

1,9 milljarðar kr. Ef efnahagsreikningur í lok árs 2009 er skoðaður má sjá að 

skammtímaskuldir eru mjög háar og eru þær hærri en langtímaskuldir. Ef kennitalan 
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lausafjárhlutfall er skoðuð fyrir árið 2009 má sjá að niðurstaðan er lægri en 1 eða um 

0,74 samkvæmt útreikningi úr viðauka sem er mjög neikvætt. (Tracy, 2008).  

Jafna 10. Lausafjárhlutfall (Tracy, 2008) 

Veltufjármunir-birgðir 

Skammtímaskuldir 

 

 Verst er þó að á árinu 2011 á N1 að borga um 7 milljarða af langtímaskuldum 

sínum samkvæmt ársreikningi N1 fyrir árið 2009 og þarf því fyrirtækið líklegast að 

endurfjármagna sig vegna þessara afborgana.  

 Stöðu N1 er líkt við stöðu Haga hér áður fyrr. Þá er bent á að BNT ehf. sem er 

móðurfélag N1 er mjög skuldsett alveg eins og 1998 ehf., móðurfélag Haga, var mjög 

skuldsett og var að lokum tekið yfir af lánardrottni þess og það gæti farið eins fyrir 

BNT ehf. (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2010). 

 Eins og má sjá á þessari greiningu á N1 þá eru margir liðir sem þarf að skoða 

og bera þarf saman við liði frá síðustu árum og mikilvægt er að skoða skýringar, 

efnahagsreikning og rekstrareikning til að geta fengið út heildarmyndina af 

fyrirtækinu. 
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6 Niðurstaða 

Hér hefur verið fjallað um sjóðstreymi og gildissvið sjóðstreymis eftir reglum 

Alþjóðlega reikningsskilaráðsins. Farið var yfir hvernig gera skal grein fyrir  

rekstrarhreyfingum eftir beinni, óbeinni og samblöndu af beinni og óbeinni aðferð. 

Óbeina aðferðin er sú aðferð sem nýtur mestrar hylli í heiminum og er því mikilvægt 

að skoða óbeinu aðferðina vel og læra vel inn á aðferðina.  

 Bornar voru saman reglur um sjóðstreymi samkvæmt Alþjóðlega 

reikningsskilaráðinu sem heita IAS 7 og hins vegar bandaríska reikningsskilaráðsins 

sem heita SFAS 95. Sjá mátti á þeirri skoðun að reglur ráðanna tveggja um 

sjóðstreymi eru afar líkar. 

 Síðasti hluti ritgerðarinnar, sjóðstreymisgreining, sýndi fram á ýmsar aðferðir 

við gerð sjóðstreymisgreiningar og var fyrirtækið N1 skoðað. Ýmsir liðir í sjóðstreymi 

N1 frá árunum 2006-2009 voru teknir fyrir og sýndi lárétt greining á  sjóðstreymi 

þeirra miklar breytingar milli liða. Áætla má að lánadrottnar séu búnir að missa traust 

á fyrirtækinu vegna mikilla skulda N1 og móðurfélags þess BNT ehf. og séu því búnir 

að loka fyrir áframhaldandi lán til félaganna. 
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8 Viðaukar 

Viðauki 1. Sjóðstreymi N1 2006-2009 

Tölur fyrir árið 2006 eru fengnar úr samanburðartölum í ársreikningi árið 2007, vegna 

breytinga sem eiga sér stað árið 2007 með upptöku reglna Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1

Sjóðstreymi 2006 - 2009
2009 2008 2007 2006

Rekstrarhreyfingar:

Hagnaður (Tap) ársins 277.406.008 (1.110.966.803) 860.893.330 (6.810.110.191)

Rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé:

Afskriftir 479.844.118 368.046.263 288.254.000 469.034.443 

Aðrir liðir 1.036.086.771 1.945.401.226 236.999.392 7.088.984.372 

Hreint veltufé frá rekstri 1.793.336.897 1.202.480.686 1.386.146.722 747.908.624 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, (hækkun) lækkun (420.997.764) 122.052.862 (1.158.532.649) (387.075.496)

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur,(hækkun) lækkun 149.056.235 (768.035.235) (249.870.452) (292.430.258)

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir,hækkun (lækkun) 680.663.928 2.197.624.931 747.123.598 1.048.819.009 

Handbært fé frá rekstri 2.202.059.296 2.754.123.244 724.867.219 1.117.221.879 

Fjárfestingarhreyfingar:

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir (535.336.029) (806.923.908) (1.031.410.095) (383.870.050)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir 29.655.000 20.044.819 739.299.543 749.674.248 

Keypt hlutabréf (4.000.000) (5.101.038) (145.492.000) (5.600.000)

Seld hlutabréf 4.254.399 0 0 0 

Keyptar óefnislegar eignir 0 0 (230.849.815) 0 

Móttekinn arður 24.487.919 0 0 0 

Fjárfestingarhreyfingar (480.938.711) (791.980.127) (668.452.367) 360.204.198 

Fjármögnunarhreyfingar:

Nýjar langtímaskuldir 0 322.655.362 1.731.601.740 2.904.838.716 

Afborganir langtímaskulda (1.508.548.719) 0 (3.598.897.270) (1.458.420.869)

Krafa/skuld (nettó) við tengda aðila, hækkun (lækkun) (1.732.869.391) (1.429.816.251) 2.705.517.104 (2.247.772.256)

Nýtt hlutafé 0 0 0 700.500.000 

Fjármögnunarhreyfingar: (3.241.418.110) (1.107.160.889) 838.221.574 (100.854.409)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé (1.520.297.525) 854.982.228 894.636.426 1.376.571.668 

Handbært fé í ársbyrjun 3.318.996.058 2.464.013.830 1.551.800.240 175.228.572 

Handbært fé vegna samruna 0 0 17.577.164 0 

Handbært fé í árslok 1.798.698.533 3.318.996.058 2.464.013.830 1.551.800.240 

Aðrar upplýsingar

Vextir innheimtir á árinu 527.537.532 623.869.387 623.205.107 352.740.244 

Vextir greiddir á árinu (1.213.639.581) (1.881.754.896) (973.940.994) (541.642.374)

Arður innheimtur á árinu 24.487.919 0 0 0 

Fjárhæðir eru í krónum
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Viðauki 2. Lárétt greining á sjóðstreymi N1 árin 2006-2009 

Tölur fyrir árið 2006 eru fengnar úr samanburðartölum í ársreikningi árið 2007, vegna 

breytinga sem eiga sér stað árið 2007 með upptöku reglna Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1

Sjóðstreymi 2006 - 2009
2009 2008 2007 2006

Rekstrarhreyfingar: Breyting Breyting Breyting

Hagnaður (Tap) ársins 277.406.008 -124,97% (1.110.966.803) -229,05% 860.893.330 -112,64% (6.810.110.191)

Rekstrarliðir sem ekki hreyfa handbært fé:

Afskriftir 479.844.118 30,38% 368.046.263 27,68% 288.254.000 -38,54% 469.034.443 

Aðrir liðir 1.036.086.771 -46,74% 1.945.401.226 720,85% 236.999.392 -96,66% 7.088.984.372 

Hreint veltufé frá rekstri 1.793.336.897 49,14% 1.202.480.686 -13,25% 1.386.146.722 85,34% 747.908.624 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, (hækkun) lækkun (420.997.764) -444,93% 122.052.862 -110,54% (1.158.532.649) 199,30% (387.075.496)

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur,(hækkun) lækkun 149.056.235 -119,41% (768.035.235) 207,37% (249.870.452) -14,55% (292.430.258)

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir,hækkun (lækkun) 680.663.928 -69,03% 2.197.624.931 194,14% 747.123.598 -28,77% 1.048.819.009 

Handbært fé frá rekstri 2.202.059.296 -20,04% 2.754.123.244 279,95% 724.867.219 -35,12% 1.117.221.879 

Fjárfestingarhreyfingar:

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir (535.336.029) -33,66% (806.923.908) -21,76% (1.031.410.095) 168,69% (383.870.050)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir 29.655.000 47,94% 20.044.819 -97,29% 739.299.543 -1,38% 749.674.248 

Keypt hlutabréf (4.000.000) -21,58% (5.101.038) -96,49% (145.492.000) 2498,07% (5.600.000)

Seld hlutabréf 4.254.399 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Keyptar óefnislegar eignir 0 0,00% 0 -100,00% (230.849.815) 100,00% 0 

Móttekinn arður 24.487.919 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Fjárfestingarhreyfingar (480.938.711) -39,27% (791.980.127) 18,48% (668.452.367) -285,58% 360.204.198 

Fjármögnunarhreyfingar:

Nýjar langtímaskuldir 0 -100,00% 322.655.362 -81,37% 1.731.601.740 -40,39% 2.904.838.716 

Afborganir langtímaskulda (1.508.548.719) 100,00% 0 -100,00% (3.598.897.270) 146,77% (1.458.420.869)

Krafa/skuld (nettó) við tengda aðila, hækkun (lækkun) (1.732.869.391) 21,20% (1.429.816.251) -152,85% 2.705.517.104 -220,36% (2.247.772.256)

Nýtt hlutafé 0 0,00% 0 0,00% 0 -100,00% 700.500.000 

Fjármögnunarhreyfingar: (3.241.418.110) 192,77% (1.107.160.889) -232,08% 838.221.574 -931,12% (100.854.409)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé (1.520.297.525) -277,82% 854.982.228 -4,43% 894.636.426 -35,01% 1.376.571.668 

Handbært fé í ársbyrjun 3.318.996.058 34,70% 2.464.013.830 58,78% 1.551.800.240 785,59% 175.228.572 

Handbært fé vegna samruna 0 0,00% 0 -100,00% 17.577.164 100,00% 0 

Handbært fé í árslok 1.798.698.533 -45,81% 3.318.996.058 34,70% 2.464.013.830 58,78% 1.551.800.240 

Aðrar upplýsingar

Vextir innheimtir á árinu 527.537.532 -15,44% 623.869.387 0,11% 623.205.107 76,68% 352.740.244 

Vextir greiddir á árinu (1.213.639.581) -35,50% (1.881.754.896) 93,21% (973.940.994) 79,81% (541.642.374)

Arður innheimtur á árinu 24.487.919 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Fjárhæðir eru í krónum
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Viðauki 3. Gæði hagnaðar 

Tölur í útreikningunum eru fengnar úr ársreikningum N1 fyrir árin 2006-2009. Tölur 

fyrir árið 2006 eru fengnar úr samanburðartölum í ársreikningi árið 2007, vegna 

breytinga sem eiga sér stað árið 2007 með upptöku reglna Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins.  

  2009 

 
2008 

 
2007 

 
2006   

Handbært 

frá rekstri 

= 
2.202.059.296 + 2.754.123.244 + 724.867.219 + 1.117.221.879 

= 1,0022843 Hagnaður 

(Tap) 

ársins 

277.406.008 + (1.110.966.803) + 860.893.330 + (6.810.110.191) 

 

Viðauki 4. Gagnleg kennitala sýnd fyrir N1 árin 2006-2009 

Tölur í útreikningunum eru fengnar úr ársreikningum N1 fyrir árin 2006-2009. Tölur 

fyrir árið 2006 eru fengnar úr samanburðartölum í ársreikningi árið 2007, vegna 

breytinga sem eiga sér stað árið 2007 með upptöku reglna Alþjóðlega-

reikningsskilaráðsins.  

Keyptir 

varanlegir 

rekstrarfjármunir 

 
2009 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

  

= 
535.336.029 + 806.923.908 + 1.031.410.095 + 383.870.050 

= 1,7179021 
Afskriftir 479.844.118 + 368.046.263 + 288.254.000 + 469.034.443 

 

Viðauki 5. Krafa/skuld (nettó) við tengda aðila hjá N1 árin 2006-2009 

Tölur í útreikningunum eru fengnar úr ársreikningum N1 fyrir árin 2006-2009. Tölur 

fyrir árið 2006 eru fengnar úr samanburðartölum í ársreikningi árið 2007, vegna 

breytinga sem eiga sér stað árið 2007 með upptöku reglna Alþjóðlega 

reikningsskilaráðsins.  

     2009   2007      

Krafa/skuld (nettó) við tengda 

aðila, hækkun (lækkun) 
= 

 
(1.732.869.391) + 2.705.517.104  + 

= (2.704.940.794) 

 

 2008   2006  

+ (1.429.816.251) + (2.247.772.256) 
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Viðauki 6. Afborganir langtímaskulda hjá N1 árin 2006-2009 

Tölur í útreikningunum eru fengnar úr ársreikningum N1 fyrir árin 2006-2009. Tölur 

fyrir árið 2006 eru fengnar úr samanburðartölum í ársreikningi árið 2007, vegna 

breytinga sem eiga sér stað árið 2007 með upptöku reglna Alþjóðlega- 

reikningsskilaráðsins.  

     2009   2007      

Afborganir 

langtímaskulda 
= 

 
(1.508.548.719) + (3.598.897.270) + 

= (6.565.866.858) 
 

 2008   2006  

+ 0  + (1.458.420.869) 
 

         

 

Viðauki 7. Lausafjárhlutfall N1 fyrir árið 2009 

Tölur í útreikningunum eru fengnar úr ársreikningi N1 fyrir árið 2009 

Lausafjárhlutfall = 

Veltufjármunir-

birgðir = 

  

1.3301.491.569 - 

5.019.552.658 = 0,742 

Skammtímaskuldir 11.157.950.418 

 

 

 


